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Apresentação
Á poucas décadas atrás, as pequenas e médias empresas (PMEs), a espinha dorsal de muitas economias,
praticaram quase todo o seu comércio dentro das fronteiras nacionais. Actualmente, elas exportam e
importam de todos os cantos do mundo. Não obstante, a maioria delas, carecem de assessoria jurídica de
que necessitam na maioria das vezes, e não só, no actual clima económico em que estão sob pressão de
reduzir os custos.
Para enfrentar tal desafío, o Centro do Comércio Internacional (ITC), uma agência conjunta da
Organização Mundial do Comércio (WTO) e as Nações Unidas, criaram uma rede de advogados de
comércio de alta categoria, a fim de criarem uma série de Contratos Modelo que tomam em consideração
a sofisticação crescente das transações do comércio Internacional, incorporando padrões
internacionalmente reconhecidos e as melhores práticas, e todavia tentar fazer as coisas o mais simples
possível num contexto global.
As principais firmas jurídicas com perícia comercial, oriundas de 51 países indicaram especialistas a fim
de trabalharem em conjunto e sem custos, a fim de criarem modelos que – com o mínimo de modificações
– podem ser usados para contratos em qualquer parte do mundo.
Os presentes Contratos Modelo destinados a actividades comerciais fundamentais, nomeadamente, a
venda de mercadorias, distribuição, serviços, joint-ventures, etc., são tidos como uma maneira prática e
concreta para firmar pactos internacionais envolvendo pequenas empresas. Também estes modelos,
transcendem a muitas tradições culturais e jurídicas reflectidas ao nível do comércio global.
Igualmente importa referir que, estes Contratos Modelo alcançam pequenos negócios nos países em que
são mais necessitados. Razão pela qual o ITC está a trabalhar com a sua rede global de instituições de
apoio ao comércio nacional, tais como Camaras de Comércio, as quais farão disponíveis de forma gratuita
os contratos para negócios em vários idiomas através dos seus Web sites e outros meios.
Uma característica interesante deste esforço é como um grupo muito diversificado de contratos foi
harmonizado substantivamente, identificando e esboçando as provisões de referência comuns para
muitos deles. Esta tendência assinala para uma crescente convergência global de opiniões entre os
expecialistas e gente de negócio sobre a maneira como se conduz o comércio internacional.
Estas são boas novas para as pequenas empresas, porque a harmonização simplifica a compreensão e a
práctica do comércio internacional, e diminui os custos das transações.
Desejamos expressar o nosso sincero apreço a equipa do projecto e todos os membros da ITC parceiros do
Comité sobre Contratos Modelo para o Comércio Internacional para pequenas e médias empresas (PMEs)
que abililidosamente e eficientemente deram o seu tempo e perícia em tornarem os presentes Contratos
Modelo, disponíveis para todos.

Jean-Paul Vulliety
O Presidente do ITC parceiro do Comité sobre
Contratos Modelo para o Comércio Internacional
para pequenas e médias empresas (PMEs)

Patricia R. Francis
Directora Executiva
Centro do Comércio Internacional
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Introdução

Este livro contém os principais contratos comerciais internacionais que as
pequenas e medias empresas (PMEs) precisarão nas suas transacções comerciais.
Todos os contratos estão harmonizados em estrutura bem como em conteúdo
através da sua inserção em cada ponto de convergência idêntico ou cláusulas de
referência.
Os nove formulários modelos e as respectivas cláusulas de convergência foram
seleccionados com base em um inquérito mundial das instituições
representativas de pequenas e médias empresas (PMEs). Os mesmos, foram
inicialmente planeados para o uso pelas pequenas e médias empresas (PMEs)
por uma razão óbvia e prática: as pequenas empresas frequentemente tem um
acesso restrito aos recursos jurídicos. Estes modelos serão, portanto,
particularmente úteis para acordos de valor económico restrito e possivelmente
desencorajarão as pequenas e médias empresas (PMEs ) a elaborar contratos
internacionais por si mesmas. Não obstante, as pequenas e médias empresas
(PMEs) são encorajadas a buscar assessoria jurídica quando for possível, e a
quando da entrada em acordos internacionais.
Os contratos modelo foram esboçados por um grupo diversificado e experiente
de advogados internacionais especializados no campo, e depois filtrado por um
Comité de advogados e académicos, representando uma vasta diversidade legal,
cultural, e antecedentes comerciais e económicos, (veja detalhes na página de
reconhecimentos). Eles procuram encontrar um equilíbrio justo entre os
interesses de todas as partes envolvidas (comprador/vendedor, fornecedor/
distribuidor, director/agente, etc,) sem dar desmedida vantagem a alguns. Eles
também, tomam em consideração os padrões e práticas reconhecidas e
amplamente aceites ao nível internacional.
As provisões focais cobrem cláusulas tais como “comunicações”, “Dificuldades”,
“Força Maior”, “Legislação vigente” e “resolução de disputas”. Para o propósito
de consistência e harmonização, elas foram identificadas desde o início pelo
Comité do Projecto, aprovadas, e então re-introduzidas numa linguagem
unificada em cada contrato específico a medida do possível. A maioria de
contratos contêm algumas cláusulas opcionais que reflectem os padrões de
escolha a ser feito pelos Partes durante o processo da negociação. Os autores do
projecto limitaram-se em fornecer somente muitos padrões de opções. Um
número de opções úteis porém complexas, que certamente teria atraído aos
especialistas mas que sobrecarregaria o processo de contratos, foi
propositadamente deixado de fora.
Isto chama-nos atenção para a simplicidade que impregnou o processo da sua
elaboração. A protecção jurídica ainda não foi sacrificada no altar da
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simplicidade, contudo, os contratos foram elaborados para o uso pelos não
especialistas, como é muito comum no caso do envolvimento das pequenas e
médias empresas.
Cada contrato modelo indica os elementos básicos que um não especialista deve
preencher ou considerar ao participar num acordo. Os usufrutuários notarão
que nenhum Contrato Modelo está dividido em dois, de (provisões especiais e
provisões gerais). Deste modo, as partes podem ficar confiantes que o contrato,
(onde seja que se apliquem) os seus anexos, não é baseado num conjunto de
termos e condições gerais contidos no outro documento e incorporado pela
“alusão”. Em alguns casos, os contratos modelo podem ainda ser mais
detalhados em determinados aspetos, que alguns moldes usados por
especialistas experientes, nos seus específicos padrões, condições gerais e
esquemas de resolução disputas. Isto quer dizer, que todos os Contratos
Modelo, evitam ser complexos quando quer que a realidade assim o exija.
As empresas que usam este tipo de Contratos, são fortemente recomendadas a
procurar assistência jurídica sempre que poderem, devido à uma série de opções,
práticas comerciais, e incertezas legais que derivam de qualquer transacção
internacional.
Os contratos modelo serão supridos no devido tempo com o material de
formação produzido pelo Centro de Comércio Internacional (ITC).
Os Contratos Modelo incluídos nesta publicação são os seguintes:


Contrato Modelo do ITC para uma Aliança Contractual
Internacional:1 Uma base para uma Aliança ou colaboração entre os
Partes.



Contrato Modelo do ITC para uma Sociedade Internacional
Joint-Venture (formulário curto):2 Uma base de Joint-Venture entre
duas Partes, para a constituição de uma Sociedade conjunta.



Contrato Modelo do ITC para o Comécio Internacional de
Mercadorias (versão curta): Um acordo para a venda de produtos
manufacturados, entre um vendedor e um comprador.



Contrato Modelo do ITC para o Comércio Internacional de
Mercadorias (versão padrão):3 Um acordo para a venda de produtos
manufacturados entre um vendedor e um comprador, o qual contém
especificações e explicações adicionais de questões como a
inconformidade e limitação das responsabilidades do vendedor.



Contrato Modelo do ITC para o Fornecimento Internacional de
Mercadorias a longo prazo: Um acordo para o Fornecimento de
Produtos manufacturados a longo prazo entre um fornecedor e um
cliente.

1

Para uma versão mais detalhada, o leitor pode consultar : 1 “Modelo Contratual ITC de Acordos
de Joint Venture, Genebra, 2004.
2
Ainda pode consultar: 2 “Modelos de Acordos de Joint Venture” incorporados, ITC, Genebra,
2005.
3
Para a venda de bens perecíveis, consulte por favor: 3 “ Comércio Internacional de Venda de Bens
Perecíveis: Contrato Modelo e Manual do Utilizador, ITC, Genebra, 1999.

xi

Introdução



Contrato Modelo do ITC para o Acordo Internacional da
Manufactura: Um acordo sob qual o cliente recomenda o fabricante a
conceber, a manufacturar e a distribuir determinados produtos, que ele
pretende integrar nos seus respectivos produtos finais ou serviços.



Contrato Modelo do ITC para a Distribuição Internacional de
Mercadoria: Um acordo para a distribuição de produtos
manufacturados, entre o fornecedor e o distribuidor, seja o fornecedor o
fabricante da mercadoria ou não.



Contrato Modelo do ITC para uma Agência Comercial
Internacional: um acordo sob qual um Agente Comercial negocia a
venda ou compra de mercadorias na presença de outra pessoa (a
principal).



Contrato Modelo do ITC para o Fornecimento Internacional de
Serviços: Um acordo sob qual um fornecedor de serviços presta certos
serviços a um cliente.

Capitulo 1

Aliança Contractual Internacional

Introdução
O presente Contrato Modelo é uma base para uma Aliança ou colaboração
entre dois Partes, em que não é criada nenhuma sociedade conjunta
autónoma. A Aliança basea-se unicamente no contrato entre os dois Partes; ela
é por vezes também designada de Contrato de Joint-venture.
1.

Cada Aliança Contratual ou colaboração difere uma da outra. O presente
Contrato Modelo fornece uma série de possibilidades ou um “menu”
dependendo do propósito da Aliança. As provisões que não são
relevantes a uma Aliança específica devem ser suprimidas.

2.

O contrato modelo prevê a formação de um Comité de Gestão no qual os
dois Partes são conjuntamente representados. Pode-se, em alguns casos,
(i) decifrar as funções de certos indivíduos ou subcomités e, ou, (ii) ter-se
a certeza de que determinadas “matérias específicas” exigem decisões
unânimes.

3.

O contrato Modelo prevê que as duas Partes compartilharão com 50 por
cento cada, nos custos da Aliança. É importante fixar-se que tipo de custos
deverão ser compartilhados. Se uma parte deve ser paga pelo seu trabalho
ou por outra contribuição, a base para a respectiva remuneração deve ser
claramente fixada seja no princípio ou através do Comité de Gestão.

4.

O Artigo 3 prevê que cada parte terá áreas de responsabilidade a contribuir
para o sucesso da Aliança. Em alguns casos estas áreas serão expressas em
termos gerais  e não envolvendo compromisso legal formal. Em outros
casos, será necessário um compromisso legalmente específico.

5.

O Artigo 6 estabelece provisões para a compartilha relativamente directa do
know-how e do desenvolvimento técnico. Em alguns casos, (por exemplo, onde
os direitos de propriedade intelectual são de importância vital), uma
licença mais detalhada ou outros contratos serão necessários.

6.

Estabelece a duração da Aliança. A Aliança terá um termo específico com
uma subsequente renovação requerendo um acordo mútuo? Ou
continuará indefinidamente cabendo aos Partes o direito de terminar
unilateralmente – através de uma comunicação ou em circunstâncias
especificas?
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7.

Uma Aliança contratual não envolve geralmente a criação de um negócio lucrativo
independente em que as Partes partilham o lucro bem como os custos. Caso
as disposições envolvam rendimento ou partilha de lucro, (i) há
necessidade de uma assistência jurídica sobre as implicações tributárias
(ii) e o perigo que, em muitas jurisdições, cada parte poderá se tornar
conjuntamente responsável com relação aos terceiros, em casos de
quaisquer reivindicações (causadas por qualquer parte) surja no decurso
das actividades de um dos dois Partes envolvidos na Aliança.

8.

Caso a Joint Venture envolva um negócio lucrativo independente, tal
necessitará normalmente de um acordo mais formal de “parceria” ou a
criação de uma sociedade Joint-Venture.

O presente Contrato Modelo é somente uma estrutura geral, o mesmo deve ser
talhado com base nas circunstâncias específicas da Aliança ou da colaboração.
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CONTRATO MODELO ITC PARA UMA ALIANÇA
CONTRATUAL INTERNACIONAL

PARTES:
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Estatuto Jurídico (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de Incorporação e (se necessário), número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (local do negócio, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representado por (nome, posição, endereço)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Designada por “ABC”
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Estatuto Jurídico (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de Incorporação e (se necessário), número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (local do negócio, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representado por (nome, posição, endereço)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Designada por “XYZ”
ABC e XYZ são conjuntamente designados por “Partes” e separadamente por
“Parte”.
[Adicionar qualquer outra informação necessária, por exemplo. Número Único de
Identificação Tributária das entidades]
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Contexto
A.

A. A Parte ABC está essencialmente dedicada a [mencionar], e tem perícia
técnica específica no campo de [mencionar o campo].

B.

A Parte XYZ está essencialmente dedicada a [mencionar] e está ocupada
principalmente no campo de [mencionar].

C.

As duas Partes acreditam que no seu trabalho conjunto serão alcançados
benefícios mútuos, e acordaram em constituir uma Aliança Colaborativa
no campo de [mencionar], nos termos do presente contracto.

Provisões operativas
1.

Objectivos e Princípios Fundamentais
1.1 As Partes acordam em constituir uma Aliança Colaborativa, (a “Aliança”),
a qual os objectivos fundamentais são:
Mencionar os objectivos fundamentais da Aliança, como ilustram os seguintes
exemplos:
1.1.1

Usar da perícia técnica da parte ABC no campo de .................... a
favor da parte XYZ com vista empreender o seu negócio na área
de ...................;

1.1.2

Explorar as várias sinergias as quais podem ser obtidas no
trabalho conjunto especialmente no campo de ....................;

1.1.3

Empreender projectos de pesquisa conjunta, conforme for
acordado de tempo em tempo, [e considerar uma exploração comercial
conjunta de qualquer tecnologia nova ou produtos resultantes da sua
pesquisa conjunta];

1.1.4

De uma maneira geral, considerar disposições comerciais que
serão de benefício mútuo de ambas as Partes.

1.2 Cada parte reconhece que o sucesso da Aliança exigirá um
relacionamento de trabalho cooperativo estabelecido na base de boa
comunicação e trabalho em equipa das Partes a todos os níveis.
1.3 As Partes reiteram a sua intenção de constituir e desenvolver a Aliança
com base com nos princípios estabelecidos no presente contrato, com vista ao
alcance do sucesso da Aliança nos seus melhores interesses mútuos; [caso
necessário, acrescente-se a opção: “incluindo os marcos e outras metas estabelecidas no
plano da Aliança em anexo ao presente contrato”].

2.

O Comité de Gestão
2.1 As Partes estabelecerão um comité, (o “Comité de Gestão”) responsável
pela organização geral, direcção e gestão da Aliança. O papel do Comité de
gestão será essencialmente o seguinte:
[mencionar o papel do comité de gestão], como ilustra o seguinte exemplo:
2.1.1

Dar orientação estratégica e operacional a Aliança;

2.1.2

Aprovar projectos particulares a serem executados pela Aliança, incluindo
alguns compromissos financeiros por parte das Partes em relação aos
projectos aprovados;
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2.1.3

Fixar alvos e marcos com vista a medir o progresso do Aliança;

2.1.4

Identificar os recursos necessários para o sustento da Aliança e entrar em
acordo quanto as responsabilidades de cada parte no provimento dos
respectivos recursos;

2.1.5

Assegurar-se que a comunicação entre as Partes seja mantida de maneira
activa e coordenada;

2.1.6

Constituir um forum em que quaisquer problemas possam ser
encaminhados e resolvidos de uma maneira construtiva.]

2.2 Cada parte nomeará dois (2) representantes [podendo variar do número], a
membros do Comité de Gestão. Cada parte, (consultará ao outro, antes de
qualquer nomeação de género ou mudança de representação). Cada membro
terá o direito a um voto. As decisões serão tomadas pelo voto da maioria, (desde
que pelo menos um (1) representante de cada parte seja incluso nesse
respectivo voto).
2.3 Os primeiros membros do Comité de Gestão, serão: [mencionar os nomes] a
serem (indicados por ABC) e [mencionar os nomes] a serem (indicados por XYZ).
2.4 O Presidente do Comité de Gestão será nomeado por [mencionar se
necessário ABC ou XYZ], contudo, não terá nenhum direito a voto.
2.5 Salvo acordo contrário, o Comité de Gestão reunir-se-á regularmente via
(telefone, através de video conferência ou em presença), num espaço de tempo
não inferior a três meses. Caso a reunião seja em presença, local da reunião
alternará entre as Partes, salvo acordo contrário. Será incentivada comunicação
regular entre Membros do Comité de Gestão.
2.6 Qualquer decisão tomada pelo Comité de Gestão em relação a Aliança,
será obrigatória e, onde exigir acção por parte das Partes, tal acção será
executada pelas Partes. O incumprimento com o disposto por parte de uma
parte, será uma violação ao presente contrato.

3.

Contribuições das Partes
[Comentário: O presente Artigo pode servir de base para a fixação das principais
responsabilidades ou contribuições de cada Parte relativamente a Aliança. O que cada
parte espera que o outro contribua em prol da Aliança?]
3.1 Tenciona-se que cada parte contribuirá com conhecimento, habilidades
ou serviços específicos para ajudar na constituição e sucesso da Aliança. Os
encargos gerais de cada parte são fixadas no presente Artigo (3).
3.2

As contribuições gerais do ABC em prol da Aliança serão:
[Vejam-se os seguintes exemplos. Descrição da elaboração de cada Aliança.]

3.3

3.2.1

[Providenciar assistência técnica (incluindo formação) no campo
de .................... nos termos aceitáveis a serem acordados entre as Partes
pelo Comité de Gestão, (assistência esta, a ser dada ao abrigo de um
contrato de assistência técnica)];

3.2.2

[...........................].

As contribuições gerais do XYZ em prol da Aliança serão:
3.3.1

[Assistir no recrutamento dos funcionários locais, nas facilidades e nos
recursos para as atividades da Aliança];
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3.3.2

[To assist with the recruitment of local staff, facilities and resources for the
operations of the Alliance];

3.3.3

[.......................].

3.4 Cada parte usará todos os esforços racionais para dar a sua a sua
contribuição na promoção do sucesso da Aliança. Cada parte será responsável
em garantir o provimento da sua contribuição para a Aliança usando todas as
diligências e habilidades racionais dentro das circunstâncias.
[Alternativa: Se tenciona-se que o disposto acima seja uma declaração geral de boa vontade,
sem responsabilidade legal, suprima-se o Artigo 3.4 e substitua-se com o seguinte:
“3.4 Cada parte usará todos os esforços racionais a fim de dar a sua contribuição na
promoção do sucesso da Aliança. Entretanto, a Aliança será baseada na confiança entre as
Partes, e nenhum parte deve (a menos que esteja especificado neste contrato), ter alguma
responsabilidade legal em relação ao outro no que respeita ao padrão, adequação ou
desempenho na sua contribuição.”]

4.

Projetos conjuntos
[Comentário: Um Artigo desta natureza pode ser adequado enquanto pretender-se
empreender uma pesquisa conjunta ou outro projeto técnico. As provisões deverão ser feitas
de acordo com as circunstâncias de cada Aliança.]
4.1 Um dos objetivos específicos da Aliança é identificar projetos
apropriados para pesquisa conjunta ou outra colaboração entre as Partes,
particularmente no campo de [mencionar o campo]. Estes projetos visam ao
desenvolvimento, em que os resultados serão do benefício mútuo das Partes. Os
respectivos projetos poderão conduzir, em circunstâncias apropriadas, aos
arranjos para uma exploração comercial conjunta.
4.2 A Pesquisa conjunta ou outros projetos a serem empreendidos pela
Aliança serão acordados e dirigidos pelo Comité de Gestão, o qual deverá:
4.2.1

Estabelecer os recursos financeiros para o projeto (incluindo
alguns compromissos financeiros mínimos por parte das Partes),
e alocação do pessoal para os projetos de pesquisa aprovados pelo
comité de gestão, incluido a nomeação de um Gestor do Projeto
para dirigir a equipa do projeto;

4.2.2

Aprovar planos específicos de pesquisa; e

4.2.3

Desenvolver alvos específicos
periòdicamente o progresso.

do

desempenho

e

rever

4.3 Após a aprovação dos planos de um projeto específico por parte do
Comité de Gestão, a equipa do projeto coordenará e executará todas as
atividades cotidianas das Partes. A equipa do projeto trabalhará abertamente e
cooperativamente, e reunir-se-á periòdicamente, conforme for determinado
pelo gestor do projeto, a fim de coordenar as atividades. Cada parte deverá
submeter periòdicamente ao Comité de Gestão, os relatórios do progresso
referentes as suas atividades para cada projeto de pesquisa conjunta por meio
do gestor do projeto.
4.4 Um contrato conjunto de projeto de pesquisa específico mais detalhado
ou outro projeto colaborativo deverá ser concebido, caso seja considerado
adequado, a fim de ser financiados pelas Partes.
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5.

Os custos da Aliança
[Comentário: O presente artigo, ou provisões idénticas, podem ser apropriadas nas
condições em que cada parte deve suportar custos relacionados com a Aliança, os quais
devem ser administrados a partir de uma Conta Conjunnta Central. A ideia da fixação de
um limite máximo do compromisso financeiro para cada parte é opcional.]
5.1

Para este artigo:

[Suprimir o seguinte conceito caso, nenhum limite seja fixado] “Compromisso
Financeiro Colectivo” de um parte, é o compromisso financeiro máximo da
parte no provimento de finanças em prol da Aliança, respectivamente:
ABC:

[especificar o compromisso máximo]

XYZ:

[especificar o compromisso máximo]

ou outros montantes que virão ser acordados de tempo em tempo pelas Partes.
“Orçamento” refere-se a um orçamento anual em prol da Aliança [ou para um
outro projeto específico], aprovado pelo Comité de Gestão;
“Comparticipação no financiamento” refere-se a partilha dos custos da Aliança
a serem suportados por cada parte, a saber: ABC – [especificar]; XYZ –
[especificar];
“Conta Conjunta” refere-se a conta(s) com o(s) nomes das Partes, relativos às
operações da Aliança e a serem geridas por [especifique-se a Parte ou o Gestor];
“O Gestor do Projeto” refere-se ao Gestor geral indicado pelo Comité de
Gestão.
5.2 Cada parte contribuirá com a sua comparticipação nos custos da Aliança
trimestralmente, de acordo com o orçamento fixado pelo Comité de Gestão
[acrescente-se opções aplicáveis em cada caso, “no seu seu Compromisso de Financeiro
Colectivo”].
5.3. O Comité de Gestão [ou mesmo: o Gestor do projeto] notificará cada uma das
partes da parte em relação a sua comparticipação no financiamento dos custos
da Aliança do respectivo trimestre, num periodo de tempo não inferior a 30 dias
antes do fim de cada trimestre, em conformidade com o disposto no Artigo 5.2.
Cada parte saldará o montante devido na Conta conjunta, antes do último dia
do trimestre em referência.
5.4. O Comité de Gestão anunciará o futuro financiamento da Aliança num
periodo de tempo não inferior a 60 dias antes do fim de cada ano, a fim de
estabelecer o orçamento por o ano seguinte. [Acrescente-se a seguinte opção, caso seja
adequado: “Nenhuma parte será obrigada a prover fundos acima do Compromisso de
Financeiro Colectivo.”]
5.5

Salvo acordo contrário por parte das Partes:
5.5.1

Todas comunicações para o provimento de fundos ao abrigo do
Artigo 5 serão encaminhadas ao endereço da respectiva parte de
acordo com o especificado ou em cumprimento do Artigo 17;

5.5.2

Todos os pagamentos de cada parte serão feitos em [mencionar a
moeda] ilíquida na Conta Conjunta;

5.5.3

Sem prejuízo ao disposto no Artigo 12, qualquer pagamento em
falta ou atraso por parte de cada parte renderá juro, na razão de
[mencionar] % acima da taxa de empréstimo em vigor no
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[mencionar o banco], desde a data da obrigação do pagamento até a
data da efetuação do respectivo pagamento.
5.6 Os pagamentos da Conta Conjunta serão feitos somente para o trabalho
realizado ou provido em prol da Aliança. Os procedimentos de facturação e do
pagamento para reembolso de uma parte (ou algum membro da sua Sociedade)
pelo trabalho realizado por este em prol da Aliança, serão conforme for
estabelecido de tempo em tempo pelo Comité de Gestão. [Alternativa: suprima-se
“estabelecido de tempo em tempo pelo Comité de Gestão” e substitua-se com: “como for
fixado no rol do presente contrato”].
5.7 Qualquer cheque ou outro pagamento feito da Conta Conjunta requererá
a assinatura ou autorização escrita do Gestor do Projeto ou da outra pessoa
autorizada pelo Comité de Gestão.
5.7.1

Qualquer cheque ou outro pagamento em excesso de [especificar o
montante], (ou qualquer outro montante que o Comité de Gestão
possa deliberar de tempo em tempo), requererá igualmente de
uma rubrica da respectiva pessoa autorizada pelo Comité de
Gestão.

5.7.2

Qualquer cheque ou pagamento a cima de [especificar o limite]
requererá, para além das assinaturas acima, uma expressa
autorização pelo Comité de Gestão.

5.8 Todos os devidos livros de conta e de registo relacionados com a Aliança
serão conservados de acordo com a prática padrão de contabilidade, sob a
supervisão do Comité de Gestão. Os respectivos livros e registos estarão
disponíveis a todo o tempo para fins de inspeção por cada parte ou por seu
representante devidamente autorizado.
5.9 Em cada 12 meses, (ou num outro período considerado apropriado pelo
Comité de Gestão), será ralizada uma Auditoria da Conta Conjunta por um
Auditor independente e um relatório impresso a ser feito pelo Comité de
Gestão, será preparado e submetido para cada uma das Partes. Os honorários
relacionados com a auditoria serão pagos pelos fundos autorizados pelo
orçamento.
5.10 Caso haja um excedente de fundos na Conta Conjunta no momento da
cessassão da Aliança, tendo (todas as dívidas pendentes, custos e despesas da
Aliança), sido saldados, o excedente ou saldo será repartido entre as Partes,
equivalente as suas respectivas Cotas de Financiamento.

6.

Propriedade Intelectual
[Comentário: O presente artigo, ou provisões similares, podem ser adequadas onde a troca
e o desenvolvimento da informação técnica envolve Direitos de Propriedade Intelectual
(DPI). O mesmo fornece uma estrutura de pontos chaves; sendo elaborado tendo em vista
a que um DPI específico desenvolvido em torno da Aliança seja conjuntamente possuído e
que a sua “entrada no mercado” requererá o consentimento de ambos as Partes. A este
respeito, a claridade em relação aos direitos é importante após a terminação da Aliança.
Em muitos casos, licenças de acordos mais detalhadas serão apropriadas para cobrir os
arranjos do DPI, particularmente onde um DPI específico de uma parte está disposição de
ser usado pela outra parte, nos termos da Aliança.]
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Para o efeito do presente artigo:
O “Cenário do DPI” significa o know-how, bem como outra Propriedade
Intelectual existente numa parte, relevante para um projeto e disponível
a ser revelado e usado para os desígnios da Aliança.
“Propriedade Intelectual” significa toda a licença, direitos de autoria,
direitos de design ou outro abrigo de Propriedade Intelectual, incluindo
direitos de qualquer processo secreto, o know-how técnico ou outra
informação confidencial (junto com qualquer solicitação para o
respectivo abrigo).
O “Projeto” significa um projeto particular aprovado pelo Comité de
Gestão a ser executado pela Aliança.
O “Projeto do DPI” significa todo o know-how técnico específico,
informação confidencial ou outra Propriedade Intelectual desenvolvido
em execução da Aliança.
As “Marcas Registadas do Projeto” significa todas as marcas registradas ou
nomes usados principalmente pela Aliança ou quaisquer produtos ou
serviços desenvolvidos ao abrigo da Aliança; e
“Território” significa: [especificar].

6.2 Sob disposições a serem coordenados pelo Comité de Gestão, cada parte
revelará ao outro, o quanto do seu Cenário do DPI, necessário ou desejável a
fim permitir a realização do projeto de uma maneira eficaz. A revelação deverá,
se apropriado, incluir arranjos razoáveis para a formação da equipa de
funcionários devidamente qualificada da parte em causa, para o uso e aplicação
daquele DPI.
6.3 Todo o Cenário do DPI proveniente de uma determinada parte
permanecerá uma propriedade exclusiva daquele parte. A outra parte não usará
nem divulgará o tal Cenário do DPI excepto para finalidades específicas da
Aliança ou com a expressa permissão pelo Comité de Gestão.
6.4 Cada parte garante á outra que, de nenhum modo o uso do seu Cenário
do DPI de acordo com o presente contrato não infringirá nenhuns direitos de
Propriedade Intelectual de uma terceira parte. Uma parte não dá nenhuma
outra garantia ou respresentividade de qualquer tipo a uma outra parte no que
concerne ao seu Cenário do DPI (a não ser somente a sua aptidão em relação ao
uso de uma aplicação particular).
6.5 Todo o Projeto do DPI deve, salvo acordo contrário das partes, ser
pertença igualmente conjunta das Partes. Cada parte deve, caso seja solicitado
pelo outro, a participar em tal encargo ou em outra documentação formal que
possa ser necessária ou desejável para o registo daquela propriedade conjunta.
6.6 Ao longo do período do presente contrato, os procedimentos para
obtenção de registos iniciais de Direitos de Propriedade Intelectual respeitantes
a qualquer Projeto de DPI serão implementados pelo Gestor do Projeto, agindo
sob iniciativa própria ou sob orientação do Comité de Gestão. Os custos de
ãplicação para qualquer dessas iniciais proteções (incluindo custos de primeira
apresentação), serão pagos da conta conjunta. Qualquer decisão subseqüente
de prosseguir com com a protecção registada estará a cargo do Comité de
Gestão.
6.7 Em caso de um alegado infringemento por uma terceira parte de qualquer
Projeto do DPI, ou um Projeto DPI alegado de infringir quaisquer Direitos de
Propriedade Intelectual de uma terceira parte, o Comité de Gestão reunir-se-á
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para decidir o melhor curso de acção e depois comprometre-se a tomar passos
para implementar a respectiva acção.
6.8 Cada parte adoptará procedimentos de confidencialidade considerados
sensatamente necessários ou prudentes de acordo com a boa prática da
indústria, (incluindo o encargo de confidentialidade aos funcionários chave),
para assegurar uma boa custódia de quaisquer materiais inerentes ao Projecto
do DPI ou outro Cenário do DPI inerente a uma outra Parte.
6.9 Excepto especificamente acordado por escrito entre as Partes, nenhuma
das Partes usará quaisquer Marcas Registradas ou nomes da outra parte nas
suas transações comerciais ou em qualquer forma de publicidade relacionado
com a Aliança.
6.10 Se uma parte deseja “introduzir no mercado” ou por outra, explorar
comercialmente algum produto, serviço ou tecnologia derivado directamente
do trabalho ao abrigo da Aliança, o mesmo notificará a outra parte, e de boa fé
serão levados a cabo discussões entre as Partes a respeito das disposições a
serem feitas para o uso de qualquer Projeto do DPI ou Marcas Registradas do
Projeto. Salvo acordo contrário,
6.10.1 Cada parte será titulado a usar no curso do seu próprio negócio,
todo o know-how inconfidencial desenvolvido ao longo da
Aliança;
6.10.2 Todo o marketing ou exploração comercial do Projeto do DPI
(ou o uso de quaisquer Marcas Registadas do Projeto) necessitará
de um consentimento prévio de ambos as Partes.
As provisões do Artigo 6.10, sobreviverão qualquer cessação do presente
acordo.

7.

Fornecedor/distribuidor predileto
[Comentário: O presente Artigo pode ser adequado se uma das Partes é susceptível a ser
nomeado fornecedor ou distribuidor preferido dos produtos desenvolvidos sob o abrigo
Aliança.]
7.1 Se considerar-se que o negócio do XYZ, é desenvolvido no campo de
[mencionar], criará uma necessidade de [mencionar o exemplo de produto]. Qualquer
decisão a tomar para o desenvolvimento daquele negócio será exclusivamente
do XYZ. Se o XYZ desenvolver o tal negócio e acordar-se que o ABC se tornará
“o fornecedor predileto” do XYZ de [mencionar o produto] e tem a primazia de
fornece-los em favor do XYZ ao preço, condições, tempo e qualidade de entrega
a serem acordados e não muito menos favorável do que outros potenciais
fornecedores.
7.2 Se XYZ decidir fazer a distribuição internacional de [mencionar o
produto], as Partes negociarão na boa fé a nomeação do ABC como o
distribuidor exclusivo dentro [mencionar o território] por um período inicial
[mencionar] os anos (renováveis por consenso) nos termos comerciais a serem
acordados num contrato de distribuição distinto.

8.

Destacamento e Pessoal
[Comentário: O presente Artigo é somente aplicável se houver um possível destacamento da
equipa de funcionários entre as Partes.]
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8.1 As Partes reconhecendo a necessidade de destacamento da equipa de
funcionários,(e outra forma de compartilha do pessoal, considerará ativamente
um programa de destacamento da equipa de funcionários. Os termos deste
destacamento, serão acordados entre as Partes (se necessário através do Comité
de Gestão) de recursos, no qual o know-how pode ser um meio apropriados
para desenvolver a Aliança.
8.2 Quaisquer funcionários sejam do ABC ou XYZ a serem destacados ou
enviados para visitar os establecimentos do outro parte nos termos da Aliança,
continuarão a ser a pertença do parte que os envia. O parte empregador deverá
(i) ser responsável em garantir que os seus funcionários cumprirão com todas as
normas de segurança e do local em vigor nos establecimentos do outro parte e
(ii) indeminizará ao outro parte contra todos os danos de propriedade ou
qualquer ofensa pessoal causados por um ato de negligência ou omissão por
parte de qualquer funcionário nos establecimentos do outro parte.

9.

O Confidencialidade e Anúncios
9.1 Cada parte usará todo o esforço possível a fim de manter confidencial
toda a informação comercial e técnica que poderá adquirir com relação aos
clientes, ao negócio ou aos assuntos da outra parte. Nenhum parte usará ou
divulgará nenhuma desta informação, exceto com o consentimento prévio da
outra parte. Esta limitação não se aplicará a nenhuma informação:
9.1.1

Que é ou será publicamente disponível sem nenhuma interdição
pela parte;

9.1.2

Que já esteja na posse dessa parte sem nenhuma obrigação de
confidencialiade;

9.1.3

Que até certo ponto requer ser divulgado através da lei ou pelas
normas de troca de valores reconhecidas ou corpo regulador.

9.2 [inclua-se o Artigo 9.2 onde a provisão de assitência técnica é parte dos arranjos
para o estabelecimento da Aliança. Caso não for, então suprima-se o Artigo 9.2] O
Artigo 9.1 não restringirá nem impedirá uma parte de usar no curso do seu
negócio, nenhum know-how ou informação técnica adquirida em
prosseguimento das disposições contempladas pelos Artigos 33 e 44 do
presente contracto, desde que (i) o respectivo uso não incluirá o
sub-licenciamento, (ii) sejam mantidas medidas adequadas de garantia de
confidencialidade e (iii) nenhuma outra divulgação deve ser feita para terceiras
partes excepto com a respectiva permissão ao abrigo do Artigo 9.1. Para o
efeito, este assunto é sujeito a provisões de um Contrato de Assistência Técnica
ou Contrato do Projeto que (em caso de algum conflito) deve-se sob o presente
Artigo 9, no que respeita ao uso da informação divulgada, em cumprimento
com os respectivos contratos.
9.3 Cada parte usará todo esforço racional de modo a assegurar que os seus
funcionários, os agentes e quaisquer afiliados observem as presentes obrigações
de confidencialidade.
9.4 Nenhuma publicação relacionada com Aliança ou com o presente
contrato será feito por uma parte sem a aprovação prévia da outra parte (tal
aprovação não podendo ser propositadamente recusada ou impedida) exceto
com o exigido pela lei ou pela troca de informação ou por qualquer autoridade
governamental.
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9.5 As provisões do Artigo 9, sobreviverão qualquer cessação do presente
contrato.

10. Restrições nos Partes
[Comentário: O escopo de qualquer não-competência ou outras restrições nas Partes devem
cuidadosamente ser ajustadas a uma Aliança específica. Em muitos jurisdições as restrições
serão difíceis de fazer valer, a menos que sejam específicas e razoáveis em escopo, Território
e extensão.]
10.1 É intenção das Partes trabalhar juntos e em colaboração com vista a
desemvolver a Aliança. Conseqüentemente, durante o período da Aliança:
10.1.1 O ABC não entrará em uma Aliança semelhante com nenhuma
outra parte para efeito de transações no campo de [mencionar],ou
(direta ou indiretamente) empreender um negócio no campo de
[mencionar] de maneira competitiva com XYZ dentro [mencionar o
território];
10.1.2 O XYZ não entrará em uma Aliança semelhante com nenhuma
outra parte para efeito de transações no campo de [mencionar],ou
(direta ou indiretamente) empreender um negócio no campo de
[mencionar] de maneira competitiva com ABC dentro [mencionar o
território];
10.2 Nenhum das duas Partes deverão, fora da Aliança, empreender (por
conta própria ou com um terceiro) qualquer projeto de pesquisa que seja
diretamente competitivo com qualquer projeto de pesquisa que está ser
empreendido pela Aliança.
10.3 Ao longo do período da Aliança, [se adequado, acrescente-se a opção: “E um (1)
ano após a cessação”] nenhuma parte intentará empregar ou seduzir qualquer
funcionário da outra parte envolvido em qualquer função de gestão ou técnica
relacionado com a actuação da Aliança.

11. Obrigação
11.1 Preve-se que ao longo da Aliança cada parte e (seus funcionários e
representantes) possam dar recomendações e informações uns aos outros como
parte do relacionamento entre as Partes. Ambos as Partes reconhecem que tais
recomendações e informações são dadas livremente e sem nenhuma
autorização ou obrigação. Nenhum parte fará qualquer reivindicação, obrigação
ou tomar acção contra a outra parte, a respeito de qualquer recomendação ou
informação dada ao longo da Aliança.
11.2 Nenhuma parte se responsabilizará por quaisquer obrigações resultantes
no curso do negócio das outras partes.
11.3 Os Artigos 11.1 e 11.2 são sujeitos a quaisquer termos específicos
acordados em qualquer contrato de Assistência técnica, em Contrato do Projeto
ou outro Contrato celebrado entre as Partes no tocante as obrigações para o
fornecimento de informação ou outra Assistência técnica

12. Duração e Cessassão da Aliança
[Comentário: O presente Artigo preve que a Aliança continuará até ao seu termino a ser
dado por meio de uma comunicação ou por um acordo conjunto. Em alguns casos, pode-se
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preferir estabelecer a Aliança por um período definido (por exemplo,dois anos) e pondendo
a sua renovação ou extensão do periodo em causa requerer um acordo conjunto das Partes.]
12.1 A Aliança entra em vigor desde a data da assinatura do presente
contrato.E continuará indeterminadamente, sujeito à terminação ao abrigo do
presente Artigo 12. Não obstante, cada parte reconhece que é vital para o
sucesso da Aliança manter a flexibilidade e responder a mudança das
circunstâncias e experiência prática. Cada parte considerará, em boa fé,
quaisquer propostas apresentadas pela outra parte para o desenvolvimento da
Aliança.
12.2 A Aliança pode ser terminada a qualquer altura por um acordo mútuo
entre os Partes.
12.3 Quer uma ou outraparte poderá num periodo não inferior a [3 meses]
[podendo variar o tempo se adequado], notificar por escrito a outra parte sobre a
cessação Aliança, desde que esta notificação seja feita antes de [especificar a data.
por exemplo, dois anos após o começo].
12.4 Quer uma ou outra parte, terá o direito de terminar a Aliança, caso
qualquer dos seguintes incidentes ocorram com relação á outra parte (“a parte
faltosa”):
12.4.1 Se a parte faltosa cometer uma infração substantiva do presente
contrato (ou de algum outro contrato entre as Partes
incorporados no âmbito do presente contrato) e não reparar a
infração dentro de 45 dias após ter sido notificado pela outra
parte acerca da referida infração (e, a tal notificação especificar
que a parte notificante pretende exercer os seus direitos de
cessação ao abrigo do presente artigo); ou
12.4.2 Se for apresentado um acto ou emitida uma ordem para a
nomeação de um administrador, receptor, gestor ou um oficial
semelhante em bancarrota sobre qualquer parte substancial dos
ativos ou negócio da Parte faltosa (e tal acto ou ordem não for
cumprida dentro de 30 dias).
12.5 [opção: acrescente ao presente Artigo 12.5 se a mudança no direito de propriedade
da outra parte for crucial: “A Parte terá o direito de pôr termo a Aliança dando um aviso
de [45 dias] se uma terceira parte adquirir a primazia nos interesse da outra parte (e,
para o efeito, “se a primazia nos interesses” significar (i) a posse ou controlo (direto ou
indireto) de mais de 50% do capital votado desse outro parte ou (ii) o direito de nomeiar
ou demitir a maioria dos diretores desse parte).” Caso não seja adequado então suprima-se
o presente Artigo 12.5.]
12.6 Em caso de Cessação:
12.6.1 As Partes se consultarão e usarão todos os esforços racionais com
vista acordar um programa ordenado para o rolo das atividades
da Aliança;
12.6.2 No fim do presente contrato, (salvo acordo contrário por parte
das Partes,) os termos de todo o Contrato de assistência técnica
e/ou do Contrato do projeto, terminará automaticamente
excepto se:
(a)

As provisões do Artigo 9 (Confidencialidade), 11
(Obrigações) e 20 (Procedimentos de Resolução de
Conflito) estejam juntos com todas as outras provisões
especificadas no presente contrato ou em qualquer
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(b)

Contrato de Projeto ou de Assistência Técnica subsistindo
a Cessação;
Cada parte continuará a ser responsável por qualquer
violação das suas obrigações cometidas antes da Cessação.

13. Força Maior
13.1 “Força Maior” refere-se a guerra, emergência, acidente, incêndio,
terremoto, inundação, tempestade, greve industrial ou outro entrave que a
parte afectada prove ter sido para além do seu controle e que não pode
razoavelmente ser previsto na altura da conclusão do presente contrato, ou que
não se pode evitar ou superar as suas conseqüências.
13.2 Uma parte afectada pela Força Maior não será considerada como estando
em violação do presente contrato, nem de algum modo pode ser
responsabilizada por qualquer demora no cumprimento ou incumprimento de
quaisquer das suas obrigações ao abrigo do presente contrato, desde que o
atraso ou incumprimento seja devido a Força Maior de qual notificou a outra
parte de acordo com o Artigo 13.3. O tempo para o cumprimento daquela
respectiva obrigação será devidamente alargado, ao abrigo do Artigo 13.4.
13.3 Se alguma Força Maior ocorrer com relação a uma parte, que afecte ou
seja capaz de afectar o cumprimento de quaisquer das suas obrigações ao abrigo
do presente contrato, a mesma notificará a outra parte, dentro do tempo
aceitável, a respeito da natureza das circunstâncias em causa e o seu efeito na
sua capacidade de cumprir.
13.4 Se o cumprimento de quaisquer das obrigações por uma parte ao abrigo
do presente contrato for impedida ou atrasada por Força Maior, por um período
prolongado sueperior a três [especificar qualquer outro número] meses, a outra parte
estará autorizado a pôr termo ao presente contrato, através de uma
comunicação escrita á parte afectado pela Força Maior.
[Alternativa: Se poder, substitua-se o Artigo 13.4 com a seguinte alternativa: “13.4 Se
o cumprimento de quaisquer das obrigações por uma parte ao abrigo do presente contrato
for impedida ou atrasada por Força Maior, por um período prolongado sueperior a [seis]
meses, as Partes negociarão na boa fé, e usarão seus melhores esforços em acordar emendas
ao presente contrato, ou outos arranjos alternativos que possam ser justos e aceitáveis com
vista a mitigar os seus efeitos. Porém se não acordarem em tais emendas ou arranjos dentro
de um período posterior a 30 dias, a outra parte estará autorizada a pôr termo ao presente
contrato, através de uma comunicação escrita á parte afectado pela Força Maior.”]

