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DIPr_06  -  RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES 

 

Embora dentro da ordem jurídica internacional considerando-se todos os 

aspectos da vida da sociedade internacional, como o social, o econômico, o 

jurídico, o cultural, etc. é fato que nas relações entre os entes internacionais 

predomina, hoje em dia, o aspecto econômico. 

 

Isto porque, no nosso Direito interno, acontece o mesmo fenômeno, pois trata-se 

de uma questão de sobrevivência. Não entendemos como muitos o fazem, que a 

dimensão econômica na sociedade tenha significado maior que os outros em que 

a sociedade se desenvolve, Porém somos obrigados a admitir que a atividade 

econômica influencia as demais atividades da sociedade e por extensão o Direito 

que normatiza todas estas atividades. 

 

Portanto consideramos que o Direito Econômico é um ramo do Direito que tem 

por objeto a regulamentação da política econômica e por sujeito o agente que 

dela participe. 

 

 

2. DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO 

 

Nasceu da dimensão econômica na sociedade internacional, para dar suporte 

aos relacionamentos econômicos entre os Estados, entre as empresas 

multinacionais,  principalmente nas áreas de cooperação e ajuda e 

modernamente a integração de países que formam comunidades ou blocos 

econômicos, como já vimos anteriormente, o Mercosul, o Nafta, Comunidade 

Européia e outros mais. 

 

No âmbito da ONU tivemos a aprovação em Assembléia de dezembro de 1974, 

de uma Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, que serve 

como princípios a serem seguidos, nos seguintes termos: 

 

I. Princípios das Relações Econômicas Internacionais: (Art. 4º - Constituição) 

 

a. soberania e igualdade dos Estados 

b. não agressão 

c. não intervenção 

d. benefício mútuo eqüitativo 

e. coexistência pacífica 

f.  não estabelecimento de zonas de influência e hegemonia 

g. respeito aos direitos do Homem e liberdades fundamentais 

h. cooperação internacional para o desenvolvimento 

i. cumprimento das obrigações internacionais com boa fé 

j. solução pacífica dos litígios 

k. não haverá discriminação no Comércio Internacional 
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II. Direitos e Deveres Econômicos do Estado 
 

a, o Estado tem o direito soberano de escolher seu sistema econômico 

b. o Estado tem completa soberania sobre seus recursos e atividades 

econômicas 

c. regular e supervisionar as atividades das empresas transnacionais dentro de 

sua jurisdição 

d. regulamentar o investimento estrangeiro 

e. nacionalizar e expropriar propriedades pertencentes a estrangeiros 

f. não haverá discriminação no comercio internacional em virtude de sistema 

político, econômico e social do Estado.  

g. direito de se associar em organizações de produtos de base para desenvolver 

a economia nacional 

h. dever de contribuir para o desenvolvimento do comercio internacional de 

mercadorias através de acordos multinacionais que levam em consideração os 

interesses dos produtores e consumidores. 
 
 

3. CONTRATOS ENTRE ESTADOS ESTRANGEIROS   
 

Para a realização dos contratos Internacionais, utilizam-se uma série de particularidades 

especiais, dentre as quais destacamos os INCOTERMS (International Commercial 

Terms), que consiste em um conjunto de regras estabelecidas pela Câmara de 

Comércio Internacional, pela Publicação nº 460, de 1990 e revisada no ano de 2000. 

Estes termos são empregados entre comprador e vendedor e procuram se adaptar os 

termos ao crescente uso do intercâmbio eletrônico de processamento de dados. (EDI = 

Eletronic Data Interchange). 
 

VENDEDOR: obrigações em cada termo: 

Fornecimento das mercadorias em conformidade com o contrato. 

Licenças, autorizações e formalidades. 

Contratos de transporte e seguro 

Entrega 

Transferência de riscos 

Divisão de custos 

Notificação ao comprador 

Prova de entrega, documento de transporte ou mensagem eletrônica (EDI) 

Conferência, embalagem e marcas 

Outras Obrigações 
 

COMPRADOR: Obrigações em cada termo: 

Pagamento do preço 

Licenças, autorizações e formalidades 

Contratos de Transporte e seguro 

Assunção da entrega 

Transferência de riscos 

Divisão de custos 

Notificação ao vendedor 

Prova de entrega, documento de transporte ou mensagem eletrônica (EDI) 

Inspeção das mercadorias 

Outras Obrigações.  
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4. INCOTERMS 

 Os Incoterms (International Commercial Terms – Termos de Comércio 

Internacional), representam um conjunto de regras internacionais que definem o ponto de 
entrega da mercadoria nas compras e vendas entre países e, portanto, o local exato da divisão 
das responsabilidades e custos entre as partes intervenientes de um contrato no comércio 
exterior, ou seja, os direitos e as obrigações do vendedor e do comprador. 

