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O QUE É UM PROCESS AGENT? POR QUE ELE É NECESSÁRIO?

Por Colleen A. DeVries, COGENCY GLOBAL.

As operações internacionais variam muito de país para país, mas a nomeação de um process agent frequentemente está incluída 
nos diferentes contratos. Assim, é necessário que as partes envolvidas entendam o papel do process agent e a razão pela qual sua 
nomeação deve ser providenciada antes do fechamento da operação. 

PROPÓSITO E FUNÇÃO DO AGENTE DE CITAÇÃO 

As partes de um contrato negociam a cláusula sobre legislação aplicável, que determina que qualquer controvérsia que venha 
a surgir com relação ao contrato deve ser dirimida de acordo com as leis de uma determinada jurisdição. Embora a escolha da 
legislação aplicável possa variar, as legislações de Nova York e do Reino Unido são normalmente escolhidas em virtude do já 
consagrado corpo de leis e precedentes comerciais. A nomeação do process agent é necessária quando a legislação escolhida é 
de uma jurisdição em que as partes não estão presentes. A função do process agent é atuar como representante autorizado a 
receber documentos oficiais emitidos pelo Poder Judiciário em nome das partes que o nomearam e entregar esses documentos 
segundo as instruções que lhe tenham sido dadas. 

Em uma única operação de financiamento, várias partes podem ter que nomear um process agent segundo mais de um contrato. 
Os honorários cobrados normalmente levam em conta o número de partes que devem nomear o Agente de Citação e o número 
de anos de vigência da operação. Os credores em geral dão preferência a uma nomeação irrevogável, segundo a qual o Agente 
de Citação não pode renunciar à nomeação antes do término da vigência do contrato. Nomeações irrevogáveis são pagas 
antecipadamente e pela vigência integral do contrato. 

OPERAÇÕES QUE EXIGEM UM AGENTE DE CITAÇÃO

Process agents  são normalmente nomeados em operações internacionais que envolvem bancos comerciais, Estados soberanos, 
organismos multilaterais de crédito, agências de crédito à exportação e empresas. 

A nomeação do process agent é normalmente exigida em operações internacionais, entre elas, o financiamento de crédito, 
arrendamento ou financiamento de aeronaves, financiamento à exportação na fase pré-embarque, derivativos, ofertas de títulos 
de dívida ou ações no mercado de capitais e ofertas e colocações privadas segundo a Rule 144A e Regulation S. 
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VANTAGENS DE UM AGENTE DE CITAÇÃO PROFISSIONAL

Um process agent profissional conhece os diversos tipos de ações e compreende a urgência e as medidas que devem ser tomadas 
ao receber citações e notificações. 

Ao escolher um process agent, é importante contratar uma empresa que responda rapidamente às solicitações e compreenda 
o papel que deve desempenhar. O process agent dará ciência imediata de qualquer citação ou notificação que receber, de 
acordo com os termos dos contratos pertinentes, e manterá uma base de dados precisa contendo as nomeações e informações 
de contato atualizadas. A nomeação de um process agent profissional garante a todas as partes da operação que as citações 
ou notificações não serão extraviadas ou incorretamente encaminhadas, o que poderia levar a uma decisão à revelia do réu. 
Além disso, um process agent profissional manterá a confidencialidade das informações relativas à sua nomeação ou à operação 
subjacente e não as divulgará sem a autorização expressa da parte que o nomeou. 

Colleen A. DeVries é atualmente Vice Presidente Sênior da COGENCY GLOBAL. Ela é responsável pela pesquisa, desenvolvimento 
e treinamento da equipe quanto aos serviços de representação como agente de citação prestados nos Estados Unidos e em outros 
países. A Sra. DeVries trabalha na COGENCY GLOBAL desde 2002. Perguntas relacionadas a este artigo devem ser encaminhadas 
à Sra. DeVries pelo telefone 800.221.0102 ou e-mail: COLLEEND@COGENCYGLOBAL.COM. 

Este artigo foi preparado apenas para fins informativos e não deve ser considerado aconselhamento jurídico, nem deve ser 
invocado como tal.
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