14. Mudança de Circunstâncias
[Comentário: As Partes devem estar livres em consultar-se em caso de uma mudança de
circustâncias, particularmente em casos de uma parte criar dificuldades numa outra parte
específica. Todavia, uma PME deve somente incluir a opção no Artigo 14.4 (o direito de
apresentar às cortes/tribunais de arbitragem a fim de fazer uma revisão ou dar termo ao
contrato), se (i) a PME considerar que de algum modo uso-se tal direito contra os interesses
da parte por parte da parte com a posição tática mais forte ou (ii) se o direito de apresentar
às cortes/tribunais de arbitragem é já um direito existente ao abrigo da lei vigente em caso
de dificuldade.]
14.1 Quando o cumprimento do presente contrato se tornar muito oneroso
para uma das Partes, aquela parte está não obstante, sujeita a cumprir com as as
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sua obrigações seguindo as provisões de mudança de circunstâncias
(Dificuldades).
14.2 Se, todavia, após a conclusão do presente contrato, ocorrerem incidentes
que não foram contemplados pelas Partes e que essencialmente alteram o
equilíbrio do presente contrato, colocando deste modo uma carga excessiva em
uma das Partes no cumprimento de suas obrigações contractuais (Dificuldades),
tal parte tem o direito de pedir a revisão do deste contrato, desde que:
14.2.1 Os incidentes não poderiam ter sido racionalmente tomados em
conta pelo parte afetada na altura da conclusão deste contrato;
14.2.2 Os incidentes sejam para além do controle da parte afectada; e
14.2.3 O risco dos incidentes não sejam aquelas que, de acordo com o
presente contrato, a parte afectada é obrigada a suportar.
14.3 Cada parte irá na boa fé considerar seriamente qualquer proposta de
revisão apresentado pela outra parte nos interesses do relacionamento entre as
Partes. Nenhuma revisão, porém, terá efeito a menos que seja acordado por
ambos as Partes de acordo ao abrigo do Artigo 18.2 [Acrescentar opção, se a opção
no Artigo 14.4 for incluída “ou estabelecido em conformidade com o Artigo 14.4.”]
[Opção: Veja-se o comentário no começo do Artigo 14. Acrescente-se a opção se necessária,
caso contrário, suprima-se. “14.4 Se as Partes não chegarem ao acordo no pedido de
revisão dentro de [especificar o tempo limite, caso necessário], a parte que propôs a revisão,
pode recorrer ao processo de resolução de disputa apresentado no Artigo 21. [a
corte/tribunal de arbitração] terá o poder de fazer qualquer revisão deste contrato que seja
justa e equitativa dentro das circunstâncias, ou pôr termo ao contrato, em data e termos a
ser fixados”]

15. Nenhuma Parceria ou Agência
[Comentário: Veja-se a nota introdutória 7. Pode ser difícil evitar a responsabilidade
conjunta em muitas jurisdições se a Aliança envolver rendimento ou partilha de lucro]
Nada no presente contrato deverá (i) ser considerado parceria por afinidade
entre as Partes, (ii) uma das duas Partes constituir agente do outro para
qualquer propósito ou (iii) autorizar a outra parte a se comprometer ou obrigar
(ou qualquer membro do seu respectivo grupo) de algum modo.

16. Nomeação e Subcontratação
16.1 O presente contrato é de natureza particular para as Partes, e nenhum
parte deve, sem prévia aprovação escrita por parte da outra:
16.1.1 Mandatar, hipotecar, encarregar ou mesmo transferir ou entrar
em negócio, ou criar qualquer encargo sobre alguns dos seus
direitos; ou
16.1.2 Subcontratar ou então delegar todos ou quaisquer parte dos seus
direitos ou obrigações ao abrigo do presente a uma outra pessoa.

17. Comunicações
17.1 Qualquer comunicação ao abrigo do presente contrato, será de forma
escrita (que pode incluir aviso em correio electrónico) a ser enviado para o
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endereço da outra parte mencionado no Artigo 17.2 abaixo, de modo a
garantir que a sua recepção possa ser comprovada.
17.2 Para efeitos de aplicação do Artigo 17.1, os pormenores dos avisos são os
seguintes, salvo outros pormenores tenham sido devidamente intimados ao
abrigo do presente artigo:
17.2.1 ABC: [especificar os pormenores];
17.2.2 XYZ: [especificar os pormenores].

18. Pleno Acordo
18.1 O presente contrato establece todo acordo entre as Partes no que respeita
a Aliança. Nenhum das duas Partes entrou no presente contrato confiando em
qualquer representação, garantia ou empreendimento da outra parte que não
foi expressamente establecido ou mencionado no presente contrato. O presente
Artigo não excluirá alguma responsabilidade por qualquer exposição
fraudulenta de factos. [Acrescente-se a seguinte opção: “O presente contrato substitui
qualquer acordo precedente ou entendimento relacionado com a matéria do qual é objecto.”]
18.2 O presente contrato não pode ser alterado senão por acordo escrito por
parte das Partes, (que pode incluir correio electrónico). [Opção, quando a opção do
Artigo 14.4 ou equivalente (referente a Corte/Tribunal tenha sido incluso, acrescente a
frase anterior: “Ou em conformidade com o Artigo 14.4”.]

19. Cláusulas de Efeito Nulo ou não executório
Se qualquer cláusula do presente contrato for declarada por qualquer tribunal
ou por outra autoridade competente de nula ou não executória por inteiro ou
em parte, o presente contrato e as restantes cláusulas continuarão a ser válidas,
a menos que as circunstâncias (na ausência das cláusulas consideradas nulas) as
Partes não tenham ainda concluído o presente contrato. As Partes usarão todos
os esforços razoáveis para repor todas as cláusulas consideradas nulas ou sem
efeito por outras que sejam válidas ao abrigo da lei e mais próximas a intenção
original.

20. Autorizações
20.1 O presente contrato é susceptivel as seguintes autorizações a serem
primeiramente dadas por [especificar as autorizações ou outras condições exigidas, por
exemplo: de autoridades governamentais ou regulatoras].
20.2 Cada parte usará todos os esforços razoáveis de sua parte para obter tais
autorizações, e notificará prontamente a outra parte sobre qualquer dificuldade
encontrada.

21. Procedimentos de Resolução de Disputa
21.1 Em caso de disputa em torno do presente contrato, as Partes procurarão
resolvê-la de uma forma amigável. Procurarão nomear um medianeiro para
ajudá-los na resolução da respectiva disputa. Nenhuma parte intentará uma
acção legal ou de arbitragem antes do envio de uma nota escrita com 30 dias de
antecedência á outra parte.
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21.2 Qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação, que se levantar no
presente contrato ou com algo relacinado com o mesmo,(incluindo a sua
conclusão, interpretação, cumprimento, infração, cessação ou invalidade) será
em definitivo legado pelas normas de [especificar a instituição arbitradora]
composta por [especificar o número de arbitros, por exemplo: único arbitro, três arbitros]
eleitos em conformidade com as normas a mencionadas. O local arbitragem será
[especificar]. A língua de arbitragem será [especificar].
[As seguintes são alternativas em relação a instituição de arbitração ao abrigo do
Artigo 21.2:
Alternativa 1: Arbitragem Ad hoc
“21.2 Qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação, que se levantar do presente
contrato ou com algo relacinado com o mesmo,(incluindo a sua conclusão, interpretação,
cumprimento, infração, cessação ou invalidade) será em definitivo legado pelas normas de
UNCITRAL [especificar as outras normas] composto por[especificar o número de
medianeiros, por exemplo: único medianeiro, três medianeiros] eleitos por [especificar o
nome da instituição ou pessoa que os nomeia]. O local de arbitragem será [especificar]. A
língua de arbitragem será [especificar].”]
[Alternativa 2: Tribunais Estatais
“21.2 Qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação, que se levantar do presente
contrato ou com algo relacinado com o mesmo,(incluindo a sua conclusão, interpretação,
cumprimento, infração, cessação ou invalidade) será em definitivo legado pelos Tribunais
de (especificar o local e o país) da exclusiva o jurisdição”]

22. Legislação em Vigor
[Especificar a legislação Nacional] a ser aplicada no presente contracto.

ASSINATURAS DAS PARTES
Assinado por: em nome do ABC
Signatário: ...................................................

...................................................

Data: ............................................................

...................................................

Assinado por: em nome do XYZ
Signatário: ...................................................
Data: ............................................................

...................................................

Capítulo 2

Sociedade Internacional de Joint Venture

Introdução
O presente contrato modelo é uma base para uma Joint Venture entre duas
Partes para o estabelecimento de uma Sociedade Conjunta (“SJV”). As
características fundamentais desta Sociedade são:
1.

A sociedade contempla 50 por 50 de ações para cada parte. Caso haja mais
de duas Partes, ou uma parte tiver a maioria das acções, precisarão de ser
feitas provisões neste sentido.

2.

Cada parte faz uma contribuição financeira inicial ao capital da SJV. É
importante fixar, se cada parte terá ou não, qualquer compromisso
permanente de aprovisionar mais fundos adicionais a SJV. O Artigo 5 é
disposto com vista a que qualquer finança futura requeira um
consentimento mútuo.

3.

Cada Sociedade de S JV deve ser formada numa jurisdição particular;
geralmente, isto determinará a legislação vigente. Ela terá que de dispor
cláusulas de uma associação/estatuto ou outros documentos
constitutionais formais naquela respectiva jurisdição, que estejam em
harmonia com o contrato de Joint Venture. É boa prática assegurar-se de
que o contrato Joint Venture aborde questões chaves como matéria de
contrato entre as Partes.

4.

Para uma maior clareza a respeito de planificação de negócio da SJV, é
boa prática ter-se um plano de negócio acordado entre as Partes logo no
começo, o qual poderia ser ser anexado ou pelo menos reconhecido no
contrato Joint Venture.

5.

Muitas Joint Ventures envolvem a contribuição de uma parte com
activos, propriedade, tecnologia, serviços, distribuição ou mecanismos de
fornecimento. Para o efeito, tais contratos precisarão frequentemente de
outros de outros “contratos subordinados” a serem incorporados, com
vista a decifrar termos detalhados (preço, especificação, responsabilidade
etc.).

6.

A direcção geral e a gestão da SJV está geralmente ao cargo do Conselho de
Administração da SJV. É importante esclarecer desde o princípio, a
harmonia do poder decisório entre (i) as Partes enquanto accionistas, (ii)
o Corpo Directivo (iii) e cada administrador da SJV. É frenquente
especificar-se que determinadas “matérias reservadas” necessitarão de
um consentimento mútuo das Partes enquanto accionistas ou como
Direção.
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7.

A venda de acções por parte de uma parte no SJV, ao abrigo do Contrato
Modelo, so pode ser feito com consentimento mútuo.

8.

Se uma parte desejar por termo ao Joint Venture, geralmente precisará de
entrar num acordo mútuo com a outra parte. O Artigo 14.3 inclui
procedimentos razoavelmente longos, que um parte pode não obstante
seguir para para a cessação de uma SJV em determinadas circunstâncias
da do seu colapso ou fim.

Caso sejam envolvidos mais arranjos ou necessário opções mais complexas,
consulte-se (o formulário longo) Modelo Incorporado ITC do Contrato Joint
Venture (“formulário longo da SJV”).
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CONTRATO MODELO ITC
PARA UMA SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE JOINT VENTURE

PARTES:
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Estatuto Jurídico (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de Incorporação e (se necessário), número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (local do negócio, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representado por (nome, posição, endereço)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Designada por “ABC”
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Estatuto Jurídico (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de Incorporação e (se necessário), número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (local do negócio, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representado por (nome, posição, endereço)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Designada por “XYZ”
ABC e XYZ são conjuntamente designados por “Partes” e separadamente por
“Parte”.
[Adicionar qualquer outra informação necessária, por exemplo. Número Único de
Indentificação Tributária das entidades]
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Contexto
A.

(“As Partes”) ABC e XYZ acordaram em formar uma nova sociedade
conjunta (a “SJV”) a qual será establecida e empreenderá o seu negócio
nos termos fixados no presente contrato.

B.

As Partes acordaram que as suas relações enquanto accionistas da SJV,
serão regidas nos termos do presente contrato.

Provisões Operativas
1.

Interpretação
1.1

No presente contrato, os termos a seguir terão os seguintes significados:
“Direção” significa, o Corpo Directivo da SJV;
“Negócio” significa, o Negócio a ser empreendido pela SJV,
nomeadamente, [especificar a natureza do Negócio], em conformidade com o
Plano de Negócio a ser actualizado regularmente pela Direção.
“Encerramento”significa, o acbamento do establecimento da SJV em
conformidade com o Artigo 3;
“Membro do Grupo ABC” significa, ABC e qualquer outra empresa
subsidiária ou ascendente que na altura é intergrante do ABC e qualquer
outra empresa subsidiária que na altura é ascendente daquela empresa;
“Membro do Grupo XYZ” significa, XYZ e qualquer outra empresa
subsidiária ou ascendente que na altura é integrante do XYZ e qualquer
outra empresa subsidiária que na altura é parte da empresa progenitora;
“Acções” significa, acções comuns dentro do capital da SJV;

[Opções: Caso a SJV esteja para operar num “Território” específico, acrescente:
“Território” significa, [especificar].]
1.2 Qualquer alusão de “um formulário acordado”, o esboço do respetivo
documento acordado entre as Partes e assinado em sua presença para efeito de
identificação dos assinantes do presente contrato (com as suas emendas, caso
exista, conforme pode subseqüentemente ser acordado de forma escrita entre as
Partes).
1.3 Qualquer alusão a quantia [especificar a moeda corrente], no presente
contrato, incluirá a taxa no mercado, equivalente ao câmbio em uma outra
moeda no respectivo tempo.

2.

O Negócio da SJV
2.1 As Partes desejam constituir uma SJV com a finalidade de [definir o escopo
do Negócio] [Opção, caso a SJV esteja para operar exclusivamente num território específico,
acrescente: “No território”]. O Negócio será orientado para os melhores intereses
da SJV, em conformidade com o então Plano de Negócio. O Plano de Negócio
inicial é anexado ao presente contrato [suprima caso não esteja anexado].
2.2 Cada parte agirá na boa fé um para com o outro, a fim promover o
sucesso da SJV [Se necessário acrescente opção: “Com vista a atingir os marcos e outras
metas fixadas no Plano de Negócio”]. As Partes reiteram a sua intenção de
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consultarem-se inteiramente em todas as matérias que afetem de forma
material para o desenvolvimento do negócio.

3.

Estabelecimento da SJV: Condições precedentes
3.1 As Partes [opção: Caso seja uma parte a tomar a respectiva responsabilidade na
formação inicial da SJV, substitua “as Partes” com o nome da respectiva parte responsável,
por exemplo: A parte “ABC”] irá tomar respetivos passos para criar condições para
a formação da SJV em [especificar o país]. A SJV de maneira alguma
comercializará ou empreenderá algum negócio antes do encerramento, o qual
será dependente primeiro da satsifação ou cumprimento de cada uma das
condições seguintes: [fixar quaisquer condições precedentes], por exemplo:
3.1.1

[A aprovação da SJV pela autoridade regulatora especifica];

3.1.2

..........................................................................

3.2 Cada parte usará todos os esforços razoáveis para assegurar que as
Condições Precedentes sejam cumpridas o mais depressa possível, e informará
pontualmente ao outro de todas as dificuldades encontradas. Caso as condições
precedentes não sejam cumpridas, ou (ultrapassadas) dentro de [especificar a
data], o presente contrato (com excepção das provisões do Artigo 12
(confidencialidade) e do Artigo 24 (processo de resolução de disputas), irá
cessar e chegar automaticamente ao fim em virtude disso, salvo acordo
contrário, e nenhuma parte fará reivindicação de qualquer natureza contra a
outra parte.

4.

Estabelecimento da SJV: Encerramento
4.1 O encerramento ocorrerá em [especificar a data] (ou tardiamente, 7 dias
após o cumprimento ou abandono de todas as condições precedentes),
conquanto os seguintes eventos e matérias establecidas no presente Artigo 4
tenham ocorrido. Caso a SJV não tenha sido previamente formada ao abrigo do
Artigo 3.1, as Partes farão com que a mesma seja incorporada com as seguintes
características:
4.1.1

A SJV será formada em [o nome do país] como [especificar o tipo de
sociedade, por exemplo: uma sociedade privada limitada por ações];

4.1.2

As clásulas da associação/estatuto da SJV serão fixadas com base
num acordo, e [anexadas ao presente contrato. [Caso não sejam
anexadas cláusulas/estatutos, suprima “anexadas ao presente contrato”];

4.1.3

A SJV será designada por “[mencionar]”;

4.1.4

O [endereço postal do escritório] da SJV será em [mencionar];

4.1.5

Os diretores da SJVserão os seguintes:

Directores da
parte ABC:

4.1.6

[mencionar]

Directores da
parte XYZ:

[mencionar]

[

]

[

]

[

]

[

]

Os primeiros auditores da SJV serão os seguintes [mencionar].
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4.2 ABC subscreverá incondicionalmente [indicar número] acções em dinheiro
a um preço de [especificar] por acção, cujo pagamento deve ser feito com fundos
disponíveis na conta bancária como for acordado entre as Partes (a “Conta da
JVC”). A XYZ subscreverá incondicionalmente [indicar número] acções em
dinheiro a um preço de [especificar] por acção, cujo pagamento será feito com
fundos disponíveis na conta da JVC. As Partes deverão conseguir que os
assuntos da JVC sejam qualificados como tendo sido pagos totalmente:
4.2.1

[Especificar o número] de acções a ABC [incluir as iniciais e especificar
o número, se ABC tiver constituído a empresa] acções ordinárias
subscritas na JVC pela ABC após constituição)]; e

4.2.2

[Especificar o número] acções a XYZ;
e que os nomes da ABC e XYZ são inscritos no registo dos
membros da JVC como sendo os respectivos titulares das acções
subscritas por eles [e que os certificados de acções são emitidos para ABC
e XYZ em relação a tais Acções: Apagar se ao abrigo da lei local não forem
emitidos certificados de acções].

4.3 [Omitir este artigo, se as partes também não concederem empréstimos para
financiar a JVC na constituição, nem capital social.] As Partes devem, para além
disso, adiantar empréstimos á JVC na constituição em [moeda], nos seguintes
montantes:
ABC ....................
XYZ ....................
Os termos desses empréstimos, incluindo quanto aos juros, devem ser os
mesmos para cada parte ou como for acordado entre as partes e pelo Conselho
ao longo do tempo. Todos os empréstimos devem ser restituídos às partes, ao
mesmo tempo e nas mesmas proporções.
4.4 As Partes devem produzir os seguintes contratos auxiliares a serem
firmados, nomeadamente:
[Especificar os contratos adicionais a serem executados na constituição a fim de
estabelecer o negócio da JVC − por exemplo:
4.4.1 A transferência de activos/contrato de compra e venda (na forma acordada)
entre .................... e a JVC para a transferência de ...................;
4.4.2

O contrato de distribuição (na forma acordada) entre .................... e a
JVC relativos à distribuição de ...................;

4.4.3 O contrato de assistência tecnica (na forma acordada) entre ....................
e a JVC para a prestação de assistência técnica e de licenciamento
de ...................;
4.4.4

O contrato de fornecimento (na forma acordada) entre ............... e a JVC
para o fornecimento de ...................;

4.4.5

O contrato de serviços (na forma acordada) entre .................... e a JVC
para a prestação de serviços para a JVC, conforme o previsto;

4.4.6

A marca da licença(s) (na forma acordada) entre eles .................... e a
JVC para o licenciamento da utilização do .................... marca.]
[Comentário: Exemplos de esboço de uma série de contratos aparecem no
Contrato Modelo da JVC.]
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Capital e financiamento adicional
[Comentário: Este Contrato Modelo que contempla o caso em que as acções da JVC serão
detidos em 50-50 entre as duas partes. Se houver mais de duas partes ou as acções não
forem detidas em partes iguais, as condições terão de ser adaptadas às circunstâncias. Em
alguns casos, podem ser conveniente separar as “classes” de Acções (por exemplo, ABC
acções a serem detidas por ABC e XYZ acções a serem detida por XYZ) com diferentes
direitos inerentes a cada classe de acções.]
5.1 A JVC terá, em conformidade e após a celebração dos eventos e
transacções referidas no Artigo 4, um capital social de [especificar o montante]
consistindo de [especificar o número] acções pertencentes a ABC e [especificar o
número] acções detidas por XYZ.
5.2 O capital social da JVC pode, de tempos em tempos, ser aumentado em
valor que for mutuamente acordado, mas em qualquer caso e salvo acordo em
contrário, o aumento do capital da JVC manterá a proporção de 50% da ABC
(ou membro(s) do Grupo ABC) e 50% em XYZ (ou membro(s) do Grupo XYZ).
5.3 Se a JVC necessitar, na opinião do Conselho, de financiamentos
adicionais, a JVC deve em primeiro lugar abordar as suas fontes bancárias
próprias. Se o financiamento não poder ser obtido das próprias fontes bancárias
da JVC, nenhuma das partes será obrigada financiar a JVC. Qualquer
financiamento que as partes acordarem em fornecer deve, (salvo acordo em
contrário) ser fornecido pelas partes em proporções iguais (seja por meio de
subscrição de capital, empréstimos ou de outra forma).
5.4 As partes não serão obrigadas a fornecer garantias em relação a qualquer
dos empréstimos a JVC, mas se o fizerem, as partes devem entregar em iguais
proporções. Qualquer reclamação contra uma parte relativa a qualquer garantia,
essa parte terá direito a uma contribuição da outra parte, de modo assegurar
que a responsabilidade total é suportada em iguais proporções.

6.

Administração e Gestão
6.1 Os negócios e assuntos da JVC devem (sujeito às matérias de accionista
referidas no Artigo 7.2) ser geridos pelo Conselho de Administração da JVC. O
Conselho de Administração será composto por quatro (4) pessoas [varie o
número conforme o caso] das quais:
6.1.1

ABC terá o direito de nomear e manter no cargo 2 (dois)
administradores (“administradores da ABC”) e retirar qualquer
dos seus administradores do exercício de funções (e de nomear
outro administrador em substituição do retirado) e

6.1.2

XYZ terá o direito de nomear e manter no cargo 2 (dois)
administradores (“administradores da ABC”) e retirar qualquer
dos seus administradores do exercício de funções (e de nomear
outro administrador em substituição do retirado).

6.2 Cada nomeação e retirada de administrador pela ABC ou pela XYZ, no
exercício desse direito, deve ser notificada por escrito à outra parte e á JVC. A
ABC e XYZ usarão os seus direitos de voto na JVC de forma a assegurar que o
Conselho de Administração da JVC é constituído por pessoas nomeadas na
forma estabelecida no presente contrato.
6.3 As reuniões do Conselho de Administração são convocadas por escrito
com pelo menos 14 dias de aviso prévio; sem prejuízo, pode o prazo de aviso
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prévio ser inferior, desde que mereça aprovação escrita de pelo menos 1 (um)
administrador da ABC e pelo menos 1 (um) administrador da XYZ. Estes avisos
prévios devem incluir uma ordem de trabalhos, identificando com razoável
pormenor os assuntos a serem discutidos na reunião e serão acompanhados de
cópias de quaisquer documentos pertinentes. O Conselho de Administração
reunir-se-á regularmente (seja por telefone, por vídeo-conferência ou
pessoalmente) e, salvo outro acordo, não menos que trimestralmente.
6.4 O quórum para a reunião do Conselho de Administração será de pelo
menos 1 (um) administrador da ABC e 1 (um) administrador da XYZ presentes
na altura em que for tomada decisão.
6.5 O Presidente será nomeado de entre os administradores da [ABC].
[Alternativamente: Se preferir, exclua a frase anterior e substitua por “A presidencia do
Conselho de Administração deve ser rotativa em cada [ano/reunião] entre um
administrador da ABC e um administrador da XYZ.”] O presidente não terá voto
qualitativo.
6.6 Em qualquer reunião do Conselho de Administração, cada administrador
tem direito a um voto. Qualquer decisão de Conselho de Administração, para
ser válida carece do voto favorável de pelo menos um (1) administrador da ABC
e um (1) administrador da XYZ. Se as partes não estiverem representadas em
qualquer reunião do Conselho de Administração por igual número de
administradores, então um dos actuais administradores presentes nomeado
pela parte que está representada pelo menor numero de administradores nessa
reunião era direito, nessa reunião, voto adicional ou votos adicionais, tantos
quantos sejam necessários para que cada parte tenha, em agregado, igual
número total de votos.

7.

Matérias Reservadas
[Comentário: A lista de “matérias reservadas” deve ser revista à luz do âmbito de
autoridade proposta para o Conselho de Administração. Este Artigo assegura que a JVC
não pode, em qualquer caso tomar essas medidas, sem a aprovação de ambas as partes. A
lista deve ser adaptada para atender as circunstâncias. Matérias reservadas serão
particularmente importantes se uma parte tiver uma posição de votação minoritária.]
7.1 As questões seguintes (“matéria reservada”) carecem de aprovação prévia
da ABC e XYZ:
7.1.1

Qualquer matéria sobre acções (ou valores mobiliários
conversíveis em acções) da JVC, que diga respeita a outros
aspectos que não emissão de acções para a ABC e para a XYZ em
proporções iguais, tal como especificado no Artigo 5.2;

7.1.2

Qualquer alteração aos Estatutos/pacto social da JVC;

7.1.3

Qualquer venda da totalidade ou uma parte substancial da JVC;

7.1.4

Os empréstimos contratados pela JVC que resultem num total de
empréstimos da JVC em excesso de [especificar o montante] ou
qualquer outro valor, como as partes periodicamente
determinarem;

7.1.5

Aprovação do orçamento anual e plano operacional da JVC;

7.1.6

Expansão do território de marketing da JVC para além de
[especificar Território] ou qualquer desenvolvimento da linha de
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produtos da JVC para além de [especificar] (como melhorado ou
aprimorado ao longo do tempo);
7.1.7

Qualquer substancial reorganização que afecte a JVC, incluindo a
formação de qualquer filial da JVC;

7.1.8

Qualquer contrato ou compromisso da JVC com um valor ou que
possam implicar despesas pela JVC excedendo [especificar o
montante] (ou outro limite que as partes deverão de tempos em
tempos acordarem);

7.1.9

A nomeação (ou retirada) e os termos de referência do Director
Executivo e a nomeação (ou retirada) de qualquer empregado
cuja remuneração seja superior a [especificar o montante] (ou outro
montante que as Partes, de tempos em tempos, irão acordar);

7.1.10 A nomeação (ou retirada) dos auditores da JVC ou qualquer
significativa mudança nas políticas contabilísticas da JVC;
7.1.11 Qualquer mudança para um determinado ano na política de
dividendos prevista no Artigo 10;
7.1.12 A instauração, acordo ou abandono de litígio ou admissão de
responsabilidade pela JVC, envolvendo um litígio de valor
superior a [especificar o montante] (outrs para além de reclamação
contra um membro do Grupo ABC ou um membro do Grupo
XYZ);
7.1.13 Qualquer pagamento pela JVC a qualquer membro do Grupo
ABC ou do Grupo XYZ (seja por meio de taxas de gestão ou
administrativas, bónus, encargos de licença, reembolso de
empréstimo, dividendos ou outro qualquer), a menos que seja
dentro dos limites permitidos previamente aprovados pela
Administração;
7.1.14 Apresentação da JVC em insolvência, falência ou liquidação, sob
leis de insolvência ou qualquer acção semelhante.
7.2

Aprovação para fins do Artigo 7.1 pode ser dada:
7.2.1

No caso de itens especificados nos Artigos 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3
[reveja a lista para decidir que questões exigem aprovação a nível dos
accionistas em vez do Conselho] (“Matéria do Accionista”), pela ABC
e XYZ, seja por escrito ou por deliberação unânime em
assembleia geral dos accionistas da JVC ou por deliberação
escrita;

7.2.2

No caso das restantes Matérias Reservadas, por acordo unânime
de todos os administradores, seja por resolução escrita ou por
deliberação unânime em reunião do Conselho de Administração.

7.3 As disposições do Artigo 7.1 aplicam-se igualmente a quaisquer matérias
de uma filial da JVC, com as referências ao “JVC”, se apropriadas, são feitas a
quaisquer subsidiárias.

8.

As assembleias gerais
8.1 As assembleias gerais das Partes como accionistas da JVC deverão
realizar em conformidade com as disposições aplicáveis do pacto social/estatuto
social, que deve incluir termos que:
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8.1.1 O quórum para a tomada de decisão deve exigir a presença de um
representante devidamente autorizado de cada uma das partes;
8.1.2 O anúncio da reunião deve definir uma ordem de trabalhos e identificar
com detalhe razoável os assuntos a serem discutidos (salvo se as Partes
acordarem de outro modo);
8.1.3 O presidente da reunião deve ser nomeado por [especificar ABC ou XYZ
como for apropriado], mas não deve ter um voto qualitativo.

9.

As contribuições adicionais das Partes
[Comentário: Este Artigo pode ser adequado como um quadro geral para definir as
principais responsabilidades de cada parte perante a JVC, além de, por exemplo, para
especificar termos de (i) contribuições financeiras ao abrigo dos Artigos 4 ou 5 ou (ii)
serviços, produtos ou assistência técnica a ser prevista nos contratos auxiliares
contemplados pelo Artigo 4.4.]
9.1 Pretende-se que cada parte contribua com determinados conhecimentos,
habilidades ou serviços para assistir na criação e no sucesso da JVC. As
responsabilidades gerais de cada parte são definidas no presente Artigo 9.
9.2

As contribuições gerais de ABC para a JVC devem ser:
[Estes são apenas exemplos. Adaptar a descrição das circunstâncias de cada JVC.]

9.3

9.2.1

[Para prestar assistência técnica (incluindo previsão de formação) no
campo de ……….. em condições razoáveis, a ser acordada com a JVC
através do Conselho de Administração [tal assistência técnica a ser dada
nos termos do contrato de assistência técnica];

9.2.2

[......................].

As contribuições gerais de XYZ para a JVC devem ser:
9.3.1

[Para usar seus contactos, conhecimentos e redes de distribuição em [país]
para ajudar na promoção de produtos da JVC];

9.3.2

[Para auxiliar no recrutamento de pessoal local, instalações e recursos
para a operações da JVC;]

9.3.3

[.......................].

9.4 Cada parte envidará todos os esforços razoáveis de sua contribuição para
promover o sucesso da JVC. Cada parte deve fornecer sua contribuição para a
JVC usando toda a razoável diligência e habilidade, nas circunstâncias.
[Alternativa: Se esta for concebida como uma declaração geral de boa vontade, sem
responsabilidade jurídica, exclua o referido Artigo 9.4 e substitui-o pelo seguinte:
“9.4 Cada parte envidará todos os esforços razoáveis para contribuir para promover o
sucesso da JVC. A relação entre as partes para a JVC, no entanto, ser construída na
confiança e nenhuma das partes (salvo indicação em contrário no presente contrato ou
qualquer outro contrato entre a parte e a JVC) têm alguma responsabilidade legal para
com a JVC ou para com a outra parte em relação ao padrão, adequação ou resultado do seu
contributo para a JVC."]

10. Política de Dividendos
As Partes concordam que (salvo acordo diferente no Artigo 7 em relação a um
determinado exercício), a JVC deve distribuir a título de dividendo não
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inferior .................... [por exemplo, cinquenta (50%)] do lucro liquido auditado em
relação a cada exercício financeiro.

11. Transferência de Acções
11.1 A menos que seja uma transferência feita com o consentimento prévio da
outra parte, nem ABC ou XYZ poderá vender, transferir, penhorar, onerar,
alienar ou negociar qualquer direito ou interesse em quaisquer de suas acções na
JVC (incluindo a concessão de qualquer opção de cargo ou em respeito de
qualquer das Acções).
11.2 O consentimento não deve ser irrazoavelmente protelado no caos de
transferência de uma parte para um membro do seu próprio grupo. Cada
membro da ABC e da XYZ, respectivamente, compromete se a providenciar
para que, se qualquer membro do seu grupo que detém acções da JVC deixar a
qualquer momento para ser uma subsidiária integral daquela parte, essa
subsidiária deve primeiro transferir todas as suas acções na JVC para a relevante
parte beneficiária (ou outro membro de seu grupo).
11.3 Nenhuma transferência de acções da JVC, em qualquer caso, será
registada ou tornar-se eficaz, salvo se o adquirente se vincular por contrato ao
estipulado (incluindo este Artigo 11), na mesma medida em que o transferente
ficaria sido obrigado caso a transferência não tivesse sido efectuada.

12. Confidencialidade
12.1 Cada uma das partes fará, em todos os momentos, todos os esforços
razoáveis para manter em sigilo (e para garantir que seus funcionários e agentes
mantenham confidenciais) todas as técnicas e comerciais informações que
podem adquirir (i) em relação a JVC ou (ii) em relação aos clientes, negócios ou
assuntos de outra parte (ou qualquer membro do respectivo grupo). Nenhuma
das partes deve utilizar ou divulgar qualquer informação, excepto com o
consentimento da outra parte ou, em caso das informações relativas á JVC, no
decurso da actividade corrente de fazer avançar a actividade da JVC. A restrição
neste Artigo 12.1 não se aplica a qualquer informação que seja:
12.1.1 Publicamente disponível sem violação daquela parte;
12.1.2 Já na posse daquela parte antes de sua divulgação, sem qualquer;
obrigação de confidencialidade; ou
12.1.3 Deve ser divulgada por essa parte por força de lei, bolsa de valores,
regulamento ou decisão vinculativa, ordem ou a exigência de
qualquer tribunal ou outra autoridade competente.
12.2 Cada parte deve usar todos os seus respectivos poderes para garantir
(tanto quanto é possível) que a JVC e seus directores, funcionários e agentes
observem a mesma obrigação de confiança em benefício das Partes deste
contrato.
12.3 O disposto no presente Artigo 12 vigora após a cessação do presente
contrato.
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13. Restrições para as partes
[Comentário: As restrições à capacidade de uma parte de exercer actividades concorrentes
podem ser difíceis de tornar imperativas em muitas jurisdições, a menos que sejam
específicas e razoáveis no seu âmbito, Território e duração.]
13.1 Nem a ABC ou a XYZ, nem qualquer membro do respectivo grupo deverá
(directa ou indirectamente, individual ou conjuntamente com qualquer outra
pessoa ou empresa) continuar ou ser contratado em qualquer negócio
concorrente no território durante o período de vigência do contrato.
13.2 Para este propósito: “negócio concorrente” significa [especificar], e
“Território” significa [especificar].
13.3 Durante o período deste contrato [Opção, se necessário acrescentar: “e por um
(1) ano após o seu termo”], nenhuma das partes deve empregar ou tentar aliciar
qualquer empregado da outra parte envolvido em qualquer técnica ou gestão
em relação às operações da JVC.

14. Bloqueio ou Rescisão
14.1 Em caso de bloqueio, violação ou outras circunstâncias nas quais uma
parte deseja terminar ou modificar substancialmente a estrutura da JVC, o
assunto será submetido aos respectivos presidentes/directores executivos das
Partes, que devem procurar resolver o assunto numa base amigável.
14.2 Se o assunto não for resolvido por acordo nas discussões iniciais, então
qualquer uma das partes pode notificar formalmente para procurar resolver a
situação no prazo de 90 dias. As partes devem continuar a negociar de boa fé
com vista a resolver a questão, incluindo por um dos seguintes métodos:
14.2.1 A compra pela JVC de acções da parte afectada, em condições
aceitáveis para as partes (desde que a compra pela JVC possa
legalmente ser feita e seja financeiramente viável);
14.2.2 A compra pela outra parte das acções da parte afectada na JVC
(ou a venda dessas acções da parte, para um ou mais terceiros);
14.2.3 A venda da totalidade do capital social da JVC a terceiros, ou
14.2.4 Dissolução da JVC.
14.3 Se qualquer método de resolução de litígio não for acordado no prazo de
90 dias após serem notificados nos termos do Artigo 14.2, a parte afectada
poderá notificar requerendo a dissolução da JVC. Nenhum aviso exigindo a
dissolução da JVC pode, no entanto, ser enviado por qualquer das partes no
período inicial de dois anos (2) [o período pode variar por acordo] após da
constituição da JVC.
14.4 Após ou logo que possível após a notificação ao abrigo do Artigo 14.3, as
Partes usarão seus poderes e os votos para dissolver a JVC e a colocar em
liquidação. As partes cooperarão para garantir que todos os contratos já
celebrados pela JVC antes de tal dissolução sejam devidamente cumpridos
sujeitos ao regime que as partes acordarão entre si. As Partes envidarão esforços
para acordar uma repartição adequada dos activos da JVC (incluindo qualquer
propriedade intelectual detida pela JVC) antes de qualquer referida dissolução.
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15. Supremacia deste contrato
15.1 A ABC e a XYZ usarão seus respectivos poderes (incluindo seus votos na
JVC) e todos os outros meios ao seu alcance para assegurar que esse contrato
seja devidamente respeitado e cumprido.
15.2 As Partes envidarão esforços para garantir que os estatutos/pacto social
sejam consistentes com os termos deste contrato. Se houver qualquer conflito
entre este contrato e os estatutos/pacto social, o presente contrato prevalecerá
entre as partes e elas devem introduzir-se as alterações aos estatutos/pacto
social que forem necessários para tornar eficaz o presente contrato.

16. Força Maior
16.1 “Força Maior” significa guerra, emergência, acidente, incêndio,
terramoto, inundação, tempestade, greve industrial ou outro impedimento que
a parte afectada prove que esteve para além do seu controlo e que não se
poderia razoavelmente esperar acontecer e conduzir a um impedimento tendo
em conta o momento da celebração deste contrato ou ter evitado ou superado
as suas consequências.
16.2 Uma parte afectada por Força Maior não será considerada em violação do
presente contrato, nem será responsável perante a outra, em razão de qualquer
atraso no cumprimento, ou em incumprimento de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato, na medida em que o atraso no cumprimento
ou incumprimento resulte de qualquer Força Maior da qual tenha notificado a
outra Parte, em conformidade com o Artigo 16.3. O período para o
cumprimento dessa obrigação deve ser prorrogado em conformidade, sujeito ao
Artigo 16.4.
16.3 Se alguma Força Maior, ocorrida em relação a qualquer das partes que
afecte ou seja susceptível de afectar o cumprimento de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato, deverá em prazo razoável,
notificar a outra parte quanto à natureza das circunstancias em questão e seus
efeitos na sua capacidade de cumprimento.
16.4 Caso o cumprimento por qualquer das partes de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato for impedida ou atrasada por Força
Maior por um período contínuo superior a três [especificar qualquer outro número]
meses, a outra parte terá o direito de terminar este contrato com aviso escrito à
Parte afectada por Força Maior.
[Alternativa: Se preferir, substitua o Artigo 16.4, com a seguinte alternativa: “16.4 Se
o cumprimento de qualquer das partes de qualquer das suas obrigações decorrentes do
presente contrato for impedida ou atrasada por Força Maior para um período contínuo
superior a [seis] meses, as partes deverão negociar de boa-fé, e usar seus melhores esforços
para acordar as alterações a este contrato ou alternativas que possam ser justas e razoáveis
com vista a atenuar os seus efeitos, mas se eles não concordarem sobre tais alterações ou
alternativas dentro de um prazo suplementar de 30 dias, a outra parte terá o direito de
terminar o contrato mediante notificação por escrito à Parte afectada pela Força Maior”.]

17. Alteração de circunstâncias
[Comentário: As partes devem ser livres de consultar-se mutuamente em caso de grande
alteração de circunstâncias, particularmente a criação de uma dificuldade para uma parte
em particular. No entanto, uma SME deve incluir apenas a possibilidade prevista no
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Artigo 17.4 (direito de recorrer aos tribunais judiciais/arbitrais para fazer uma revisão)
se (i) a SME considerar que não é susceptível de ser utilizado contra os interesses da parte
por uma parte que esteja numa posição táctica mais forte ou (ii) o direito de recorrer a
tribunal judicial/arbitral é um direito estabelecido no âmbito da lei aplicável e que rege o
contrato em caso de onerosidade.]
17.1 Quando o cumprimento do presente contrato se tornar mais oneroso
para uma das partes, essa parte está, no entanto, obrigado a cumprir as suas
obrigações e sujeita às seguintes disposições sobre a mudança de circunstâncias
(onerosidade).
17.2 Se, no entanto, após o momento da celebração do presente contrato,
ocorrerem casos que não tenham sido contemplados pelas partes, e que alteram
fundamentalmente o equilíbrio do presente contrato, colocando assim uma
sobrecarga excessiva para uma das partes no cumprimento das suas obrigações
contratuais (onerosidade), essa parte terá direito a solicitar revisão do presente
contrato, desde que:
17.2.1 Os casos não possam razoavelmente ter sido tomados em conta
pela parte afectada no momento da celebração do presente
contrato;
17.2.2 Os casos estejam além do controle da parte afectada, e
17.2.3 O risco de casos não do tipo do que, de acordo com este contrato,
a parte afectada deve ser obrigada a suportar.
17.3 Cada parte deverá de boa fé, considerar qualquer proposta de revisão
seriamente apresentada pela outra parte, no interesse da relação entre as Partes.
Nenhuma revisão, no entanto, será efectiva, salvo se acordado por ambas as
Partes, em conformidade com o Artigo 22.2 [Opção, adicionar quando a opção no
Artigo 17.4 estiver incluída: “Ou estabelecido nos termos do Artigo 17.4”].
[Opção: Veja o comentário no início do Artigo 17. Adicione se desejar, caso contrário,
elimine:
“17.4 Caso as partes não cheguem a acordo sobre a revisão solicitada dentro [especificar
o tempo limite do prazo se apropriado], uma parte pode recorrer ao procedimento de
resolução de litígios previstos no Artigo 24. O [tribunal judicial/arbitral] terá poder de
fazer qualquer revisão do presente contrato que ache justa e equitativa nas circunstâncias
ou de terminar o presente contrato numa data e em condições a serem estipulados.”]

18. Custos
Os custos de incidentais á constituição da JVC, serão suportados e pagos pela
JVC. Cada uma das partes (salvo acordo em contrário) as suas próprias despesas
incorridas com a preparação, execução e cumprimento do presente contrato.

19. Nenhuma parceria legal ou agência
Nada no presente contrato (i) será considerado como uma parceria legal entre
as Partes, (ii) constituir qualquer das partes como agente da outra para
qualquer finalidade ou (iii) direito de qualquer das partes em comprometer ou
vincular a outra (ou de qualquer membro do respectivo grupo) de qualquer
maneira.
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20. Cedência e subcontratação
Este contrato é pessoal para as partes e nenhuma das partes deverá sem
aprovação prévia por escrito de outra parte:
20.1.1 Ceder, hipotecar, criar encargos ou de outro modo transferir ou
negociar, ou criar qualquer confiança, quaisquer dos seus direitos,
ou
20.1.2 Subcontratar ou de outro modo delegar a totalidade ou parte dos
seus direitos ou obrigações decorrentes do presente contrato
noutra pessoa.

21. Notificações
21.1 Qualquer notificação ao abrigo do presente contrato será feita por escrito
(que podem incluir email) e pode ser servida por meio de entrega ou envio para
o endereço da outra parte, conforme especificado no Artigo 21.2 a seguir, de
modo que garanta que a recepção da notificação possa ser provada.
21.2 Para fins do Artigo 21.1, os detalhes de notificação são os seguintes, a
menos que outros detalhes tenham sido devidamente notificadas de acordo
com este Artigo:
21.1.1 ABC: [especificar detalhes];
21.1.2 XYZ: [especificar detalhes].