 O uso destas regras permite que não pairem dúvidas no momento da solução de um 
problema surgido na operação, no que disser respeito às responsabilidades sobre a mercadoria e 
providências a serem tomadas.  

 Os Incoterms fornecem, às partes intervenientes, um conjunto composto por 13 termos, 
cada qual definido onde se iniciam e onde terminam os direitos e as obrigações dos vendedores e 
dos compradores. Eles abrangem os termos mais comuns utilizados no comércio internacional de 
mercadorias, unificados numa só publicação válida para todos os países signatários.  

 O objetivo é que as disputas sejam eliminadas no seu nascimento, ou reduzidas ao 
mínimo, aumentando a chance das trocas internacionais serem bem sucedidas, já que cada país 
costuma ter o seu conjunto de regras, o que tornaria o comércio muito difícil sem esta 
consolidação e sua aceitação pelas partes intervenientes no comércio exterior.  

 Cada termo apresenta as obrigações das partes, agrupadas em 10 títulos, sendo as do 
vendedor definidas pelos artigos A1 a A10, e as do comprador pelos artigos B1 a B10.  

 A cada obrigação de uma parte há a correspondência da obrigação da outra parte, 
sempre na mesma posição, ou seja, face a face, funcionando como um espelho, de modo que o 
entendimento e a localização sejam a mais simples e rápidas possíveis.  

 isto quer dizer que, qualquer obrigação do vendedor, mencionada, por exemplo, no artigo 
A5, encontrará sua correspondência em relação ao comprador no artigo B5, e assim por diante 
com relação aos demais títulos.  

 Isto significa um aumento na chance de sucesso em operações onde nem sempre as 
partes se conhecem, por estarem em diferentes países, bem como por operarem sob leis 
distintas, estas, muitas vezes, concebidas a partir de práticas e usos completamente opostos e, 
muitas vezes, a partir de preceitos religiosos.  

 Para isto, porém, é recomendado que as partes contratantes devem concordar com o 
procedimento já na elaboração e assinatura do contrato de compra e venda ou, na falta deste, a 
concorrência deve estar explícita na troca de correspondências.  

 Recomenda-se, também, que a seguinte cláusula – padrão de arbitragem seja 
mencionada nos contratos ou correspondências:  

 “Todas as disputas oriundas em conexão com o presente contrato deverão ser finalmente 
decididas sob as Regras de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, por 
um ou mais árbitros escolhidos de acordo com as mencionadas regras.”  

 Os Incoterms são apresentados, nesta edição de 1990 e revistos na edição 2000, em 4 
grupos, sendo esta divisão motivada pela afinidade entre os termos, o local de entrega e a 
responsabilidade assumida pelas partes.  

 Abaixo os 4 grupos que constituem os Incoterms 1990 e revistos em 2000:  

 

GRUPO INCOTERMS: 

 

E (de Ex) EXW                                                      - partida 

F (de Free) FCA, FAS, FOB                                 - transporte principal não pago 

C (de Cost ou Carriage) CFR, CIF, CPT, CIP     - transporte principal pago 

D (de Delivery) DAF, DES, DEQ, DDU, DDP       - chegada 
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 O primeiro grupo, “E”, refere-se à entrega da mercadoria, pelo vendedor, nos seus 
domínios. A responsabilidade e o risco para o comprador se iniciam o mais distante possível de 
seu próprio estabelecimento já que este deve retirar a mercadoria num país desconhecido.  

 Neste caso o comprador tem a obrigação de efetuar a contratação do veículo 
transportador, desde o ponto de origem, e realizar a operação de embarque e pagamento do frete 
correspondente.  

 Esta é a situação mais cômoda para o vendedor e de maior responsabilidade para o 
comprador.  

 O segundo grupo, “F”, é aquele em que o vendedor entrega a mercadoria a um 
transportador designado pelo comprador, em seu próprio país de origem, porém, com 
responsabilidade total do comprador a partir do momento desta entrega.  

 Também é um grupo onde a responsabilidade do vendedor não é tão grande e pode ser 
considerada conveniente para ele do ponto de vista comodidade.  

 Aqui faz parte da obrigação do comprador contratar o transporte internacional e efetuar o 
pagamento do frete correspondente.  

