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As transações internacionais variam muito de país para país; no entanto, uma provisão 
frequentemente incluída na maioria dos contratos internacionais é a nomeação de um 
Process Agent.

Em operações financeiras envolvendo partes localizadas em jurisdições legais diferentes, é 
vital que todos os envolvidos compreendam o papel do Process Agent e o motivo de sua 
nomeação ser comumente exigida antes do fechamento da operação.

Propósito E Função Do Process Agent
Em uma operação de financiamento internacional, as partes envolvidas devem acordar uma 
cláusula que especifique o foro competente e a legislação aplicável à resolução de eventuais 
disputas relativas ao contrato. Embora a escolha da legislação aplicável possa variar, as 
jurisdições mais comumente escolhidas são as de Nova York, Hong Kong e do Reino Unido, 
devido ao corpo de leis e jurisprudência nelas já consagradas.

A nomeação do Process Agent se faz necessária quando uma das partes ou ambas não 
possuem laços físicos, ou seja, um endereço, na jurisdição acordada. A função do Process 
Agent é atuar como um representante autorizado a receber documentos legais em nome 
das partes indicadas e em consonância com a operação para a qual o Process Agent foi 
contratado, e o imediato encaminhamento desses documentos as partes responsáveis.

Em uma única transação financeira 
envolvendo vários contratos, o Process 
Agent pode ser nomeado em apenas um ou 
alguns contratos. Os honorários cobrados 
para essa nomeação são calculados com 
base na quantidade de empresas e/ou 
indivíduos nomeando o Process Agent e na 
vigência em anos da transação contratada. 
Alguns dos nossos competidores também 
cobram por contrato, o que pode fazer 
o valor final dos honorários divergirem 
drasticamente. Os credores em geral 
dão preferência a nomeação irrevogável, 
visto que a mesma impede a sua renúncia 
antes do término acordado. Nomeações 
irrevogáveis devem ser pagas na integra, no 
começo da vigência do contrato.

 

Operações Que Exigem Um 
Process Agent

Process Agent são normalmente nomeados 
em operações financeiras internacionais 
que envolvem bancos comerciais, Estados 
soberanos, organismos multilaterais de 
crédito, agências de crédito à exportação 
e entidades corporativas. A nomeação do 
Process Agent pode ser necessária nos 
seguintes tipos de operações internacionais:

• Financiamentos de crédito
• Compra, arrendamento e/ou 

financiamento de aeronaves e 
maquinário

O Que É Um Process Agent E 
Por Que Você Prescisaria De 
Um?
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• Financiamentos a exportação na fase pré-embarque
• Derivativos
• Mercado de Capitais
• Ofertas de empréstimos para consórcios e bancos comerciais

Vantagens De Escolher Uma Empresa Especializada 
No Serviço De Process Agent
As vantagens de escolher um Process Agent profissional vão desde a flexibilidade, 
confiabilidade e sigilo oferecidos, ao conhecimento técnico das operações 
financeiras e entendimento quanto a urgência envolvida tanto na fase de contratação 
do Process Agent como na fase de execução da sua função, sabendo quais medidas 
devem ser tomadas após o recebimento de citações e outros documentos legais.

Experiência E Flexibilidade
Um Process Agent profissional sabe quando receber documentos legais em nome 
dos contratantes e entende que a sua função vai desde a nomeação ate o seu 
prazo final. O Process Agent profissional sabe quando ser flexível e quando deve 
prestar serviços personalizados, dependendo das necessidades específicas de cada 
operação.

Eficiência 
Ao escolher um Process Agent, é essencial escolher uma empresa que responda 
rapidamente a qualquer solicitação. Um Process Agent profissional entende a 
importância de entregar sua nomeação assinada antes da data de fechamento da 
operação, pois o custo de não fechar a operação no prazo pode ser significativo para 
o cliente.
Durante o período da nomeação, o Process Agent tem a responsabilidade de 
notificar imediatamente o recebimento de qualquer processo legal, de acordo com 
os termos do contrato. Por isso, o Process Agent profissional mantém um banco de 
dados com todas as suas nomeações e informações de contatos atualizados.

Confiança E Privacidade
O Process Agent profissional entende de processo e contratos, e sabe quando deve 
receber as notificações legais em nome da empresa contratante. Ademais, o Process 
Agent profissional assegura a todas as partes envolvidas que nenhum processo legal
será perdido ou mal gerido, porque entende que o mesmo poderá resultar em uma 
sentença à revelia.

Por exemplo, o Process Agent é obrigado a receber documentos legais (ou seja, 
citações e petições) em nome de cada parte nomeante, relativos a qualquer ação 
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relacionada a essa operação de financiamento. Caso um Process Agent receba e 
envie documentos legais ao seu cliente de uma operação diversa, para a qual o 
mesmo não tenha sido apontado como Process Agent, o cliente terá o ônus de 
peticionar na justiça e pedir para que o serviço de citação seja considerado nulo, 
causando despesas legais desnecessárias para o cliente.
Por fim, um Process Agent profissional entende a importância de manter as questões 
e documentos tratados e trocados com o seu cliente de forma confidencial, sem 
divulgar nenhuma informação relacionada a sua nomeação ou à operação em 
questão antes de receber permissão expressa da parte que o nomeou.

Espero que esse artigo tenha esclarecido o papel do Process Agent. Ficamos a 
disposição para responder quaisquer perguntas a esse respeito e para ajudar com a 
nomeação de um Process Agent em suas futuras operações internacionais.

Este artigo é oferecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado ou utilizado como aconselhamento 
jurídico.
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