22. Acordo completo/variações
22.1 Este contrato [adicionar sempre que necessário: “e quaisquer outros contratos
celebrados na constituição nos termos do Artigo 4”] define o contrato completo entre
as partes no que diz respeito a JVC. Nenhuma das partes assinou este contrato
baseando-se em qualquer representação, garantia ou compromisso da outra
parte que não esteja expressamente previsto ou referido no presente contrato.
Este Artigo não exclui qualquer responsabilidade por representação fraudulenta.
[Opção, adicionar sempre que necessário: “Este contrato substitui [o compromisso de
Confidencialidade/quaisquer Pontos do Acordo ou Memorando de Entendimento].”]
22.2 Este contrato não pode ser alterado, excepto por acordo escrito entre as
partes [Opção, onde a possibilidade prevista no Artigo 17.4 (referência ao órgão
jurídico), foi incluído, adicionar à frase anterior: “Ou, de acordo com o Artigo 17.4”].

23. Efeitos das disposições inválidas ou inexequíveis
Se qualquer disposição deste contrato for considerada por qualquer tribunal ou
outra autoridade competente como inválida ou inexequível, no todo ou em
parte, o presente contrato continua a ser válido quanto ás outras disposições e
no restante da disposição afectada, a menos que se possa concluir das
circunstâncias que (na ausência de uma provisão considerada nula e sem efeito)
as Partes não teriam celebrado o presente contrato. As Partes devem envidar
todos os esforços razoáveis para substituir todas as disposições consideradas
nulas e sem efeito por disposições que sejam válidas no âmbito da legislação
aplicável e aproximarem-se da sua original intenção.
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24. Procedimentos para resolução de litígios
24.1 Se um litígio surgir do presente contrato, as partes devem procurar
resolvê-la com base num acordo amigável. Elas deverão considerar a designação
de um mediador para ajudar na resolução. Nenhuma parte deverá iniciar um
processo judicial ou arbitral, a menos que seja dado um aviso prévio de 30 dias
à outra parte.
24.2 Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este
contrato (incluindo sua celebração, interpretação, execução, violação, cessação
ou invalidez) será resolvida em termos definitivos de acordo com as regras de
[especificar a instituição de arbitragem] por [especificar o número de mediadores, por
exemplo, único mediador, três mediadores] nomeado de acordo com as referidas
regras. O local da arbitragem deverá ser [especificar]. A língua da arbitragem será
[especificar].
[As seguintes são alternativas a seguir por uma instituição de arbitragem especificada no
Artigo 24.2:
Alternativa 1: Arbitragem Ad hoc
“24.2 Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato,
incluindo sua celebração, interpretação, execução, violação, cessação ou invalidade, são
resolvidas em definitivo de acordo com as regras da UNCITRAL [especificar outras regras]
por [especificar o número de mediadores, por exemplo, único mediador, três mediadores]
nomeado pelo [especificar o nome da instituição ou pessoa que nomeia]. O local da
arbitragem deverá ser [especificar]. A linguagem da arbitragem deverá ser [especificar].”]
[Alternativa 2: Tribunais do Estado
“24.2 Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato,
incluindo sua celebração, interpretação, execução, violação, cessação e invalidade, devem
ser resolvidos pelos tribunais de (especificar o local e país), que terá jurisdição exclusiva.”]

25. Lei aplicável
[Especificar a lei local] será aplicável ao presente contrato.

ASSINATURAS DAS PARTES
Assinado por e em nome da ABC
Signatário: ...................................................

...................................................

Data: ............................................................

...................................................................................

Assinado por e em nome da XYZ
Signatário: ...................................................

...................................................

Data:

...................................................................................

....................................................................................................

Capítulo 3

Comércio Internacional de Venda de Mercadorias

Introdução
Este Contrato Modelo contém as regras substantivas para um contrato de
venda internacional, ou seja, os principais direitos e obrigações das partes, os
remédios para reparar violação do contrato pelo Comprador, os remédios para
reparar violação do contrato por parte do Vendedor, as regras gerais que se
aplicam igualmente a ambas as partes. Também contém as cláusulas
padronizadas amplamente aceites nos contratos comerciais internacionais.
O Contrato Modelo é muito influenciado pela Convenção das Nações Unidas
para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG), amplamente aceite pelos
advogados de diferentes tradições e origens. Articula requisitos práticos
decorrentes da prática comercial com as regras gerais do CISG.
O modelo do contrato pode ser visto como um quadro geral para os vários tipos
de contratos de vendas no comércio internacional. Contudo, as Partes deverão
adaptá-lo à natureza de cada contrato de venda particular, bem como às
exigências específicas da lei aplicável, onde existe essa exigência.
Chama-se atenção nos seguintes parágrafos:
1.

O Contrato Modelo para a Venda Internacional de Mercadorias é
apresentado em duas versões − A “padrão” e a “curta”. A versão padrão
contém as definições dos conceitos relevantes (ou seja, sobre o conceito
de falta de conformidade), comentários especiais (ou seja, sobre o aviso
de desconformidade), explicações e/ou avisos para ambas as partes (isto é,
sobre a limitação da responsabilidade do Vendedor, sobre a validade da
cláusula de juros acordados). A versão curta é mais orientada para a
prática, abrangendo os principais direitos e obrigações das partes, sem
explicações especiais. Além disso, a versão curta seleccionada contém
apenas cláusulas padronizadas, considerando que a versão padrão prevê
todas as cláusulas padronizadas inseridas nos outros Contratos Modelos
deste manual.

2.

O Contrato Modelo pode ser dividido em quatro partes. A primeira parte
estabelece as regras relativas à mercadorias: entrega, preço, condições de
pagamento e documentos a serem fornecidos. A segunda parte regula os
remédios do Vendedor no caso de não pagamento no prazo acordado; os
remédios do Comprador, no caso de não entrega de mercadorias no prazo
acordado, a falta de conformidade das mercadorias, transferência de
Propriedade e defeitos. A terceira parte contém as regras relativas às bases
de prevenção e danos do contrato, procedimento de prevenção, os efeitos da
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prevenção em geral, assim como as normas sobre a restituição, prejuízos e
mitigação dos danos. A quarta parte contém o padrão das disposições.
3.

O Contrato Modelo adopta o conceito CISG de falta de conformidade. Este
conceito é mais amplo que o conceito de defeitos materiais
(tradicionalmente adoptado nos países de direito civil) e inclui diferenças
de qualidade, bem como diferenças na quantidade, entrega de
mercadorias de diferentes tipos e defeitos na embalagem. No entanto,
casos específicos de desconformidade definidos no âmbito do CISG
correspondem em grande medida ao modo como defeitos materiais são
definidos nos países de direito civil. Tais casos incluem desadequação das
mercadorias para fins comuns ou de fins específicos, assim como
desconformidade com uma amostra ou modelo.
Responsabilidade do Vendedor por desconformidade é tratada de forma
quase idêntica no âmbito do CISG e das regras nacionais de lidar com a
responsabilidade do Vendedor para defeitos materiais. Além disso, no
sistema do CISG, a “não-entrega” e “falta de conformidade” são
estritamente formas separadas de violação do contrato. O mesmo sistema
é adoptado neste Contrato Modelo: especiais sobre recursos do
Comprador, no caso de não entrega no prazo acordado; b) regras
especiais sobre remédios do Comprador, no caso de desconformidade das
Mercadorias; c) regras gerais de cessação do contrato em caso de
incumprimento de obrigações contratuais.

4.

Nas regras de cessação do contrato (o termo “prevenção” de contrato, também
extraído da CISG, significa a cessação do contrato), o Contrato Modelo utiliza
o conceito fundamental da CISG para a ruptura do contrato, mas com
alterações significativas. O Contrato Modelo, antes de tudo define casos
que constituem uma violação do contrato (quando uma parte falta ao
cumprimento de qualquer de suas obrigações contratuais, incluindo
cumprimento defeituoso, parcial ou tardio). Nesta base, o modelo de
contrato estabelece as regras para duas situações diferentes.
O primeiro caso é o caso da violação fundamentais do contrato. Isso seria
o caso onde o estrito cumprimento do dever que não foi realizado é de
essência no contrato, ou quando o incumprimento substancial priva a
parte ofendida do que razoavelmente esperava. O Contrato Modelo
também dá a possibilidade de as Partes especificarem casos que devem
ser considerados como uma violação fundamental, ou seja, atraso de
pagamento, entrega tardia, desconformidade, etc. No caso de uma
violação fundamental, o Contrato Modelo permite que a parte lesada
declare cancelado o contrato, sem fixação de um período de tempo
adicional para executar o que está especificado no contrato.
O segundo caso, em que o incumprimento do contrato não constitui uma
violação fundamental. A parte lesada é obrigada a fixar um prazo
adicional para o cumprimento. Somente quando a outra parte não
cumprir a obrigação dentro desse prazo, poderá a parte lesada declarar o
cancelamento do contrato. O Contrato Modelo adopta a regra CISG:
Uma declaração de Cessação só é eficaz se for feita através de notificação
à outra parte.
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5.

A cláusula relativa à lei aplicável no Contrato Modelo é específica para a
venda internacional de Mercadorias. Especifica que as questões que não
são reguladas pelo próprio contrato são regidas pela CISG. Questões não
abrangidas pela CISG são regidas pelos princípios da UNIDROIT e na
medida em que tais questões não são tratadas no Princípios da
UNIDROIT, elas são regidas pela lei local seleccionada pelas Partes.
Quanto à aplicação da CISG, deve-se notar que as partes podem excluir,
total ou parcialmente, a CISG. As partes podem também acordar sobre as
regras que modifiquem, substituam ou complementem as da CISG.

6.

As principais fontes do direito uniforme dos contratos uniformes
utilizados na elaboração do presente Contrato Modelo são as seguintes:
Convenção das Nações Unidas para a Venda Internacional de
Mercadorias (CISG), Lei Uniforme sobre a Venda Internacional de
Mercadorias (ULIS); Princípios da UNIDROIT dos Contratos
Comerciais Internacionais; Princípios do Direito Contratual Europeu
(PECL); ITC Contrato Modelo para o Comércio Internacional de Venda
de Mercadorias Perecíveis; ICC Contrato Modelo Internacional sobre
Vendas – Mercadorias Manufacturadas Destinadas à Revenda.
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ITC CONTRATO MODELO PARA O COMÉRCIO
INTERNACIONAL DE VENDA
DE MERCADORIAS (VERSÃO CURTA)

PARTES:
Vendedor
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição e (se for o caso) número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do Vendedor, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representado por (apelido, primeiro nome, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Comprador
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição e (se for o caso) número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do Comprador, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
Representado por (apelido, primeiro nome, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Doravante: “as Partes”
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1.

Mercadorias
1.1 Sujeito aos termos acordados no presente contrato, o Vendedor deve
entregar a(s) seguinte(s) Mercadoria(s) (doravante “as Mercadorias”) ao
Comprador.
1.2 Descrição
das
Mercadorias
(elementos
necessários
para
definir/especificar as Mercadorias que são objecto de venda, incluindo a
qualidade exigida, descrição, certificados, país de origem, outros detalhes).
1.3

Quantidade das Mercadorias (incluindo a unidade de medida).
1.3.1

A quantidade total ........................................................................

1.3.2

Entrega por parcela .................... (se for o caso)

1.3.3

Percentagem de tolerância: mais ou menos .................... % (se for
o caso)

1.4 Inspecção das Mercadorias (quando seja necessária inspecção, especificar,
conforme o caso, detalhes da organização responsável pela inspecção de
qualidade e/ou quantidade, local e data e/ou período da inspecção, a
responsabilidade pelos custos de inspecção).

2.

1.5

Embalagem .................................................................................................

1.6

Outra especificação ....................................................................................

Entrega
2.1 Aplicável os termos da Câmara do Comércio Internacional Aplicável
(doravante: ICC) Incoterms (por referência à versão mais recente do Incoterms
na data da celebração do contrato).

3.

4.

2.2

Local de entrega .........................................................................................

2.3

Data ou prazo de entrega ..........................................................................

2.4

Transportadora (nome e endereço, se for o caso) ....................................

2.5

Outros termos de entrega (se houverem) ..................................................

Preço
3.1

O preço total ..............................................................................................

3.2

O preço por unidade de medida (se for o caso) ........................................

3.3

Valor por algarismo ...................................................................................

3.4

Valor por extenso .......................................................................................

3.5

Moeda ........................................................................................................

3.6

Método de fixação do preço (se for adequado) ........................................

Condições de pagamento
4.1

Meios de pagamento (por exemplo, dinheiro, cheque, cheque bancário,
transferência) .............................................................................................

4.2

Detalhes da conta bancária do Vendedor (se for adequado) ...................
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Tempo do pagamento ................................................................................
As partes podem escolher o regime de pagamento de entre as
possibilidades dadas supra, e nesse caso, devem especificar a
possibilidade escolhida e fornecer os detalhes correspondentes:
 Pagamento adiantado [especificar detalhes] ...........................................
 Pagamento por recolha documental [especificar detalhes] ....................
 Pagamento por crédito documentário irrevogável [especificar detalhes]
...............................................................................................................
 Pagamento garantido por uma garantia bancária [especificar detalhes]
...............................................................................................................
 Outras modalidades de pagamento [especificar detalhes] .....................

5.

Documentos
5.1 O Vendedor deve colocar à disposição do Comprador (ou deve
apresentar ao banco designado pelo Comprador), os seguintes documentos
(assinale caixas correspondentes e indicar, se for caso disso, o número de cópias
a ser fornecido):
 Factura comercial ................................................................................
 Os seguintes documentos de transporte (especificar os requisitos
detalhados) ..........................................................................................
 Lista de embalagem .............................................................................
 Documentos de seguro ........................................................................
 Certificado de origem ..........................................................................
 Certificado de inspecção .....................................................................
 Documentos aduaneiros ......................................................................
 Outros documentos .............................................................................
5.2 Além disso, o Vendedor deve disponibilizar ao Comprador os
documentos indicados no ICC Incoterms que as partes tenham escolhido nos
termos do Artigo 2 deste contrato.

6.

Incumprimento da obrigação do Comprador de pagar o preço
no prazo acordado
6.1 Se o Comprador não pagar o preço no prazo acordado, o Vendedor deve
fixar um período adicional de tempo (especificar o período) para cumprimento
pelo Vendedor do pagamento. Se o Comprador deixar de pagar o preço no
prazo suplementar dado, o Vendedor pode declarar o presente contrato
resolvido em conformidade com o Artigo 10 do presente contrato.
6.2 Caso o Comprador não pague o preço no prazo acordado, o Vendedor
tem o direito, em qualquer caso e sem prejuizo de quaisquer outros direitos que
possam existir, de cobrar juros sobre o montante (antes e depois de qualquer
julgamento) a uma taxa de [especificar] % ao ano. [Alternativa: Especifique qualquer
outra taxa de juro acordada entre as Partes.]
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[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns sistemas legais o
pagamento de juros é ilegal, ou está sujeito a uma taxa máxima legal, ou ha disposição legal
para juros de mora.]

7.

Incumprimento pelo Vendedor, da obrigação de entregar as
Mercadorias no prazo acordado
7.1 Se o Vendedor não entregar a Mercadoria no prazo combinado, o
Comprador deve fixar um período adicional de tempo (especificar o
cumprimento) para o Vendedor proceder ao cumprimento da entrega. Se o
Vendedor não entregar a Mercadoria no ermo do período suplementar dado, o
Comprador pode declarar o presente contrato resolvido, de acordo com o
Artigo 10 do presente contrato.
[Opção: “7.2 Se o Vendedor estiver em atraso na entrega das Mercadorias nas condições
previstas no contrato, o Comprador tem direito a reclamar uma indemnização global igual
a 0,5% (algumas partes podem acordar outra percentagem: .................... %) do preço
desses produtos por cada dia completo de atraso a partir da data fixada para a entrega ou
o último dia do prazo de entrega acordado, como especificado no Artigo 2 do presente
contrato, desde que o Comprador notifique o Vendedor da demora.
Quando o Comprador assim notificar o Vendedor dentro de .................... dias a contar
da data fixada para a entrega ou o último dia do prazo de entrega acordado, os danos
calculam-se a partir da data de entrega acordada ou do último dia do prazo de entrega
acordado. Quando o Comprador assim notificar o Vendedor mais de .................... dias
após a data fixada para a entrega ou o último dia do prazo de entrega acordado, os danos
calculam-se a partir da data da notificação. A indemnização liquidada por mora não deve
exceder .................... % do preço da Mercadoria. Indemnização por atraso não limita o
direito de cessação do presente contrato, em conformidade com o Artigo 10.”]

8.

Falta de conformidade
8.1 O Comprador deve examinar as Mercadorias, ou levá-las a ser
examinadas no mais curto espaço de tempo, caso seja exequível dentro das
circunstâncias. O Comprador deve notificar o Vendedor da falta de
conformidade das Mercadorias, especificando a natureza da falta de
conformidade, no prazo de .................... dias após o Comprador ter descoberto
ou dever ter descoberto a falta de conformidade. Em qualquer caso, o
Comprador perde o direito de invocar a falta de conformidade se não notificar o
Vendedor da falta, o mais tardar dentro de um período de dois anos (outro
período de tempo) a partir da data em que as Mercadorias foram efectivamente
entregues ao Comprador.
8.2 Quando o Comprador tiver feito a devida notificação de falta de
conformidade ao Vendedor, o Comprador pode por sua opção:
8.2.1

Exigir do Vendedor a entrega de qualquer quantidade de
Mercadorias em falta, sem qualquer despesa adicional para o
Comprador;

8.2.2

Exigir do Vendedor a substituição das Mercadorias por
Mercadorias em conformidade, sem qualquer despesa adicional
para o Comprador;

8.2.3

Exigir do Vendedor a reparação, sem qualquer despesa adicional
para o Comprador;
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8.2.4

Reduzir o preço na mesma proporção do valor que as
Mercadorias efectivamente entregues tinham no momento da
entrega face ao valor que as Mercadorias adequadas teriam tido
na época. O Comprador não pode reduzir o preço se o Vendedor
substituir as Mercadorias por Mercadorias conformes ou se
reparar as Mercadorias de acordo com os n°s 8.2.2 e 8.2.3 do
presente Artigo ou se o Comprador se recusar a aceitar tal
comportamento pelo Vendedor;

8.2.5

Declarar este contrato cessado, de acordo com o Artigo 10 do
presente contrato.

O Comprador terá em qualquer caso o direito de reclamar prejuizos.
[Opção: “8.3 A responsabilidade do Vendedor nos termos do presente Artigo por falta de
conformidade das Mercadorias é limitada a [especificar o limite(s).”]

9.

Transferência de propriedade
O Vendedor deve entregar ao Comprador as Mercadorias especificadas no
Artigo 1 do presente contrato, livre de qualquer direito ou reivindicação de
uma terceira pessoa.
[Opção: “A reserva de propriedade. O Vendedor deve entregar ao Comprador as
Mercadorias especificadas no Artigo 1 do presente contrato, livre de qualquer direito ou
reivindicação de uma terceira pessoa. A propriedade das Mercadorias não se transfere para
o Comprador até que o Vendedor tenha recebido o pagamento integral do preço das
Mercadorias. Até que a propriedade das Mercadorias passe para o Comprador, o
Comprador deve manter a Mercadoria separada das do Comprador e das de terceiros, e as
Mercadorias devem ser devidamente armazenadas, protegidas, seguradas e identificadas
como propriedade do Vendedor.”]

10. Cessação* de contrato
10.1 Há uma violação de contrato onde uma parte não cumprir qualquer das
suas obrigações ao abrigo do presente contrato, incluindo o cumprimento
defeituoso, parcial ou tardio.
10.2 Há uma violação fundamental do contrato quando:
10.2.1 Não houver cumprimento rigoroso da obrigação e tal obrigação
incumprida seja da essência ao abrigo do presente contrato, ou
10.2.2 O incumprimento priva substancialmente a parte lesada do que
razoavelmente esperava ao abrigo do presente contrato.
[Opção: “As Partes acordam adicionalmente que o seguinte deve ser considerado como um
violação fundamental do contrato:
(Especificar os casos que constituem uma violação fundamental do contrato por exemplo, os
atrasos de pagamento, entrega tardia, inconformidade, etc.)”]
10.3 Em caso de incumprimento do contrato de acordo com o parágrafo 10.1
do presente Artigo, o lesado deve, por notificação à outra parte, fixar um
período de tempo adicional (especificar duração) para o cumprimento. Durante
o período de tempo adicional, a parte lesada pode recusar o cumprimento das
*

Nota: Para os propósitos do presente contrato, o termo “prevenção” de contrato (avoidance) é
extraído da CISG e significa a cessação do contrato.
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suas próprias obrigações recíprocas e pode reclamar prejuízos, mas pode não
declarar o presente contrato cessado. Se a outra parte não cumprir a sua
obrigação dentro do período de tempo adicional, a parte lesada pode declarar o
presente contrato cessado.
10.4 Em caso de violação fundamental do contrato de acordo com o parágrafo
10.2 do presente Artigo, a parte lesada pode declarar o presente contrato
cessado, sem fixar um prazo adicional para cumprimento à outra parte.
10.5 A declaração de cessação do presente contrato é efectiva somente se for
feita através da notificação à outra parte.

11. Força Maior
11.1 “Força Maior” significa guerra, emergência, acidente, incêndio,
terramoto, inundação, tempestade, greve industrial ou outro impedimento que
a parte afectada prove que esteve para além do seu controlo e que não se
poderia razoavelmente esperar acontecer e conduzir a um impedimento tendo
em conta o momento da celebração deste contrato ou ter evitado ou superado
as suas consequências.
11.2 Uma parte afectada por Força Maior não será considerada em violação do
presente contrato, nem ser responsável perante a outra, em razão de qualquer
atraso no cumprimento, ou em incumprimento de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato, na medida em que o atraso no cumprimento
ou incumprimento resulte de qualquer Força Maior da qual tenha notificado a
outra Parte, em conformidade com o Artigo 11.2. O período para o
cumprimento dessa obrigação deve ser prorrogado em conformidade, sujeito ao
Artigo 11.3.
11.3 Se alguma Força Maior, ocorrida em relação a qualquer das partes que
afecte ou seja susceptível de afectar o cumprimento de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato, deverá em prazo razoável,
notificar a outra parte quanto à natureza das circunstancias em questão e seus
efeitos na sua capacidade de cumprimento.
11.4 Caso o cumprimento por qualquer das partes de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato for impedida ou atrasada por Força
Maior por um período contínuo superior a três [especificar qualquer outro número]
meses, a outra parte terá o direito de terminar este contrato com aviso escrito à
Parte afectada por Força Maior.
[Alternativa: Se preferir, substitua o Artigo 11.4, com a seguinte alternativa:
“11.4 Se o cumprimento de qualquer das partes de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato for impedida ou atrasada por Força Maior para um
período contínuo superior a [seis] meses, as partes deverão negociar de boa-fé, e usar seus
melhores esforços para acordar as alterações a este contrato ou alternativas que possam ser
justas e razoáveis com vista a atenuar os seus efeitos, mas se eles não concordarem sobre tais
alterações ou alternativas dentro de um prazo suplementar de 30 dias, a outra parte terá
o direito de terminar o contrato mediante notificação por escrito à Parte afectada pela
Força Maior”.]

12. Acordo completo
12.1 Este contrato define o acordo completo entre as Partes. Nenhuma das
partes assinou este contrato, baseando-se em qualquer representação, garantia

Capítulo 3 − Comércio Internacional de Venda de Mercadorias (curta)

45

ou compromisso da outra parte que não esteja expressamente previsto ou
referido no presente contrato. O presente Artigo não excluirá a
responsabilidade por representação fraudulenta. [Adicionar quando pertinente:
“Este contrato substitui qualquer acordo ou entendimento anterior relativo à matéria
objecto”.]
12.2 Este contrato não pode ser alterado, excepto por um acordo entre as
Partes, por escrito (que pode incluir email).

13. Notificações
13.1 Qualquer notificação ao abrigo do presente contrato será feita por escrito
(que pode incluir email) e pode ser fornecido mandando-a ou enviá-la para o
endereço da outra parte, conforme especificado no Artigo 13.2 a seguir, de
forma que garanta que a recepção da notificação possa ser provada.
13.2 Para os fins do Artigo 13.1, detalhes de notificação são os seguintes, a
menos que outros detalhes sejam devidamente notificadas em conformidade
com este Artigo:
– ............................................................................................................................ ;
– ............................................................................................................................

14. Resolução de litígios
Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este
contrato, incluindo a sua celebração, interpretação, execução, violação, rescisão
ou nulidade, será finalmente resolvida de acordo com as regras do [especificar a
instituição de arbitragem] por [especificar o número de mediadores, por exemplo, único
mediador ou, se for caso disso, três mediadores] nomeados em conformidade com as
referidas regras. O local da arbitragem deverá ser [especificar]. A linguagem da
arbitragem será [especificar].
[As alternativas a seguir a uma instituição de arbitragem especificadas no Artigo 14.
Alternativa 1: Ad hoc de arbitragem
“Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato,
incluindo a sua celebração, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, será
finalmente resolvida de acordo com as regras da UNCITRAL [especificar outras regras]
por [especificar o número de mediadores, por exemplo, único mediador ou, se for caso disso,
três mediadores] nomeado pelo [especificar nome da pessoa ou instituição que nomeia]. O
local da arbitragem deverá ser [especificar]. A linguagem da arbitragem deverá ser
[especificar].”]
[Alternativa 2: Os tribunais do Estado
“Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato, em
especial sua celebração, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, deve ser
resolvido pelos tribunais de (especificar o local e país), que terá exclusividade jurídica.”]

15. Lei aplicável e os princípios orientadores
15.1 Questões relativas ao presente contrato que não sejam solucionadas pelas
disposições contidas no próprio contrato serão regidas pela Convenção das
Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias
(Convenção de Viena sobre Vendas de 1980, adiante designado por CISG).
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Questões não abrangidas pela CISG serão regidas pelos princípios da
UNIDROIT Contratos Comerciais Internacionais (doravante referida
como Princípios da UNIDROIT), e na medida em que tais questões não
sejam cobertas pelos Princípios da UNIDROIT, por referência ao
[especificar a legislação local pertinente, escolhendo uma das seguintes opções:
A legislação local aplicável no país onde o Vendedor tem o seu domicílio profissional,
ou
legislação local aplicável no país onde o Comprador tem o seu domicílio profissional,
ou
A lei local de um terceiro país (especificar o país).]
15.2 Este contrato deve ser cumprido num espírito de boa-fé e justo
relacionamento.

DATA E ASSINATURA DAS PARTES
Vendedor

Comprador

Data .............................................................

...................................................

Nome ...........................................................

...................................................

Assinatura

Assinatura
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ITC CONTRATO MODELO PARA O COMÉRCIO
INTERNACIONAL SOBRE A VENDA DE
MERCADORIAS (VERSÃO PADRÃO)

PARTES:
Vendedor
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição e (se for o caso) número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do Vendedor, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representado por (apelido, primeiro nome, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Comprador
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição e (se for o caso) número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do Comprador, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representado por (apelido, primeiro nome, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Doravante: “as Partes”
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1.1 Sob reserva dos termos acordados no presente contrato, o Vendedor deve
entregar as seguintes mercadorias (doravante “as Mercadorias”) ao Comprador.
1.2 Descrição
das
Mercadorias
(elementos
necessários
para
definir/especificar as Mercadorias que são objecto da venda, incluindo a
qualidade exigida, descrição, certificados, país de origem, outros detalhes).
1.3

Quantidade das Mercadorias (incluindo a unidade de medida).
1.3.1

A quantidade total ..........................................................................

1.3.2

A entrega por parcela (no caso de um contrato para a entrega das
Mercadorias por parcelas) ..............................................................

1.3.3

Percentagem de tolerância: Mais ou menos .................... % (se for
adequado).

1.4 Inspecção das Mercadorias (quando uma inspecção for necessária,
especificar, conforme o caso, detalhes da organização responsável pela
inspecção de qualidade e/ou quantidade, local e data e/ou período da inspecção,
a responsabilidade pelos custos de inspecção).
1.5

Embalagem .................................................................................................

1.6 Outra especificação (por exemplo, o destino das Mercadorias pode ser
especificado). ........................................................................................................

2.1 Câmara de Comércio Internacional Aplicável (doravante: ICC)
Incoterms (por referência à versão mais recente do Incoterms na data da
celebração do contrato).
2.2

Local de entrega .........................................................................................

2.3

Data ou prazo de entrega ..........................................................................
[Comentário: Onde houver uma entrega em prestações das partes deve indicar
todas as data de entrega de cada parcela.]

2.4 Transportadora (se for adequado) (nome e endereço da transportadora,
pessoa de contacto) ..............................................................................................
2.5

Outros termos de entrega (se houverem) ...................................................

3.1

O preço total ..............................................................................................

3.2

O preço por unidade de medida (se for o caso) ........................................

3.3

Valor em algarismos ...................................................................................

3.4

Valor por extenso .......................................................................................

3.5

Moeda ........................................................................................................

3.6

Método de fixação do preço (se for o caso) ..............................................
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4.1 Meios de pagamento (por exemplo, dinheiro, cheque, cheque bancário,
transferência) ........................................................................................................
4.2

Detalhes da conta bancária do Vendedor [se necessário] ...........................

4.3

Prazo de pagamento [especificar o tempo] ....................................................
As partes podem escolher o regime de pagamento entre as possibilidades
que se seguem, de tal maneira que deverão especificar a disposição
seleccionada e dar informações correspondentes:
 Pagamento antecipado
Valor a ser pago (preço total ou parte do preço e/ou percentagem do
preço total) ..........................................................................................
Última data para pagamento a ser recebido pelo banco do Vendedor
..............................................................................................................
Condições especiais aplicáveis a este pagamento
[se houverem] ........................................................................................
 Pagamento por recolha documental
Valor a ser pago [preço total ou preço por entrega parcelada]....................
Última data de pagamento .................................................................
Meios de pagamento: (por exemplo, documentos contra pagamento
− D/P, documentos contra aceitação − D/A), adiante: ....................
Os documentos a serem apresentados são especificados no Artigo 5
do presente contrato.
Ppagamento por recolha documental deve estar sujeito a normas
uniformes para Colecções publicadas pela Câmara de Comércio
Internacional (ICC).
 Pagamento por crédito documental irrevogável
O Comprador deve providenciar um crédito documental irrevogável
a favor do Vendedor a ser emitido por um banco respeitável, sujeito
aos Costumes e Práticas Uniformes para Créditos Documentais
publicados pela Câmara de Comércio Internacional (ICC). A
questão deve ser notificada pelo menos 14 dias antes da data
acordada para a entrega, ou antes do início do prazo de entrega
acordado especificado no Artigo 2 do presente contrato, segundo o
caso, salvo se as Partes acordem, conforme especificado a seguir:
[Data na qual o crédito documental deve ser notificado ao Vendedor, outro]
O crédito expirará 14 dias após o término do prazo ou data de
entrega especificada no Artigo 2 do presente contrato, salvo se
acordar o contrário adiante: ...............................................................
O crédito documental não tem de ser confirmada, salvo se as Partes
acordarem o contrário, segundo especificado adiante: ......................
Todos os custos incorridos em relação à confirmação serão
suportados pelo Vendedor, a menos que as Partes acordarem o
contrário, como especificado adiante: ................................................
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O crédito documental é pagável à vista e permite embarques parciais
e transbordos, salvo se as Partes acordarem o contrário, como
especificado adiante: ...........................................................................
 Pagamento suportado por uma garantia bancária
O Comprador deverá fornecer, pelo menos, 30 dias antes da data
fixada para a entrega ou o início do prazo de entrega acordado no
Artigo 2 do presente contrato, salvo se as partes especificarem
adiante outra data: ...................., seja o primeiro depósito da garantia
bancária sujeito a Regras Uniformes para Depósito de Garantias
publicada pela ICC, ou uma carta de reserva de crédito sujeita quer a
essas normas ou à Costumes e Práticas Uniformes para Créditos
Documentais publicada pela ICC, em caso emitido por um banco
respeitável.
 Outros acordos de pagamentos ...........................................................

5.1 O Vendedor deve colocar à disposição do Comprador (ou deve
apresentar ao banco especificado pelo Comprador), os seguintes documentos
(assinale caixas correspondentes e indicar, se necessário, o número de cópias a
serem fornecidos):
 Factura comercial ................................................................................
 Os seguintes documentos de transporte (especificar quaisquer
requisitos detalhados). ..........................................................................
 Lista de embalagem .............................................................................
 Documentos de seguros ......................................................................
 Certificado de origem ..........................................................................
 Certificado de inspecção .....................................................................
 Documentos aduaneiros ......................................................................
 Outros documentos .............................................................................
5.2 Além disso, o Vendedor deve disponibilizar ao Comprador os
documentos indicados no ICC Incoterms que as partes seleccionaram nos
termos do Artigo 2 deste contrato.

6.1 Se o Comprador não pagar o preço no prazo acordado, o Vendedor deve
fixar para o Comprador um período adicional de tempo (especificar o
cumprimento, por exemplo, 7 dias, 14 dias, 30 dias, etc, ou optar por um
“Período de tempo de duração razoável”) para a execução do pagamento. Se o
Comprador não pagar o preço no vencimento do período suplementar, o
Vendedor pode declarar o presente contrato resolvido em conformidade com o
Artigo 11 do presente contrato.
6.2 Caso o Comprador não pague o preço no prazo acordado, o Vendedor
deve, em qualquer caso, ter direito de, sem prejuízo de quaisquer outros direitos
que possa ter, cobrar juros sobre o montante (antes e depois de qualquer
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julgamento) a uma taxa de [especificar]% ao ano. [Alternativa: Especifique qualquer
outra taxa de juro acordada entre as Partes.]
[Comentário: As Partes devem tomar em consideração que em alguns sistemas legais de
pagamento de juros é ilegal, ou está sujeito a uma taxa máxima legal, ou se houver
disposição para juros legais de mora.]

7.1 Se o Vendedor não entregar a Mercadoria no prazo acordado, o
Comprador deve fixar ao Vendedor um período adicional de tempo (especificar
o cumprimento, por exemplo, sete dias, 14 dias, 30 dias, etc., ou optar por um
“período de tempo de duração razoável”) para cumprir com a entrega. Se o
Vendedor falhar a entrega das Mercadorias ao término do período adicional, o
Comprador pode declarar o presente contrato revogado em conformidade com
o Artigo 11 do presente contrato.
[Opção: As Partes podem conceder uma indemnização global por atraso na entrega. Se elas
assim o decidir, elas poderão usar o modelo de cláusula seguinte de indemnização, salvo
Acordado o contrário.
“7.2 Se o Vendedor estiver em atraso na entrega de quaisquer Mercadorias, conforme o
previsto no presente contrato, o Comprador tem direito a reclamar uma indemnização
global igual a 0,5% (as partes podem acordar algumas outras
percentagens: .................... %) do preço dessas mercadorias por cada dia completo de
atraso, a partir de data acordada para a entrega ou o último dia do prazo de entrega
acordado, conforme especificado no Artigo 2 do presente contrato, desde que o Comprador
notifique o Vendedor do atraso.
Quando o Comprador assim notificar o Vendedor dentro de .................... dias a contar
da data de entrega acordada ou o último dia do prazo de entrega acordado, os prejuízos
serão executados a partir da data acordada para a entrega ou após o último dia do prazo
de entrega acordado. Quando o Comprador assim que notificar o Vendedor mais
que .................... dias após a data acordada para a entrega ou o último dia do prazo de
entrega acordado, os prejuízos serão executados a partir da data da notificação.
ndemnização por atraso não deve exceder .................... % do preço das Mercadorias
atrasadas. Indemnização por atraso não impede a revogação do contrato nos termos do
Artigo 11.”]

8.1

Existe uma falta de conformidade quando o Vendedor tiver entregue:
8.1.1

Apenas uma parte ou uma maior ou menor quantidade de
Mercadorias que o especificado no Artigo 1 do presente
contrato;

8.1.2

As Mercadorias que não forem aquelas a que se refere o presente
contrato ou forem Mercadorias de um tipo diferente;

8.1.3

As Mercadorias que não possuem as qualidades e/ou
características especificadas no Artigo 1 deste contrato e/ou que
faltam as qualidades de uma amostra ou modelo no qual o
Vendedor tenha prometido ao Comprador;

8.1.4

As Mercadorias que não possuem as qualidades e/ou
características necessárias para o seu uso comercial ou ordinário;
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8.1.5

As Mercadorias que não possuam as qualidades e/ou
características para qualquer finalidade específica, expressa ou
implicitamente dada a conhecer ao Vendedor no momento da
celebração do presente contrato;

8.1.6

As Mercadorias que não estiverem contidas ou acondicionadas
na forma especificada no Artigo 1 do presente contrato.
[Comentário: Na ausência de tal cláusula no contrato, deverá ser a forma
habitual de tais Mercadorias, ou, onde não houver tal forma, numa forma
adequada para preservar e proteger as Mercadorias.]

8.2 O Vendedor será responsável sob o parágrafo 8.1 do presente Artigo, por
qualquer falta de conformidade que existir no momento em que o risco for
transferido para o Comprador, apesar da falta de conformidade, se torna
aparente somente após tal período.
[Comentário: As partes podem limitar a responsabilidade do Vendedor, por falta de
conformidade das Mercadorias. No entanto, essa cláusula do contrato será nula e sem
efeito se a falta de conformidade for do conhecimento do Vendedor e ele não tiver conseguido
notificar o Comprador da mesma. Se as partes decidirem limitar a responsabilidade do
Vendedor, por falta de conformidade, que poderiam utilizar a seguinte cláusula:
A responsabilidade do Vendedor nos termos do parágrafo 8.1 do presente Artigo por falta
de conformidade das Mercadorias limita-se a [especificar a limitação(s)].]
8.3 O Vendedor não será responsável sob o parágrafo 8.1 do presente Artigo,
por qualquer falta de conformidade se, no momento da celebração do presente
contrato, o Comprador sabia ou não podia ter tido conhecimento dessa falta de
conformidade.
8.4 O Comprador deve examinar as Mercadorias, ou levá-las para serem
examinadas, no mais curto espaço de tempo, segundo o que for viável nas
circunstâncias. O Comprador deve notificar o Vendedor da falta de
conformidade das Mercadorias, especificando a natureza da falta de
conformidade, no prazo de .................... dias após o Comprador ter descoberto
ou deveria ter descoberto a falta de conformidade. Em qualquer caso, o
Comprador perde o direito de invocar a falta de conformidade se ele deixar de
notificar ao Vendedor sobre o facto, o mais tardar dentro de um período de dois
anos (outro período de tempo) a partir da data em que as Mercadorias foram
efectivamente entregues ao Comprador.
Comentário: As partes poderão especificar que o aviso de desconformidade deve ser por
escrito. As partes podem também especificar que, quando o aviso de desconformidade tiver
sido enviado por carta ou outro meio apropriado, o facto de que esse anúncio está atrasado
ou não chegar a seu destino não deve privar o Comprador do direito de contar com ele.]
8.5 Quando o Comprador tiver dado a devida notificação de falta de
conformidade ao Vendedor, o Comprador pode em sua opção:
8.5.1

Exigir do Vendedor a entrega de qualquer quantidade em falta de
Mercadorias, sem qualquer despesa adicional para o Comprador;

8.5.2

Exigir do Vendedor a substituição das Mercadorias com
mercadorias conformes, sem qualquer despesa adicional para o
Comprador;

8.5.3

Exigir do Vendedor a reparação, sem qualquer despesa adicional
para o Comprador;

8.5.4

Reduzir o preço na mesma proporção que o valor que as
Mercadorias efectivamente entregues tinham no momento da
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entrega cobre o valor que as Mercadorias adequadas teriam tido
na época. O Comprador não pode reduzir o preço se o Vendedor
substituir as Mercadorias com mercadorias adequadas ou repor
as Mercadorias adequadas de acordo com os parágrafos 8.5.3 e
8.5.3 do presente Artigo, ou se o Comprador se recusar a aceitar
tal cumprimento pelo Vendedor;
8.5.5

Declarar este contrato cessado, de acordo com o Artigo 11 do
presente contrato.

O Comprador pode também pedir uma indemnização, tal como previsto no
Artigo 14 do presente contrato.

[9.

Procedimento de peritagem [Opcional]
9.1 No caso de o Comprador não ficar satisfeito com a qualidade da Mercadoria
fornecida ou por ser entregue, ele deve informar o Vendedor de insatisfação, o mais rápido
possível e, em qualquer caso dentro de .................... dias da entrega das Mercadorias.
9.2 O Comprador deverá aplicar imediatamente à seguinte instituição ....................
para que um perito seja indicado. Se nenhuma instituição tiver sido especificada pelas
partes, o Comprador deve imediatamente proceder à nomeação de um perito. Qualquer
perito nomeado deve ser independente das partes.
9.3 O perito deve analisar e comunicar às partes sobre a suposta inconformidade das
Mercadorias.
9.4 Para este efeito, o perito deve ter o direito de inspeccionar as mercadorias completas,
ou amostras tomadas sob a sua supervisão, e pode efectuar quaisquer testes, que ele
considerar serem adequados.
9.5 O perito apresentará o seu relatório para ambas as partes, por (especificar os meios,
por exemplo, correio registado). O relatório será final e vinculativo para as Partes, salvo se,
dentro de .................... dias após ter sido recebido, ele é contestado por uma das partes
pela instauração dos procedimentos de acordo com o procedimento de resolução de litígios
previstos neste contrato.
9.6 Os honorários e despesas do perito, serão suportados pelo Comprador esperando a
celebração dos procedimentos do perito, mas deve ser reembolsado ao Comprador pelo
Vendedor, se a inconformidade das Mercadorias for estabelecida.]

10. Transferência de propriedade
10.1 O Vendedor deve entregar ao Comprador das Mercadorias especificadas
no Artigo 1 do presente contrato, livre de qualquer direito ou reivindicação de
terceiros.
[Opção: As Partes podem prever a cláusula de reserva de propriedade, se tal cláusula for
válida nos termos da lei aplicável ao contrato. De acordo com essa cláusula, as
Mercadorias continuarão sendo propriedade do Vendedor até o pagamento completo do
preço. Se as partes assim o decidir, elas podem usar a seguinte cláusula:
“10.1 A reserva de propriedade. A propriedade das Mercadorias especificadas no
Artigo 1 do presente contrato não se transfere para o Comprador até que o Vendedor
tenha recebido o pagamento integral do preço das Mercadorias. Até a propriedade das
Mercadorias passar para o Comprador, o Comprador deve conservar as Mercadorias
separadas das do Comprador e de terceiros e devidamente armazenadas, protegidas e
seguradas e identificadas como propriedade do Vendedor.”]
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10.2 Se as Mercadorias especificadas no Artigo 1 do presente contrato
estiverem sujeitas a um direito ou reivindicação de terceiros, o Comprador deve
notificar o Vendedor de tal direito ou reivindicação e pedir que as outras
Mercadorias estejam livres de quaisquer direitos e reivindicações de terceiros
que lhe forem entregues pelo Vendedor sem qualquer despesa adicional para o
Comprador. [Como alternativa, o Comprador poderá solicitar ao Vendedor a libertação
das Mercadorias de todos os direitos e reivindicações de terceiros dentro de (especificar o
período de tempo razoável, por exemplo, imediatamente, 30 dias, etc), sem quaisquer
despesas adicionais para o Comprador.]
10.3 Se o Vendedor concordar com um pedido feito nos termos do
parágrafo 10.2 do presente Artigo, e o Comprador, no entanto, sofrer uma
perda, o Comprador pode exigir uma indemnização nos termos do Artigo 14
do presente contrato.
10.4 Se o Vendedor não cumprir com um pedido ao abrigo do parágrafo 10.2
do presente Artigo, o Comprador pode declarar o presente contrato cessado de
acordo com o Artigo 11 do presente contrato e reclamar os prejuízos nos
termos do Artigo 14.3 do presente contrato. Se o Comprador não declarar o
presente contrato revogado, ele terá o direito a reclamar dos prejuízos nos
termos do Artigo 14.3 do presente contrato.
10.5 O Comprador perde o direito de declarar o presente contrato resolvido se
falhar na notificação do Vendedor conforme o previsto no parágrafo 10.2 deste
Artigo, no prazo de .................... dia [Alternativa: tempo razoável, de imediato, etc a
partir do momento que tomou conhecimento ou deveria ter tido conhecimento do direito ou
pretensão de terceiros em relação às Mercadorias.]
10.6 O Vendedor não será responsável, nos termos deste Artigo, se a
existência de direito ou reivindicação de terceiros sobre a Mercadoria fora
notificada ao Comprador no momento da celebração do presente contrato e o
Comprador ter concordado em tomar as Mercadorias sujeitas a tal direito ou
reivindicação.
[10.7 Opcional: “Nenhuma acção legal por defeitos pode ser tomada pelo Comprador,
após um ano (Especificar qualquer outro período de tempo) a partir da data em que o
Comprador tomou conhecimento da existência de direito ou reivindicação de terceiros sobre
as Mercadorias.”]