 Este grupo pertence ao que se denomina contratos de embarque, já que a 
responsabilidade do vendedor pelo riscos quanto a mercadoria cessa no ponto de embarque.  

 Quando a mercadoria for entregue ao transportador antes do embarque, ou mesmo antes 
da chegada do navio, em especial nos embarques de veículos e containers, os negociantes 
devem utilizar o termo FCA, em lugar do tradicional FOB que implica em entrega da mercadoria a 
bordo do veículo transportador.  

 O terceiro grupo, “C”, refere-se aos termos em que o vendedor é obrigado a contratar o 
transporte internacional, porém, sem assumir a responsabilidade pelos riscos a que a mercadoria 
está exposta após a sua entrega no veículo transportador ou local combinado.  

 Neste grupo, portanto, há uma clara divisão entre responsabilidade pelo risco da 
mercadoria e responsabilidade pelo pagamento do frete.  

 Embora o vendedor tenha a obrigação de pagar até o ponto de destino estabelecido no 
contrato, a sua responsabilidade pelos riscos a que esta mercadoria está exposta é transferida 
para o comprador no momento em que ela está embarcada ou entregue ao transportador, 
conforme o Incoterms utilizado.  

 Quando houver transporte subseqüente para que a mercadoria chegue ao seu destino, o 
vendedor deverá pagar o frete até o ponto de destino final, bem como todas as despesas do 
transbordo ou troca de veículo, embora os riscos sejam transferidos ao comprador no primeiro 
veículo transportador.  

 Se o transbordo não for previsto e tiver que ser realizado pelo transportador, então 
qualquer custo adicional será por conta do comprador.  

 É um grupo onde o trabalho do vendedor é um pouco maior, porém, de muita 
conveniência do ponto de vista de controle da operação, já que depende dele a contratação do 
transporte, não ficando dependente do comprador neste particular.  

 O frete deve, nos termos “C”, ser contratado, incluindo os custos de desembarque. 
Quando não houver linha regular então o Incoterm escolhido deve ser acrescido da palavra 
“Landed”.  

 Nas condições CIF e CIP faz parte, também, da obrigação do vendedor, a contratação e o 
pagamento do seguro da mercadoria.  

 Este grupo, a exemplo do anterior, pertence ao que se denomina contratos de embarque, 
já que é onde cessa a responsabilidade do vendedor pelos riscos.  
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 Quando a mercadoria for entregue ao transportador antes do embarque, ou mesmo antes 
da chegada do navio, em especial nos embarques de veículos e containers, os negociantes 
devem utilizar os termos CPT e CIP, em lugar dos tradicionais CFR e CIF que implicam em 
entrega da mercadoria a bordo do veículo transportador.  

 O quarto grupo “D”, é aquele em que o vendedor tem de assumir, conjuntamente, todos 
os riscos e custos da entrega da mercadoria no país de destino, portanto, a de maior 
responsabilidade para o vendedor e a mais cômoda para o comprador, em contraposição ao 
primeiro grupo.  

 É uma operação de controle total pelo vendedor, mas que o expõe a riscos 
desconhecidos, já que poderá ter que lidar com desembaraços alfandegários e pagamentos de 
impostos em países onde nem sempre isto se constituirá numa operação de fácil consecução.  

 Os contratos deste tipo se denominam contratos de chegada já que é onde cessa a 
responsabilidade do vendedor quanto aos riscos pela entrega da mercadoria.  

 Os termos deste grupo são divididos em duas categorias, ou seja, uma formada pelos 
termos DAF, DES e DDU onde o vendedor não tem a obrigação de entregar a mercadoria 
liberada para importação no país de destino, e outra formada pelos termos DEQ e DDP no qual o 
vendedor tem a obrigação de entregar mercadoria liberada no país de destino.  

 Em qualquer situação, com qualquer dos termos, a inspeção pré-embarque da mercadoria 
será sempre por conta do comprador, a menos que seja regra ou lei do país exportador quando, 
então, será realizada por conta do vendedor.  

 As inspeções levadas a efeito para verificação de peso, quantidade e/ou qualidade serão 
sempre por conta do vendedor.  

 Quanto ao termo apropriado a ser utilizado, em relação ao modal de transporte, os 13 
termos são divididos da seguinte maneira:  

 Os exclusivos do embarque aquaviário, ou seja, 
marítimos, fluviais e lacustres que são os termos: FAS, FOB, 
CFR, CIF, DES e DEQ.  