11. Cessação do contrato
11.1 Há uma violação do contrato quando uma parte não cumprir quaisquer
das suas obrigações do presente contrato, incluindo o cumprimento defeituoso,
parcial ou tardio.
11.2 Há uma violação fundamental do contrato quando:
11.2.1 O cumprimento rigoroso da obrigação que não tenha sido
realizado for de essência ao abrigo do presente contrato, ou
11.2.2 O incumprimento priva substancialmente a parte lesada do que
se esperava razoavelmente ao abrigo do presente contrato.
[Opção: As Partes acordaram por outro lado que o seguinte deve ser considerado como uma
violação fundamental do contrato:



Nota: Para os propósitos do presente contrato, o termo “prevenção” de contrato (avoidance) é
extraído da CISG e significa a cessação do contrato.
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[Especificar os casos que constituem uma violação fundamental do contrato, por exemplo
atrasos de pagamento, atraso na entrega, inconformidade, etc.].]
11.3 Em caso de incumprimento do contrato de acordo com o parágrafo 11.1
do presente Artigo, o lesado deve, através de notificação à outra parte, fixar um
período de tempo adicional duração razoável [alternativa, as partes podem
especificar o cumprimento, por exemplo, 15 dias, 30 dias] para o cumprimento.
Durante o período de tempo adicional, a parte lesada pode recusar o
cumprimento das suas próprias obrigações recíprocas e pode reclamar prejuízos,
mas não pode declarar o presente contrato cessado. Se a outra parte não
cumprir sua obrigação dentro do período de tempo adicional, a parte lesada
pode declarar o presente contrato cessado.
11.4 Em caso de violação fundamental do contrato de acordo com o
parágrafo 11.2 do presente Artigo, a parte lesada pode declarar o presente
contrato cessado, sem fixar um período de tempo adicional para o cumprimento
à outra parte.
11.5 Uma declaração de cessação do presente contrato só é efectiva se for feita
através de notificação à outra parte.

12. Efeitos de cessação do contrato
12.1 A cessação do presente contrato liberta ambas as partes de sua obrigação
de realizar e de receber cumprimento futuro, sujeito a quaisquer danos que
possam ser devidas.
12.2 A cessação deste contrato não preclude uma acção de reclamação de
danos por incumprimento.
12.3 A cessação do presente contrato não afecta qualquer disposição deste
contrato para a resolução de litígios ou qualquer outro termo do presente
contrato que esteja a funcionar mesmo depois da cessação.

13. Restituição
13.1 Cessado que seja o presente contrato, qualquer das partes pode solicitar a
restituição de tudo o que tiver fornecido, desde que tal parte faça
concordantemente a restituição de tudo o que tiver recebido.
13.2 Se ambas as partes forem obrigadas a fazer a restituição, devem fazê-la
concordantemente.
13.3 Quando o Vendedor tiver a obrigação de reembolsar o valor, ele também
será responsável pelos juros à taxa fixada pelo Artigo 6.2 do presente contrato,
a partir da data do pagamento.
13.4 O Comprador será obrigado a prestar contas ao Vendedor por todos os
benefícios que tenham derivado das Mercadorias, ou parte delas, conforme o
caso:
13.4.1 Sempre que estiver sob a obrigação de devolver as Mercadorias
ou parte delas, ou
13.4.2 Sempre que for impossível para ele devolver as Mercadorias ou
parte delas, mas o contrato é, no entanto, revogado.
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14. Prejuízos
14.1 Qualquer incumprimento confere ao lesado o direito a uma
indemnização de forma exclusiva ou em conjunto com outros recursos, excepto
quando o incumprimento é justificado sob Força Maior, conforme previsto no
Artigo 17 do presente contrato.
14.2 Quando o presente contrato não for cessado, os prejuízos por uma
violação do contrato por uma das partes consistirão numa soma igual à perda,
incluindo perda de lucros, sofridos pela outra parte. Tais prejuízos não
excederão a perda que a parte contrária devia ter previsto no momento da
celebração do presente contrato, à luz dos factos e matérias que, em seguida,
eram conhecidos ou deveriam por si ter sido conhecidos, como uma possível
consequência da violação do presente contrato.
14.3 [Para ser adaptada a um determinado contrato] No caso de cessação do
presente contrato, onde há um preço corrente da Mercadoria, os prejuízos serão
iguais à diferença entre o preço fixado no contrato e o preço corrente na data em
que o contrato for revogado. No cálculo do montante de prejuízos, o preço
actual a ter em conta será o prevalecente no local onde a entrega das
Mercadorias deviam ter sido feita. Se não houver preços correntes, ou se a sua
aplicação for inadequada, deve ser o preço num mercado que serve como um
substituto, que tem em conta as diferenças no custo de transporte das
Mercadorias. Se não houver preço corrente da Mercadoria, os prejuízos serão
calculados sobre a mesma base à prevista no parágrafo 14.2 do presente Artigo.
14.4 Se este contrato for cessado e se, de forma razoável e dentro de um prazo
razoável após a cessação [as partes podem especificar as condições concretas], o
Comprador tiver adquirido a Mercadoria em substituição ou o Vendedor tiver
revendido as Mercadorias, a Parte que reclama prejuízos recuperará a diferença
entre o preço do contrato e o preço pago pelas Mercadorias compradas em
substituição ou as obtidas pela revenda.
14.5 Os prejuízos referidos nos parágrafos 14.5 e 14.6 do presente Artigo
poderão ser aumentados pelo montante de quaisquer despesas razoáveis
incorridas como resultado da violação ou até o montante das perdas, incluindo
perda de lucro, que deveria ter sido prevista pela parte em violação, no
momento da celebração do presente contrato, à luz dos factos e matérias que
eram conhecidos ou deveriam por ela ter sido conhecidos, como uma possível
consequência da violação do presente contrato.
14.6 Os prejuízos são para serem pagos numa quantia global [As partes poderão
especificar a outra solução. Comentário: Os prejuízos podem ser pagos em prestações
quando a natureza do prejuízo do dano for adequado. Os prejuízos a serem pagos em
prestações podem ser indicados.]
14.7. Os prejuízos devem ser avaliados na moeda na qual a obrigação
monetária tenha sido expressas [As partes poderão especificar a outra solução, por
exemplo, a moeda na qual o dano foi sofrido].

15. Mitigação de danos
A parte que invoca a violação do presente contrato deve tomar medidas
razoáveis às circunstâncias para atenuar as perdas, incluindo perda de lucro,
resultante da violação. Se não tomar essas medidas, a Parte violadora pode
reclamar uma redução nos prejuízos no montante em que a perda devia ter sido
atenuada.
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16. Alteração das circunstâncias
[Comentário: As partes devem ser livres de consultar-se mutuamente em caso de uma
grande alteração nas circunstâncias, particularmente a criação de dificuldade para uma
determinada parte. No entanto, a SME deve incluir apenas a opção no final do
Artigo 16.3 (direito de recorrer aos tribunais judiciais/arbitrais para fazer uma revisão
ou a rescisão do contrato) se (i) a SME considera que não é susceptível de ser utilizado
contra os interesses da parte que, pela parte em uma posição táctica mais forte ou (ii) o
direito de se referir a um órgão jurídico já é um direito existente sob o que rege a lei aplicável
em caso de dificuldades.]
16.1 Quando o cumprimento do presente contrato se tornar mais oneroso
para uma das partes, essa parte é, no entanto, obrigada a cumprir as suas
obrigações sujeitas às seguintes disposições sobre alteração de circunstâncias
(onerosidade).
16.2 Se, no entanto, após o momento da celebração do presente contrato,
ocorrerem casos que não tenham sido contemplados pelas partes e que alterem
fundamentalmente o equilíbrio do presente contrato, colocando assim uma
sobrecarga excessiva para uma das partes no cumprimento das suas obrigações
contratuais (onerosidade), que a parte terá direito a solicitar a revisão do
presente contrato, desde que:
16.2.1 Os casos não poderiam razoavelmente ter sido levados em conta
pela parte afectada no momento da celebração do presente
contrato;
16.2.2 Os casos estão além do controle da parte afectada; e
16.2.3 O risco de casos não é aquele que, de acordo com este contrato, a
parte afectada deve ser obrigada a suportar.
16.2.4 Cada parte deve, dentro do espírito de boa-fé, considerar
qualquer proposta de revisão seriamente apresentada pela outra
parte, no interesse da relação entre as partes.
[Opção [adicionar se desejar: caso contrário, exclua o que não interessa ou não aplicáveis
ao abrigo da lei que rege o contrato.
“16.3 Se as partes não chegarem a acordo sobre a revisão solicitada no prazo de
[especificar o tempo limite se for o caso], uma parte pode recorrer ao procedimento de
resolução de litígios previstos no Artigo 22. O [tribunal judicidal/arbitral terá o poder de
fazer qualquer revisão do presente contrato que acha justo e equitativo, nas circunstâncias,
ou para rescindir o contrato em data e em condições a serem fixados.”]

17. Força Maior – escusa para o incumprimento
17.1 “Força Maior” significa guerra, emergência, acidente, incêndio,
terramoto, inundação, tempestade, greve industrial ou outro impedimento que
a parte afectada prove ter estado para além de seu controlo e que não se
esperava ter levado em conta o impedimento no momento da celebração desse
contrato ou ter revogado ou superado as suas consequências.
17.2 Uma parte afectada por Força Maior não deve ser considerada em
violadora do presente contrato, ou ser responsável perante a outra, em razão de
qualquer atraso no cumprimento, ou cumprimento de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato, na medida em que o atraso ou
incumprimento se deve a motivos de Força Maior de que tenha notificado a
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outra parte de acordo com o Artigo 17.3. O prazo para o cumprimento dessa
obrigação deverá ser prorrogado adequadamente, sujeito ao Artigo 17.4.
17.3 Se nenhuma Força Maior ocorrer em relação a qualquer das partes que
afecta ou é susceptível de afectar o cumprimento de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato, deverá notificar a outra parte
dentro de um prazo razoável quanto à natureza e extensão das circunstâncias
em causa e seu efeito sobre a sua capacidade de cumprir.
17.4 Se o cumprimento por uma das partes de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato é impedido ou atrasado por Força Maior por
um período superior a três [especificar quaisquer] meses, a outra parte terá o
direito de rescindir este contrato por aviso escrito à Parte afectada por Força
Maior.
[Alternativa: Se preferir, substitua 17.4 com a seguinte alternativa:
“17.4 Se o cumprimento por uma das partes de qualquer das suas obrigações decorrentes
do presente contrato é impedida ou atrasado por Força Maior por um período superior a
três [especificar quaisquer] meses, as partes devem negociar de boa fé, e usar o seu melhor
esforços para chegar a acordo sobre as alterações ao presente contrato ou alterações
alternativas que possam ser justas e razoáveis, com vista a atenuar os seus efeitos, mas se
eles não concordarem sobre tais alterações ou arranjos dentro de um prazo de 30
[especificar quaisquer] dias, a outra parte terá o direito de rescindir este contrato por aviso
prévio escrito para a Parte afectada por Força Maior”.]

18. Acordo completo
18.1 Este contrato define o acordo completo entre as Partes. Nenhuma das
partes assinou este contrato baseando-se em qualquer representação, garantia
ou compromisso de outra parte que não esteja expressamente previsto ou
referido no presente contrato. O presente Artigo não excluirá qualquer
responsabilidade por representação fraudulenta. [Adicionar quando pertinente:
“Este contrato substitui qualquer acordo ou entendimento anterior relativo a sua Matéria
objecto”].
18.2 Este contrato não pode ser alterado, excepto por um acordo escrito entre
as partes (Que podem incluir email). [Adicionar onde o Artigo 16.3 ou equivalente
estiver incluído: “Ou de acordo com o Artigo 16.3”].

19. Notificações
19.1 Qualquer notificação ao abrigo do presente contrato será feita por escrito
(que podem incluir email) e pode ser entregue deixando-a ou enviá-la para o
endereço da outra parte, conforme especificado no Artigo 19.2 a seguir, de
uma forma que garanta que a recepção da notificação possa ser provada.
19.2 Para os fins do Artigo 19.1, os detalhes de notificação são os seguintes, a
menos que outros detalhes foram devidamente notificadas de acordo com este
Artigo:
– ............................................................................................................................
– ............................................................................................................................
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20. Efeito das disposições inválidas ou inexequíveis
Se qualquer disposição deste contrato for considerada por qualquer tribunal ou
outra autoridade competente de ser inválida ou inaplicável, no todo ou em
parte, o presente contrato continua a ser válido quanto à suas outras
disposições, e o restante da disposição afectada, a menos que se possa concluir
das circunstâncias que, na ausência de uma disposição considerada nula e sem
efeito, as partes não teriam celebrado o presente contrato. As Partes devem
envidar todos os esforços razoáveis para substituir todas as disposições
consideradas nulas e sem efeito por disposições que sejam válidas ao abrigo da
lei aplicável e que se aproxima da sua intenção original.

21. Autorizações [adicionar se for o caso]
21.1 Este contrato está condicionado às seguintes autorizações primeiro a ser
obtidas [especificar a autorização(s) ou de outras condições exigidas por exemplo,
governamental ou regulamentação da autoridade].
21.2 A parte relevante deve utilizar todos os esforços da sua parte para obter
tais autorizações e notificará imediatamente a outra parte sobre qualquer
dificuldade encontrada.

22. Resolução de litígios
Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este
contrato, incluindo a sua celebração, interpretação, execução, violação, rescisão
ou nulidade, será finalmente resolvido de acordo com as regras do [especificar a
instituição de arbitragem] por [especificar o número de mediadores, por exemplo, único
mediador ou, se for caso disso, três mediadores] nomeados De acordo com as referidas
regras. O local da arbitragem deverá ser [especificar]. A linguagem da arbitragem
será [especificar].
A seguir estão as alternativas para uma instituição de arbitragem especificada no
Artigo 22.
Alternativa 1: Arbitragem Ad hoc
“Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato,
incluindo a sua celebração, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, será
finalmente resolvido de acordo com as regras da UNCITRAL [especificar outras regras]
por [especificar o número de mediadores, por exemplo, único mediador ou, se for caso disso,
três mediadores] nomeado pelo [especificar nome da pessoa ou instituição que nomeia]. O
local da arbitragem deverá ser [especificar]. A língua da arbitragem deverá ser
[especificar].”]
[Alternativa 2: Os tribunais do Estado
“Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato, em
especial a sua celebração, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, devem ser
resolvidos pelos tribunais de (especificar o local e país), que será exclusivamente
competente.”]
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23. Direito aplicável e os princípios orientadores
23.1 Questões relativas ao presente contrato que não sejam resolvidas pelas
disposições contidas no contrato no seu todo serão regidas pela Convenção das
Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias (Convenção de
Viena de vendas de 1980, adiante designado por CISG).
Questões não abrangidas pela CISG serão regidas pelos princípios da
UNIDROIT Contratos Comerciais Internacionais (doravante referidos por
Princípios de UNIDROIT), e na medida em que tais questões não são cobertas
pelos Princípios da UNIDROIT, por referência ao [especificar a legislação local
relevante, escolhendo uma das seguintes opções:
A legislação local aplicável no país onde o Vendedor tem seu negócio, ou
A legislação local aplicável no país onde o Comprador tem o seu domicílio
profissional, ou
A legislação local aplicável de um terceiro país (especificar o país)]
23.2 Este contrato deve
comportamento justo.

ser

cumprido

num

espírito

de

boa-fé

e

DATA E ASSINATURA DAS PARTES
Vendedor

Comprador

Data ...............................................................

...................................................

Nome.............................................................

...................................................

Assinatura

Assinatura

Capítulo 4

Fornecimento Internacional de Mercadorias a
Longo Prazo

Introdução
Este Contrato Modelo é para o fornecimento de Mercadorias
manufacturadas a longo prazo, entre um Fornecedor e um Cliente.
1.

O contrato é para uso em conexão com produtos manufacturados, ao invés de
bens finais, que têm suas próprias características especiais, e muitas vezes
são vendidos na forma padrão De associações de produtores ou
negociantes.

2.

O fornecedor pode ou não ser o fabricante dos Produtos.

3.

O contrato não deve ser utilizado quando as Mercadorias forem
fornecidas para revenda por um distribuidor (ver modelo de contrato
para a Distribuição de Mercadorias).

4.

O contrato também pode ser comparado com o Contrato Modelo para a
Venda Comercial Internacional de Mercadorias, destinado a uma única
transacção de vendas, ou onde não há compromisso permanente entre as
partes.

5.

Um dos objectivos do contrato principal é estabelecer o nível de obrigação
de cada parte para a outra − quer se trate de Mercadorias encomendadas
ao longo do tempo, ou quantidades mínimas ou fixas. As opções estão
incluídas para essas possibilidades (Artigo 1). Além disso, pode haver
uma disposição para encomendar quantidades máximas ou mínimas.

6.

Outro objectivo é estabelecer o procedimento para encomendar e entregar as
Mercadorias, de modo a maximizar o nível de segurança para cada uma
das partes (Artigo 2).

7.

Um terceiro objectivo é fornecer um mecanismo para fixar os preços em que
as Mercadorias devem ser fornecidas durante o período do contrato.
Mais uma vez, várias opções estão incluídas para os preços, bem como o
pagamento (Artigos 3 e 4).

8.

Um contrato deste tipo também pode lidar com questões de
responsabilidade, sujeitas a (ou com possibilidade de substituição), a posição
padrão nos termos da legislação aplicável (Artigos 5 e 7).
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9.

Este contrato também examina a duração. Com vista as diferentes
considerações pode se ter em conta, que não é possível prever todas as
possibilidades. Geralmente este contrato será por vários anos, às vezes
com o direito de uma parte ou ambas as partes de cessar prematuramente
por conveniência, por violação de contrato ou por falência da outra parte.
Um período máximo pode ser imposto pela legislação aplicável,
dependendo das circunstâncias (Artigo 8).

10.

Disposições padrão foram incluídas, incluindo a mudança das
circunstâncias (dificuldades) (Artigo 9), e de Força Maior (Artigo 10).

11.

Em alguns casos, o contrato de fornecimento a longo prazo é usado em
conexão com o padrão das Condições de venda do Fornecedor, ou até
com o padrão dos Termos de compra do Cliente. Para casos em que estas
não existem ou não são destinadas a aplicar, um conjunto de simples
Termos adicionais da oferta, foi incluída (modelo 4).
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CONTRATO MODELO PARA O
FORNECIMENTO INTERNACIONAL
DE MERCADORIAS A LONGO PRAZO

PARTES:
Fornecedor
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição e (se for o caso) número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do Vendedor, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representado por (apelido, primeiro nome, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Cliente
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo: sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição e (se for o caso) número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do Comprador, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
Representado por (apelido, primeiro nome, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Colectivamente, “as Partes”
[Adicionar Qualquer outra informação exigida por exemplo, identidades fiscais Partes.]
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Antecedentes
A.

O fornecedor exerce a sua actividade de [fabrico e − apagar se não interessar
− fornecimento de [especificar Mercadorias].

B.

O cliente deseja comprar alguns dos produtos [manufacturados e − apagar
se não for aplicável] fornecidos pelo Fornecedor, cujos detalhes constam do
anexo 1 (as “Mercadorias”) e o fornecedor está disposto a vender tais
Mercadorias ao Cliente, nos termos do presente contrato.

Disposições operativas
1.

Fornecimento das Mercadorias
1.1 Durante o período do contrato (o “Termo”), o Fornecedor deve vender e
o Cliente deve adquirir as Mercadorias encomendadas pelo Cliente, sujeito às
seguintes disposições.
1.2 Especificação das Mercadorias será estabelecida no anexo 1, mas o
Fornecedor reserva o direito de fazer qualquer mudança na especificação das
Mercadorias que for necessário para que elas estejam em conformidade com as
leis vigentes, desde que o fornecedor informe imediatamente o Cliente, por
escrito, qualquer mudança do que se propõe a fazer.
1.3 O Cliente deve informar imediatamente o Fornecedor de qualquer
proposta de mudança na especificação das Mercadorias que for necessária a fim
de se conformar com quaisquer leis aplicáveis no território do cliente, caso em
que o Fornecedor deve imediatamente notificar o Cliente por escrito se ele
estiver disposto a alterar as especificações e (se for isso) qualquer mudança
resultante da variação no preço das Mercadorias. Se o Fornecedor não notificar
o Cliente por escrito, num prazo razoável (não superior a [trinta (30) dias −
especificar qualquer outro período]) que concorde com a mudança na especificação,
ou se o fazer, mas o cliente não notificar o fornecedor por escrito, dentro de um
prazo razoável (não superior a [trinta (30) dias − especificar qualquer outro período])
que concorde com qualquer mudança no preço das Mercadorias proposta pelo
fornecedor, as Mercadorias em questão deixarão de estarem sujeitas a este
contrato, e onde as Mercadorias em questão formarem proporção total ou
substancial das Mercadorias abrangidas por este contrato, qualquer das partes
poderá resolver este contrato, mediante notificação por escrito à outra parte.
1.4 [Seleccionar qualquer Alternativa 1 ou 2: Obrigação da compra de quantidade
mínima:
“Em cada [ano − especificar qualquer outro período] do Prazo do Cliente, salvo se
impedido por Força Maior, encomendará do Fornecedor, pelo menos, a quantidade mínima
das Mercadorias especificadas no anexo 2. Se o Fornecedor por motivo de força maior ou
caso contrário não fornecer ao Cliente a quantidade das Mercadorias, encomendada pelo
Cliente, a quantidade mínima de Mercadorias para os [ano − especificar qualquer outro
período] em causa será reduzido pela quantidade de Mercadorias que o fornecedor falhar
no fornecimento.”]
[Alternativa 2: Percentagem mínima para obrigação de compra:
“Em cada ano [especificar qualquer outro período] durante o Prazo, o Cliente deverá
encomendar ao fornecedor não menos que [especificar]% das necessidades do Cliente das
Mercadorias (ou outras Mercadorias da mesma natureza), calculado por referência à
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quantidade total das Mercadorias (e quaisquer outras Mercadorias da mesma natureza),
da qual o Cliente toma a entrega de qualquer pessoa que [ano − especificar qualquer outro
período]. Se o Fornecedor por motivo de força maior ou caso contrário para fornecer ao
Cliente com qualquer quantidade das Mercadorias encomendada, a quantidade mínima
para [ano − especificar qualquer outro período] em causa que o Cliente de outra forma
seria exigido a comprar será reduzida pela quantidade que o fornecedor falhar de
fornecer.”]
1.5 O fornecedor deve dar ao cliente todas as instruções relativas à utilização
das Mercadorias que são razoavelmente necessárias ou que o fornecedor possa
razoavelmente especificar, caso o cliente se compromete a cumprir as
instruções.
[1.6 Opção 1: Termos adicionais de fornecimento
“Sujeito ao disposto no presente contrato, o fornecimento das Mercadorias deverá ser feito
com base nos Termos de venda previstos no anexo 4. Em caso de qualquer conflito entre esses
Termos e os Termos deste contrato, os Termos do presente contrato prevalecerão.”]
[Opção 2: Padrão dos Termos de Venda do Fornecedor (ou Padrão dos Termos de Compra
do Cliente)
“Sujeito às disposições deste contrato, o fornecimento das Mercadorias deverá ser feito com
base no Padrão dos Termos de Venda do Fornecedor (ou Padrão do Cliente nos Termos de
Compra), cuja cópia é anexada ao presente contrato.”]

2.

Procedimento para encomendar e entregar as Mercadorias
2.1 O Cliente deverá, pelo menos, [quinze (15) − especificar qualquer outro
período] dias antes do início de cada [mês − especificar qualquer outro período], dar o
seu Fornecedor ordem escrita para que as Mercadorias possam ser entregues ao
cliente durante [mês − especificar qualquer outro período].
2.2 Cada ordem para as Mercadorias deve ser dada por escrito e deve ser
sujeito a confirmação por escrito ao Fornecedor. O Fornecedor deverá
confirmar a ordem por escrito ao Cliente no prazo de [quinze (15) dias −
especificar qualquer outro período], depois de ser dado, a menos que o fornecedor
tenha uma razão válida para não fazê-lo. Após a confirmação pelo fornecedor
de cada ordem será definitiva, mas o fornecedor pode, a seu critério aceitar uma
emenda a uma ordem dentro de [15 (quinze) dias − especificar qualquer outro
período] depois que ela for dada.
2.3 [Cada ordem de Mercadorias após a confirmação pelo Fornecedor será considerados
a constituir um contrato separado, e, portanto, qualquer violação pelo fornecedor, em
relação a qualquer ordem de qualquer um não dá direito ao cliente de rescindir este contrato
no seu todo. − Apagar o que não interessar].
2.4

2.5

O Cliente deverá notificar o fornecedor, por escrito de:
2.4.1

As suas encomendas calculadas para as Mercadorias por cada ano
[especificar qualquer outro período] durante o prazo de [especificar o
período] meses antes de [ano − especificar qualquer outro período]; e

2.4.2

Quaisquer revisões às estimativas, o mais breve possível depois
que elas forem feitas.

Cliente será responsável perante o Fornecedor de:
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2.5.1

Garantir a exactidão de cada encomenda das Mercadorias
fornecidas pelo Cliente;

2.5.2

Dar imediatamente ao fornecedor todas as informações
necessárias relativas às Mercadorias que forem razoavelmente
solicitadas pelo Fornecedor para que o Fornecedor cumpra com
cada ordem, de acordo com os Termos; e

2.5.3

Obter quaisquer licenças de importação necessárias ou outros
documentos exigidos (à excepção dos acordados a serem
fornecidos pelo fornecedor, em conformidade com o anexo 4), e de
outra forma em conformidade com quaisquer leis ou regulamentos
relativos à importação das Mercadorias, e pagar todos os direitos
aduaneiros, impostos e encargos relativos à importação de
Mercadorias e a sua revenda (a menos que sejam isentos).

2.6 Após a confirmação de cada ordem o Fornecedor deverá, logo que for
possível [e, em qualquer caso, no prazo de [indicar] dias – apagar se for o caso] informar
o Cliente da data prevista para entrega da Mercadoria.
2.7 O Fornecedor deverá [usar o seu esforço comercial razoável para – apagar se for
o caso] entregar a Mercadoria no [ou dentro de [indicar] dias − apagar se for o caso]
não a data prevista para entrega de cada ordem.
2.8

[Opção 1: “Prejuízos liquidados por atraso:

Se houver qualquer atraso na entrega das Mercadorias [de mais de especificar] dias após
a data prevista para a entrega], então, salvo se o atraso for devido à força maior, o preço
das Mercadorias deverá ser reduzido em [especificar o montante monetário] para cada dia
de atraso, até a entrega das Mercadorias, sujeita a um máximo de [especificar]% do
preço.”
Opção 2: “Não há responsabilidade por atraso da parte do Cliente:
O Fornecedor não terá nenhuma responsabilidade por qualquer atraso na entrega das
Mercadorias que resultar de qualquer incumprimento por parte do cliente de fornecer todas
as informações necessárias em tempo útil.”]
2.9 O fornecedor deve utilizar os seus esforços comerciais razoáveis para a
fabricação e manter reservas suficientes de Mercadorias de modo a cumprir com
suas obrigações decorrentes do presente contrato, mas pode [após consulta com o
Cliente − apagar se for o caso] descontinuar o fabrico de todas ou quaisquer das
Mercadorias, caso em que o fornecedor irá dar ao cliente [trinta (30) dias −
especificar qualquer outro período] aviso por escrito da interrupção, e o Fornecedor
deverá cumprir com todas as ordens pendentes para as Mercadorias em causa,
que são colocadas para o cliente antes da data da notificação.
2.10 Se as encomendas do Cliente para as Mercadorias exceder (ou se se
verificar que qualquer estimativa ou estimativa revista dada pelo Cliente será
excedida) a capacidade de produção ou stocks disponíveis do fornecedor:
2.10.1 O fornecedor deverá, logo que possível notificar o Cliente;
2.10.2 O Cliente terá o direito de obter de qualquer pessoa tal
quantidade de Mercadorias uma vez o Fornecedor ser incapaz de
fornecer de acordo com as encomendas do Cliente até que o
Fornecedor tenha dado o aviso por escrito ao Cliente
(juntamente com provas uma vez que o cliente possa
razoavelmente exigir) que é capaz e está disposto a retomar o
fornecimento de Mercadorias, de acordo com as ordens do
Cliente e o Cliente tem um prazo razoável para encerrar
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quaisquer arranjos de fornecimento alternativo que possa ter
feito com qualquer outra pessoa, e
2.10.3 [Essa quantidade será considerada para efeitos do Artigo 1.4 de ter sido
encomendado ao fornecedor − excluir se não houver nenhuma obrigação de
compra mínima].
2.11 [Opção (onde há uma obrigação de compra mínima):
“Dentro de [sessenta (60) dias − especificar qualquer outro período] após o término de
cada [ano − especificar qualquer outro período] durante a vigencia, o Cliente deverá
apresentar ao fornecedor um relatório por escrito evidenciando:
2.11.1 A quantidade total das Mercadorias (ou quaisquer outras Mercadorias
da mesma natureza) de que o cliente tenha recebido de qualquer pessoa
(incluindo o Fornecedor), nesse ano, e
2.11.2 A percentagem da quantidade total que nesse ano foi encomendada pelo
Cliente ao Fornecedor”. [Apagar se não houver uma percentagem de
obrigação de compra mínima sob o Artigo 1.4].]

3.

Preço das Mercadorias
3.1 Salvo se em contrário se tenha acordado por escrito entre o Fornecedor e
o Cliente, os preços de todas as Mercadorias a serem fornecidas ao abrigo do
presente contrato serão [EXW/FOB − Especificar qualquer outra base] os da lista
de preços do Fornecedor de tempos a tempos.
3.2

O Fornecedor deverá:
3.2.1

Fornecer ao cliente cópias [EXW/FOB − Especificar qualquer outra
base] – da lista de preços para as Mercadorias em vigor de tempos
a tempos; e

3.2.2

Dar ao Cliente um aviso prévio por escrito não inferior a
[especificar período] meses de antecedência, de qualquer alteração
nos preços, e os preços uma vez alterados serão aplicáveis a todas
as Mercadorias entregues após a data aplicável do aumento,
incluindo ordens pendentes.

3.2.3

Alternativa para o Artigo 3.2.2: Dar ao Cliente um aviso prévio
por escrito não inferior a [especificar período] meses de qualquer
alteração nos preços, e os preços uma vez alterados serão
aplicáveis a todas as Mercadorias encomendadas após a data
aplicável do aumento.

[Opção: Aumento do preço relacionado com o custo
“3.3 O Fornecedor reserva o direito de aumentar o preço das Mercadorias para refletir
qualquer aumento significativo no custo do material para o Fornecedor [de fabrico −
apagar se for o caso] ou fornecimento de Mercadorias, dando, pelo menos, um aviso prévio
de [especificar o período] ao Cliente, [desde que o fornecedor não deva aumentar o preço de
qualquer das Mercadorias por mais de [especificar]% em qualquer ano [especificar
qualquer outro período] de vigencia − apagar se for o caso], e os preços uma vez alterados
serão aplicáveis a todas as Mercadorias encomendadas após a data aplicável do
aumento.”]
[Opção: O direito do Cliente de cessação por aumento de preço
“3.4 Se, nos termos do Artigo 3.2 ou 3.3 o Fornecedor aumentar ou propor o aumento
do preço de Mercadorias [por mais de [especificar]% em qualquer ano [especificar qualquer
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outro período], o Cliente poderá cessar o presente contrato, dando, pelo menos, um aviso
por escrito de [especificar período] ao Fornecedor.”]
[Opção: Comparação de preço
“3.5 Se a qualquer momento o Cliente poder estabelecer que o preço cobrado pelo
Fornecedor por quaisquer das Mercadorias excede o preço a que uma terceira parte de boa
fé está fornecendo Mercadorias de uma especificação similar em operações comerciais de
quantidades significativas e numa base regular no território do cliente, o preço das
Mercadorias deverá, a pedido do cliente por escrito, ser reduzido, de modo a corresponder
ao preço de outrem. Se o fornecedor não concordar por escrito o tal pedido num prazo
razoável (não superior a 30 (trinta) dias − especificar qualquer outro período]), as
Mercadorias em causa deixarão de estar sujeitas a este contrato, e quando as Mercadorias
em questão formarem a totalidade ou uma parte substancial das Mercadorias abrangidas
pelo presente contrato, qualquer das partes poderá rescindir este contrato, mediante
notificação por escrito à outra parte.”]
3.6 Os preços das Mercadorias são [inclusivos/exclusivos – apagar para adequar],
de qualquer valor IVA ou imposto similar sobre as vendas, para o qual o Cliente
será responsável para além do preço.
3.7 Se o fornecedor se compromete a entregar as Mercadorias, excepto com
[EXW/FOB − especificar o caso adequado] base, o preço é exclusivo das despesas de
transporte do Fornecedor, embalagem e seguro até ao ponto de entrega, para o
qual o Cliente será responsável para além do preço.

4.

Pagamento
4.1 O preço das Mercadorias deverá ser pago no prazo de [trinta (30) dias −
especificar qualquer outro período] da factura do Fornecedor (que pode ser
apresentada a qualquer momento depois das Mercadorias serem enviadas), ou
conforme o acordado por escrito entre as partes.
4.2 Todos os pagamentos devem ser feitos por transferência para uma conta
bancária indicada pelo fornecedor por escrito, sem qualquer compensação,
dedução ou retenção na fonte, excepto para todo o imposto que o Cliente For
lhe exigido por lei para deduzir ou reter.
4.3

Opção 1: Pagamento antecipado

“O fornecedor poderá facturar o Cliente pelo preço das Mercadorias a qualquer momento
antes da entrega e o cliente deverá pagar o montante devido em fundos para o banco
designado pelo Fornecedor na ou antes da entrega.”]
[Opção 2: Outros métodos de pagamento
“O fornecedor pode exigir que o cliente pague o preço de quaisquer Mercadorias [especificar
o método de pagamento, por exemplo, o pagamento por recolha documental/pagamento por
crédito documental irrevogável.”]
4.4 O tempo para o pagamento do preço das Mercadorias é essencial para o
contrato − [apagar o que não for o caso.]
4.5 Se o Cliente deixar de pagar o preço de quaisquer Mercadorias em
conformidade com o presente contrato, o fornecedor poderá (sem limitar
qualquer outro direito ou recurso):
4.5.1

Cancelar ou suspender qualquer outra entrega ao cliente sob
encomenda;
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4.5.2

Vender ou dispor de quaisquer Mercadorias que são objecto de
uma encomenda do cliente, seja ou não adequada á encomenda e
aplicar procedimentos da venda para o pagamento vencido, e

4.5.3

Cobrar juros do cliente sobre o montante em dívida (antes e
depois de qualquer julgamento) a uma taxa de [especificar]% a
partir da data de vencimento até que o montante em dívida seja
pago totalmente.

[Comentário: As Partes devem tomar em consideração que, alguns sistemas legais, o
pagamento de juros é ilegal, ou está sujeito a uma taxa máxima legal, ou há disposição legal
para juros de mora.]

5.

Garantias relativas às Mercadorias
5.1

Sujeitas às seguintes disposições, o Fornecedor garante ao Cliente que:
5.1.1

O Fornecedor terá bom título para as Mercadorias fornecidas ao
abrigo deste contrato;

5.1.2

[O uso ou revenda das Mercadorias fornecidas ao abrigo deste contrato,
não violam as patentes, design, direitos de autor, marca registada ou
outros direitos de propriedade intelectual de qualquer terceiro – apagar o
que não for adequado]; e

5.1.3

Sujeito ao Artigo 5.2, as Mercadorias fornecidas ao abrigo deste
contrato obedecerão a qualquer especificação acordada para elas
e estarão livres de defeitos de material e de fabrico por um
período de [noventa (90) dias − especificar qualquer outro período] a
partir da entrega ao cliente.

5.2 O Fornecedor não será responsável no caso de qualquer defeito no
Produto decorrentes de justo uso e desgaste, ou qualquer dano intencional,
negligência, sujeito a condições de trabalho anormais, o incumprimento de
instruções escritas do Fornecedor, mau uso ou alteração ou reparação das
Mercadorias sem a aprovação do Fornecedor, ou qualquer outro acto ou
omissão por parte do Cliente, seus empregados, agentes ou de terceiros.
5.3 [No caso de qualquer violação de garantia do Fornecedor nos termos do Artigo 5.1.3
a responsabilidade do Fornecedor será limitada a]:
5.3.1

Reparar ou (se isso não for prático) substituir as Mercadorias em
questão, ou

5.3.2 Reembolsar qualquer parte do preço das Mercadorias em questão,
que tenha sido pago [apagar se não for o caso].
5.4 [Opção: “Se o Fornecedor não for o fabricante das Mercadorias, o Fornecedor
deverá, sem limitar suas outras obrigações, oferecer ao Cliente o benefício de qualquer
garantia ou qualquer outra denominação dada pelo fabricante.” [Apagar se não for o
caso.]]
[Opção (em sistemas de direito comum):
“5.5 Todas as outras garantias ou outros Termos, explícitas ou implícitas pelo estatuto
ou por outra forma, são excluídas, ao limite máximo permitido por lei.”]
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6.

Confidencialidade
6.1 Ambas as partes entendem e reconhecem que, em virtude do presente
contrato, ambas podem receber ou tomar conhecimentos de informações
pertencentes ou relacionados com a outra parte, planos de negócios, assuntos
ou actividades, cujas as informações são confidenciais e proprietárias da outra
parte e/ou a seus Fornecedores e/ou Clientes e em relação as quais eles estão
ligados por um dever estrito de confiança (“Informações Confidenciais”).
6.2 Em consideração a tais Informações Confidenciais sendo reveladas ou de
outra maneira disponibilizadas à ambas as partes para fins de execução do
presente contrato, ambas as partes garantam que elas não irão a qualquer
momento, antes ou após o término do presente contrato, e, directa ou
indirectamente, revelar, divulgar ou fazer uso não autorizado de quaisquer
Informações Confidenciais, excepto na medida em que tais Informações
Confidenciais:
6.2.1

For do conhecimento público no momento da sua revelação ou
colocadas à sua disposição;

6.2.2

Após a tal revelação ou colocadas à sua disposição, tornarem-se
publicamente conhecidas ou por outro lado que não através de
uma violação desta disposição;

6.2.3

For exigido pela lei, regulamento ou ordem de uma autoridade
competente (incluindo qualquer órgão governamental ou
regulador ou bolsa de valores) para ser divulgada por uma das
Partes, desde que, sempre que possível, a outra parte seja dada
uma notificação com antecedência razoável para a revelação da
informação pretendida.

6.3 O mais cedo possível após pedido da outra parte ou da cessação do
presente contrato, cada parte deve restituir à outra ou destruir todos os
documentos ou registos de qualquer meio ou formato que contenham
quaisquer Informações Confidenciais que estejam na sua posse ou controle e
não reter quaisquer cópias dos mesmos.
6.4 O disposto no presente Artigo 6, continuará sem limite de tempo, não
obstante a Cessação, seja qual for a causa, do presente contrato.

7.

Responsabilidade
[Opção: Limitação da responsabilidade do Fornecedor
“Salvo em caso de morte ou danos pessoais causados por negligência do Fornecedor, o
Fornecedor não será responsável perante o Cliente por motivo de qualquer representação (a
menos que fraudulenta ), ou qualquer garantia implícita, condição ou outro Termo, por
qualquer perda de lucro ou qualquer perda ou prejuízo directo, especial ou consequente (seja
causado por negligência do Fornecedor, seus funcionários ou agentes ou não) em relação ao
fornecimento das Mercadorias (ou qualquer incapacidade de fornecê-las) ou revenda pelo
cliente, ou resultantes de ou conexão com este contrato.”
Comentário: As Partes devem tomar em consideração que em alguns sistemas jurídicos as
limitações ou exclusões de responsabilidade podem não ser eficazes, ou podem estar sujeitas
a restrições, e que a formulação de tais tipos de disposição deve reflectir a lei aplicável ao
contrato.]
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Duração, cessação e as consequências da cessação
8.1 Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por ambas as
partes ou, se as assinaturas não ocorrem simultaneamente, quando a última
assinatura for feita. A não ser que seja cessado antes nos termos dos Artigos 8.2,
8.3 ou 8.4, esse contrato deve continuar por um período de [especificar período].
[Comentário: A duração do contrato pode ser limitada por razões da lei aplicável (por
exemplo, ele pode precisar de ser limitado a 5 anos, onde a isenção dos acordos verticais do
bloco da UE for relevante).]
[Opção: Cessação por conveniência
“8.2 Qualquer das partes terá o direito de cessar este contrato a qualquer momento,
dando uma notificação por escrito de [especificar] duração para o outro.”]
8.3 O Fornecedor poderá (sem limitar seus direitos ao abrigo do Artigo 4.5)
cessar o contrato com efeitos imediatos, mediante notificação por escrito ao
Cliente, se este deixar de pagar qualquer montante devido a coberto do presente
contrato no prazo de [especificar o período] dias a contar da data de vencimento
para pagamento.
8.4 Qualquer das partes poderá (sem limitar qualquer outro recurso) a
qualquer momento cessar o presente contrato mediante notificação por escrito
à outra se:
8.4.1

A outra parte cometer qualquer violação do presente contrato e
(se for susceptível de remédio) não corrigir a violação dentro de
[trinta (30) especificar qualquer outro] dias após notificada por
escrito para fazê-lo; ou

8.4.2

A outra parte entrar em liquidação, falência, fizer
voluntáriamente acordso com seus credores ou ter um
depositário ou um administrador indicado.

[Comentário: As referências a casos de insolvência terão de ser adaptadas para o sistema
jurídico em questão.]
8.5 Para os fins do Artigo 8.4.1, uma violação de qualquer disposição do
presente contrato será considerada capaz de remedio, se a parte contrária poder
cumprir com a disposição em questão em todos os outros aspectos que não
quanto ao tempo de execução.
[Comentário: Em alguns sistemas jurídicos, pode ser conveniente não incluir uma provisão
para cessação por violação ou incluir disposições mais detalhadas sobre os direitos e
remédios das partes a esse respeito.]
8.6

A cessação do presente contrato por qualquer motivo, não afecta:
8.6.1

Os direitos de cada parte adquiridos, remédios ou
responsabilidades, incluindo os pagamentos devidos à data da
cessação, ou

8.6.2

A entrada em vigor, ou a continuação em vigor de qualquer
disposição do presente contrato que seja, explicita ou
implicitamente destinada a entrar em vigor ou continuar em
vigor após a cessação.
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9.

Alteração das circunstâncias (onerosidade)
[Comentário: As partes devem ser livres de se consultarem mutuamente em caso de uma
grande alteração de circunstâncias, particularmente a criação de uma dificuldade para
uma determinada parte. No entanto, uma SME deve incluir apenas a opção no final do
Artigo 9.4 (direito de recorrer aos tribunais judiciais/arbitrais para fazer uma revisão ou
a cessação do contrato) se (i) a SME considerar que não é susceptível de ser utilizado
contra os interesses da parte que, por uma parte em posição táctica mais forte ou (ii) o
direito de recorrer a um tribunal judicial/arbitral já for um direito existente, nos termos que
regem a lei aplicável em caso de dificuldades.]
9.1 Quando o cumprimento do presente contrato se tornar mais oneroso
para uma das Partes, essa parte é, no entanto, obrigada a cumprir as suas
obrigações sujeitas às seguintes disposições sobre a mudança de circunstâncias
(onerosidade).
9.2 Se, no entanto, após o momento da celebração do presente contrato,
ocorrerem casos que não tenham sido contemplados pelas partes e que alterem
fundamentalmente o equilíbrio do presente contrato, colocando assim uma
sobrecarga excessiva para uma das partes no cumprimento das suas obrigações
contratuais (onerosidades), essa parte terá direito de solicitar a revisão do
presente contrato dado que:
9.2.1

Os casos que não poderiam razoavelmente ter sido levados em
conta pela parte afectada no momento da celebração do presente
contrato;

9.2.2

Os casos estão para além do controle da parte afectada; e

9.2.3

O risco de casos não é aquele que, de acordo com este contrato, a
parte afectada deve ser obrigada a suportar.

9.3 Cada parte deve, dentro de espírito de boa-fé, considerar seriamente
qualquer proposta de revisão apresentada pela outra parte, no interesse da
relação entre as partes.
[Opção (apagar o que não interessa ou não aplicável ao abrigo da lei que rege o contrato
de. Ver comentário no início do Artigo 9):
“9.4 Se as partes não chegarem ao acordo sobre a revisão solicitada no prazo de
[especificar o tempo limite se for o caso], uma parte pode recorrer ao procedimento de
resolução de litígios previstos no Artigo 18. O [tribunal judicial/arbitral] terá o poder de
fazer qualquer revisão do presente contrato que achar justa e equitativa nas circunstâncias,
ou para cessar o contrato em data e em condições de serem fixadas.”]

10. Força Maior
10.1 “Força Maior” significa guerra, emergência, acidente, incêndio,
terramoto, inundação, tempestade, greve industrial ou outro impedimento que
a parte afectada prove como sendo para além do seu controle e que não se
poderia razoavelmente esperar ter levado em conta o impedimento no
momento da celebração do presente contrato, ou ter revogado ou superado as
suas consequências.
10.2 Uma parte afectada por força maior não deve ser considerada em
violação do presente contrato, ou ser responsável perante a outra, em razão de
qualquer atraso no cumprimento, ou incumprimento de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato, na medida em que o atraso ou
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incumprimento é devido a qualquer caso de força maior de que tenha
notificado a outra Parte, de acordo com o Artigo 10.3. O tempo do
cumprimento da referida obrigação deve ser prorrogado em conformidade,
sujeito ao Artigo 10.4.
10.3 Se qualquer caso de força maior ocorrer com relação a qualquer das
partes afectadas ou seja susceptível de afectar o cumprimento de qualquer das
suas obrigações decorrentes do presente contrato, deverá notificar a outra parte
dentro de um prazo razoável quanto à natureza e extensão das circunstâncias
em causa e seu efeito sobre a sua capacidade de cumprimento.
10.4 Se o cumprimento por qualquer das partes de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato for impedido ou atrasado por força
maior, por um período superior a três [especificar qualquer outro] meses, a outra
parte terá o direito de rescindir este contrato por aviso escrito à parte afectada
por Força Maior.
[Alternativa: Se preferir, substitua 10.4 com a seguinte alternativa:
“10.4 Se o cumprimento por qualquer das partes de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato for impedido ou atrasado por força maior, por um período
superior a três [especificar qualquer outro] meses, as partes deverão negociar de boa fé, e
usar seus melhores esforços para chegarem a um acordo sobre as alterações ao presente
contrato ou arranjos alternativos que possam ser justos e razoáveis, com vista a atenuar os
seus efeitos, mas se eles não concordarem com tais alterações ou arranjos dentro de um prazo
de 30 [especificar qualquer outro] dias, a outra parte terá o direito de rescindir este
contrato, mediante notificação escrita à parte afectada por Força Maior.”]

11. Garantias generais
11.1 Cada parte garante á outra que:
11.1.1 Tem a autoridade para celebrar este contrato;
11.1.2 O signatário do presente contrato por e em nome dessa parte está
autorizado e tem plenos poderes para executar este contrato em
nome dessa parte;
11.1.3 A entrada e execução do presente contrato por essa parte não
viola qualquer obrigação contratual ou de outros devida por essa
parte para qualquer outra pessoa, os direitos de qualquer outra
pessoa ou de qualquer outra disposição legal;
11.1.4 A entrada e execução do presente contrato por essa parte não
requerem nenhuma ou outras aprovações governamentais, se esta
aprovação for requerida, foi obtida; e
11.1.5 Em todos os momentos durante a vigência deste contrato de
acordo serão cumpridos os Termos e mantido em vigor quaisquer
aprovações, sejam governamentais ou outras aprovações
necessárias, autorizações, notificações, registos ou de outros
requisitos legais para a execução por essa parte das suas
obrigações ao abrigo do presente contrato.

12. Acordo Completo
12.1 Este contrato define o acordo completo entre as partes. Nenhuma das
partes assinou neste contrato, baseando-se em qualquer representação, garantia
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ou compromisso da outra parte que não esteja expressamente prevista ou
referida no presente contrato. O presente Artigo não exclui a responsabilidade
por representação fraudulenta. [Opção, adicionar, quando relevantes: “Este contrato
substitui qualquer acordo ou entendimento anterior relativo a matéria objecto”.]
12.2 Este contrato não pode ser alterado, excepto por um acordo entre as
Partes, por escrito, (que pode incluir e-mail) [adicionar onde o Artigo 9.4, for
incluído: “Ou, de acordo com o Artigo 9.4.”]

13. Notificações e escrita
13.1 Qualquer notificação ao abrigo do presente contrato será feita por escrito
(que pode incluir e-mail) e pode ser fornecida deixá-la ou enviá-la para o
endereço da outra parte, conforme o especificado no Artigo 13.2 a seguir, de
forma que garanta que a recepção da notificação possa ser provada.
13.2 Para os fins do Artigo 13.1, detalhes de notificação são os seguintes, a
menos que outros detalhes tenham sido devidamente notificadas em
conformidade com este Artigo:
13.2.1 Para o Fornecedor: [introduzir detalhes]
13.2.2 Para o Cliente: [introduzir detalhes]

14. Nenhuma parceria legal ou agência
Nada no presente contrato (i) será considerado como constituir uma parceria
legal entre as Partes, (ii) constituir qualquer das partes o agente da outra parte,
para qualquer finalidade ou (iii) dar direito à outra parte para cometer ou
vincular a outra (ou de qualquer membro do respectivo grupo) de qualquer
maneira.

15. Designação e subcontratação
15.1 Este contrato é pessoal para as Partes e, salvo na medida necessária para
a recolha de dívidas pendentes através de um agente, nenhuma das partes sem a
prévia aprovação por escrito da outra:
15.1.1 Designar, hipotecar, cobrar ou de outra forma transferir, vender
ou criar qualquer confiança a mais, a nenhum dos seus direitos,
ou
15.1.2 Subcontratar ou de outra forma delegar a totalidade ou parte dos
seus direitos ou obrigações decorrentes do presente contrato para
outra pessoa.

16. Efeito de Artigos inválida ou inexequível
16.1 Se qualquer disposição deste contrato for considerada por qualquer
tribunal ou outra autoridade competente de ser inválida ou inexequível, no seu
todo ou em parte, o presente contrato continua a ser válido quanto à suas
outras disposições, e o restante da disposição afectada, a menos que se possa
concluir das circunstâncias que, na ausência de uma provisão considerada nula
e sem efeito, as partes não terem celebrado o presente contrato.
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16.2 As Partes envidarão todos os esforços razoáveis para substituir todas as
disposições consideradas nulas e nulidade de disposições que são válidas nos
termos da lei aplicável e chegarem mais perto de seu original intenção.

17. Autorizações
17.1 Este contrato está condicionado às seguintes autorizações primeiro a
serem obtidas [especificar a autorização(s) ou de outras condições exigidas por exemplo,
autoridades governamentais ou reguladoras].
17.2 As partes relevantes devem usar todos os esforços da sua parte para obter
tais autorizações e notificar a outra parte imediatamente de qualquer
dificuldade encontrada.

18. Resolução de Litígios
Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este
contrato, incluindo a sua celebração, interpretação, execução, violação, rescisão
ou nulidade, será finalmente resolvido de acordo com as regras do [especificar a
instituição de arbitragem] por [especificar o número de mediadores, por exemplo, único
mediador ou, se for caso disso, três mediadores] nomeados de acordo com as referidas
regras. O local da arbitragem deverá ser [especificar]. A linguagem da arbitragem
será [especificar].
[As alternativas seguintes são para uma instituição de arbitragem especificada no
Artigo 18:
“Alternativa 1: Ad hoc de arbitragem
Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato,
incluindo a sua celebração, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, será
finalmente resolvido de acordo com as regras da UNCITRAL [especificar outras regras]
por [especificar o número de mediadores, por exemplo, único mediador ou, se for caso disso,
três mediadores] nomeado pelo [especificar o nome da pessoa ou instituição que nomeia]. O
local de arbitragem deverá ser [especificar]. A linguagem da arbitragem deverá ser
[especificar].”]
[Alternativa 2: Os tribunais do Estado
“Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato, em
especial a sua celebração, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, devem ser
resolvidos pelos tribunais de [especificar local e o país], que terá exclusividade jurídica.”]

19. Lingua do contrato
Este contrato foi negociado e concluído em [portuguese]. Pode ser traduzido em
qualquer outra língua para fins práticos, mas a versão [portuguese] prevalecerá
em caso de qualquer dúvida.
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20. Lei Aplicável
[Seleccione Alternativa 1 ou 2]
[Alternativa 1: “Questões relativas a este contrato, que não são resolvidas pelas
disposições contidas no presente contrato se regerão pela Convenção das Nações Unidas
sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (Convenção de Viena sobre
Vendas de 1980, a seguir designado por CISG), bem como os princípios da UNIDROIT
sobre Contratos Comerciais Internacional, e na medida em que tais questões não são
abrangidas pela CISG ou princípios da UNIDROIT, por referência a [especificar a
legislação local em causa.”]
[Alternativa 2: “[especificar] Legislação local aplicável a este contrato.”]
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Anexo 1: As Mercadorias

Anexo 2: Quantidades mínimas de aquisição

Anexo 3: Quantidades Mínimas/Máximas por encomenda

Anexo 4: Condições de oferta

1.

Quantidade

1.1 [Sujeito ao Artigo 1.4 do presente contrato − apagar se não for adequado], a
quantidade das Mercadorias a ser fornecida pelo Fornecedor será especificado
em cada encomenda apresentada pelo Cliente (se confirmada pelo Fornecedor).
1.2 [Cada pedido deverá estar sujeito a quantidades mínimas/máximas especificadas
na anexo 3 − apagar se não for adequado].
1.3 [O Vendedor se reserva o direito de entregar até [especificar]% para mais ou
[especificar]% menos do que a quantidade solicitada, sem qualquer ajuste no preço, e a
quantidade entregue deverá ser considerada quantidade entregue − apagar se não for
adequado].
2.

Entrega das Mercadorias

2.1 As Mercadorias serão entregues ao Fornecedor, nos seguintes termos
(referências a serem o mais recente “Incoterms” da Câmara de Comércio
Internacional, na data da celebração do contrato): EXW/FOB [especificar via
marítima ou aérea]/outro [especificá-lo].
[Comentário: Eliminar ou preencher conforme o caso.]
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3.

Inspecção das Mercadorias

[Opção: inspecção antes da entrega
“3.1 O Fornecedor deverá [às suas próprias custas − apagar se não for adequado]
organizar para testes e inspecção das Mercadorias em instalações do Fornecedor antes do
embarque [por − especificar o volume]. O Fornecedor não terá nenhuma responsabilidade
por qualquer reclamação em relação a qualquer defeito nas Mercadorias que seria aparente
na inspecção e da qual é feita após o envio − [apagar se não for adequado].”]
[Opção: Inspecção após a entrega
“3.2 O Cliente deverá, no prazo de [sete (7) − especificar qualquer outro período] dia
da chegada de cada entrega das Mercadorias nas instalações do Cliente, inspeccionar as
Mercadorias às suas próprias despesas, e notificar o Fornecedor, por escrito, qualquer
defeito de Mercadorias ou de qualquer outra questão por motivo que o Cliente alega que as
Mercadorias entregues não estão conforme com o presente contrato, e que deve ser aparente
na inspecção.” [apagar se não for adequado].”]
4.

Documentos

O fornecedor deverá colocar à disposição do cliente (ou deve apresentar ao
banco especificado pelo o Cliente), os seguintes documentos:
[Especificar documentos por exemplo, lista de embalagem/documentos de seguros/certificado
de origem/certificado de inspecção/documentos aduaneiros/outros documentos.]
5.

Transferência de risco

5.1 O risco de prejuízo ou perda de Mercadorias [e a propriedade nas
Mercadorias − apagar se não for adequado] deve passar para o Cliente de acordo
com os Incoterms relevantes ou caso contrário, no momento da entrega das
Mercadorias.
[Opção “6. Opção: Retenção de título
6.1 Não obstante a entrega e transferência dos riscos da Mercadoria, ou qualquer outra
disposição do presente contrato, a propriedade das Mercadorias não pode passar para o
Cliente até o Fornecedor ter recebido o pagamento completo do preço das Mercadorias.
Até a propriedade das Mercadorias passar para o Cliente:
6.2.1

O Cliente deverá manter as Mercadorias em nome do Fornecedor, e devem
manter as Mercadorias distintas daquelas do cliente e de terceiros e
devidamente armazenados, protegido e seguro e identificado como
propriedade do Fornecedor;

6.2.2

Desde que nenhum dos casos referidos no Artigo 7.4.2 do presente
contrato ocorrido em relação ao cliente, o cliente poderá revender ou usar a
Mercadoria no decurso da sua actividade (em que a propriedade no caso de
Mercadorias será considerada para passar ao Cliente);

6.2.3

Desde que as Mercadorias não tenham sido vendidas ou utilizadas, o
Fornecedor pode, em qualquer momento requerer ao Cliente a entrega até
ao Fornecedor de Mercadorias para as quais fornecedor não tenha recebido
o pagamento completo do preço e, se o cliente não fizer imediatamente, o
Fornecedor pode entrar em todas as instalações do Cliente ou terceiros onde
as Mercadorias são armazenadas e reaver as Mercadorias; e
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6.2.4

O Cliente não deverá penhorar ou de qualquer forma cobrar a título de
caução de qualquer dívida de qualquer das Mercadorias que continuarem
a ser propriedade do Fornecedor, mas se o Cliente assim o fizer, todo o
dinheiro devido pelo Cliente ao Fornecedor passará devido e pagável.”]

[Comentário: As Partes devem levar em consideração que nalguns sistemas jurídicos uma
retenção da provisão de títulos não é possível, ou pode ser ineficaz no caso de insolvência do
Cliente, ou pode não ser possível entrar nas instalações do Cliente ou obter recuperação da
mercadoria, sem uma ordem judicial. A retenção da provisão de título não será adequada
se o contrato exigir que o pagamento seja feito antes ou na entrega.]

DATA E ASSINATURA DAS PARTES
Fornecedor

Cliente

Data ...............................................................

...................................................

Nome.............................................................

...................................................

Assinatura

Assinatura

Capítulo 5

Contrato Internacional Acordo de Produção

Introdução
Este Modelo Contrato é um quadro legal para o denominado acordo
contratual de produção. Ou seja, quando o cliente deseja que o produtor
concebe, produza e entregue as mercadorias que o cliente pretende integrar nos
seus próprios produtos ou serviços finais e, portanto, deve obedecer a certos
requisitos específicos do cliente.
1.

Como a maioria dos modelos de contratos deste manual, este Modelo de
Contrato oferece uma série ou “menu” de possibilidades, dependendo do
contexto e da natureza da produção. Muitas disposições podem não ser
relevantes para o contrato particular e devem, se não for relevantes, ser
apagadas.

2.

O modelo do contrato fornece o plano básico, e duas opções principais. O
plano básico baseia-se no pressuposto de que o fabricante está totalmente
equipado e dispõe de tecnologia para produzir mercadorias em
conformidade, em sua posição como a maioria das partes especializadas.
As opções que não excluem o plano básico mas podem ser combinadas com
ele e com uns e outros, são adaptadas aos casos em que (i) O cliente tem de
fornecer ao produtor certos equipamentos específicos ou ferramentas
(Artigo 1.5) e, (ii) O cliente tem de transferir parte da sua própria tecnologia
para o fabricante para capacitá-lo a finalizar os produto (Artigo 1.4).

3.

O modelo contratual também abrange a situação/opção em que as partes
acordaram que o fabricante deve apresentar amostras antes do lançamento da
produção (Artigo 1.6).

4.

Estas opções iniciais podem, naturalmente, ser adaptadas às necessidades
específicas das partes, ou excluídas. Eles não são exclusivos entre si e
podem ser combinadas.

5.

Os Artigos 1.4, 5 e 6 lidam com questões de propriedade intelectual.
Supõe-se que os direitos de propriedade intelectual sejam devidamente
protegidos por registo apropriado. Além disso, o Artigo 9 impõe um
dever de confidencialidade a ambas as partes, que deverá fornecer
protecção adicional, em especial se o conhecimento é comunicado por
uma parte à outra. Sugere-se a verificação se o regime previsto no
Artigo 6 para melhorias é aceitável à luz de qualquer lei aplicável de
monopolio/concorrencia.
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6.

A cooperação entre as partes pode ser um contrato de duração. Portanto,
é importante estabelecer a duração da aliança (ver Artigo 7.1). Uma
opção (não abordada no modelo) pode ser que o contrato tem um prazo
específico com uma subsequente renovação exigindo acordo mútuo.

7.

No que respeita à lei aplicável ao contrato em causa (Artigo 19),
sugere-se que se lembre expressamente que a Convenção das Nações
Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG), não se aplica a
esse tipo de acordo, “no qual a parte preponderante das obrigações da
parte que fornece as mercadorias consiste no fornecimento de trabalho
ou outros serviços” (Artigo 3 (2) CISG).

Este Modelo de Contrato é um dispositivo geral e deve ser adaptado a
circunstâncias específicas.
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ITC CONTRATO MODELO DE ACORDO
INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO

PARTES:
Produtor
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo, sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição e (se for aplicável) número de registo do comércio
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do fabricante, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representada por (apelido e primeiro nome, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Cliente
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo, sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição e (se for aplicável) número de registo do comércio
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do cliente, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representado por (endereço do local de trabalho do cliente, telefone fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Colectivamente “As partes”
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Considerandos
A.

O cliente exerce a sua actividade neste [domínio/provisão/fornecimento de −
especificar].

B.

O produtor produz, como parte de seu negócio de produção/fabricação e
o fornecimento de [− especifica as mercadorias/produtos].

C.

O fabricante tem a experiência e competência em padronizar, engenharia
e fabrico de produtos e o cliente, baseando-se nessa representação,
pretende contratar o fabricante para produzir e fornecer esses bens em
relação ao negócio do cliente, e o produtor está disposto a produzir e
fornecer tais produtos para o cliente, nos termos deste contrato.

D.

Na medida exigida para execução do presente contrato, as partes trocarão
informações sobre as suas respectivas tecnologias e equipamentos [se não
for necessário, apague este subsecção D].

E.

[Se necessário, dê uma curta explicação adicional da razão da necessidade do
contrato. Se não for necessário, apague esta subsecção E].

Disposições operacionais
1.

Produção e entrega dos bens
1.1 Sob os termos acordados no presente contrato e as especificações mais
detalhadas contidas no anexo 1, o fabricante deve fabricar e fornecer as
seguintes mercadorias ao Cliente (doravante “a mercadoria” ou “as
mercadorias”): [fornecer breve descrição da(s) mercadoria(s) − especificação técnica
detalhada pode ser encontrada no anexo 1]:
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;
1.2 A(s) mercadoria(s) a ser (em) produzida(s) e fornecida(s) ao cliente pelo
fabricante sob este contrato deverá (o) ser entregue(s) no [especificar local de
entrega – apagar o sub-Artigo 1.2, se não for relevante]:
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;
1.3 A(s) mercadoria(s) a ser (em) fabricada(s) e fornecida(s) ao cliente pelo
fabricante sob este contrato deverá (o) ser entregue em [especificar a data/tempo de
execução].
[Alternativa 1: Se a(s) mercadorias for (em) entregue(s) durante um certo período
(limitado) de tempo:
“1.3.1

A(s) mercadoria(s) a ser (m) fabricada(s) e fornecida(s) ao cliente pelo
Fabricante no âmbito deste contrato devem ser entregues
entre .................... e .................... [especificar prazos e duração de
desempenho], com a seguinte intervalos .................... [especificar se
necessário − apagar se não for relevante]”].

[Alternativa 2: Se a(s) mercadoria(s) a ser (em) entregue(s) em intervalos
regulares, sem limitação no tempo:
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“1.3.1 A(s) mercadorias a ser (em) produzida(s) e fornecida(s) ao Cliente pelo
fabricante ao abrigo do presente contrato serão entregues a partir
de.................... [especificar a data da primeira entrega], com os seguintes
intervalos .................... [especificar o plano ou intervalos].”]
[Alternativa 3: Se a(s) mercadoria(s) são produzida(s) e fornecida(s) sob
encomenda do Cliente:
“1.3.1 A(s) mercadoria(s) a ser (em) produzida(s) e fornecida(s) ao cliente pelo
fabricante no âmbito deste contrato deve (m) ser entregue(s) no prazo
de .................... dias/semanas [especificar o número de dias/semanas]
após cada uma das encomendas do cliente. As encomenda dos cliente devem
ser feitas ao produtor num intervalo não inferior a .................... semanas
[especificar número de semanas] antes do início de cada trimestre/mês
[seleccionar o que é relevante], e devem abranger todos as mercadorias a
serem fabricados e fornecidos ao cliente durante o trimestre/mês [selecionar
o que é relevante]. Cada uma das encomendas do cliente será definitiva,
salvo se o produtor considerar razoável qualquer alteração a um pedido
solicitado pelo cliente antes do início do trimestre/mês para o qual foi feito
o pedido. As encomendas devem ser entregues por escrito ou, se for por via
oral, deve ser confirmadas pelo Cliente, por escrito, num prazo razoável. ”]
1.4 [Só para os contratos/situações onde o cliente tem que revelar para o produtor a sua
tecnologia uma vez que é necessária para permitir que o fabricante produza mercadorias em
conformidade com as especificações constantes do anexo 1. Se este Artigo 1.4 se aplicar,
verifique se no Artigo 5 sed deve igualmente aplicar este sub-Artigo 1.4, ou partes dele,
será apagada se não for relevante/não aplicável.]
Logo que for possível após a assinatura do presente contrato, o cliente deverá, a
suas expensas, revelar ao Fabricante as tecnologias como necessário para
permitir o produtor a produção de mercadorias em conformidade com as
especificações do anexo 1.
1.4.1

A divulgação de tal tecnologia estará sujeita as disposições de
sigilo do Artigo 9, mas nada no presente contrato, exigirá que o
cliente prepare especialmente qualquer tecnologia ou se engaje
em qualquer pesquisa ou desenvolvimento sob responsabilidade
do produtor.

1.4.2

O Cliente deve permitir que o fabricante envie, com despesas
para o fabricante, trabalhadores devidamente qualificados do
fabricante a visitar às instalações do Cliente para treinamento
com a tecnologia do cliente. O número dos funcionários do
fabricante em visita as instalações do cliente e o calendário de
visitas, bem como quaisquer outras questões relevantes tais como:
segurança, protecção, indemnização em caso de negligência, etc,
devem ser acordadas previamente entre o cliente e o fabricante.

1.4.3

O fabricante não deve fornecer as mercadorias produzidas com
recurso a utilização da tecnologia do cliente, a qualquer outra
pessoa que não seja o cliente.

1.5 [Só para os contratos/situações em que o cliente deve fornecer ao produtor
equipamentos específicos determinados. O sub-artigo, ou parte dele será excluída se não for
relevante/não aplicável].
Logo que for prático após a assinatura do presente contrato, o cliente deverá, às
suas custas, fornecer ao fabricante qualquer equipamento que for necessário
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para a produção das mercadorias sob o presente contrato, e instalá-lo nas
instalações do produtor.
1.5.1

O Cliente garante que, no momento da instalação do
equipamento nas instalações do fabricante, o equipamento estará
em boas condições de funcionamento e apto para um período
de .................... horas de produção [especificar o número de horas],
sujeitas a normal uso e desgaste, salvo em caso de manutenção
inadequada ou uso ou qualquer outra omissão por parte do
produtor.

1.5.2

O equipamento deve permanecer como propriedade absoluta do
cliente, mas enquanto estiver na posse ou controle do produtor, o
risco é exclusivamente do produtor. O produtor deve garantir em
conformidade de que o equipamento é armazenado de forma
adequada e segura e é identificado como de propriedade do
cliente, e não conferirá posse do mesmo nem o disponibilizará a
qualquer terceiro.

1.5.3

O produtor deve manter com uma companhia de seguros de
reputação, um seguro que cubra os custos de reposição ou de
reparação do equipamento e danos, e deve ter o interesse do
cliente anotado na apólice.

1.5.4

O Cliente deverá, ao longo do tempo durante a vigência do
contrato e a pedido devidamente documentado do fabricante,
reembolsar o fabricante em relação ao custo razoável de qualquer
ferramenta necessária para a manutenção e reparação ou
substituição do equipamento, excepto no caso de omissão por
parte do fabricante.

1.5.5

O fabricante não deve usar o equipamento do cliente, a não ser
para os fins de fornecimento de mercadorias para o cliente ao
abrigo do presente contrato, e não deve fornecer as Mercadorias
produzidas com utilização do equipamento do cliente a qualquer
outra pessoa que não seja o cliente.

1.6 [Só para os contratos/situações em que o cliente tenha solicitado ao fabricante a
apresentação de amostras antes do lançamento da produção. – Todo o sub-Artigodeve ser
apagado se não for relevante/não aplicável]. O fabricante deve dentro de ....................
dias/semanas [especificar número de dias/semanas], após a assinatura do presente
contrato [Alternativa: Assim como possível após a divulgação da tecnologia do cliente e ao
fornecimento e instalação do equipamento nos termos do Artigo 1.4] apresentar ao
cliente para aprovação de amostras de pré-produção das mercadorias. O
fabricante não deverá iniciar a fabricação das mercadorias até que o Cliente
tenha comunicado a sua aprovação das amostras ao fabricante por escrito. A
aprovação não deverá ser retida ou retardada pelo cliente e, uma vez concedida,
deverá constituir uma confirmação irrevogável de que os bens produzidos em
conformidade com as amostras (ou diferenciando-se apenas dentro dos limites
normais industriais) irá cumprir com as especificações constantes do anexo 1 e
preencham os requisitos de qualidade especificados no Artigo 4, excepto no
respeitante a defeitos que não são capazes de serem revelados pelo cliente em
matéria de inspecção.
1.7 Qualquer das partes poderá solicitar a qualquer momento que as
mercadorias sejam adaptadas ou alteradas a fim de cumprir com qualquer
medida de segurança aplicável ou outras exigências estatutárias. Se as alterações
induzidas por essa adaptação/alteração afectarem materialmente a natureza ou
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qualidade da mercadoria, as partes devem renegociar de boa fé os parâmetros
relevantes do presente contrato e quaisquer plano relevante.

2.

Pagamento
2.1

Todas as vendas de mercadorias ao abrigo do presente contrato serão:
2.1.1

Ao preço calculado de acordo com o anexo 2; e

2.1.2

Sujeito às condições de venda previstas no anexo 4, com exclusão
de qualquer outro termo salvo o disposto no presente contrato ou
acordado por escrito entre as partes.

2.2 O fabricante deve passar a factura ao cliente, do preço em relação a todos
os bens fornecidos ao abrigo do presente contrato, ou em qualquer momento
após cada entrega ao cliente.
2.3 Sem prejuízo dos seus direitos ao abrigo do Artigo 4, o cliente deve pagar
o preço indicado em cada factura apresentada pelo fabricante de acordo com o
estabelecido no Artigo 2.2 dentro 30 dias a contar da data da factura.

3.

Atrasos no pagamento e juros
Se o pagamento não for feito na data do vencimento, o fornecedor terá direito,
sem qualquer limitação de outros direitos que possa ter, de cobrar juros sobre o
montante em dívida (antes e depois qualquer julgamento) a uma taxa de
[especificar] % por ano.
[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns sistemas legais o
pagamento de juros é ilegal, ou está sujeito a uma taxa máxima legal, ou há disposição legal
para juros de mora.]

4.

Qualidade dos produtos
4.1 Na celebração deste contrato, o cliente confia na experiência do
fabricante para a produção da mercadoria, e o fabricante garante ao cliente que
todas as mercadorias ao abrigo do presente contrato irão:
4.1.1

Obedecer, em todos os aspectos, com as especificações do
anexo 1;

4.1.2

Por um período de [especificar a duração] a partir da entrega, a
mercadoria tera a qualidade exigida pelo contrato e estará livre de
defeitos de produção, mão-de-obra ou materiais. Em caso de
entrega de mercadorias defeituosas ou em falta, o fabricante deve
reparar o defeito ou a desconformidade no prazo de 30 dias após
o recebimento de uma notificação escrita dando informações
completas sobre o defeito ou desconformidade, e exigindo a
sanação do defeito ou desconformidade. Se o defeito ou a
inconformidade equivaler a uma violação de qualquer das
disposições do presente contrato e o fabricante não corrigir as
falhas, dentro de 30 dias após o recebimento da notificação por
escrito acima citado, o cliente terá o direito de cessar este
contrato em conformidade com o Artigo 7.2.1.

4.1.3

Cumprir com todas .................... normas e estatutos aplicáveis e
regulamentos respeitantes às mercadorias [especificar o tipo de
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normas/estatutos/regulamentos – apagar o sub-Artigo se não for
aplicável].
4.2 [Somente se as amostras devem ser apresentadas ao Cliente] conforme o
Artigo 1.6, o cliente pode rejeitar qualquer mercadoria que não esteja em
conformidade com o Artigo 4.1.
4.3 Para fins de garantir ao cliente a qualidade dos produtos previstos no
presente contrato, o fabricante deve permitir que o representante autorizado do
Cliente, em qualquer momento durante as horas normais de trabalho e com
aviso prévio razoável, vá inspeccionar as instalações do fabricante ou terceiros,
quando qualquer uma das mercadorias, ou qualquer rótulo ou embalagem para
eles, são fabricados ou armazenados para o fabricante.
4.4 Se qualquer reclamação for feita contra o Cliente decorrente ou em
conexão com a produção ou qualquer defeito na mercadoria, o fabricante deve,
salvo na medida em que a reclamação é devido a qualquer defeito na
especificação feita pelo Cliente ou a tecnologia ou o equipamento fornecido
pelo cliente, indemnizar o cliente contra todos os danos ou outra compensação
determinada contra o cliente em conexão com a reclamação ou pagamento ou
acordo de pagamento pelo cliente para resolução da reclamação bem como
todas as despesas legais ou outras despesas efectuadas pelo cliente para a defesa
ou resolução da reclamação. O Cliente deverá notificar o fabricante, logo que
possível após ter tomado conhecimento do pedido, e tomar todas as medidas
solicitadas pelo fabricante para evitar, comprometer ou defender contra a
reclamação e qualquer processo em relação á reclamação, sem prejuízo para o
cliente ser indemnizado e ser garantido em satisfação razoável contra todos os
custos e despesas que podem ser efectuadas para o fazer.
4.5 Não obstante qualquer disposição em contrário no presente contrato, o
fabricante não pode, salvo em caso de morte ou danos pessoais causados por
negligência por parte do fabricante, ser responsável perante o cliente por
quaisquer perdas de lucros ou qualquer perda indirecta, perda especial ou
consequencial, danos, custos, despesas ou outros créditos (seja ocasionado por
negligência do fabricante ou seus empregados, agentes ou outros) decorrente da
conexão com a fabricação ou fornecimento das mercadorias (incluindo
qualquer atraso no fornecimento ou qualquer falha no fornecimento das
mercadorias de acordo com este contrato). O uso ou revenda pelo cliente ou o
uso por qualquer cliente do Cliente, e a responsabilidade total do fabricante por
quaisquer outras perdas, danos, custos, despesas ou outros créditos que assim
surgem não pode exceder o preço dos bens em questão.

5.

Propriedade intelectual e marcas
[Só para os contratos/situações em que o cliente revelou a tecnologia para o fabricante (ver
sub-Artigo 1.4 acima), que está protegida por direitos de propriedade intelectual − o
artigo, ou parte dele será apagada se não for relevante/não aplicável].
5.1 O Cliente autoriza o fabricante, para efeitos do exercício dos seus direitos
e execução das suas obrigações ao abrigo do presente contrato:
5.1.1

A utilizar a tecnologia divulgada nos termos do Artigo 1.4 e
qualquer propriedade intelectual do cliente em relação à
tecnologia; e,

5.1.2

A aplicar marcas do cliente aos produtos.
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5.2 Sujeito ao Artigo 5.1, o fabricante não tem direito em relação a
nenhuma tecnologia divulgada sob o Artigo 1.4, a propriedade intelectual do
cliente em relação a ele ou qualquer uma das marcas registadas, e o fabricante
não deve usar nenhuma daquela tecnologia ou propriedade intelectual, excepto
para os fins previstos no Artigo 5.1 ou em conformidade com o presente
contrato.
5.3 O fabricante deve utilizar as marcas em relação às mercadorias sob a
forma especificada pelo cliente ao longo do tempo, e não o contrário.
5.4 Toda arte fornecida pelo cliente ao longo do tempo para uso em relação as
mercadorias ou sua rotulagem e embalagem, e toda a propriedade intelectual a esse
respeito, passa a pertencer exclusivamente ao cliente.
5.5 O fabricante deverá, a pedido e custas do cliente tomar todas as medidas
que o tal cliente venha a solicitar para auxiliar o cliente na manutenção da
validade e aplicabilidade de qualquer propriedade intelectual referida no
Artigo 5.1 ou 5.4 e das marcas registadas, e entra em acordos de licenciamento
licenças formais como o cliente possa solicitar para este efeito. O fabricante não
pode representar que tem qualquer título ou direito de propriedade sobre
qualquer das marcas comerciais ou fazer ou tolerar que seja feito qualquer acto
ou coisa que possa de alguma forma prejudicar os direitos do cliente em
qualquer uma das marcas registadas ou pôr em causa a validade do seu registo.
5.6 O fabricante deverá prontamente e completamente notificar o cliente de
qualquer ameaças real de violação de qualquer dos direitos de propriedade
intelectual referidos no Artigo 5.1 ou 5.4 ou das marcas que venham ao
conhecimento do fabricante, ou que o fabricante suspeite tomou lugar ou pode
tomar lugar.
5.7 Se qualquer reclamação for feita contra o fabricante que o fabrico ou a
venda de Mercadoria infringe a propriedade intelectual ou outros direitos de
terceiros, o Cliente deverá, salvo na medida em que a reclamação seja devida a
falta do fabricante, indemnizar o fabricante contra todos os danos ou outra
compensação concedida contra o fabricante em conexão com a reclamação,
pagamento, ou acordo de pagamento pelo fabricante em resolução do assunto e
todas as despesas legais ou outras despesas efectuadas pelo fabricante, para a
defesa ou resolução da reclamação. O fabricante deve notificar imediatamente o
cliente após a tomar conhecimento da reclamação, e tomar todas as medidas
razoáveis solicitadas pelo cliente, para evitar, comprometer ou defender da
reclamação e de qualquer procedimento em relação á reclamação, sem prejuízo
do fabricante ser indemnizado e garantido em satisfação razoável contra todos
os custos e despesas que podem ser efectuadas ao fazê-lo.

6.

A cooperação das partes para melhorias e modificações
6.1 O cliente e o fabricante reunirão uma vez em cada trimestre para rever
todas as questões susceptíveis de ser relevantes em relação à fabricação, venda,
uso ou desenvolvimento dos bens.
6.2

Sem limitar o alcance geral do Artigo 6.1:
6.2.1

O Cliente deve fornecer ao fabricante os detalhes de qualquer
melhoria pertencentes ao cliente que deseja ser incorporados nos
produtos ou qualquer outra modificação que pretenda que seja
feita nos produtos ao longo do tempo, e
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6.2.2

O fabricante deve fornecer ao cliente detalhes de qualquer
melhoria que é feita, desenvolvida ou adquirida pelo fabricante
ao longo do tempo.

6.3 A melhoria referida nesta secção, significa qualquer desenvolvimento,
aprimoramento ou derivado do produto, ou do seu desenho ou processo de
fabrico, que tornaria o produto mais barato, mais eficaz, mais útil ou mais
valioso, ou que de qualquer outra forma torna-o preferível no comércio.
6.4 O título de todos os direitos da propriedade intelectual em relação a
qualquer melhoria realizada, desenvolvida ou adquirida por qualquer das partes
devem pertencer a essa parte. Mas o cliente pode usar qualquer melhoria que é
feita, desenvolvida ou adquirida pelo fabricante, e qualquer propriedade
intelectual aplicável do fabricante, para seus próprios propósitos por meio de
uma licença não exclusiva, isenta de royalties, sem limite de tempo.
6.5 O fabricante não se recusará injustificadamente o seu consentimento
para a incorporação nas mercadorias de qualquer melhoria pertencente ao
cliente ou qualquer outra modificação para os produtos referidos no
Artigo 6.2.1, ou de qualquer melhoria pertencente à fabricante referida nos
Artigos 6.2.2 e 6.4.
6.6 Na medida necessária, a incorporação de qualquer melhoria ou qualquer
outra modificação aos produtos, acordada entre o cliente e o fabricante deve ser
registada por escrito no anexo 1, como uma emenda ao acordado
contratualmente no que concerne a especificação dos produtos.

7.

Duração e cessação
7.1 Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura por ambas as
partes ou, se as assinaturas não ocorrem simultaneamente, quando a última
assinatura é dada. A menos que seja denunciado mais cedo nos termos dos
Artigos 7.2 ou 7.3, este contrato deve continuar por um período de [especificar
− Verifique se o disposto está em consonância com o Artigo 1.3].
7.2 Qualquer parte terá o direito de cessar o presente contrato, dando uma
notificação por escrito a outra parte, se:
7.2.1

A outra parte cometer qualquer infracção continuada ou material
de qualquer das disposições do presente contrato e não reparar a
violação dentro de 30 dias após a recepção de uma notificação
por escrito, dando todos os pormenores da violação e pedindo a
sanação.

7.2.2

Um ónus levar a tomar posse ou um receptor ser nomeado para
qualquer uma das propriedades ou bens de outra parte;

7.2.3

A outra parte faz qualquer acordo voluntário com os seus
credores ou ficar sujeito a uma ordem administrativa;

7.2.4

A outra parte entrar em liquidação (excepto para os fins de uma
fusão, reconstrução ou outra forma de reorganização e de tal
modo que a sociedade resultante da reorganização efectivamente
concorde em vincular-se a ou assumir as obrigações impostas a
essa outra parte ao abrigo do presente contrato), ou

7.2.5

A outra parte cessa, ou ameaça deixar de continuar com os
negócios.
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7.3 [Somente se as amostras têm de ser apresentadas ao cliente, nos termos do
Artigo 1.6] − se não, apaga este Artigo 7.3.]
O cliente poderá, a seu critério cessar este contrato imediatamente, mediante
notificação escrita ao fabricante, caso este último não produzir amostras do
Bem(s) nos termos do Artigo 1.6, em conformidade com as especificações e à
satisfação do contratante ou antes de .................... [especificar a data].
7.4 Qualquer renúncia por qualquer das partes de uma violação de qualquer
disposição deste contrato não será considerada como uma renúncia a uma
violação subsequente da mesma ou de qualquer outra disposição.
7.5 O direito de cessar este contrato dado por este Artigo não prejudica
qualquer outro direito ou recurso de qualquer das partes em relação à infracção
em causa (se houver) ou qualquer outra violação.

8.

Consequências da cessação
8.1 Na cessação do presente contrato por qualquer motivo, o fabricante deve
oferecer para venda ao cliente todos os bens que tenham sido fabricadas pelo
fabricante, mas não entregues ao cliente até ao momento da cessação, e todo o
stock usável mas não usado de rotulagem e embalagem para os produtos que
ostentam qualquer uma das marcas registadas, a um preço igual ao seu custo
para o fabricante.
8.2 Sem prejuízo do Artigo 8.1, sobre a cessação do presente contrato por
qualquer razão o fabricante deve:
8.2.1

Sem prejuízo do Artigo 1.4, deixará de produzir e vender bens ou
utilizar, quer directa ou indirectamente, qualquer uma das
tecnologias referidas no Artigo 1.4 ou propriedade intelectual
referida no Artigo 5 e retornar imediatamente para o cliente todos
os documentos na sua posse ou controle que contenham ou
tenham gravado qualquer parte de qualquer das partes de
tecnologia ou propriedade intelectual;

8.2.2

Cessação da utilização de qualquer uma das marcas;

8.2.3

Consentir no cancelamento de qualquer licença formal que lhe
tenha sido concedida, ou de qualquer registo em suporte de
registo, em relação a qualquer propriedade intelectual do cliente
ou de qualquer marca registada, e

8.2.4

A suas expensas, devolver o equipamento para o cliente;

8.3 Sem prejuízo do disposto no presente artigo, salvo em relação a
quaisquer direitos adquiridos, nenhuma parte terá qualquer obrigação adicional
para a outra.
8.4 O disposto nos Artigos 9, 18 e 19 continuarão em vigor de acordo com
seus termos, não obstante o término deste contrato, por qualquer motivo.
8.5 A cessação do presente contrato por qualquer motivo, não prejudica a
entrada em vigor ou a manutenção em vigor de qualquer disposição deste
contrato que sejam explicita ou implicitamente destinadas a entrar em vigor ou
continuar em vigor após a cessação.
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9.

Confidencialidade
9.1 Ambas as partes entendem e reconhecem que, por força do presente
contrato, eles tanto podem receber ou tomar conhecimento da tecnologia, bem
como informações pertencentes a outra parte ou com ela relacionada, sobre o
seu negócio, planos de negócios, negócios ou actividades, informação que é
confidencial e de que a outra parte é proprietaria e/ou seus fabricantes e/ou
clientes e em relação aos quais eles estão ligados por um dever estrito de
confiança (“Confidencial Informação”).
9.2 Como consequência desse facto, nenhuma das partes pode, quer durante
a vigência do contrato ou em qualquer outro momento posterior, revelar a
qualquer outra pessoa, a tecnologia ou confidenciais Informação divulgada a ele
pela outra parte ao abrigo do presente contrato, e deve usar o seu melhor
esforço para manter a tecnologia ou outras informações confidenciais (se assim
marcado ou não), excepto nos casos previstos pelo Artigo 9.3 ou 9.4.
9.3 Qualquer tecnologia ou outras informações confidenciais que se referem
no Artigo 9.1 pode ser divulgados para:
9.3.1

Qualquer empreiteiro ou fornecedor da parte em questão de
qualquer equipamento ou produtos;

9.3.2

Qualquer autoridade governamental
autoridade ou organismo regulador, ou

9.3.3

Os directores ou funcionários da parte em questão, na medida em
que seja necessária para os fins do presente contrato, ou
conforme exigido por lei e estão sujeitas em cada caso (excepto
nos termos do Artigo 9.3.2) á obtenção de um compromisso
escrito da pessoa a quem a divulgação seja feita (e a apresentar á
outra parte uma cópia desse compromisso), tanto quanto
possível, nos termos do presente artigo, para mantê-lo
confidenciais e usá-lo apenas para os fins para os quais a
divulgação é feita.

ou

qualquer

outra

9.4 Qualquer tecnologia ou outras informações confidenciais referidas no
Artigo 9.1 podem ser utilizadas pela parte em questão para qualquer finalidade,
ou divulgado por essa parte a qualquer outra pessoa, na medida em que apenas
se torna de conhecimento público, sem culpa da parte em causa, desde que, ao
faze-lo, essa parte não divulgue qualquer parte da tecnologia ou informações
confidenciais que não são de conhecimento público.
9.5 Este compromisso, bem como as obrigações aqui contidas, vão continuar
sem limite de tempo.