 Aqueles que são utilizados para qualquer modal de 

transportes, inclusive multimodal, que são o EXW, FCA, CPT, 
CIP, DAF, DDU e DDP.  

 O apropriado para os modais aéreo e ferroviário que é o 
FCA.  

 

Comentários finais:  

O ideal é que o exportador possa realizar negócios cuja  entrega se processe no país do 
comprador, posto que, dessa forma, ele está ampliando seu poder de barganha. Em outras 
palavras, o exportador, ao assumir responsabilidades na negociação, está possibilitando o 
crescimento de sua margem de lucro. 
 
Nos termos "DEQ", "DES", "DDU" e "DDP" é comum a exportação se processar "em 
consignação", ou seja, o exportador embarca a mercadoria em seu próprio nome ou do 
consignatário por ele contratado e realiza a venda no destino 
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4. INCOTERMS 

 

1. FOB - FREE ON BOARD - LIVRE A BORDO, POSTO A BORDO -(NO 

PORTO DE EMBARQUE INDICADO) 

É a condição de venda mais utilizada, na prática de comércio internacional e 

significa somente o preço da mercadoria, sem o frete e seguro, com a indicação 

do porto de embarque. 

  

Ex. FOB Santos: significa que o importador pagará todas as despesas a partir da 

colocação da mercadoria a bordo de um navio, no porto de Santos.  

 

2. CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT (...NAMED PORT OF 

DESTINATION) CUSTO, SEGURO E FRETE (PORTO DE DESTINO 

DESIGNADO 

Significa que o vendedor tem obrigação de pagar os custos e o frete para levar 

as mercadorias até o porto de destino designado e providenciar o seguro 

marítimo contra o risco do comprador por perda ou dano das mercadorias durante 

o transporte. 

 

Ex. CIF New York: significa que o exportador pagará todas as despesas a partir 

da colocação da mercadoria a bordo de um navio, no porto de Santos, embarque, 

frete, seguros, até a colocação da mercadoria no porto de New York 

 

3. CFR - COST AND FREIGHT (NAMED PORT OF PORT SHIPMENT) CUSTO E 

FRETE (PORTO DE EMBARQUE DESIGNADO) 

A responsabilidade do vendedor é de pagar os custos e o frete para levar as 

mercadorias até o porto de destino, ficando o seguro por conta do comprador. 

 

4. FCA - FREE CARRIER (NAMED POINT) TRANSPORTADOR LIVRE (LOCAL 

DESIGNADO) 

Significa que o vendedor cumpre a sua obrigação de entrega da mercadoria 

desembaraçada para exportação, à custodia do transportador nomeado pelo 

comprador, no local ou ponto determinado. 

 

Ex. FCA - Corumbá (brazilian Costum house) significa que a mercadoria estará 

disponível para o comprador na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, na 

Aduana Brasileira local. 
 

5. CPT - CARRIAGE PAID TO...(...NAMED PLACE OF DESTINATION) 

TRANSPORTE: PAGO ATÉ (...LOCAL DE DESTINO DESIGNADO) 

Significa que o vendedor paga o frete pelo transporte das mercadorias até o 

destino designado. 
 

6. CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO...(NAMED PLACE OF 

DESTINATION) TRANSPORTE E SEGUROS PAGOS ATÉ...(... LOCAL DE 

DESTINO DESIGNADO). 

O vendedor paga o frete pelo transporte das mercadorias até o destino 

designado, mais seguros.  
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7. FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (...NAMED PORT OF SHIPMENT) LIVRE NO 

COSTADO DO NAVIO (PORTO DE EMBARQUE DESIGNADO) 

O vendedor deve disponibilizar a mercadoria no costado do navio, no local de 

carregamento indicado pelo comprador, no porto de embarque convencionado e 

o comprador deve desembaraçar as mercadorias para exportação. 

 

8. EXW - EX WORKS(...NAMED PLACE)A PARTIR DO LOCAL DE PRODUÇÃO 

(LOCAL DESIGNADO: USINA, FÁBRICA, INDÚSTRIA, ARMAZÉM, 

PLANTAÇÃO, ETC, CONFORME PACTUADO NO CONTRATO) 

O vendedor coloca ou disponibiliza a mercadoria, em sua propriedade ou em seu 

armazém,   para a retirada pelo comprador, (chamado de cliente retira)  

 

9. DAF - DELIVERED AT FRONTIER (NAMED PLACE) ENTREGUE NA 

FRONTEIRA (LOCAL DESIGNADO) 

O vendedor tem a obrigação de colocar a mercadoria, desembaraçada para 

exportação, no porto e local designado, na fronteira antes da divisa alfandegária 

do país limítrofe. A partir daí, a responsabilidade é do comprador. 