10. Força Maior − escusa para a não execução
10.1 “Força Maior” significa guerra, emergência, acidente, incêndio,
terramoto, inundação, tempestade, greve industrial ou outro impedimento que
a parte afectada prova que foi além de seu controle e que não se poderia
razoavelmente esperar ter tomado o impedimento em conta no momento da
celebração desse contrato ou ter evitado ou superado a sua consequências.
10.2 Uma parte afectada por Força Maior não deve ser considerada em
violação do presente contrato, ou ser responsável perante a outra parte, em
razão de qualquer atraso no cumprimento, ou o não-cumprimento de qualquer
das suas obrigações decorrentes do presente contrato, na medida em que o
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atraso ou a não execução se deve a motivos de força maior de que tenha
notificado a outra parte em conformidade com o Artigo 10.3. O prazo de
execução dessa obrigação deve ser prorrogada, assunto do Artigo 10.4.
10.3 Se qualquer força maior ocorre em relação a qualquer das partes que
afecta ou é susceptível de afectar a execução de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato, deverá notificar a outra parte dentro de um
prazo razoável quanto à natureza e extensão das circunstâncias em causa e seu
efeito sobre a sua capacidade de executar.
10.4 Se o desempenho de qualquer parte de qualquer das suas obrigações ao
abrigo do presente contrato é prevenida ou atrasada por Força Maior por um
período superior a três [especificar] meses, a outra parte terá o direito de
rescindir este contrato por notificação escrita à parte afectada pela Força Maior.
[Alternativa: Se preferir, substitua 10.4 com a seguinte alternativa:
“10.4 Se o desempenho de qualquer das partes de qualquer das suas obrigações decorrentes
do presente contrato é impedida ou atrasada por Força Maior por um período superior a
três [especificar] meses, as partes devem negociar de boa fé, e usar o seu melhor esforço para
chegar a acordo sobre as emendas ao presente contrato ou modalidades alternativas como
pode ser justo e razoável, com vista a atenuar os seus efeitos, mas se eles não concordam
sobre tais emendas ou arranjos dentro de um prazo de 30 [especificar] dias, a outra parte
terá o direito de rescindir este contrato por escrito aviso prévio para a parte afectada por
Força Maior.”]

11. Alteração de circunstâncias
[Comentário: As partes devem ser livres para consultar-se mutuamente em caso de uma
grande alteração em circunstâncias, particularmente a criação de uma onerosidade para
uma parte particular. No entanto, SME deve incluir apenas a opção no final do
Artigo 11.4 (direito de recorrer ao tribunais judiciais/arbitrais para fazer uma revisão ou
a rescisão do contrato) se (i) a SME considera que não é susceptível de ser utilizado contra
os interesses dessa parte por uma das partes em uma posição mais forte e táctica ou (ii) o
direito de se referir a um tribunal judicial/arbitral já é um direito existente direito sob a lei
aplicável em caso de onerosidade.]
11.1 Quando a execução do presente contrato torna-se mais onerosa para uma
das partes, essa parte é, no entanto, obrigados a cumprir as suas obrigações
sujeitas às seguintes disposições sobre a alteração de circunstâncias
(onerosidade).
11.2 Se, no entanto, após o momento da celebração do presente contrato,
ocorrerem eventos que não tenham sido contempladas pelas partes e que
alteram fundamentalmente o equilíbrio do presente contrato, colocando assim
uma sobrecarga excessiva para uma das partes no desempenho das suas
obrigações contratuais (onerosidade), que a parte terá direito a solicitar revisão
do presente contrato, desde que:
11.2.1 O evento não poderia razoavelmente ter sido tomado em conta
pela parte afectada no momento da celebração do presente
contrato;
11.2.2 Os eventos estão além do controle da parte afectada, e
11.2.3 O risco de eventos não é aquele que, de acordo com este contrato,
a parte afectada devem ser obrigados a suportar.
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11.3 Cada parte irá de boa-fé, considerar seriamente qualquer proposta de
revisão apresentada pela outra parte, no interesse da relação entre as partes.
[Opção: Adicione se desejar, caso contrário, apague o que não interessa ou não aplicável ao
abrigo da lei que rege o contrato ver o comentário no início do Artigo 11.
“11.4 Se as partes não chegarem a acordo sobre a revisão solicitada no prazo de
[especificar prazo se apropriado], uma parte pode recorrer ao procedimento de resolução de
litígios previsto no Artigo 18. O tribunal judicial/arbitral] terá o poder de fazer qualquer
revisão do presente contrato que acha justo e equitativo, nas circunstâncias, ou de cessar o
presente contrato, na data e no condições a serem fixadas.”]

12. Nenhuma parceria ou agência
Nada no presente contrato (i) e considerada como uma parceria legal entre as
Partes, (ii) constituir qualquer das partes do agente, para qualquer finalidade ou
(iii) direito ou parte para cometer ou vincular a outra (ou de qualquer membro
do respectivo grupo) de qualquer maneira.

13. Cessão e subcontratação
13.1 Este contrato é pessoal para as partes e [inclui apenas quando relevantes,
excepto na medida necessária para a cobrança das facturas em dívida através de um agente
de facturação], nenhuma das partes deve, sem a aprovação prévia por escrito da
outra:
13.1.1 Ceder, hipotecar, onerar ou de qualquer modo transferir, ou
negociarr, ou criar qualquer confiança sobre dos seus direitos, ou
13.1.2 Subcontratar ou delegar a totalidade ou parte dos seus direitos
ou obrigações decorrentes do presente contrato para outra
pessoa.

14. Avisos
14.1 Qualquer notificação ao abrigo do presente contrato será feita por escrito
(que pode incluir e-mail) e pode ser servidos por deixá-la ou enviá-la para o
endereço da outra parte, conforme especificado no Artigo 14.2 a seguir, de
uma forma que garante que o recebimento da notificação pode ser provada.
14.2 Para os fins do Artigo 14.1, detalhes de notificação são os seguintes, a
menos que outros detalhes foram devidamente notificadas em conformidade
com este artigo:
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;

15. Acordo total
15.1 Este contrato define a totalidade do acordo entre as partes. Nenhuma das
partes tem inseridos neste contrato, baseando-se qualquer representação,
garantia ou compromisso da outra parte que não esteja expressamente previsto
ou referido no presente contrato. O presente Artigo não exclui a
responsabilidade por falsidade ideológica. [Opção, adicionar, quando relevante:
“Este contrato substitui qualquer acordo ou entendimento anterior, relativa ao assunto”.]
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15.2 Este contrato não pode ser alterado, excepto por um acordo entre as
partes, por escrito, (que podem incluir e-mail) [adicionar em Artigo 11.4 ou
equivalente está incluído: “Ou em conformidade com o Artigo 11.4.”].

16. Efeito das disposições inválidas ou inexequíveis
Se qualquer disposição deste contrato for considerada por qualquer tribunal ou
outra autoridade competente para ser inválida ou inaplicável, no todo ou em
parte, o presente contrato continua a ser válido quanto às outras disposições, e
o restante da disposição afectada, a menos que se pode concluir das
circunstâncias que, na ausência de uma prestação considerada nula e sem efeito,
as partes não teriam celebrado o presente contrato. As Partes devem envidar
todos os esforços razoáveis para substituir todas as disposições consideradas
nulas e sem efeito por disposições que são válidos sob a lei aplicável e mais se
aproxima da sua intenção original.

17. Autorização
17.1 Este contrato está condicionada à obtenção de autorizações prévias
[especificar a autorização(s) ou outras condições exigidas, por exemplo, de órgãos
governamentais ou autoridade reguladora]:
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;
17.2 A parte relevante deve utilizar todo o esforço da sua parte para obter tais
autorizações e notificará a outra parte imediatamente de qualquer dificuldade
encontrada.

18. Resolução de disputa
Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este
contrato, incluindo a sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão
ou nulidade, será finalmente resolvido de acordo com as regras do [especificar a
instituição de arbitragem] por [especificar o número de árbitros, por exemplo, árbitro ou,
se for caso disso, três árbitros] nomeados conformidade com as referidas regras. O
local da arbitragem deverá ser [especificar]. A linguagem da a arbitragem será
[especificar].
[As seguintes alternativas são uma instituição especificada arbitral nos termos do
Artigo 18:
Alternativa 1: arbitragem ad hoc
“Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato,
incluindo a sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, será
finalmente resolvido de acordo com as regras da UNCITRAL [especificar outras regras]
por [especificar o número de árbitros, por exemplo, árbitro ou, se for caso disso, três árbitros]
nomeado pelo [especificar nome da nomeação de] instituição ou pessoa. O local da
arbitragem deverá ser [especificar]. O idioma da arbitragem deverá ser [especificar].”]
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[Alternativa 2: os tribunais do Estado
“Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato, em
especial a sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, devem ser
resolvidos pelos tribunais de (especificar o local e país), que terá exclusiva competencia.”]

19. Lei aplicável
[Especificar a lei nacional] lei aplicável ao contrato. A aplicação da Convenção das
Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias (Convenção de
Viena de Vendas, 1980 − CISG) é excluído.
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Anexo 1: Especificações dos Bens a serem fabricados:
Esse calendário deve descrever os produtos a serem fabricados e fornecidos pela
Fabricante para o cliente, juntamente com todos os dados técnicos necessários,
tolerâncias, etc.

Anexo 2: Preço
(1)

O preço das mercadorias deve ser entregue a um preço calculado da
seguinte forma .................... (especificar moeda)

(2)

Especifique o método de facturação (periodicidade, etc)

(3)

[Se aplicável] O preço das mercadorias é exclusivo de qualquer valor
acrescentado aplicável.

Anexo 3: Equipamentos
[Se for o caso (ver Artigo 1.5), especifique o equipamento do cliente que é colocado na]
Fabricante eliminação]

Anexo 4: Condições de venda

DATA E ASSINATURA DAS PARTES
Fabricante

Cliente

Data ...............................................................

...................................................

Nome.............................................................

...................................................

Assinatura

Assinatura

Capítulo 6

Distribuição Internacional de Bens

Introdução
Este Contrato é modelo para a distribuição de bens manufacturados, entre
um fornecedor e um distribuidor.
1.

O contrato, como o modelo de contrato de longo prazo de fornecimento
de bens, é destinado ao uso em conexão com o fornecimento de bens
manufacturados. O fornecedor é o fabricante das mercadorias.
Frequentemente (mas não sempre) as mercadorias em questão são
destinados a venda a retalho.

2.

A principal razão para se nomear um distribuidor é que o fornecedor é incapaz
de realizar a distribuição num determinado território, sozinho, ou não está disposto
a investir na distribuição da infra-estrutura que é necessária a fim de
fazê-lo. O fornecedor vai querer ter a certeza de que a distribuição dos
bens será realizada de forma eficiente e vigorosa. O distribuidor procura
normalmente garantias de que seus esforços serão protegidos de alguma forma,
possivelmente por ser apontado como o distribuidor exclusivo, ou como o
distribuidor exclusivo, em um determinado Território. Por outro lado, um
fornecedor pode querer garantir que o esforço do distribuidor seja concentrado no
território em questão. Estes pontos são tratados no Artigo 1.

3.

As restrições territoriais de cada uma das partes pode ter consequências nos
termos da legislação aplicável, e estes aspectos devem ser
cuidadosamente considerados.

4.

A crescente importância do comércio electrónico e um outro aspecto da
distribuição que precisa ser tratada no contrato.

5.

As disposições do contrato relativo à entrega dos bens (Artigo 2), o
procedimento para encomendar os produtos (Artigo 3), o preço dos bens
(Artigo 4), o pagamento do preço (Artigo 5), as garantias relativas aos
bens (Artigo 6) e outros termos de fornecimento (anexo 4) são
essencialmente as mesmas que para modelo de contrato para fornecimento de
longo prazo de Mercadorias.

6.

Artigo 7 trata da questão central de como as mercadorias devem ser
distribuídos, e que nível de esforço será necessário. Em seu Artigo 8 trata
vez com o apoio e formação a ser dada pelo fornecedor.
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7.

Frequentemente os bens a serem distribuídos serão protegidos por várias
formas de propriedade intelectual, em particular marcas registadas, que o
Distribuidor terá que usar no curso de suas actividades de marketing e
distribuição, e estes são tratados no Artigo 9.

8.

As restantes disposições do contrato são semelhantes aos do modelo de
contrato de Longo prazo de fornecimento de mercadorias, com excepção
do Artigo 13, que trata das consequências da cessação, em termos de
recompra de acções e assuntos relacionados.
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ITC – CONTRATO MODELO A DISTRIBUIÇÃO
INTERNACIONAL DE MERCADORIAS
A LONGO PRAZO

PARTES:
Fornecedor
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo, sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição, número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do fornecedor, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representada por (apelido e nome, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Distribuidor
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo, sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição, número de registo comercial
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de actividade do Distribuidor, telefone, fax,
e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representada por (apelido e primeiro nome, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Colectivamente “As partes”
[Adicionar Qualquer outra informação exigida por exemplo, as partes identidade fiscal]
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Antecedentes
A.

O fornecedor exerce a sua actividade na [produção e − apague o que não é
aplicável] fornecimento de [especificar mercadorias].

B.

O Fornecedor pretende nomear o Distribuidor como Distribuidor do
Fornecedor no Território de [especificar Território] (o “Território”) para a
revenda de alguns dos [bens manufacturados e − apaga se não é aplicável]
fornecido pelo Fornecedor, cujos detalhes constam do anexo 1 (as
“mercadorias”), e o distribuidor está disposto a aceitar tal nomeação, nos
termos deste contrato.

Disposições operacionais
1.

Nomeação do Distribuidor
1.1 O Fornecedor nomeia o Distribuidor como Distribuidor do Fornecedor
para a revenda das mercadorias no território durante o período do contrato (o
“Termo”), sujeito às seguintes disposições.
1.2 A nomeação do distribuidor é exclusivo/não-exclusivo [apague o que não é
apropriado].
[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns sistemas jurídicos a
exclusividade pode ter implicações com leis de concorrência.]
1.3 Enquanto a nomeação do Distribuidor permanecer exclusiva, o
Fornecedor:
1.3.1

Não nomeará outra pessoa como sua distribuidora para a venda
das mercadorias no Território; ou

1.3.2

Não abastecerá (seja por si ou através de um agente) qualquer das
mercadorias a qualquer outra pessoa no território, ou

1.3.3

Não abastecerá qualquer das mercadorias a qualquer outra
pessoa fora do Território se o Fornecedor sabe, ou deveria
razoavelmente saber, que se destinam para revenda no Território
[− apagar se a nomeação não é exclusiva.]

1.4 O Fornecedor reserva se o direito de anunciar e vender seus produtos
(incluindo as mercadorias através do seu website (actualmente em www
[especificar o nome de domínio]) para clientes no território. [Mas o fornecedor pagará
o Distribuidor de uma comissão de [dez (10)% − especificar qualquer outra modalidade]
do valor líquido das vendas recebidas pelo Fornecedor para quaisquer
mercadorias vendidas através de seu website aos clientes no território [− apagar
se não for aplicável.]
1.5

O Distribuidor não deverá:
1.5.1

Obter qualquer das mercadorias (ou mercadorias que concorram
com as mercadorias) para revenda de qualquer pessoa que não
seja o fornecedor;

1.5.2

Interessar-se, seja directa ou indirectamente, na produção ou
distribuição no Território de quaisquer mercadorias que
competem com qualquer dos Bens;
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1.5.3

Angariar clientes, estabelecer um armazém ou lugar de
distribuição de qualquer das mercadoria que activamente
comercializa qualquer uma das mercadorias fora do território, ou

1.5.4

Vender qualquer das mercadorias a qualquer pessoa fora do
Território, ou dentro do Território se o Distribuidor sabe, ou
deveria razoavelmente saber, que essa pessoa tem a intenção de
revender a mercadoria fora do Território. [Eliminar se não é
aplicável.]
[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns
sistemas jurídicos restrições de venda por um distribuidor podem não ser
legais.]

[Opção: “1.6 [O Distribuidor não deverá vender os produtos através de qualquer
requisição através do correio electrónico ou sistema idêntico sistema, ou através da Internet
ou qualquer outro meio electrónico, aos clientes seja dentro ou fora do Território. [Eliminar
se não aplicável.]”.]
[Comentário: As Partes devem tomar em consideração que em alguns sistemas jurídicos a
restrição das vendas através da Internet ou outro meio podem não ser legal.]
[Alternativa 1:
“1.6 O Distribuidor será nomeado para revender as mercadorias através da Internet,
e-mail ou qualquer outro meio electrónico, desde que qualquer site, e-mail ou outro meio
electrónico usado para esta finalidade não é especificamente orientada para os clientes fora
do Território.”]
[Alternativa 2:
“1.6 O Distribuidor não deverá vender qualquer das mercadoria, através de um agente
de vendas” ou de um sub-distribuidor no território sem o consentimento prévio e por escrito
do fornecedor, mas o Fornecedor não recusará injustificadamente ou atrasará dar esse
consentimento. [eliminar o que não for apropriado].]

2.

Fornecimento dos bens
2.1 Durante a vigência do contrato o fornecedor deve vender e o distribuidor
deve comprar os produtos encomendados pelo distribuidor para revenda,
sujeito aos Termos do presente contrato.
2.2 A especificação das mercadorias deve ser fixada no anexo 1, mas o
Fornecedor reserva-se o direito de fazer qualquer mudança nas especificações
das mercadorias que se mostre necessário para que eles estejam em
conformidade com as leis vigentes, desde que o fornecedor informa
imediatamente o Distribuidor, por escrito, qualquer mudança que se propõe a
fazer.
2.3 O Distribuidor deve informar prontamente o Fornecedor de qualquer
proposta de mudança na especificação das mercadorias que se mostre
necessária a fim de que estejam em conformidade com quaisquer leis aplicáveis
no território, caso em que o Fornecedor deverá notificar imediatamente o
Distribuidor, por escrito, se ele está disposto a alterar as especificações e (se
assim) qualquer mudança resultante da variação no preço das mercadorias. Se o
Fornecedor não notificar o Distribuidor por escrito, num prazo de (não superior
a [30 (trinta) dias − especificar qualquer outro período]) que concorda com a
mudança nas especificações, ou se o faz, mas o Distribuidor não notificar o
fornecedor, por escrito, dentro de um prazo razoável (não superior a [30 (trinta)
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dias − especificar qualquer outro período]) que concorda qualquer alteração no preço
das mercadorias proposta pelo fornecedor, as mercadorias em questão deixam
de ser sujeitas a este contrato, e quando as mercadorias em questão formam na
totalidade ou uma proporção substancial dos produtos abrangidos por este
contrato, qualquer das partes poderá rescindir este contrato, mediante
notificação por escrito à outra parte.
[Opção: mínima obrigação de compra
“2.4 Em cada [ano − especificar qualquer outro período] de vigência do contrato o
Distribuidor, a menos que impedido por força maior, irá encomendar ao Fornecedor, pelo
menos, a quantidade mínima das mercadorias especificadas no anexo 2. Se o Fornecedor
falhar por motivo de força maior ou outro, em fornecer o Distribuidor com aquela
quantidade das mercadorias, a quantidade mínima das mercadorias para o ano de
[especificar qualquer outro período] em causa será reduzida pela quantidade das
mercadorias que o fornecedor não consegue fornecer.”]
2.5 Sem prejuízo das disposições do presente contrato, o fornecimento das
mercadorias deverá ser feita na base nos termos de venda previstas no anexo 4.
Em caso de qualquer conflito entre os termos e os termos deste contrato, os
termos do presente contrato prevalecerão.

3.

Processo para a encomenda das mercadorias
3.1 O Distribuidor deverá, pelo menos num prazo de, [quinze (15) −
especificar qualquer outro período] dias antes do início de cada [ mês − especificar
qualquer outro período], dar o seu Fornecedor uma encomenda escrita das
mercadorias a serem entregues ao Distribuidor durante esse mês [especificar
qualquer outro] Período.
3.2 Cada encomenda de mercadorias deve ser dada por escrito e deve ser
sujeita a confirmação por escrito pelo Fornecedor. O Fornecedor deverá
confirmar a ordem por escrito para o Distribuidor no prazo de [quinze (15) dias
− especificar qualquer outro período], depois de ser entregue, salvo se o fornecedor
tem uma razão válida para não fazê-lo. Após a confirmação por parte do
fornecedor cada encomenda será definitiva, mas o fornecedor pode, a seu
critério aceitar uma emenda a uma encomenda dentro de [15 (quinze) dias −
especificar qualquer] outro período depois em que é feita.
[Opção: “3.3 [Cada requisição de Mercadorias após a confirmação do Fornecedor será
considerada constituinte de um contrato separado e, consequentemente, qualquer violação
pelo fornecedor, em relação a qualquer requisição não autoriza o Distribuidor de renunciar
o presente contrato como todo” [excluir o que não interessa].]
3.4

3.5

O distribuidor deve notificar o fornecedor por escrito:
3.4.1

Das suas encomendas estimadas para as mercadorias para cada
[ano − especificar qualquer outro período] durante o Termo, no prazo
de [especificar o período] meses antes daquele [ano − especificar
qualquer outros] período, e

3.4.2

As revisões às estimativas, o mais cedo possível depois que eles
são feitos.

O Distribuidor será responsável perante o fornecedor de:
3.5.1

Garantir a precisão de cada encomenda para as mercadorias
fornecidas pelo Distribuidor;
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3.5.2

Prontamente dar ao fornecedor todas as informações necessárias
relativas às mercadorias que são requisitadas pelo fornecedor
para que o fornecedor possa realizar cada encomenda, de acordo
com seus termos, e

3.5.3

A obtenção de quaisquer licenças de importação necessárias ou
outros documentos exigidos (à excepção os que serão
providenciados pelo fornecedor, em conformidade com o
anexo 4), e de outra forma em conformidade com quaisquer leis
ou regulamentos relativos à importação das mercadorias no
território, e para o pagamento de todos os direitos aduaneiros,
impostos e encargos relativos à importação de mercadorias no
Território e sua revenda em Território (a menos que sejam
isentos).

3.6 Após a confirmação de cada encomenda o Fornecedor deverá, logo que
for [possível e, em qualquer caso, dentro de [indicar] dias − apagar se não é apropriado]
informar ao Distribuidor do Fornecedor da data estimada da entrega das
mercadorias.
3.7 O Fornecedor deverá [usar o seu esforço comercial para – eliminar se não for
apropriado] entregar as mercadorias dentro de [[indicar] dias – apagar senão for
apropriado] a data estimada de entrega para cada encomenda.
3.8

[Opção 1: Indemnização por atraso]

“Se houver algum atraso na entrega das mercadorias [de mais de [especificar] dias após a
data provável de entrega], depois, salvo se o atraso é devido à força maior, o preço das
mercadorias deve ser reduzido por [especificar o valor do montante] para cada dia do dia
até a entrega das mercadorias, [sujeito a um máximo de [especificar]% do preço].”
[Opção 2: Nenhuma responsabilidade em caso de atraso devido ao Distribuidor]
“O fornecedor não será responsável por qualquer atraso na entrega das mercadorias que é
devido a qualquer falha do Distribuidor em fornecer todas as informações necessárias em
tempo útil.”
3.9 O fornecedor deve utilizar os seus esforços comerciais razoáveis para a
produzir e manter reservas suficientes de mercadorias para cumprir as suas
obrigações decorrentes do presente contrato, mas pode [após consulta com o
Distribuidor – eliminar o que não for apropriado] interrupção da produção de todas
ou quaisquer mercadorias, caso em que o fornecedor dará o Distribuidor [30
(trinta) dias − especificar qualquer outro período] aviso por escrito da interrupção, e
o fornecedor deve cumprir todas as encomendas pendentes para as mercadorias
em causa, que são colocados pelo Distribuidor antes da data da notificação.
3.10 Se as encomendas do Distribuidor das mercadorias for superior (ou
aparece em qualquer estimativa ou estimativa revista, fornecida pelo
Distribuidor que eles vão ultrapassar) a capacidade de produção ou recursos
disponíveis do fornecedor:
3.10.1 O fornecedor deverá, logo que possível notificar o Distribuidor;
3.10.2 O distribuidor terá direito a obter de qualquer outra pessoa, essa
quantidade dos bens como o fornecedor é incapaz de fornecer em
conformidade com as encomendas do Distribuidor até ao
momento em que o fornecedor tenha dado ao Distribuidor o
aviso por escrito (em anexo as evidências de suporte que o
Distribuidor pode exigir) que é capaz e disposto a retomar o
fornecimento de mercadorias, de acordo com as encomendas do
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Distribuidor e o Distribuidor teve um tempo razoável para
terminar qualquer alternativas de fornecimento que pode ter
feito com qualquer outra pessoa, e
3.10.3 [Essa quantidade será considerada para efeitos do Artigo 2.4 ter sido
encomendada ao fornecedor − excluir se não houver nenhuma obrigação de
compra mínima prevista no Artigo 2.4.]
3.11 [Opção (onde há uma obrigação de compra mínima):
“Dentro de [60 (sessenta) dias − especificar qualquer outro período], depois do fim de
cada [ano − especificar qualquer outro período] durante o vigência deste contrato, o
Distribuidor deve apresentar ao fornecedor por escrito um relatório mostrando a
quantidade total das mercadorias (ou quaisquer outros bens da mesma natureza) de que
o distribuidor tenha sido entregue por qualquer pessoa (incluindo o Fornecedor), naquele
ano.”]

4.

Preço das mercadorias
4.1 Salvo disposição em contrário acordada por escrito entre o fornecedor e o
distribuidor, os preços de todas as mercadorias a serem fornecidas no quadro
deste contrato devem ser do Fornecedor [EXW/FOB − especificar qualquer outra
base] alistar preços de tempos em tempos.
4.2

O fornecedor deverá:
4.2.1

Fornecer o Distribuidor cópias das listas de preços do Fornecedor
[EXW/FOB − especificar qualquer outra base] para os bens em vigor
ao longo do tempo, e

4.2.2

Dar ao Distribuidor num prazo não inferior a [especificar] meses,
notificação escrita de qualquer alteração nos preços, e os preços
como forma alterada é aplicável a todos as mercadorias entregues
durante e após a data aplicável de aumento, incluindo
encomendas pendentes.
[Alternativa ao Artigo 4.2.2: Dê o Distribuidor não menos que
[especificar período] meses de antecedência, notificação por escrito de
qualquer alteração nos preços, e os preços como forma alterada aplicável a
todas mercadorias encomendas após a data aplicável o aumento.]

[Opção: Custo relacionado com o aumento de preços
“4.3 O Fornecedor reserva-se o direito de aumentar o preço das mercadorias para reflectir
qualquer aumento significativo no custo para o fornecedor da [produção ou − suprimir o
que não for aplicável] abastecimento adequado de mercadorias sujeitas a dar um aviso
prévio não inferior a [especificar período] ao Distribuidor [desde que o fornecedor não
aumentar o preço de qualquer das mercadorias por mais de [especificar]% em qualquer
[ano − especificar qualquer outro período] do termo − apagar se não for apropriado] e os
preços alterados aplica-se a todos mercadorias encomendados após a data do aumento.”]
[Opção: direito do Distribuidor de cessação fundado em aumento de preços
“4.4 Se, nos termos do Artigo 4.2 [ou 4.3], o fornecedor aumenta ou propõe o aumento
do preço das mercadorias [por mais de [especificar]% em qualquer ano [especificar
qualquer outro período]], o Distribuidor poderá cessar este contrato por, pelo menos,
[especificar período] escrito notificação ao Fornecedor.”]
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[Opção: comparação de preço
“4.5 Se a qualquer momento o Distribuidor pode estabelecer que o preço de qualquer dos
bens excede o preço pelo qual um terceiro de boa-fé está fornecendo bens de uma especificação
similar em quantidades comercialmente significativas e em uma base regular no Território
do Distribuidor, o preço dos Bens deverá, a pedido do distribuidor, por escrito, ser reduzido
em conformidade. Se o fornecedor não concordar por escrito com o tal pedido dentro de um
tempo razoável (não superior a [30 (trinta) dias − especificar qualquer outro período]),
as mercadorias em questão deixam de ser objecto do presente contrato, e quando os bens em
forma de pergunta todos ou uma proporção substancial das mercadorias abrangidas pelo
presente contrato, qualquer das partes pode rescindir o presente contrato, mediante
notificação escrita à outra parte.”]
4.6 Os preços das mercadorias são [inclusiva/exclusiva − riscar o que] qualquer
valor acrescentado aplicável ou taxa idêntica, para que o distribuidor é
responsável, para além do preço.
4.7 Se o fornecedor se compromete a entregar os bens, excepto em um
[EXW/FOB − especificar como base] adequado, o preço é exclusiva dos encargos
do Fornecedor para o transporte, embalagem e seguro até o ponto de entrega,
para que o distribuidor é responsável para além do preço.

5.

Pagamento
5.1 Os preços das mercadorias devem ser pagos no prazo de [30 (trinta) dias
− especificar qualquer outro Período] da factura do Fornecedor (que pode ser
apresentada a qualquer momento depois que as mercadorias são despachadas)
ou conforme acordado por escrito entre as partes.
5.2 Todos os pagamentos devem ser feitos por transferência para uma conta
bancária indicada pelo fornecedor por escrito, sem qualquer compensação,
dedução ou retenção na fonte, excepto para todo o imposto que o Distribuidor
é exigido por lei para deduzir ou reter.
5.3

[Opção 1: Pagamento antecipado

“O fornecedor poderá passar a factura ao distribuidor pelo preço das mercadorias, a
qualquer momento antes da entrega, e o Distribuidor pagará o montante devido em fundos
para o banco designado pelo Fornecedor durante ou antes da entrega.”]
[Opção 2: Outros métodos de pagamento
“O fornecedor pode exigir do Distribuidor o pagamento do preço de quaisquer mercadorias
[especificar método de pagamento, por exemplo, pagamento por acervo documental/
pagamento por crédito documentário irrevogável].”]
5.4 O tempo para pagamento das mercadorias deve ser um elemento
essencial do presente contrato. [Suprimir se não for Aplicável].
5.5 Caso o Distribuidor não pagar o preço de qualquer mercadoria nos
termos do presente contrato, o fornecedor poderá (sem prejuízo de qualquer
outro direito ou remédio):
5.5.1

Cancelar ou suspender qualquer outra entrega ao Distribuidor
sob qualquer forma;

5.5.2

Vender ou se desfazer de quaisquer mercadorias que são objecto
de uma encomenda pelo Distribuidor, ou não apropriado para a
encomenda e aplicar o produto da venda do pagamento em
atraso, e
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5.5.3

Mudar a Taxa de juro do Distribuidor, do montante em dívida
(antes e depois de qualquer julgamento) a uma taxa de
[especificar] % a partir da data de vencimento até o valor em atraso
que seja pago integralmente.

[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns sistemas legais de
pagamento de juros é ilegal, ou está sujeito a uma taxa máxima legal, ou há disposição legal
para juros de mora.]

6.

Garantias relativas às mercadorias
6.1

Sujeito às disposições a seguir, o Fornecedor garante ao Distribuidor que:
6.1.1

O fornecedor tem [ou no momento da entrega terá − apagar se não for
apropriado] bom para os bens fornecidos no quadro deste
contrato;

6.1.2

[A importação da mercadoria e a revenda das mercadorias pelo
Distribuidor [e sua utilização por qualquer cliente do Distribuidor −
[apaga o que não interessa] não infringirá a patente, design, direito
autoral, marcas registadas e outros Direitos de Propriedade Intelectual de
qualquer pessoa − eliminar se não for adequada];

6.1.3

Sem prejuízo do disposto no Artigo 6.2, os bens fornecidos no
quadro deste contrato [e a sua utilização por qualquer cliente do
Distribuidor irá cumprir qualquer especificação acordada por eles e estar
livre de defeitos de material e mão-de-obra por um período de [noventa (90)
dias − especificar qualquer outro período]] a partir da entrega ao
Distribuidor e cumprir todas as saúde e segurança e outros
requisitos legais aplicáveis.

6.2 O fornecedor não terá nenhuma responsabilidade no caso de qualquer
defeito nas mercadorias decorrentes de desgaste justo e o uso, ou qualquer dano
intencional, negligência, sujeição a trabalho anormal, a falta de cumprimento
das instruções escritas do Fornecedor, mau uso ou alteração ou reparação das
mercadorias sem a aprovação do fornecedor, ou qualquer outro acto ou omissão
por parte do Distribuidor, seus funcionários ou agentes ou de terceiros.
[Opção: “6.3 Em caso de qualquer violação da garantia do Fornecedor nos termos do
Artigo 6.1.3 da responsabilidade do Fornecedor será limitada a:
6.3.1

Reparar ou (se isso não é prático) substituir do produto em questão, ou

6.3.2

Reembolso de qualquer parte do preço do produto em questão que tenha
sido pago” [− apagar se não for apropriado.]

[Opção: “6.4 [Se o fornecedor não é o produtor das mercadorias, o fornecedor deverá, sem
limitar as suas outras obrigações, estender-se ao Distribuidor o benefício de qualquer
garantia dada pelo produtor.”[− apagar se não for apropriado.]
[Opção (em sistemas de lei comum) “6.5 Todas as outras garantias ou outros termos,
expressam ou implícito estátua ou de outra forma, são excluídos do limite máximo permitido
por lei”.]

7.

Distribuição dos bens
7.1 O Distribuidor envidará seus esforços comerciais para promover o
mercado e distribuir a venda das mercadorias em todo o Território.
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7.2 O Distribuidor envidará seus esforços comerciais para distribuir a venda
de mercadorias de acordo com um Plano de Negócios para a comercialização e
venda das mercadorias (o “Plano de negócios”), o primeiro Plano de Negócios
está anexo neste presente contrato. O Distribuidor deverá actualizar o Plano de
Negócios, numa base anual, e enquanto se aguarda a tal actualização do Plano
de Negócios do ano anterior continuam a ser aplicáveis.
7.3 Em conexão com a promoção, comercialização e venda das mercadorias,
o Distribuidor deve:
7.3.1

Tornar claro em todas as relações com clientes e potenciais
clientes que é actuando como distribuidor de mercadorias, e não
como o agente do Fornecedor;

7.3.2

Cumprir todos os requisitos legais aplicáveis;

7.3.3

(Sujeito ao Artigo 3.10) manter um nível de existências das
mercadorias necessárias a atender às exigências dos seus clientes;

7.3.4

Manter todos os stocks das mercadorias que detém em condições
adequadas para seu armazenamento e fornecer segurança
adequada para os Bens;

7.3.5

Garantir às suas custas, com uma companhia de seguros
respeitável todos os stocks das mercadorias na sua posse contra
todos os riscos que normalmente seria seguro contra por um
prudente empresário, pelo menos, o seu pleno valor de reposição,
e produzir para o fornecedor na procura de informações
completas sobre esse seguro e o recibo do prémio vigente

7.3.6

[Disponibilizar ao fornecedor cópias de listas actualizadas de preços −
apagar se não for aplicável].
[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns
sistemas jurídicos tal disposição pode ter implicações de competição de
direito.]

7.3.7

Providenciar o fornecedor, mediante pedido, cópias de folhetos,
catálogos, manuais e outros materiais de marketing utilizadas
pelo Distribuidor em relação ao produto;

7.3.8

Utilização em relação as mercadorias apenas publicidade,
materiais promocionais e de marketing que são aprovados por
escrito pelo fornecedor;

7.3.9

Observar todas as orientações e instruções razoáveis que lhe é
dada pelo fornecedor, em relação à promoção e publicidade das
mercadorias, e não faz qualquer declaração escrita ou orais
quanto à qualidade ou adequação dos bens sem a prévia
aprovação do fornecedor;

7.3.10 Empregar um número suficiente de pessoal devidamente
qualificado para desempenhar as suas obrigações decorrentes do
presente contrato;
7.3.11 Fornecer um pós-venda e serviço de manutenção de clientes em
relação a mercadorias para a satisfação razoável do Fornecedor
durante o Termo e por um período de [seis (6) meses − especificar
qualquer outro período] após o término deste contrato.
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7.4

O Distribuidor deverá:
7.4.1

Manter os livros completos e adequados das contas e registos
mostrando claramente todas as perguntas, cotações, transacções
e operações e processos relativos a mercadorias e permitir que o
Fornecedor, em prazo razoável, o acesso a suas contas e
documentos relativos a mercadorias para a efeitos de inspecção;

7.4.2

Providenciar ao fornecedor em uma base mensal de um relatório,
na forma como o fornecedor poderá razoavelmente exigir, de
todas as vendas das mercadorias que ele fez no mês anterior e
contendo outras informações, tais como o fornecedor poderá
exigir;

7.4.3

Informar o fornecedor imediatamente de qualquer alteração na
propriedade ou controle de Distribuidor e de qualquer alteração
na sua organização ou método de fazer negócios que possam
afectar o desempenho das funções do Distribuidor nos termos do
presente contrato;

7.4.4

consultar os representantes do Fornecedor de tempos em tempos
a fim de avaliar o estado do mercado do Território, e
permitir-lhes para inspeccionar todas as instalações utilizadas
pelo Distribuidor em conexão com a venda das mercadorias.

7.5 O Distribuidor deverá cumprir as suas obrigações em relação a promoção
do mercado e venda de mercadorias e prestação de serviços pós-vendas e
serviços de manutenção na sua própria despesa e com a devida habilidade,
cuidado e diligência, devendo agir sempre no sentido da Fornecedor lealmente e
de boa fé em todos os assuntos relacionados a este contrato.
7.6

[Opção 1: a contribuição do fornecedor à publicidade

“O fornecedor deve, em cada ano [− especificar qualquer outro período] do Termo gastar
não menos de [especificar o valor] em publicidade e promoção dos bens no território.”]
[Opção 2: A contribuição do distribuidor à publicidade
“Durante cada ano [− especificar qualquer outro período] do Termo, o Distribuidor deve
gastar um valor não inferior ao montante especificado no Plano de Negócios para esse ano
[− especificar qualquer outro período] de publicidade e de promoção das mercadorias no
território.”]

8.

Apoio e treinamento
8.1 O fornecedor deve, de tempos em tempos, fornecer ao Distribuidor de
[forma gratuita − apagar se não for apropriado] com amostras das mercadorias,
brochuras, catálogos, manuais e informações actualizadas de promoção e
publicidade sobre as mercadorias que o fornecedor pode considerar apropriadas
ou como o distribuidor possa solicitar, a fim de auxiliar o distribuidor com a
venda das mercadorias no território.
8.2 O Fornecedor deve esforçar-se para responder o mais rapidamente
possível todos os inquéritos técnicos relativas às mercadorias que são feitos pelo
distribuidor ou pelos seus clientes e fornecer o Distribuidor com apoio para
lidar com quaisquer produtos defeituosos.
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[Opção: “8.3 Durante o primeiro ano do termo:

8.4

9.

8.3.1

O fornecedor deve disponibilizar ao Distribuidor (às vezes a acordar e até
[especificar o número] de dias úteis) os serviços de um trabalhador
qualificado do Fornecedor para auxiliar o distribuidor no mercado das
mercadorias e,

8.3.2

O Distribuidor poderá enviar às instalações do fornecedor (por vezes a
acordar e até à [número] dias úteis) até à [número] funcionários
qualificados do Distribuidor para a formação pelo fornecedor, em relação
as mercadorias e sua comercialização – apague o que não for apropriado].

O Distribuidor deverá:
8.4.1

Reembolsar o fornecedor por todas as viagens, alojamento e
outras despesas incorridas por qualquer funcionário do
fornecedor na prestação desses serviços, e

8.4.2

Permanecerá responsável por todos os salários e os custos do
emprego de outras, e todas as viagens, alojamento e outras
despesas suportadas por funcionários do Distribuidor que são
enviados às instalações do fornecedor.” [Apagar o que não
interessa.]

Propriedade Intelectual
9.1 O Fornecedor concede ao Distribuidor o [exclusivo/não exclusivo riscar o que
não apropriado] direito ao uso do Território em relação promoção,
comercialização e venda de detalhes da mercadoria, o fornecedor de Marcas que
são dadas no anexo 5 e quaisquer outros Marcas comerciais utilizadas pelo
fornecedor, em relação a mercadorias, a qualquer momento durante o prazo
que sejam notificadas por escrito ao Distribuidor (as “Marcas”) e quaisquer
patentes, direitos autorais, desenho ou outros direitos de propriedade
intelectual (“Propriedade Intelectual”) do Fornecedor, a Na medida do
necessário para efeitos do exercício dos seus direitos e no cumprimento das suas
obrigações ao abrigo do presente contrato.
9.2 O distribuidor deve assegurar que cada referência e uso de qualquer uma
das “Marcas” pelo Distribuidor em relação às mercadorias em qualquer material
publicitário ou de marketing ou caso contrário, são de uma forma ao longo do
tempo aprovado pelo fornecedor e acompanhadas por um reconhecimento, na
forma aprovada pelo Fornecedor, que é uma marca (ou Marca registada) do
Fornecedor.
9.3

O Distribuidor não deverá:
9.3.1

Modificar o produto ou a embalagem, excepto na medida em que
tal seja necessário nos termos da legislação aplicável;

9.3.2

Alterar ou remover as mercadorias de qualquer das marcas, ou os
números ou outros meios de identificação utilizados no ou em
relação ao produto;

9.3.3

Utilize qualquer uma das Marcas de qualquer forma que possa
prejudicar a sua distintivo ou validade ou da boa vontade dos
fornecedores;

9.3.4

Utilização em relação aos produtos de qualquer marca, com
excepção das Marcas sem o consentimento prévio escrito do
fornecedor;
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9.3.5

Uso do Território quaisquer marcas comerciais ou nomes
comerciais que tanto se assemelham a qualquer uma das marcas
como a de ser susceptível de causar confusão ou engano;

9.3.6

Utilize qualquer uma das marcas registadas, como parte de
empresas do Distribuidor ou nome de negócios, ou

9.3.7

Requerer a seu favor ou registar uma marca ou um nome de
domínio no Território ou em outro lugar que seja igual ou similar
a qualquer das Marcas ou qualquer nome de domínio do
fornecedor, mas se o distribuidor requerer registos ou qualquer
Marca ou nome de domínio em violação do presente artigo, deve
[mantenha o benefício da aplicação ou o registo de confiança para o
fornecedor e-apague] se não for apropriado transferi-lo para o
fornecedor a seu pedido.

9.4 Ressalvado o disposto no presente contrato, o distribuidor não tem
qualquer direito em relação nomes comerciais ou marcas comerciais utilizadas
pelo fornecedor, em relação aos bens ou da boa vontade associado com eles, ou
qualquer outro de Propriedade Intelectual do Fornecedor em relação a
Mercadorias.
9.5 O Distribuidor deverá, a pedido e a expensas do Fornecedor, executar a
formalidade para licença no que respeita à utilização pelo distribuidor do
território das marcas registadas ou de qualquer outros Direitos de Propriedade
Intelectual do Fornecedor, em relação às mercadorias, de forma que o
fornecedor poderá razoavelmente exigir, desde que as disposições da licença
não são mais onerosas ou restritivas do que as do presente contrato, e
eventualmente ajudar o Fornecedor em efectuar o registo de qualquer licença
no Território.
9.6 O Distribuidor deverá, a pedido ea expensas do Fornecedor, tomar todas
as medidas que o fornecedor poderá razoavelmente exigir para auxiliar o
Fornecedor na manutenção da validade e executoriedade das Marcas ou
qualquer outro de Propriedade Intelectual do Fornecedor, no que diz respeito
dos Bens.
9.7 O Distribuidor não deverá fazer ou autorizar qualquer terceiro a realizar
qualquer ato que ou pode invalidar ou ser incompatível com qualquer das
marcas registadas ou de qualquer outro intelectual, propriedade do fornecedor
ou seu licenciador no que respeita às mercadorias, e não autorizará qualquer
terceiros a fazê-lo.
9.8 O Distribuidor deverá imediatamente e totalmente notificar o fornecedor
de qualquer real, ameaçada ou presumível infracção no território de qualquer
uma das marcas registadas ou de qualquer outro intelectual, propriedade do
fornecedor em relação às mercadorias que chegam ao anúncio do Distribuidor e
de qualquer reclamação ou reivindicação ameaçados por qualquer terceiro que a
importação da mercadoria no território do Território, ou a sua venda no
território, viola a marca ou intelectual ou os direitos de propriedade de qualquer
outra pessoa.
9.9

No caso de qualquer violação ou reclamação:
9.9.1

O Distribuidor, a pedido e as custas do Fornecedor tomar todas
as medidas razoavelmente necessárias para auxiliar o Fornecedor
na tomada ou resistindo a qualquer processo em relativamente à
infracção ou reclamação, [e]
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O fornecedor deve ter o controlo exclusivo sobre qualquer processo ou em
negociações ligação com a violação ou reclamação − apagar o que não
interessa].

[Opção: Indemnização por violação de propriedade intelectual
“9.10 O Fornecedor deverá indemnizar o Distribuidor contra qualquer perda, danos,
custos ou despesas que são imputadas ou incorridas pelo Distribuidor, como resultado de
qualquer reclamação ou ameaçado por qualquer reivindicação de terceiros que a
importação das mercadorias no território, ou a sua venda no território, ou o exercício, pelo
Distribuidor de quaisquer outros direitos garantidos pelo fornecedor ao abrigo do presente
contrato, infringe a marca registada ou outra propriedade intelectual direitos de qualquer
outra pessoa, desde que:
9.10.1 Salvo por força de uma decisão final, o Distribuidor não deverá pagar ou
aceitar qualquer tal alegação, ou comprometer qualquer procedimento, sem
o consentimento do fornecedor;
9.10.2 O Distribuidor não deverá fazer nada que possa invalidar qualquer
seguro política ou a cobertura que o distribuidor possa ter em relação a
qualquer reclamação ou ameaça, [e esta indemnização não é aplicável na
medida em que o distribuidor recupera qualquer montantes sob qualquer
política ou tampa (que o distribuidor deve utilizar o seu razoável esforça-se
por fazer) − Riscar o que não apropriado];
9.10.3 O Distribuidor deverá representar para o Fornecedor por quaisquer danos
e custos que são imputadas, ou que estão de acordo a ser pagas por
qualquer outra pessoa relação a qualquer reclamação ou ameaça; [e]
9.10.4 O Distribuidor tomará todas as medidas que o fornecedor pode
razoavelmente exigir para mitigar ou reduzir as perdas do Distribuidor
[− excluir o que não interessa.]”]

10. Confidencialidade
10.1 Ambas as partes entendem e reconhecem que, por força do presente
contrato, eles podem receber tanto ou o conhecimento de informações
pertencentes ou relacionados com a outra parte, a sua de negócios, planos de
negócios, negócios ou actividades, quais as informações são confidenciais e
proprietários para a outra parte e/ou seus fornecedores e/ou clientes e em
relação aos quais eles estão ligados por um dever estrito de confiança
(“Informações Confidenciais”).
10.2 Em consideração de tais informações confidenciais sejam divulgadas ou
de outra forma disponíveis para ambas as partes para os fins da execução do
presente contrato, cada parte compromete-se a vontade em nenhum momento,
antes ou após o término do presente contrato, e, directa ou indirectamente,
divulgar, divulgar ou fazer uso não autorizado de qualquer Informações
Confidenciais, excepto na medida em que tais informações confidenciais:
10.2.1 É de conhecimento público no momento da sua divulgação ou ser
postos à sua disposição;
10.2.2 Após a divulgação ou sejam postos à sua disposição, torna-se
público conhecida, excepto através de uma violação desta
disposição;
10.2.3 É obrigatório por lei, regulamento ou ordem da autoridade
competente (incluindo qualquer órgão regulador ou
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governamental ou Valores Mobiliários), a ser divulgado pelo
partido na questão, desde que, sempre que possível, a outra parte
é dado com antecedência razoável divulgação da informação
pretendida.
10.3 Após pedido da outra parte á outra para cessação do presente contrato,
cada parte deve restituir à outra ou destruir todos os documentos ou registos de
qualquer meio ou formato que contenham quaisquer informações confidenciais
que estejam na sua posse ou controle e não devem conservar cópias dos elas.
10.4 As disposições do presente Artigo 10 continuam sem limite de tempo,
não obstante a rescisão do presente contrato por qualquer motivo.

11. Responsabilidade
11.1 Em qualquer caso em que funcionários de uma das partes visitar as
instalações da outra parte para o efeito do presente contrato, a parte de envio,
deve:
11.1.1 Providenciar para que os empregados estejam em conformidade
com toda a segurança, segurança e outros regulamentos em vigor
nas instalações da outra parte, e
11.1.2 Indemnizar a outra parte contra todas as responsabilidades,
custos, danos e despesas a a tenda ex que o mesmo é causado por
qualquer acto ou omissão negligente por qualquer desses
empregados nas instalações da outra parte.
[Opção: Limitação da responsabilidade do fornecedor
“11.2 Salvo em caso de morte ou danos pessoais causados por negligência do Fornecedor,
ao fornecedor não será responsável perante o Distribuidor em razão de qualquer
representação (a menos que condição fraudulenta), ou qualquer garantia implícita ou
outro termo, por qualquer perda de lucro ou qualquer danos indirectos, especiais ou
consequentes danos (causados por negligência do fornecedor, seus funcionários ou agentes ou
não) em relação ao fornecimento dos Bens (ou qualquer incapacidade de fornecê-los) ou
revenda pelo distribuidor, ou resultantes de ou conexão com este contrato.”]
[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns sistemas jurídicos
limitações ou exclusões de responsabilidade podem não ser eficazes, ou podem estar sujeitos
a restrições, e que a formulação de tal disposição em contrário deve reflectir o direito
aplicável no contrato.]

12. Duração e cessação
12.1 Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por ambas as
partes ou, se as assinaturas não ocorrem simultaneamente, quando a última
assinatura é dada. Salvo cessação antecipada nos termos dos Artigos 12.2,
12.3 ou 12.4, o presente contrato permanecerá válido por um período de
[especificar período.]
[Comentário: A duração do contrato pode ser limitada por razões de direito aplicáveis (por
exemplo, ele pode precisar de ser limitada a 5 anos, onde os acordos verticais da UE do bloco
de isenção são relevantes).]
[Opção: Cessação por conveniência
“12.2 Qualquer uma das partes terá o direito de cessar este contrato a qualquer momento,
dando prazo não menos que [especificar] duração de notificação escrita para o outro.”]
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12.3 O Fornecedor poderá (sem prejuízo de seus direitos ao abrigo do
Artigo 5.5) cessar o contrato com efeitos imediatos, mediante notificação
escrita ao Distribuidor, se este último deixar de pagar qualquer montante a
pagar por força do presente contrato no prazo de [especificar] dias a contar da
data de vencimento para pagamento.
12.4 Qualquer das partes poderá (sem prejuízo de qualquer outro recurso) a
qualquer momento rescindir o presente contrato mediante notificação por
escrito à outra se:
12.4.1 A outra parte comete qualquer violação do presente contrato e
(se for capaz de resolver) não corrigir a violação dentro de [trinta
(30) − especificar qualquer outra figura] dias após sendo necessária
por escrito para fazê-lo, ou
12.4.2 A outra parte entra em liquidação, falência, faz um voluntário de
acordo com seus credores ou tem um consignatário ou um
administrador nomeado.
Comentário: As remissões para eventos de insolvência terão de
ser adaptado para o legal sistema em questão.
12.5 Para os fins do Artigo 12.4.1, a violação de qualquer disposição do
presente contrato serão considerado capaz de resolver se a parte contrária pode
cumprir com o disposto na questão em todos os outros aspectos do que quanto
ao tempo de actuação.
[Comentário: Em alguns sistemas jurídicos, pode ser conveniente não incluir uma provisão
para rescisão, a violação, ou para incluir disposições mais detalhadas sobre os direitos e
recursos das partes a esse respeito.]
12.6 Rescisão do presente contrato por qualquer motivo, não afecta:
12.6.1 Acumulados Cada uma das partes em matéria de direitos,
remédios ou passivos, incluindo os pagamentos devidos no a data
da rescisão, ou
12.6.2 A entrada em vigor, ou a continuação em vigor de qualquer
disposição do presente contrato que é, explicita ou
implicitamente destinados a entrar em ou continuar em vigor em
ou após o término.

13. Consequências da cessação
13.1 As disposições a seguir entra em vigor após a cessação, seja qual for a sua
causa, do presente acordo para qualquer motivo.
13.2 O fornecedor deve ter o direito de recompra do Distribuidor a totalidade
ou parte de qualquer estoque dos bens, em seguida, realizada pelo Distribuidor
ao seu valor na factura ou o valor pelo qual eles estão nos livros do Distribuidor,
o que for menor, sujeito às seguintes disposições:
13.2.1 O fornecedor será responsável pela organização e pelos custos de
transporte e seguros;
13.2.2 O Distribuidor pode vender acções para o qual ele aceitou as
ordens de clientes antes da data de rescisão, ou em relação ao
qual o fornecedor não faz, mediante notificação escrita ao
Distribuidor no prazo de [especificar período] após a data de
rescisão, exercer o seu direito de recompra e
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13.2.3 Para os fins previstos, na medida do necessário, as disposições do
presente contrato deverá continuar em pleno vigor e efeito.
13.3 O Distribuidor deve às suas próprias custas no prazo de [especificar o
período] enviar ao Fornecedor ou alienar em conformidade com as instruções do
Fornecedor todas amostras dos produtos e qualquer publicidade, materiais
promocionais ou de venda relacionadas com as Mercadorias em seguida, na
posse do Distribuidor.
13.4 Facturas pendentes não pagas prestados pelo fornecedor, em relação às
mercadorias devem tornam-se imediatamente a cargo do distribuidor e as
facturas dos produtos encomendados antes do término, mas para que a factura
não tenha sido apresentado deve ser paga imediatamente após a apresentação
da factura.
13.5 O Distribuidor deve deixar de promover, comercializar ou publicitar os
produtos ou para fazer qualquer uso de marcas registadas ou qualquer outro de
Propriedade Intelectual do Fornecedor, excepto para a finalidade de vender
quaisquer bens em relação aos quais o fornecedor não exercer o seu direito ou
recompra.
13.6 O Distribuidor deverá, a expensas próprias juntar com o fornecedor em
adquirir o cancelamento de qualquer registo efectuado nos termos do
Artigo 9.5.
[Opção: pós-termo não concorrência disposição
“13.7 O Distribuidor não será por um período de [um ano − especificar qualquer menor
disposição] após o termo deste contrato interessadas ou interessados, directa ou
indirectamente, em o fabrico ou a distribuição no Território de quaisquer mercadorias que
competem com qualquer um dos Bens”.
Comentário: As implicações do direito da concorrência de tal disposição, sob qualquer lei
aplicável terão de ser considerado. Este texto destina-se a cumprir com a UE vertical
acordos de isenção por categoria.]

14. Alteração das circunstâncias (onerosidade)
[Comentário: As partes devem ser livres para consultar-se mutuamente em caso de uma
grande alteração de circunstâncias, particularmente a criação de onerosidade para uma
parte em particular. No entanto, uma PME deve incluir apenas a opção no final do
Artigo 14.4 (direito de recorrer ao Tribunais judiciais/arbitrais para fazer uma revisão
ou a rescisão do contrato) se (i) a PME considera que não é susceptível de ser utilizado
contra os interesses dessa parte por uma das partes numa posição táctica mais forte ou (ii)
o direito de se referir a um tribunal judicial/arbitral já existente direito sob a lei aplicável
em caso de onerosidade.]
14.1 Quando a execução do presente contrato torna-se mais onerosa para uma
das partes, essa parte é, no entanto, obrigada a cumprir as suas obrigações
sujeitas às seguintes disposições sobre a alteração de circunstâncias
(onerosidade).
14.2 Se, no entanto, após o momento da celebração do presente contrato,
ocorrerem eventos que não tenham foram contempladas pelas partes e que
alteram fundamentalmente o equilíbrio do presente contrato, colocando assim
uma sobrecarga excessiva para uma das partes no desempenho das suas
obrigações contratuais (onerosidade), a parte terá direito a solicitar revisão do
presente contrato, desde que:
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14.2.1 Os eventos não poderiam razoavelmente terem sido tomado em
conta pelos afectados parte no momento da celebração do
presente contrato;
14.2.3 Os acontecimentos estão além do controle da parte afectada, e
14.2.4 O risco de eventos não é aquele que, de acordo com este contrato,
a parte afectada deve ser obrigada a suportar.
14.3 Cada parte de boa-fé, considerar seriamente qualquer proposta de revisão
apresentada pela outra parte, no interesse da relação entre as partes.
[Opção (adicione se desejar, caso contrário, excluir o que não interessa ou não aplicáveis ao
abrigo da lei regem o comentário contrato ver no início do Artigo 14):
“14.4 Se as partes não chegarem a acordo sobre a revisão solicitada no prazo de
[especificar o tempo limite se apropriado], uma parte pode recorrer ao procedimento de
resolução de litígios previstos no Artigo 23. O tribunal [arbitral] terá o poder de fazer
qualquer revisão do presente contrato que acha justo e equitativo, nas circunstâncias, ou
para cessar o contrato em data e em condições de ser corrigidos.”]

15. Força Maior
15.1 “Força maior” é sinónimo de guerra, de emergência, acidente, incêndio,
terremoto, inundação, tempestade, industrial greve ou outro impedimento que
a parte afectada prova foi além de seu controle e que não se poderia
razoavelmente esperar ter tomado o impedimento em conta o momento da
celebração desse contrato ou ter evitado ou superado as suas consequências.
15.2 Uma parte afectada por força maior não deve ser considerada em
violação do presente contrato, ou ser responsável perante a outra, em razão de
qualquer atraso no cumprimento, ou o não-cumprimento de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato, na medida em que o atraso ou a
desempenho não é devido a qualquer força maior de que tenha notificado a
outra parte em conformidade com o Artigo 15.3. O prazo de execução dessa
obrigação deve ser prorrogada portanto, sujeita ao Artigo 15.4.
15.3 Se nenhuma força maior ocorre em relação a qualquer das partes que
afecta ou é susceptível de afectar o desempenho de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato, deverá notificar a outra parte dentro de um
prazo razoável quanto à natureza e extensão das circunstâncias em causa um do
seu efeito sobre a sua capacidade de executar.
15.4 Se o desempenho de qualquer das partes de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato é prevenida ou atrasada por força maior, por
um período contínuo superior a três [especificar qualquer meses] outra figura, a
outra parte terá o direito de rescindir este contrato por aviso escrito à parte
afectada pela Força maior.
[Alternativa: Se preferir, substitua 15.4 com a seguinte alternativa:
“15.4 Se o desempenho de qualquer das partes de qualquer das suas obrigações decorrentes
do presente contrato é prevenida ou atrasada por força maior, por um período contínuo
superior a três [especificar qualquer meses] outra figura, as partes devem negociar de boa-fé,
e usar o seu melhor esforços para chegar a acordo sobre as alterações ao presente contrato ou
modalidades alternativas como pode ser justo e razoável, com vista a atenuar os seus efeitos,
mas se eles não concordam sobre tais alterações ou arranjos dentro de um prazo de 30
[especificar qualquer outro dias] figura, a outra parte terá o direito de rescindir este
contrato por escrito aviso prévio para a parte afectada por Força Maior.”]
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16. Disposições Gerais
16.1 Cada parte garante á outra que:
16.1.1 Ela tem a autoridade para celebrar este contrato;
16.1.2 O signatário do presente contrato por conta e em nome do
partido que está autorizado e plenos poderes para executar este
contrato em nome desse partido;
16.1.3 A entrada e execução do presente contrato por essa parte não
violação qualquer obrigação contratual ou devidas pela parte que
a qualquer outra pessoa, os direitos de qualquer outra pessoa ou
de qualquer outra disposição legal;
16.1.4 A entrada e execução do presente contrato por essa parte não
requerem governamentais ou outras aprovações ou, se houver
esta aprovação for requerida, tem sido obtidos, e
16.1.5 Será em todos os momentos durante a vigência deste contrato de
cumprir com os termos de e manter em vigor as aprovações
governamentais necessárias ou outros, autorizações, notificações,
registos ou de outros requisitos legais para a execução por esse
parte das suas obrigações ao abrigo do presente contrato.

17. Acordo principal
17.1 Este contrato define a totalidade do acordo entre as partes. Nenhuma das
partes tem inseridos neste contrato, baseando-se qualquer representação,
garantia ou compromisso de a outra parte que não esteja expressamente
previsto ou referido no presente contrato. O presente Artigo é não exclui a
responsabilidade por falsidade ideológica. [Adicionar, quando relevantes: Este
contrato substitui qualquer acordo ou entendimento anterior relativo este assunto.]
17.2 Este contrato não pode ser alterado, excepto por um acordo entre as
partes, por escrito, (Que podem incluir e-mail) [Adicionar Artigo 14.4, onde está
incluído: “Ou, de acordo com Artigo 14.4”].

18. Avisos e escrita
18.1 Qualquer notificação ao abrigo do presente contrato será feita por escrito
(que pode incluir e-mail) e pode ser servido por deixá-la ou enviá-la para o
endereço da outra parte, conforme especificado no Artigo 18.2 abaixo, de uma
forma que garante o recebimento da notificação pode ser provada.
18.2 Para os fins do Artigo 18.1, detalhes de notificação são os seguintes, a
menos que outros detalhes foram devidamente notificadas em conformidade
com o presente Artigo:
(a) para o fornecedor;
(b) para o distribuidor.

19. Parceria ou agência
Nada no presente contrato (i) ser considerada como uma parceria legal entre
Partes, (ii) constituir qualquer das partes do agente, para qualquer finalidade ou
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(iii) direito ou parte para cometer ou vincular a outra (ou de qualquer membro
do respectivo grupo) de qualquer maneira.

20. Cessão e subcontratação
20.1 Este contrato é pessoal para as partes e, salvo na medida do necessário
para a recolha das facturas em dívida através de um agente de administrador de
propriedade, nenhuma das partes sem a prévia de homologação dos outros:
20.1.1 Ceder, hipotecar, cobrar, ou transferir, ou vender, ou criar
qualquer confiança mais, nenhum dos seus direitos, ou
20.1.2 Subcontratação ou delegar a totalidade ou parte dos seus direitos
ou obrigações decorrentes do presente contrato para outra
pessoa.

21. Efeito dos Artigos inválidos ou inexequível
21.1 Se qualquer disposição deste contrato for considerada por qualquer
tribunal ou outra autoridade competente para ser inválida ou inaplicável, no
todo ou em parte, o presente contrato continuam a ser válidas quanto às outras
disposições, e o restante da disposição afectada, a menos que se pode concluir
das circunstâncias que, na ausência de uma prestação considerada nula e sem
efeito, as partes não teria celebrado o presente contrato.
21.2 As Partes envidarão todos os esforços razoáveis para substituir todas as
provisões consideradas nulas e nulidade de disposições que são válidos nos
termos da legislação aplicável e chegam mais perto de seu original intenção.

[Adicionar, quando relevantes:] 22. Autorizações
22.1 Este contrato está condicionada à autorizações a seguir primeiro a ser
obtido [especificar a autorização(s) ou de outras condições exigidas por exemplo, de uma
entidade governamental ou regulamentação da autoridade].
22.2 A parte relevante deve utilizar todos os esforços da sua parte para obter
tais autorizações e notificará a outra parte imediatamente de qualquer
dificuldade encontrada.

23. Resolução de Litígio
Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este
contrato, incluindo a sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão
ou nulidade, será finalmente resolvido de acordo com as regras do [especificar a
instituição de arbitragem] por [especificar o número de árbitros, por exemplo, árbitro ou,
se for caso disso, três árbitros] nomeados conformidade com as referidas regras. O
local da arbitragem deverá ser [especificar]. A linguagem da arbitragem deverá ser
[especificar].
[As seguintes alternativas são uma instituição especificada arbitral nos termos do
Artigo 23:
Alternativa 1: arbitragem ad hoc
Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato,
incluindo a sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, será
finalmente resolvido de acordo com as regras da UNCITRAL [especificar outras regras]
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por [especificar o número de árbitros, por exemplo, árbitro ou, se for caso disso, três árbitros]
nomeado pelo [especificar nome da nomeação de] instituição ou pessoa. O local da
arbitragem deverá ser [especificar]. O idioma da arbitragem deverá ser [especificar].]
[Alternativa 2: os tribunais do Estado
Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato, em
especial sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, devem ser
resolvidos pelos tribunais de [especificar local e do país], que terá exclusividade
jurisdição.]

24. Língua do contrato
Este contrato foi negociado e concluído em [portuguese]. Pode ser traduzido em
qualquer outra língua para fins práticos, mas a versão [portuguese] prevalecerá
em caso de qualquer dúvida.

25. Lei aplicável
[Alternativa 1: “Questões relativas a este contrato, que não são resolvidos pelas disposições
contidas no presente contrato se rege pela Organização das Nações Unidas sobre Contratos
para a Venda Internacional de Mercadorias (Convenção de Viena de vendas de 1980, a
seguir designado CISG), bem como os princípios UNIDROIT sobre Contratos de
Comércio Internacional, e na medida em que tais questões não são abrangidas pela CISG
ou o UNIDROIT Princípios, por referência a [especificar a legislação nacional
aplicável].”]
[Alternativa 2: “[Especificar] legislação nacional aplicável ao presente contrato.”]
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Anexo 1: Os bens

Anexo 2: quantidades mínimas de aquisição s

Anexo 3: Mínimo/quantidades da ordem máxima

Anexo 4: Condições de oferta

1.

Quantidade das mercadorias

1.1 [Sujeito ao Artigo 2.4 do presente contrato − excluir o que não interessa], a
quantidade de Bens a serem fornecidos pelo Fornecedor será consagrado em
cada ordem apresentada pelo Distribuidor (se confirmada pelo Fornecedor).
1.2 [Cada pedido deverá ser sujeita a um mínimo/quantidades máximas especificadas
no anexo 3 − apagar o que não interessa].
1.3 [O Fornecedor se reserva o direito de emitir até [especificar]% para mais ou
[especificar]% menos do que a quantidade solicitada, sem qualquer ajuste no preço e da
quantidade assim entregue será considerada a quantidade encomendada − apagar o que
não interessa].
2.

Entrega dos Bens

A mercadoria será entregue ao fornecedor, nos seguintes termos (referências a
ser a última Incoterms da Câmara de Comércio Internacional, na data de
conclusão deste contrato): EXW/FOB [especificar a via marítima ou aérea
porta]/Outro (especificar).
[Comentário: Eliminar ou preencher conforme aplicável.]
3.

Inspecção dos Produtos
[Opção 1: inspecção antes da entrega]
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“O fornecedor deve [às suas próprias custas − apagar o que não interessa] organizar
para testes e inspecção de mercadorias nas instalações do Fornecedor, antes do
embarque [por − especificar corpo]. [O Fornecedor não terá nenhuma responsabilidade
por qualquer reclamação em relação a qualquer defeito nos bens que seria aparente na
inspecção e que fez após a expedição excluir-se não aplicável.”]
[Opção 2: Inspecção após o parto
“O distribuidor deve, no prazo de [sete (7) − especificar qualquer outro período] dias da
chegada de cada entrega de mercadorias nas instalações do distribuidor, inspeccionar os
produtos às suas expensas, e notificar o Fornecedor, por escrito, qualquer defeito na
mercadoria ou qualquer outro assunto em razão da que o distribuidor alega que os bens
entregues não conformes com o presente contrato, e que deve ser aparente na inspecção −
apagar se não aplicável].”]
4.

Documentos

O fornecedor deve disponibilizar ao Distribuidor (ou deve apresentar ao banco
especificado pelo Distribuidor) os seguintes documentos:
[especificar por exemplo, documentos, lista de empacotamento/documentos seguros/
Certificado de origem/certificado de inspecção de documentos/aduaneiras/outros
documentos.]
5.

Transferência de risco

O risco de dano ou perda de bens [e da propriedade no Mercadorias − Riscar o que
não Aplicável] passará para o Distribuidor de acordo com os Incoterms relevante
ou caso contrário, no momento da entrega das mercadorias.
[Opção:
6.

A reserva de propriedade

6.1 Não obstante a entrega e transferência dos riscos da mercadoria, ou qualquer outra
disposição do presente contrato, a propriedade das mercadorias não podem passar para o
Distribuidor até o Fornecedor ter recebido o pagamento integral do preço dos bens.
6.2

Até que a propriedade dos Produtos passe ao Distribuidor:
6.2.1

O Distribuidor realizará os bens em nome do fornecedor, e devem manter
os bens distintos daqueles do Distribuidor e de terceiros e devidamente
armazenado, protegido e seguro e identificados como de propriedade do
fornecedor;

6.2.2

Desde que nenhum dos eventos referidos no Artigo 12.4.2 do presente
contrato ocorrido em relação ao distribuidor, pode revender ou usar a
mercadoria no decurso da sua actividade (em que a propriedade no caso
das mercadorias passadas para o distribuidor);

6.2.3

Desde que a mercadoria não tenha sido vendida ou utilizada, o Fornecedor
pode, em qualquer tempo de exigir que o distribuidor entregar até o do
fornecedor de produtos para os quais o fornecedor não tenha recebido o
pagamento integral do preço e, se o distribuidor não o fizer de modo
imediato, o fornecedor pode entrar em qualquer local do distribuidor ou de
qualquer terceiro, quando as mercadorias são armazenadas e reaver os
bens e

6.2.4

O Distribuidor caucionar ou não, de qualquer forma responsável a título
de caução para qualquer dívida de qualquer dos bens que continuam a ser
propriedade do fornecedor, mas se Distribuidor faz isso todo o dinheiro
devido pelo distribuidor ao fornecedor tornou exigível.”]
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[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns
sistemas jurídicos de retenção da oferta de títulos não é possível, ou pode ser
ineficaz no caso de insolvência do distribuidor, ou pode não ser possível
entrar no Distribuidor de lojas ou obter a recuperação dos bens sem ordem
judicial. A retenção de prestação de título não será adequada se o contrato
exige que o pagamento seja feito em ou antes do parto.]

Anexo 5: O fornecedor de marcas

DATA E ASSINATURA DAS PARTES
Fornecedor

Distribuidor

Data ...............................................................

...................................................

Nome.............................................................

...................................................

Assinatura

Assinatura

Capítulo 7

Agência Internacional de Comércio

Introdução
Este Contrato Modelo engloba as disposições mais comummente aceite que
regem a relação entre um principal e um agente comercial.
1.

O contrato é para uso em conexão com a introdução, promoção
negociação e conclusão de vendas de produtos ou serviços por um agente
independente sobre conta de um comitente, dentro de um território
definido.

2.

A principal razão para se nomear um agente é que o principal é incapaz
de realizar a introdução, promoção, negociação e conclusão de vendas de
produtos ou serviços em uma determinado território, por si só, ou não
está disposto a fazer os investimentos necessários que são necessário.

3.

O agente pode ser pessoa física ou uma empresa. Quando o agente for uma
pessoa física, em nenhum caso pode ser considerado como um empregado do
principal.

4.

A força do agente encontra-se em seus contactos com os clientes e sua fraqueza deriva
o fato de que esses clientes pertencem ao principal. Isso explica porque, em
muitos países, como os países da UE, as leis de políticas públicas visam
proteger os direitos do agente, especialmente, sobre a rescisão do
contrato.

5.

As partes estão sujeitas a normas legais imperativas de ordem pública que podem
ser aplicadas independentemente da lei aplicável ao contrato escolhido
pelas partes. Essas disposições são obrigatórias, o que significa que as
partes não podem ignorar ou decidir não aplicá-las. Estas disposições
podem restringir a validade de certas disposições do contrato, e pode
permitir a um tribunal para reduzir ou estender as obrigações das partes.

6.

Antes de qualquer discussão entre as partes, é, portanto, fortemente
aconselhável verificar se o contrato de agência contemplada pode ser
afectado por tal leis.

7.

Quando o contrato de agência se aplica aos produtos, o Director pode ou
não ser fabricante dos referidos produtos. O Principal pode ser, por
exemplo, um distribuidor.

8.

O principal objectivo do contrato é o de estabelecer o nível das
obrigações de cada parte para o outro, como a autoridade do agente a
cometer o principal (Artigo 2.2), para receber pagamentos em seu nome
(Artigo 2.3), a obrigação de o principal para aceitar o ordens
transmitidas pelo Agente (Artigos 3.4 e 3.5), as informações que o
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principal deve transmitir ao agente, tais como as ordens mínimo global,
qualquer alteração no intervalo de produtos ou serviços, preço, etc
(Artigos 3.3, 3.7), as encomendas mínimo (Artigo 4), publicidade,
feiras e exposições (Artigo 5), as vendas pela Internet (Artigo 6), de
não-concorrência (Artigo 7), marcas e direitos de propriedade
(Artigo 9), exclusividade (Artigo 10) comissões (Artigos 11 e 12), as
consequências da cessação (Artigo 14 e 15) e de atribuição e nomeação
de subagentes (Artigo 19).
9.

As Partes deverão rever alternativas e opções propostas a fim de atingir
aqueles que são irrelevantes as intenções das partes comuns.

10.

Disposições padrão foram incorporadas, incluindo a responsabilidade
financeira do Agente (cláusula facultativa 13), de força maior  desculpa
para a não execução (Artigo 16) e alteração das circunstâncias (sofrimento)
(Artigo 17).
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CONTRATO-MODELO DO ITC PARA
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
A NÍVEL INTERNACIONAL

PARTES:
Principal
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo, sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição e (se for o caso) número de registo do comércio
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representada por (nome, cargo, título legal de representação, endereço)
referido como a “Principal”
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Referido como o “Principal”
Agente
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo, sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de origem, número de registo comercial e número de licença (Se for o caso)
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representada por (nome, cargo, título legal de representação, endereço)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
[Adicionar Qualquer outra informação exigida por exemplo, Das partes identidades fiscal]
Referido como o “Agente”
Colectivamente “Partes”
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Antecedentes
A.

O Principal exerce a sua actividade no (campo/prestação/oferta) de
[especificar].

B.

O agente compromete-se como parte da sua actividade, o (introdução e)
[suprimir o que não] Pertinentes à promoção da venda de produtos (ou
serviços) em relação a [especificar].

C.

O director pretende nomear o Agente (introduzir e) [apagar se não for
relevante] promover a venda de tais produtos (ou serviços) em relação ao
negócio do mandante, e o agente está disposto a promover a venda de tais
produtos (ou serviços) em conformidade, nos termos do presente
contrato.

Disposições operacionais
1.

Âmbito da nomeação
1.1 Principal A nomeação do agente como agente comercial, para promover a
venda do(s) produto (ou serviços) no território (e nos canais de promoção), a
seguir definido.
1.2 Produto(s) (ou serviço(s)). O produto(s) seguinte (ou serviço(s) deve ser
promovida pelo agente ao abrigo do presente contrato: [descrição do
produto(s)/serviço(s)]
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... .
1.3 Território. O(s) produto(s) (ou serviço(s)) deve ser promovida pelo
agente no âmbito do presente contrato dentro do território seguinte: [descrever o
território]
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... .
1.4 Canal de Promoção(s). [Riscar o que não causa] O(s) produto (ou
serviço(s)) deve ser promovida pelo agente ao longo do canal de promoção
seguinte(s): [descrever a canal de promoção(s)]
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... .
Comentário: As partes podem desejar limitar o âmbito do contrato de agência para
determinados categorias de clientes. Quanto à identificação dos canais de promoção, as
Partes podem alistar as categorias que se enquadram no âmbito deste contrato (retalhistas,
consumidores industriais, distribuidores em massa) ou lista de categorias às quais o
contrato não será aplicada.

2.

Obrigações do Agente
2.1 No exercício das suas actividades, o agente deve zelar pelos interesses do
mandante e agir lealmente e de boa-fé.
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2.2 O Agente (introduzir) [não apagar, se pertinente], o(s) produto (ou
serviço(s)) e promover a venda de tal produto(s) (ou serviços) no território (e na
promoção canais) [apagar se não for relevante], em conformidade com os termos
acordados no presente contrato. O Agente não tem autoridade para fazer as
contratações em seu nome, ou de qualquer forma de vincular a principal, mas
deve passar qualquer proposta recebida para o Principal.
[Alternativa (onde o agente tem a autoridade para vincular a principal): “2.2 O Agente
deverá (Introduzir) o(s) produto (ou serviço(s)) [apagar se não for relevante], promover,
negociar e concluir a venda do produto(s) (ou serviço(s)) no território (e na promoção
canais) [apagar se não for relevante], em conformidade com os termos acordados no
presente contrato. O Agente deverá passar qualquer ordem recebida para o principal.”]
2.3 O agente não tem direito a receber pagamentos em nome e em nome da
Principal sem a sua autorização prévia e por escrito para esse efeito. Se o agente
tiver sido autorizados, deve enviar os pagamentos o mais rapidamente possível
ao capital e, até então mantê-los separadamente em depósito em nome do
director.
2.4 O Agente deverá observar rigorosamente as disposições contratuais
comunicadas pela Principal e deve chamar a atenção dos clientes nos termos e
nas condições de venda (Nomeadamente o prazo de entrega, preço e
pagamento) comunicadas pelo Director.
2.5 O Agente com a devida diligência manter o principal informado sobre a
sua actividade, as condições do mercado e a situação da concorrência. O agente
deve fornecer todas as informações necessárias informações em [especificar
idioma] para o directo que dispõe sobre as leis e regulamentos, no território que
é aplicável ao(s) produto (ou serviço(s)), bem como sua actividade. O agente
deve ainda enviar cada (três meses) [especificar qualquer outra figura] o relatório
sobre suas actividades.
2.6 O agente exerce a sua actividade com independência e, em nenhum
momento deve ser considerado como um empregado do principal.

3.

Obrigações dos Principais
3.1

Na sua relação com o agente, o comitente deve agir lealmente e de boa-fé.

3.2 O principal deve, em especial remunerar o agente de acordo com a
comissão e condições de pagamento previstas no presente contrato.
3.3 Principal deve informar o agente antes de começar a cumprir as
obrigações mencionadas no ponto 2.2 dos pedidos mínimos gerais que devem
ser colectadas de forma para o principal para ser capaz de fornecer o produto(s)
(ou serviço(s)).
3.4 O principal deve também informar o Agente de imediato, a sua aceitação,
a recusa ou a não execução de quaisquer ofertas/ordens transmitidas pelo
Agente.
3.5 O principal não deve rejeitar as ofertas/ordens transmitidas pelo agente,
salvo se:
3.5.1

Há sérias dúvidas, apoiada por qualquer prova escrita, sobre a
solvência do cliente.

3.5.2

A oferta não atende às expectativas do directo em termos de
imagem e normas.
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3.5.3

As encomendas globais recolhidas pelo agente estão abaixo do
mínimo despacho global referido no ponto 3.3.

3.6 O principal é a recusa injustificada de ofertas/pedidos devem ser
considerados como uma violação do contrato pelo seu Presidente.
3.7 Principal deve informar imediatamente o Agente de qualquer alteração
na sua gama de(s) produto (ou serviço(s)) os seus preços, condições de venda ou
condições de pagamento, bem como de qualquer alteração das especificações
técnicas ou a capacidade de fornecimento da(s) produto (ou serviço(s)). Se o
Principal espera que a sua capacidade de fornecimento será significativamente
menor do que a expectativa normal do agente, deve informar o agente, sem
demora.
3.8 Principal deve apresentar o agente, de forma gratuita, com todas as
informações e documentação necessária para a execução do presente contrato,
incluindo, mas não limitação, os termos e condições de venda, listas de preços,
documentos técnicos.
3.9 Principal deve, além disso, manter o agente de qualquer causa
comunicação com ou para a atenção dos clientes no território.

4.

As ordens mínimas
4.1 O agente terá de cumprir os objectivos anuais mínimos ordens
estabelecidas no cronograma 1.
4.2 Estes objectivos serão revistos anualmente [especificar qualquer outro
período].
4.3 Se, ao final do ano [especificar qualquer outro período], o número mínimo/
volume de ordens aplicáveis ao ano tal não for cumprido pelo agente, o director
terá direito, sujeitos a um pré-aviso de um mês, e não mais de dois meses
[especificar qualquer outro], Período após o final do ano em sua escolha:

5.

4.3.1

Para resolver o presente contrato, nos termos do Artigo 14;

4.3.2

Para cancelar a exclusividade do agente (quando aplicável); ou

4.3.3

Para reduzir a extensão do território, excluindo os territórios
onde a Agente tem feito menos promoção.

A publicidade, feiras e exposições
5.1 As Partes concordam com a campanha publicitária a ser feita dentro do
território.
5.2 O custo de todas as campanhas publicitárias acordadas será às custas do
director.
[Alternativa: “5.2 O custo de campanhas publicitárias convencionais serão repartidos
entre as partes, como segue:
Principal: ....................%
Agente: ....................%”]
5.3 Principal deve fornecer o agente, a título gratuito, com qualquer teor de
propaganda e materiais em relação ao produto(s) (ou serviço(s)) necessários
para o desempenho de presente contrato.
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[Opção:
“5.4 O principal deve também autorizar o agente a emitir publicidade e conteúdos
materiais para uso em relação ao produto(s) ou serviço(s) e não o contrário. Todos
conteúdo da propaganda e matérias emitidas pelo agente em relação ao(s) produto (ou
serviço(s)) agirá estritamente de acordo com as orientações do director e políticas de
marketing.”]
5.5 Em qualquer caso, o agente deve garantir que a campanha publicitária,
bem como a conteúdo da propaganda e materiais cumprir rigorosamente as
regras e regulamentos locais.
5.6 As Partes deverão participar em feiras ou exposições no território
enumeradas no esquema 2.
5.7 Principal A vontade suportar as despesas decorrentes da participação em
uma feira ou exposição.
[Alternativa: “5.7 O custo do acordo de participação do agente deve ser partilhada entre
as partes, como segue:
Principal: ....................%
Agente: ....................%”]

6.

Internet
O agente não está autorizado a anunciar ou promover a venda dos produtos ou
a sua actividade como Agente do Director na Internet, sem autorização prévia
por escrito do director.

7.

De não concorrência
[Comentário: As partes podem desejar estender os termos da cláusula de não concorrência
após a a rescisão do contrato. Nesse caso, as Partes deverão ter em consideração as
disposições imperativas da directiva comunitária de 18 de Dezembro de 1986 e outros
instrumentos jurídicos sistemas que podem restringir a validade de tal cláusula e permitir
que o tribunal a redução da obrigações das Partes.]
7.1 O agente se compromete a não competir com o director ou entrar em
qualquer negócio relacionamento com os concorrentes dos principais para a
vigência do presente contrato.
7.2 Em particular, o agente se compromete a não representar, fabricar,
fornecer ou vender, directa ou indirectamente, no território (e nos canais de
promoção), qualquer produto(s) (ou serviço(s)) coincide com o(s) produto (ou
serviço(s)), que concorrem com o produto(s) (Ou serviço(s)) sem autorização
prévia por escrito do director.
[Opção:
“7.3 No entanto, o agente pode representar, fabricar, fornecer ou vender o produto(s) (ou
serviço(s)) que não estão competindo com o(s) produto (ou serviço(s)), desde que informe o
director antes da actividade.”]
[Opção: “7.4 O Agente deverá informar ao director de qualquer acordo existente, ligando
o agente, em relação a qualquer outro produto(s) (ou serviço(s)), seja como fabricante,
representante, agente ou a agência, e depois manter o Director informado de qualquer tal
actividade. Com relação a este compromisso, o agente declara que, na data em que o
contrato é assinado, ele representa (e/ou fabrica, distribui, venda directa ou
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indirectamente), os produtos (ou serviço(s)) listadas no anexo 3. O exercício de tal
actividade por parte do agente não prejudicará caso o cumprimento das suas obrigações
para com os Principais termos do contrato actual.”]
[Opção: “7.5 Este compromisso será válido durante um período de dois [especificar
qualquer outra figura] anos após a rescisão do presente contrato.”]

8.

Restrição do território
8.1 O Agente não deve solicitar encomendas (ou a negociar e celebrar
contratos) [suprimir o que não é aplicável] fora do território, salvo acordo expresso
pelo seu Presidente.
8.2 O Agente notificará a principal de qualquer inquérito provenientes do
exterior do território. Esta notificação não autoriza o agente de qualquer
comissão.

9.

Marcas comerciais e direitos de propriedade
9.1 Principal O concede ao agente o direito de usar as marcas registadas,
nomes comerciais ou propriedade intelectual em relação ao(s) produto (ou
serviço(s)) com a finalidade de exercer seus direitos e cumprir as suas obrigações
decorrentes do presente contrato.
9.2 O agente deve usar as marcas registadas do director, nomes comerciais ou
de propriedade intelectual relação ao(s) produto (ou serviço(s)) na forma e no
modo especificado pelo Director e no interesse exclusivo do mandante, e não o
contrário.
9.3 O uso Qualquer das marcas registadas do director, os nomes comerciais
ou de propriedade intelectual sobre o papel de agente de carta, em materiais de
propaganda ou qualquer outro material dirigido a terceiras partes ou na
Internet requer o prévio consentimento do Principal.
9.4 O Agente concorda nem se registar, nem para permitir ou favorecer o
registo por terceiras partes de qualquer das marcas no território. O agente
também concorda em não incluir as marcas em seu próprio comércio ou nome
da empresa.
9.5 O Agente notificará a principal de qualquer violação de marcas registadas
do director, nomes de marcas e símbolos ou quaisquer outros direitos de
propriedade pode tornar-se conscientes.
9.6 As principais garantias ao agente que os produtos, bem como do Director
marcas, nomes comerciais ou quaisquer outros símbolos não infrinjam qualquer
propriedade intelectual direitos de terceiros no território.
9.7 Nesse contexto, o principal se compromete a isentar o agente de toda e
qualquer custos, perdas, danos e responsabilidades que podem ocorrer devido a
violação de marcas registadas pela uso de marcas registadas do director, nomes
comerciais ou quaisquer outros símbolos pelo agente.
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10. Exclusividade
[Riscar opção e alternativa se não for relevante]
O Director concede exclusividade ao agente, o que significa que se compromete
a não nomear Outros agentes no território (e nos canais de promoção) para a
duração do presente contrato.
[Opção (vendas directas através do principal): “No entanto, a principal reserva o direito
directamente mercado ou vender o produto(s) (ou serviço(s)) no território (e nos canais de
promoção), incluindo através da Internet.”]
[Alternativa (Sem exclusividade): “O Presidente não conceder exclusividade para o agente,
que significa que se reserva o direito de nomear outros agentes dentro do território (e, nos
canais de promoção) para a duração do presente contrato.”]