 

 

10. DES - DELIVERED EX-SHIP (...NAMED PORT OD SHIPMENT) ENTREGUE 

A PARTIR DO NAVIO (...PORTO DE DESTINO DESIGNADO) 

O vendedor coloca as mercadorias disponíveis para o comprador, a bordo do 

navio, não desembaraçadas para a importação, no porto de destino indicado. 

 

11. DEQ - DELIVERED EX QUAY (DUTY PAID) (...NAMED PORT OF 

DESTINATION) ENTREGUE A PARTIR DO CAIS (DIREITOS - 

ALFANDEGÁRIOS PAGOS (...PORTO DE DESTINO DESIGNADO) 

O vendedor coloca as mercadorias desembaraçadas, prontas para importação, à 

disposição do comprador, no cais do porto de destino designado.  

 

12. DDU - DELIVERED DUTY UNPAID (...NAMED PLACE OF DESTINATION) 

DDU- ENTREGUE, DIREITOS NÃO PAGOS (LOCAL DE DESTINO 

DESIGNADO) 

O vendedor cumpre a obrigação de entrega, quando as mercadorias tiverem sido 

postas em disponibilidade no local designado no país de importação, excluindo 

direitos, impostos e outros encargos. 
 

13. DDP - DELIVERED DUTY PAID (...NAMED PLACE PF DESTINATION) DDP 

ENTREGUE DIREITOS (ADUANEIROS) PAGOS (LOCAL DESTINO 

DESIGNADO). 

O vendedor cumpre a obrigação de entrega quando tornar as mercadorias 

disponíveis no local designado, no país de destinação. O vendedor assume 

riscos e impostos, encargos para a entrega da mercadoria no local designado, 

desembaraçada para importação. 
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GRUPO INCOTERMS: 

 
   

 

   

E (de Ex) EXW Partida 
 

F (de Free) FCA, FAS, FOB transporte 

principal não 

pago 

C (de Cost ou Carriage) CFR, CIF, 

CPT, CIP 

transporte 

principal pago 
 

D (de Delivery) DAF, DES, DEQ, 

DDU, DDP 

chegada 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO 

 

Quanto ao termo apropriado a ser 
utilizado, em relação ao modal de 
transporte, os 13 termos são divididos 
da seguinte maneira:  

Os exclusivos do embarque aquaviário, ou seja, marítimos, 
fluviais e lacustres que são os termos: FAS, FOB, CFR, CIF, 
DES e DEQ.  

Aqueles que são utilizados para qualquer modal de 

transportes, inclusive multimodal, que são o EXW, FCA, 
CPT, CIP, DAF, DDU e DDP.  

O apropriado para os modais aéreo e ferroviário que é o 

FCA.  
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GRUPO  INCOTERMS  DESCRIÇÃO  

E de Ex (PARTIDA 

- Mínima obrigação 

para o exportador)  

EXW - Ex Works  Mercadoria entregue ao comprador no 
estabelecimento do vendedor.  

F de Free 

(TRANSPORTE 

PRINCIPAL NÃO 

PAGO PELO 

EXPORTADOR)  

FCA - Free Carrier 

FAS - Free Alongside Ship 

FOB - Free on Board  

Mercadoria entregue a um transportador 
internacional indicado pelo comprador.  

C de Cost ou 

Carriage 

(TRANSPORTE 

PRINCIPAL PAGO 

PELO 

EXPORTADOR)  

CFR - Cost and Freight 

CIF - Cost, Insurance and Freight 

CPT - Carriage Paid To 

CIP - Carriage and Insurance Paid to  

O vendedor contrata o transporte, sem 
assumir riscos por perdas ou danos às 
mercadorias ou custos adicionais 
decorrentes de eventos ocorridos após o 
embarque e despacho.  

D de Delivery 

(CHEGADA - 

Máxima obrigação 

para o exportador)  

DAF - Delivered At Frontier 

DES - Delivered Ex-Ship 

DEQ - Delivered Ex-Quay 

DDU - Delivered Duty Unpaid 

DDP - Delivered Duty Paid  

O vendedor se responsabiliza por todos os 
custos e riscos para colocar a mercadoria no 
local de destino.  

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_exw.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_fca.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_fas.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_fob.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cfr.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cif.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cpt.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_cip.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_daf.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_des.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_deq.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_ddu.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_ddp.htm