11. Comissão dos Agentes − direito à comissão
11.1 Salvo quando o direito à comissão tenha sido expressamente excluídos
pelas partes, o Agente tem direito à comissão prevista no anexo 4 em todas as
vendas do produto(s) (Ou serviço(s)) realizadas dentro do território durante a
vigência do presente contrato, se essa venda foi gerado pelo agente ou não, nos
termos do Artigo 10.
[Opção (Sem comissão sobre as vendas directas): “No entanto, o agente não terá direito a
comissão sobre qualquer venda directa do(s) produto (ou serviço(s)) feita pelo Director no
território ao longo da duração do contrato.”]
[Alternativa (Quando a exclusividade não foi concedido ao agente): “11.1 A menos
quando o direito à comissão tiver sido expressamente excluída pelas partes, o agente tem
direito à comissão prevista no anexo 4 em todas as vendas do produto(s) (ou serviço(s)) fez
no território ao longo da duração do presente contrato que têm sido gerados por o agente.”]
[“Opção de 11.2 (Comissão de pós-vendas contratuais): O agente tem igualmente direito
a comissão sobre as vendas concluídas com base de ofertas/pedidos transmitidos ou recebidos
pelo Principal após o término do presente contrato, desde que o agente informou o Principal
por escrito da negociação pendente com o término do contrato.”]
11.3 O agente adquire o direito à comissão logo que as ordens tenham sido
aceite pelo seu Presidente.
[Alternativa: “11.3 O agente adquire o direito à comissão após o pagamento integral pela
o cliente(s) do produto facturado(s) ou (serviço(s)). No caso de pagamento parcial, pelo
cliente(s), feitos em conformidade com o contrato de venda, o agente terá direito a uma
comissão proporcional.”]
11.4 Em qualquer caso, nenhuma comissão será devida em relação de ofertas/
pedidos aceites pela Principal, que não pôde ser executada por razões alheias à
vontade do director.

12. Método de cálculo e de pagamento de comissão
12.1 A comissão será calculada sobre o valor líquido da venda facturado pelo
Principal para os clientes, livre de quaisquer encargos adicionais e de todos os
impostos de qualquer espécie, e desde que esses custos adicionais e impostos
são separadamente declarado na nota fiscal.
12.2 Comissão deve cobrir todos os custos e despesas incorridos pelo Agente
de cumprimento das suas obrigações ao abrigo do presente contrato.
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12.3 A comissão será calculado na moeda do contrato de compra e venda em
que o comissão é devida, salvo acordo em contrário das as partes.
12.4 Todos os impostos incidentes no país do agente sobre a sua comissão será
para o Agente conta, inclusive, quando aplicável, quaisquer impostos retidos na
fonte a pagar pelo Director de nome do Agente.
12.5 A comissão será paga ao agente, o mais tardar no último dia do mês
seguinte a cada trimestre [especificar qualquer outro período], em que se tornou
devido.
12.6 Se o pagamento não for feito na data do vencimento, o agente terá direito,
sem limitação quaisquer outros direitos que possa ter, para cobrar juros sobre o
montante em dívida (antes e depois de qualquer julgamento) a uma taxa de
[especificar]% ao ano.
[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns sistemas legais de
pagamento de juros é ilegal, ou está sujeito a uma taxa máxima legal, ou se houver
disposição para juros legais de mora.]
12.7 Principal deve apresentar o agente com uma declaração das comissões
devidas em relativamente a cada trimestre e devem constar todos os negócios da
em relação aos quais tal comissão deve ser pago.
12.8 O agente terá direito a exigir que lhe sejam fornecidas todas as
informações e nomeadamente um extracto dos livros, que está à disposição dos
seus principais e que necessita a fim de verificar o montante das comissões
devidas.

13. Responsabilidade financeira (opção)
[Comentário: Se as partes desejarem incluir uma cláusula del credere, eles deveriam pagar
atenção para as disposições legais aplicáveis no país onde o agente está estabelecida, como
nalguns países têm requisitos obrigatórios em matéria de obrigações del credere.]
13.1 O agente deve certificar-se, com a devida diligência, da solvência dos
clientes, cuja ordens são transmitidas para o Principal. O agente não deve
receber ordens de clientes cuja situação financeira de pé e capacidade de
cumprir os seus compromissos financeiros para o Principal são questionáveis,
sem informar o Director de antecedência de tal fato.
[13.1 (opcional) O agente deve agir como um agente Del Credere acordo com as condições
indicado no anexo 5.
A este respeito, o agente compromete-se a reembolsar o principal do total (ou valor parcial)
do montante não pago que o principal tem direito a receber de clientes e que não tenham sido
pagos por razões que o principal não é responsável.
A obrigação de Del Credere não cobrir as despesas suportadas pelo Director de recuperar
os seus créditos.]

14. Termos de rescisão, e as consequências da rescisão
14.1 Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura (ou a data do de
assinatura mais recentes se assinado pelas partes em datas diferentes), e deve
continuar por tempo indeterminado período. Cada uma das partes poderá
rescindir o presente contrato a qualquer momento, mediante [especificar figura]
meses de antecedência, à outra parte.
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[Alternativa (prazo fixo): “14.1 Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura
(ou a data da última assinatura, se assinado pelas partes em diferentes datas) e, caduca
em [especificar a data].”]
14.2 Se o agente for uma pessoa
automaticamente com a morte do Agente.

física,

este

contrato

termina

14.3 Cada parte pode rescindir este contrato com efeitos imediatos, mediante
notificação por escrito, em caso de:
14.3.1 Uma violação substancial pela outra parte das suas obrigações
que possam ser qualificadas como negligência grosseira ou dolo;
14.3.2 Circunstâncias excepcionais, fora do controle das partes, que
tornam a continuação do contrato impossível;
14.3.3 A falta de remédio para qualquer outra violação pela outra parte
das suas obrigações ao abrigo do presente contrato, após a 15
dias por escrito para sanar a essa infracção.
14.4 Rescisão do presente contrato por qualquer motivo, não afecta:
14.4.1 Acumulados Cada parte de direitos, remédios ou passivos,
incluindo os pagamentos devidos na data da rescisão, ou
14.4.2 A aplicação das disposições do presente contrato, que são
destinadas a sobreviver após o vencimento deste contrato.
14.5 Ao final deste contrato, o Director deverá pagar todos e quaisquer
comissões devidas ao agente.
14.6 Ao final deste contrato, o agente deve voltar à principal qualquer material
de propaganda e outros documentos fornecidos gratuitamente para o Agente de
bem como todos os produtos e as amostras que estão ainda na sua posse.

15. Indemnização ou compensação pela cessação
[Comentário: Em alguns países existem disposições legislativas imperativas de ordem
pública que vinculam as partes. Tal é o caso na União Europeia em que a CE Directiva
86/653/CEE de 18 de Dezembro de 1986 concede a agentes o direito de reivindicar uma
indemnização por demissão em determinadas condições.]
15.1 Ao final deste contrato, o agente terá direito a receber uma denúncia
indemnização que será equivalente a (comissões de um ou dois anos [especificar]
com base na média anual das comissões pagas ao agente durante os últimos três
anos.
15.1.1 Para receber essa indemnização denúncia, o agente terá de
notificar o Principal, por escrito, a sua astúcia para receber
mesmo prazo de um ano após o final do contrato. Não fazer isso
irá resultar na perda do agente o direito de receber a rescisão de
indemnização.
15.1.2 A rescisão de indemnização será devida em caso de morte do
agente e a pagar aos herdeiros do Agente.
15.1.3 O agente não terá direito a receber a indemnização na rescisão
nos seguintes casos:
–

Quando o director foi encerrado o contrato pelos motivos
previstos no parágrafo 14.3 acima.
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–

Quando o agente tiver rescindido o contrato, salvo se esse
encerramento foi causado pela violação das obrigações do
mandante, ou pela idade, enfermidade ou doença do agente,
que tornam a continuação do contrato impossível;

–

Quando, com o acordo do director da Escola, o Agente de
ceder os seus direitos e direitos ao abrigo do presente
contrato para outra pessoa.

[Alternativa: “15.1 Nenhum direito a indemnização (incompatível com a directiva da CE
18 Dezembro, 1986 e disposições obrigatórias legais dos países que implementaram a
directiva comunitária ou que tenham adoptado disposições similares): Não indemnização
por demissão ou compensação será devida ao agente, no final do presente contrato.”]
15.2 Disposição anterior não prejudica o direito do agente para pedir uma
indemnização por violação do contrato pelo seu Presidente.

16. Força Maior − desculpa para a não execução
16.1 “Força maior” significa guerra, de emergência, acidente, incêndio,
terremoto, inundação, tempestade, industrial greve ou outro impedimento que
a parte afectada prova foi além de seu controle e que não se poderia
razoavelmente esperar ter tomado o impedimento em conta no momento da
celebração desse contrato ou ter evitado ou superado as suas consequências.
16.2 Uma parte afectada por força maior não deve ser considerada em
violação do presente contrato, ou ser responsável perante a outra, em razão de
qualquer atraso no cumprimento, ou o não-cumprimento de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato, na medida em que o atraso ou o
desempenho não se deve a motivos de força maior de que tenha notificado a
outra parte em conformidade com o Artigo [16.3]. O prazo de execução dessa
obrigação deve ser prorrogado portanto, sujeita ao Artigo [16.4].
16.3 Se alguma força maior, ocorrido em relação a qualquer das partes que
afecta ou é susceptível de afectar o desempenho de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato, deverá notificar a outra parte dentro de um
prazo razoável quanto à natureza e extensão das circunstâncias em causa e seu
efeito sobre a sua capacidade de executar.
16.4 Caso o desempenho de qualquer das partes de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato é prevenida ou atrasada por força
maior por um período superior a três [especificar qualquer outra figura] meses, a
outra parte terá direito a rescindir o contrato por aviso escrito à parte afectada
pela força maior.
[Alternativa: “16.4 Caso o desempenho de qualquer das partes de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato é prevenida ou atrasada por força maior por um
período superior a três [especificar qualquer outra figura meses], as Partes deverão negociar
de boa-fé, e utilizar os seus melhores esforços para chegar a acordo sobre as alterações ao
presente contrato ou alternativa acordos que possam ser justas e razoáveis, com vista a
atenuar os seus efeitos, mas se eles não concordam sobre tais alterações ou disposições num
prazo de mais de 30 [especificar qualquer outra figura] dias, a outra parte terá o direito
de rescindir o presente contrato mediante aviso escrito à parte afectada pela força maior”.]
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17. Alteração das circunstâncias (dificuldades)
[Comentário: As partes devem ser livres para consultar-se mutuamente em caso de uma
grande mudança em circunstâncias, particularmente a criação de um sofrimento para uma
festa particular. No entanto, uma PME deve incluir apenas a opção no final do
Artigo 17.4 (direito de recorrer ao Tribunais/tribunal arbitral para fazer uma revisão ou
a rescisão do contrato) se (i) a PME considera que não é susceptível de ser utilizado contra
os interesses desse partido por uma das partes em um posição mais forte táctica ou (ii) o
direito de se referir a um órgão jurisdicional já existente, direito sob a lei aplicável em caso
de dificuldades.]
17.1 Quando a execução do presente contrato torna-se mais onerosa para uma
das partes, que partido é, no entanto, obrigados a cumprir as suas obrigações
sujeitas às seguintes disposições sobre a mudança de circunstâncias
(sofrimento).
17.2 Se, no entanto, após o momento da celebração do presente contrato,
ocorrerem eventos que não tenham foram contempladas pelas partes e que
alteram fundamentalmente o equilíbrio do presente contrato, colocando assim
uma sobrecarga excessiva para uma das partes no desempenho das suas
obrigações contratuais (dificuldades), que o partido terá direito a solicitar
revisão do presente contrato, desde que:
17.2.1 O evento não poderia razoavelmente ter sido tomado em conta
pelas partes afectadas no momento da celebração do presente
contrato;
17.2.2 Os eventos estão além do controle da parte afectada, e
17.2.3 O risco de eventos não é aquele que, de acordo com este contrato,
a parte afectada devem ser obrigados a suportar.
17.3 Cada parte de boa-fé, considerar seriamente qualquer proposta de revisão
apresentada pela outra parte, no interesse da relação entre as partes.
[Opção [apague o que não interessa ou não é aplicável ao abrigo da lei aplicável ao
contrato
Ver e Comente no início do Artigo 17]:
“17.4 Caso as partes não chegarem a acordo sobre a revisão solicitada no prazo de
[especificar o limite de tempo se for o caso], um partido pode recorrer ao procedimento de
resolução de litígios previsto no Artigo 25, o [tribunal/tribunal arbitral] terá o poder de
fazer qualquer revisão do presente contrato que acha justo e equitativo, nas circunstâncias,
ou de denunciar o presente contrato, na data e em condições de ser corrigidos.”]

18. Sem parceria
Nada no presente contrato serão consideradas como constituindo uma parceria
legal entre as Partes.

19. Cessão e nomeação de subagentes
[Comentário: Alguns países têm requisitos obrigatórios sobre a nomeação de subagentes.
Portanto, as Partes deverão verificar a situação ao abrigo da lei em causa antes decidir
qual a opção de escolher.]
19.1 Este contrato é pessoal para as partes e [incluir apenas quando relevantes,
excepto para o medida necessária para a cobrança das facturas em dívida por meio de um
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agente gerente], nem uma das partes sem a prévia autorização por escrito da
outra:
19.1.1 Cessar, hipotecar, cobrar ou transferir, ou vender, ou criar
qualquer confiança em qualquer dos seus direitos, ou
19.1.2 Subcontratação ou delegar a totalidade ou parte dos seus direitos
ou obrigações decorrentes do presente contrato para outra pessoa.
[Alternativa: 19.1 O Agente poderá subcontratar ou delegar a totalidade ou parte da sua
actividade ou qualquer outra das suas obrigações decorrentes do presente contrato a
terceiros. O Agente será responsável pelas actividades dos seus subagentes ou delegados.]
19.2 As partes acordam em não se envolver subagentes, delegados e/ou
funcionários dos outros partido.

20. Avisos
20.1 Qualquer notificação ao abrigo do presente contrato será feita por escrito
(que pode incluir e-mail) e pode ser entregue deixando ou enviando para o
endereço da outra parte, conforme especificado no Artigo 20.2 a seguir, de
uma forma que garante o recebimento da notificação pode ser provada.
20.2 Para os fins do Artigo 20.1, detalhes de notificação são os seguintes, a
menos que outros detalhes foram devidamente notificadas em conformidade
com este artigo:
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... .

21. Acordo principal
21.1 Este contrato define a totalidade do acordo entre as partes. Nenhuma das
partes tem inseridos neste contrato, baseando-se qualquer representação,
garantia ou compromisso e a outra parte que não esteja expressamente previsto
ou referido no presente contrato. O presente Artigo não exclui a responsabilidade
por falsidade ideológica. [Opção, adicionar, quando relevantes: “Este contrato substitui
qualquer acordo ou entendimento anterior relativo a objecto Matéria.”]
21.2 Este contrato não pode ser alterado, excepto por um acordo entre as
partes, por escrito, (Que podem incluir e-mail) (acrescentar quando o
Artigo [17.4] ou equivalente está incluído: Ou em conformidade com o
Artigo [17.4].)

22. Efeito das disposições inválidas ou inexequível
Se qualquer disposição deste contrato for considerada por qualquer tribunal ou
outra autoridade competente para ser inválida ou inaplicável, no todo ou em
parte, o presente contrato continuam a ser válidas quanto às outras disposições,
e o restante da disposição afectada, a menos que se pode concluir das
circunstâncias que, na ausência de uma prestação considerada nula e sem efeito,
as partes não teria celebrado o presente contrato. As Partes devem envidar
todos os esforços razoáveis para substituir todas as disposições consideradas
nulas e sem efeito por disposições que são válidos sob a lei aplicável e mais se
aproxima da sua intenção original.
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23. Confidencialidade
23.1 Ambas as partes entendem e reconhecem que, por força do presente
contrato, eles tanto podem receber ou tomar conhecimento de informações
pertencentes ou relacionados com a outra parte, a sua, planos de negócios,
negócios ou actividades, que é confidencial e de propriedade para o outra parte
e/ou seus fornecedores e/ou clientes e em relação aos quais eles estão ligados por
um dever estrito de confiança (“Informações Confidenciais”).
23.2 Em consideração de tais informações confidenciais sejam divulgadas ou
de outra forma disponíveis para ambas as partes para os fins da execução do
presente contrato, tanto Partes comprometem-se que eles não vão a qualquer
momento, antes ou após o término do presente contrato, e, directa ou
indirectamente, divulgar, divulgar ou fazer uso não autorizado de qualquer
Informação Confidencial, excepto na medida em que tais Informações
Confidenciais:
23.2.1 É de conhecimento público no momento da sua divulgação ou
está sendo disponibilizado para elas.
23.2.2 Após a divulgação ou sejam postos à sua disposição, torna-se
publicamente conhecido outra forma que não através de uma
violação do compromisso.
23.2.3 É obrigatório por lei, regulamento ou ordem da autoridade
competente (incluindo qualquer órgão regulador ou
governamental ou títulos cambiais) para ser divulgado por um
dos Partes, desde que, sempre que possível, a outra parte é dado
com antecedência razoável divulgação da informação pretendida.
23.3 Após o início de um pedido da outra parte ou a rescisão do presente
contrato, cada parte deve restituir à outra todos os documentos ou registos de
qualquer meio ou formato que contenham quaisquer informações confidenciais
que estejam na sua posse ou controle e não conservar cópias dos mesmos.
23.4 Esta empresa e as obrigações aqui contidas, vai continuar sem limite de
período.
[Adicionar, quando relevantes:]

24. Autorizações
24.1 Este contrato está condicionada à autorizações a seguir primeiro a ser
obtido [especificar a autorização(s) ou de outras condições exigidas por exemplo, de órgãos
governamentais ou regulamentação da autoridade].
24.2 A parte relevante deve utilizar todos os esforços da sua parte para obter
sucesso autorizações e notificará a outra parte imediatamente de qualquer
dificuldade encontrada.

25. Resolução de Litígio
Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este
contrato, incluindo a sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão
ou nulidade, será finalmente resolvido de acordo com as regras do [especificar a
instituição de arbitragem] por [especificar o número de árbitros, por exemplo, árbitro ou,
se for caso disso, três árbitros] nomeados conformidade com as referidas regras. O
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local da arbitragem deverá ser [especificar]. A língua da arbitragem deverá ser
[especificar].
[As seguintes alternativas são uma instituição especificada arbitral nos termos do
Artigo 25:
Alternativa 1: arbitragem ad hoc
“Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato,
incluindo a sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, devem
ser resolvidas no âmbito das regras da UNCITRAL [especificar outras regras] por
[especificar o número de árbitros, por exemplo, tão árbitro le ou, se for caso disso, três
árbitros] nomeado pelo [especificar o nome da nomeação de] instituição ou pessoa. O local
da arbitragem deverá ser [especificar]. A língua da arbitragem deverá ser [especificar].”]
[Alternativa 2: os tribunais do Estado
“Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato, em
especial, sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, devem ser
resolvidos pelos tribunais de (especificar o local e país), que terá exclusividade jurídica.”]

26. Lei Aplicável
[Especificar o direito nacional] lei aplicável ao contrato.
[Adicionar, quando relevantes:] Se o agente tem o seu local de trabalho e/ou
exercer a sua actividade no seio da União Europeia, as disposições imperativas
da directiva comunitária de 18 Dezembro de 1986 aplica-se igualmente.
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Anexo 1: As ordens mínimas
(Artigo 4.1)

Anexo 2: Feiras e exposições
(Artigo 5.2)
As partes poderão participar nas seguintes feiras ou exposições no território:

O Agente

O Principal

Anexo 3: Lista de produtos não concorrentes (ou serviço(s))
representou, fabricados, distribuídos ou vendida pelo agente
(Artigo 7.4)
No momento da celebração do presente contrato, o agente representa (fabrica,
distribui ou vende) o produto(s) seguinte (ou serviços):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Anexo 4: comissão de Agente
(Artigo 11.1)

Anexo 5: Del Credere (Opcional)
(Artigo 13.1)
O agente realiza uma obrigação Del Credere de acordo com os termos e
condições estabelecidos a seguir
1

A este respeito, o agente será responsável por:
[Opção 1: Qualquer transacção transmitida pelo agente.
Opção 2: Só para as operações para as quais a empresa Del Credere tenha
sido expressamente Acordados numa base caso a caso.]

2
Em caso de não pagamento pelos clientes, o agente compromete-se a
reembolsar o principal do montante seguinte:
[Opção 1: O montante total das somas que não foram recuperados.
Opção 2: Não mais .................... % [especificar figura] dos montantes
que não foram recuperados.
Opção 3: Não mais do que a comissão que seria devida em tal transacção.
Opção 4: Não mais .................... vezes [especificar figura] a comissão
que seria devida em tal transacção.]
3
A obrigação Del Credere não cobrir as despesas suportadas pelo
directodirector para a recuperação de seus créditos.
4
O agente terá direito a uma comissão extra .................... % [especificar o
valor] em todos os negócios no qual o agente tenha dado uma del credere.
5
del credere é devida se o sinistro for devido a razões pelas quais o
principal é responsável.

DATA E ASSINATURA DAS PARTES
Agente

Principal

Data ...............................................................

...................................................

Nome.............................................................

...................................................

Assinatura

Assinatura
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Internacional de Fornecimento de Serviços

Introdução
Este Contrato Modelo é um quadro para a prestação de serviços, um acordo
no âmbito dos termos do qual o cliente solicita o prestador de serviços
(“Fornecedor”) para suprir determinados serviços.
1. Como a maioria dos modelos de contratos deste manual, este Contrato
Modelo oferece uma série ou “menu” de possibilidades, dependendo do
contexto e da natureza da produção. Muitas disposições não podem ser
relevantes para o contrato particular e, se não for relevante, deve ser
excluída.
2. Quando a duração do desempenho está em causa, o contrato-modelo prevê dois
regimes principal (Artigo 1.4): Na opção principal, os serviços devem ser
apresentados numa data específica. Em alternativa, é contemplado que os
serviços serão prestados em diferentes datas e/ou durante um determinado
período de tempo.
3. Artigo 5 trata da vigência do contrato e tem de ser consistentemente alinhada
no regime previsto no Artigo 1.4. Uma opção (não foi abordado no modelo)
pode ser que o contrato tem um prazo específico com posterior renovação
sujeito a exigência de acordo mútuo.
4. Tanto quanto os danos estejam em causa (Artigo 4), as partes podem
desejar incluir a responsabilidade do Fornecedor por lucros cessantes
sofridos pelo cliente, como consequência de qualquer incumprimento por
parte do Fornecedor das suas obrigações decorrentes do contrato.
Artigo 4.3 deve ser alterado.
Este Contrato Modelo é um quadro geral e deve ser adaptada às circunstâncias
da colaboração particular.
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ITC CONTRATO MODELO DE
PRESTAÇÃO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS

PARTES:
Fornecedor
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo, sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição, registo comercial número
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do fornecedor, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Representada por (nome e apelido, endereço, cargo, título legal da
representação)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Cliente
Nome (nome da empresa)
................................................................................................................................
Forma jurídica (por exemplo, sociedade de responsabilidade limitada)
................................................................................................................................
País de constituição, registo comercial número
................................................................................................................................
Endereço (endereço do local de trabalho do cliente, telefone, fax, e-mail)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Represented by (surname and first name, address, position, legal title of
representation)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Colectivamente “Partes”

146

Capítulo 7 − Agência Internacional de Comércio

Antecedentes
A.

O cliente exerce a sua actividade neste domínio [prestação/fornecimento de 
especificar].

B.

O Fornecedor compromete-se como parte da sua actividade de prestação
de serviços em relação ao [especificar].

C.

O Cliente pretende contratar o fornecedor para a prestação desses
serviços em relação ao negócio do cliente e do fornecedor está disposto a
prestar tais serviços, em conformidade, nos termos deste contrato.

D.

[Se necessário, dar uma explicação adicional curta da razão para o contrato. Se não
for necessário, excluir este item D.]

Disposições operacionais
1.

Prestação do serviço − Qualificações do Fornecedor
1.1 O fornecedor deve prestar o serviço seguinte(s) ao Cliente, sujeito aos
termos acordados no presente contrato e as especificações mais detalhadas
contidas no anexo 1: [descrever o serviço(s)]
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... .
1.2 O Fornecedor declara que tem toda a capacidade e as qualificações
necessárias para o fornecimento dos serviços mencionados.
1.3 O(s) serviço(s) a ser fornecido ao cliente pelo fornecedor ao abrigo do
presente contrato será prestados em/no [especificar local (is) de desempenho  apagar
subcláusula se não for relevante]:
1.4 O serviço(s) a ser fornecido ao cliente pelo fornecedor ao abrigo do
presente contrato será processado em [especificar data/hora de desempenho].
[Alternativa 1: Se o serviço(s) deverão ser prestados durante um determinado período de
tempo:
“1.4 O serviço(s) a ser fornecido ao cliente pelo fornecedor ao abrigo do presente contrato
será prestado(s) entre .................... e .................... [especificar prazos e duração de
desempenho], com os seguintes intervalos .................... [especificar se Necessário].”]
[Alternativa 2: Se há diferentes tempos/prazos para os serviços serem prestados:
“1.4 O serviço(s) a ser fornecido ao cliente pelo fornecedor ao abrigo do presente contrato
será prestado de acordo com o seguinte calendário:
1.4.1

Servico de [a especificar] deve ser fornecido em [especificar data/hora].

1.4.2

Serviço de [a especificar], deve ser fornecido entre ....................
e .................... [especificar prazos e duração de desempenho], com os
seguintes intervalos .................... [especificar se necessário].”]

1.5 O serviço deve ser prestado sujeito aos termos do presente contrato e em
conformidade com as especificações constantes do anexo 1, [ou de outro modo, de
acordo a brochura actual ou literatura relacionada com o serviço do fornecedor de tempos
a tempos  para ser excluído se não for relevante] não interessa.
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1.6 O fornecedor pode, a qualquer tempo, sem notificar o cliente fazer
quaisquer alterações ao serviço(s) que sejam necessárias para cumprir com
qualquer segurança aplicável ou outras funções legais necessidades, ou que não
afectem materialmente a natureza ou a qualidade do serviço(s).
1.7 O Cliente pode solicitar serviços adicionais ou solicitar alterações ou
alterações de serviços já acordado com o fornecedor, ou dar instruções ao
Fornecedor que resultam em uma alteração, modificação, redução ou ampliação
dos serviços já acordado com o
Fornecedor. Nesse caso, a nova versão, alterada, reduzida ou ampliada de
serviços deve ser expressamente especificada em adenda ao anexo 1, e o possível
impacto das ordens do cliente ou instruções sobre os honorários e as despesas a
serem pagas ao fornecedor deve ser expressamente aprovado entre as partes em
adenda ao anexo 2, antes da prestação de serviços.
[Alternativa: O âmbito dos serviços acordados não pode ser mudado, alterado, modificado,
reduzido ou ampliado, e o cliente não poderá dar qualquer instrução ao fornecedor que
resulte em alteração, modificação, redução ou ampliação dos serviços já acordados com o
fornecedor.]

2.

Pagamento de encargos
2.1 O Cliente deverá pagar os encargos e despesas acordadas com o
fornecedor, conforme especificado no anexo 2, e quaisquer montantes
adicionais que tenham sido acordados entre o fornecedor e o cliente para a
prestação do serviço ou que, a critério exclusivo do fornecedor, seja exigida
como resultado de instruções adicionais ou alteradas do Cliente ou falta de
instruções, por imprecisão ou inadequação de qualquer material fornecido pelo
cliente ou qualquer outra causa imputável ao Cliente.
2.2 O Fornecedor terá o direito a facturar o cliente no final de cada mês em
que o serviço é prestado, ou noutro tempo como acordado com o cliente.
2.3 As tarifas padrão do Fornecedor e quaisquer somas adicionais devidas
serão pagas pelo Cliente (juntamente com qualquer valor acrescentado
aplicável, e sem qualquer compensação ou outros dedução) no prazo de 30
[especificar qualquer outro numero] dias a contar da data da factura do Fornecedor.

3.

Atraso de pagamento e juros
Se o pagamento não for feito na data do vencimento, o fornecedor terá direito,
sem qualquer limitação de outros direitos que possa ter, a cobrar juros sobre o
montante em dívida (antes e depois qualquer julgamento) a uma taxa de
[especificar]% ao ano.
[Comentário: As Partes devem levar em consideração que em alguns sistemas legais o
pagamento de juros é ilegal, ou está sujeito a uma taxa máxima legal, ou se há disposição
legal para juros de mora.]

4.

Garantias e responsabilidades
4.1 O Fornecedor garante ao cliente que o serviço será proporcionado
utilizando cuidado e habilidade como é habitual para a prestação de serviços
similares em o cliente de mercado
[Opção: No país do Cliente. O serviço será prestado em conformidade com a
especificação acordada no anexo I, e no tempo [Opção: com a periodicidade e nos

148

Capítulo 7 − Agência Internacional de Comércio

prazos] expressamente acordado no Artigo 2.3. Sempre que o os serviços
fornecidos estejam em conexão com o fornecimento de bens fornecidos a uma
terceira parte, o fornecedor não dá qualquer garantia, ou outro termo da sua
qualidade, adequação à finalidade ou de outra forma, mas, se for caso possível,
atribuirá ao cliente o benefício de qualquer garantia ou indemnização dada pela
pessoa que fornece bens ao fornecedor.
4.2 O Fornecedor não terá nenhuma responsabilidade com o Cliente por
quaisquer perdas, danos, custos, despesas ou outros pedidos de indemnização
decorrente de qualquer material ou instruções fornecidas pelo cliente que
estejam incompletas, incorrectas, imprecisas, ilegíveis, fora de sequência ou na
forma errada, ou decorrentes da sua chegada tardia ou não-chegada, ou
qualquer outra falha do Cliente, desde que o Fornecedor tenha notificado o
cliente no prazo de [especificar o tempo] dias do recebimento de tal material ou
instruções.
4.3 Excepto em caso de morte ou danos pessoais causados por negligência do
Fornecedor, o fornecedor não será responsável perante o Cliente por quaisquer
perdas de lucros ou indirectamente, perdas especiais ou cessantes, danos, custos,
despesas ou outros reclamações (causada pelo negligência do Fornecedor, seus
funcionários ou agentes ou outros) que surgem em ligação com a prestação do
serviço ou com a sua utilização pelo cliente, e a responsabilidade total do
fornecedor resultante do contrato não pode exceder o montante dos encargos
para a prestação do serviço.

5.

Prazo, cessação e consequência da cessação
5.1 Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura por ambas as
partes ou, se assinaturas não ocorrem simultaneamente, quando a última
assinatura é aposta. A menos que cessado antecipadamente nos termos dos
Artigos 5.2 ou 5.3, este contrato deve continuar por um período de [especificar 
deve estar em conformidade com o Artigo 1.4].
5.2 O Fornecedor poderá cessar o presente contrato, mediante notificação
escrita ao cliente, se este deixar de pagar qualquer quantia a pagar por força do
presente contrato dentro de 7 [especificar qualquer outro numero de dias] a contar
da data de vencimento do pagamento.
5.3 Qualquer das partes poderá (sem prejuízo de qualquer outro recurso)
cessar a qualquer momento o contrato mediante notificação escrita ao outro se
o outro cometer qualquer violação deste contrato e (se for susceptível de ser
remediada a falta) não sanar o incumprimento no prazo de 10 [especificar
qualquer outro numero  notar que alguns países podem impor prazos mais longos] dias
após ter sido notificada por aviso escrito para reparar a falta, ou se o outro entra
em liquidação, falência, faz acordo voluntário com seus credores ou tem um
administrador nomeado. Para efeitos da presente sub-cláusula, a violação de
qualquer disposição do presente contrato será considerada capaz de ser
reparada se a parte em falta pode cumprir com a provisão em questão em todos
os outros aspectos salvo quanto ao tempo [verifique se esta cláusula é válida segundo
a lei aplicável ao contrato, e as leis de qualquer país onde a execução do presente contrato
poderá ser requerida].
5.4

A cessação do presente contrato por qualquer motivo, não afectará:
5.4.1

Os direitos adquiridos pelas partes em matéria de direitos,
remédios ou passivos, incluindo os pagamentos devidos na data
da cessação, ou
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A entrada em vigor, ou a continuação de vigência de qualquer
disposição do presente contrato que explicita ou implicitamente
seja destinada a entrar em vigor ou continuar em vigor após a
cessação deste contrato.

Confidencialidade
6.1 Ambas as partes entendem e reconhecem que, por força do presente
contrato, tanto pode receber ou tomar conhecimento de informações
pertencentes ou relacionadas com a outra parte, os seus negócios, planos de
negócios, negócios ou actividades, cujas informações são confidenciais e
propriedade da outra parte e/ou dos seus fornecedores e/ou dos seus clientes e
em relação aos quais estão ligados por um dever estrito de confiança
(“Informações Confidenciais”).
6.2 Em consideração de tais informações confidenciais, se forem divulgadas
ou de outra forma estiverem disponíveis para qualquer parte para efeitos de
execução do presente contrato, ambas as partes se comprometem que não vão –
em nenhum momento, antes ou após a cessação do presente contrato, e directa
ou indirectamente – tornar publicas, divulgar ou fazer uso não autorizado de
qualquer Informação Confidencial, excepto na medida em que tais Informações
Confidenciais:
6.2.1

são de conhecimento público no momento da sua divulgação ou
sejam legalmente disponíbilizadas;

6.2.2

Após a divulgação ou disponibilização, se tornem publicamente
conhecidas de outra forma que não através de uma violação do
presente compromisso;

6.2.3

seja exigido por lei, regulamento ou ordem da autoridade
competente (incluindo qualquer órgão regulador ou
governamental ou títulos cambiais) a sua divulgação por uma das
partes, desde que, sempre que possível, a outra parte seja dado
aviso prévio com antecedência razoável da divulgação
pretendida.

6.3 Após um pedido da outra parte ou a cessação do presente contrato, cada
parte deverá devolver todos os documentos ou registos de qualquer meio ou
formato que contenham quaisquer informações confidenciais que estejam na
sua posse ou controle e não deve conservar cópias dos mesmos.
6.4 Este compromisso, bem como as obrigações aqui contidas, continuarão
sem limite de tempo.

7.

Força Maior − escusa para o incumprimento
7.1 “Força maior” significa guerra, de emergência, acidente, incêndio,
terremoto, inundação, tempestade, greve industrial ou outro impedimento que
a parte afectada prova foi além de seu controle e que não se poderia
razoavelmente esperar ter tomado o impedimento em conta no momento da
celebração desse contrato ou ter evitado ou superado as suas consequências.
7.2 Uma parte afectada por força maior não deve ser considerada em
violação do presente contrato, ou ser responsável perante a outra, em razão de
qualquer atraso no cumprimento, ou não-cumprimento de qualquer das suas
obrigações decorrentes do presente contrato, na medida em que o atraso ou o
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desempenho não se deve a motivos de força maior de que tenha notificado a
outra parte em conformidade com o Artigo 7.3. O prazo de execução dessa
obrigação deve ser prorrogada portanto, sujeita ao Artigo 7.4.
7.3 Se nenhuma força maior ocorre em relação a qualquer das partes que
afecta ou é susceptível de afectar o desempenho de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato, deverá notificar a outra parte dentro de um
prazo razoável quanto à natureza e extensão das circunstâncias em causa e seu
efeito sobre a sua capacidade de executar.
7.4 Se o desempenho de qualquer das partes de qualquer das suas obrigações
decorrentes do presente contrato é prevenida ou atrasada por força maior por
um período superior a 30 [especificar qualquer numero] dias, a outra parte terá o
direito de cessar este contrato mediante aviso escrito à parte afectada pela força
maior.
[Se preferir, substitua 7.4 com a seguinte alternativa:
“7.4 Se o desempenho de qualquer das partes de qualquer das suas obrigações decorrentes
do presente contrato é evitada ou atrasada por força maior por um período superior a três
[especificar qualquer outro numero] meses, as partes devem negociar de boa fé, e usar o seu
melhor esforços para chegar a acordo sobre as alterações ao presente contrato ou
modalidades alternativas que se mostrem justas e razoáveis, com vista a atenuar os seus
efeitos, mas se não acordarem sobre tais alterações ou arranjos dentro de um prazo de 30
[especificar qualquer outro numero] dias, a outra parte terá o direito de cessar este contrato
por escrito aviso prévio á parte afectada por força maior.”]

8.

Alteração das circunstâncias
[Comentário: As partes devem ser livres para consultar-se mutuamente em caso de uma
grande alteração de circunstâncias, particularmente a criação de onerosidade a uma parte
particular. No entanto, uma PME devem incluir apenas a opção no final do Artigo 8.4
(direito de recorrer ao tribunais judiciais/arbitrais para fazer uma revisão ou a cessação do
contrato) se (i) a PME considera que não é susceptível de ser utilizada contra os interesses
dessa parte por uma das partes em posição táctica mais forte ou (ii) o direito de se referir
a um órgão jurisdicional já existe sob a lei aplicável em caso de onerosidade.]
8.1 Quando a execução do presente contrato torna-se mais onerosa para uma
das partes, essa parte é, no entanto, obrigada a cumprir as suas obrigações
sujeitas às seguintes disposições sobre alteração de circunstâncias
(onerosidade).
8.2 Se, no entanto, após o momento da celebração do presente contrato,
ocorrerem eventos que não tenham foram contempladas pelas partes e que
alteram fundamentalmente o equilíbrio do presente contrato, colocando assim
uma sobrecarga excessiva para uma das partes no desempenho das suas
obrigações contratuais (onerosidade), essa parte terá direito a solicitar revisão
do presente contrato, desde que:
8.2.1

Os eventos não poderiam razoavelmente terem sido tomados em
conta pela parte afectada no momento da celebração do presente
contrato;

8.2.2

Os eventos estão além do controle da parte afectada, e

8.2.3

O risco dos eventos não é aquele que, de acordo com este
contrato, a parte afectada deve ser obrigados a suportar.
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8.3 Cada parte deve, em boa-fé, considerar seriamente qualquer proposta de
revisão apresentada pela outra parte, no interesse da relação entre as partes.
[Opção [apagar o que não interessa ou não aplicável ao abrigo da lei aplicável ao contrato
ver comentário no início do Artigo 8]:
“8.4 Se as partes não chegarem a acordo sobre a revisão solicitada no prazo de
[especificar o tempo limite se apropriado], uma parte pode recorrer ao procedimento de
resolução de litígios previstos no Artigo 15. tribunal [judicial/arbitral] terá o poder de
fazer qualquer revisão no presente contrato que entenda justa e equitativa, nas
circunstâncias, ou de cessar o contrato em data e em condições de ser determinadas.”]

9.

Nenhuma parceria ou agência
Nada no presente contrato (i) ser considerada como uma parceria legal entre
Partes, (ii) constituir qualquer das partes um agente, para qualquer finalidade
ou (iii) direito ou parte para cometer ou vincular a outra (ou de qualquer
membro do respectivo grupo) de qualquer maneira.

10. Cessão e subcontratação
10.1 Este contrato é pessoal para as partes e [incluir apenas se relevantes, excepto
na medida necessária para a cobrança das facturas em dívida por meio de um agente]
nenhuma das partes pode, sem a aprovação prévia por escrito da outra:
10.1.1 Ceder, hipotecar, cobrar ou transferir, ou vender, ou criar
qualquer confiança durante a vigência de qualquer dos seus
direitos, ou
10.1.2 Subcontratar ou delegar a totalidade ou parte dos seus direitos
ou obrigações decorrentes do presente contrato a outra pessoa.

11. Avisos
11.1 Qualquer notificação ao abrigo do presente contrato será feita por escrito
(que pode incluir e-mail) e pode ser entregues deixando ou enviando para o
endereço da outra parte, conforme especificado no Artigo 11.2 abaixo em uma
forma que assegure o recebimento da notificação pode ser provada.
11.2 Para os fins do Artigo 11.1, detalhes de notificação são os seguintes, a
menos que outros detalhes foram devidamente notificadas em conformidade
com este artigo:
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... .

12. Acordo principal
Este contrato define a totalidade do acordo entre as partes. Nenhuma das
partes entrou deste contrato, baseando-se em qualquer representação, garantia
ou compromisso da outra parte que não esteja expressamente prevista ou
referida no presente contrato. Este Artigo não exclui qualquer
responsabilidade por falsa representação. [Adicionar, quando relevantes: Este
contrato substitui qualquer acordo ou entendimento anterior relativo a este assunto.]
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Este contrato não pode ser alterado, excepto por um acordo entre as partes, por
escrito (que pode incluem e-mail) [Opção, adicione quando o Artigo 8.4 ou
equivalente está incluído: “ou nos termos com o Artigo 8.4.”]

13. Efeito da disposição inválida ou inexequível
Se qualquer disposição deste contrato for considerada por qualquer tribunal ou
outra autoridade competente como inválida ou inaplicável, no todo ou em
parte, o presente contrato continua a ser válido quanto às outras disposições, e
no restante da disposição afectada, a menos que possa ser concluído das
circunstâncias que, na ausência de uma prestação considerada nula e sem efeito,
as partes não teriam celebrado o presente contrato. As Partes devem envidar
todos os esforços razoáveis para substituir todas as disposições consideradas
nulas e sem efeito por disposições que são válidos no âmbito da legislação
aplicável e chegam mais perto de seu original intenção.

14. Autorizações
14.1 Este contrato está condicionada à autorizações a seguir primeiro a ser
obtido [especificar a autorização (ões) ou de outras condições exigidas por exemplo, de
órgãos governamentais ou regulamentação da autoridade].
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... .
14.2 A parte relevante deve utilizar todos os esforços da sua parte para obter
tais autorizações e notificará a outra parte imediatamente de qualquer
dificuldade encontrada.

15. Resolução de Litígio
Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este
contrato, incluindo a sua conclusão, interpretação, execução, violação, cessação
ou nulidade, será resolvido em definitivo de acordo com as regras do [especificar
a instituição de arbitragem] por [especificar o número de árbitros, por exemplo, árbitro ou,
se for o caso, por três árbitros] nomeados conformidade com as referidas regras. O
local da arbitragem deverá ser [especificar]. A linguagem da arbitragem será
[especificar].
[As seguintes alternativas são uma instituição especificada arbitral nos termos do
Artigo 15:
Alternativa 1: arbitragem ad hoc
“Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato,
incluindo a sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, será
finalmente resolvido de acordo com as regras da UNCITRAL [especificar outras regras]
por [especificar o número de árbitros, por exemplo, árbitro ou, se for caso disso, três árbitros]
nomeado pelo [especificar o nome da instituição ou pessoa nomeada. O local da arbitragem
deverá ser [especificar]. O idioma da arbitragem deverá ser [especificar].”]
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[Alternativa 2: os tribunais do Estado
“Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este contrato, em
especial sua conclusão, interpretação, execução, violação, rescisão ou nulidade, devem ser
resolvidos pelos tribunais de (especificar o local e país), que terá exclusividade jurisdição.”]

16. Lei Aplicável
[Especificar o direito nacional] lei aplicável ao contrato.
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Anexo 1: Especificações do serviço(s) a ser realizado

Anexo 2: Taxas e despesas
Os seguintes serviços devem ser cobrados com base no tempo gasto pelo
Fornecedor em um taxa horária de ....................
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... .
The Os seguintes serviços devem ser cobrados por um montante total
de ..................., independentemente do tempo gasto.
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... ;
– ........................................................................................................................... .
O Fornecedor não terá o direito de variar as tarifas padrão do Fornecedor.
Alternativas: O fornecedor terá o direito de variar as tarifas padrão do
fornecedor de tempos a tempos mediante pré-aviso inferior a [três] meses
escrito para o cliente de tempos em tempos.
Todas as despesas cotadas pelo cliente para a prestação do serviço não incluem
qualquer imposto sobre o valor acrescentado (IVA), que o Cliente será ainda
responsável, de tempos a tempos.

DATA E ASSINATURA DAS PARTES
Fornecedor

Cliente

Data
.......................................................................

...................................................

Nome.............................................................

...................................................

Assinatura

Assinatura
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