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RESUMO
O presente trabalho refere-se à análise da aplicação da boa-fé na arbitragem
internacional. Para a consecução do objetivo do estudo proposto, a boa-fé é analisada a partir
de seus conceitos clássicos subjetivo e objetivo. É estudada conforme suas diversas formas de
conceituação nos principais sistemas jurídicos ocidentais, com referência principal aos
sistemas romano, germânico e de common law. Em seguida, é compreendida em nível
internacional, através do estudo detido de suas manifestações nos contratos internacionais do
comércio, nos princípios contratuais de aplicação internacional e nos princípios gerais de
direito do comércio internacional. O papel dos árbitros na veiculação dos preceitos
internacionais do princípio da boa-fé é cuidadosamente verificado, incluindo o estudo da
atividade do árbitro na escolha da lei aplicável às demandas. Sintetizada a teoria de boa-fé
internacional, é realizado seu estudo através de sentenças arbitrais proferidas por tribunais
arbitrais especializados, notadamente, os da Câmara de Comércio Internacional. As sentenças
analisadas dividem-se em grupos representativos da manifestação multifacetada da boa-fé,
sempre estudada sob a óptica do comércio internacional, seus usos e costumes. O resultado do
trabalho é a verificação de um conceito particular de boa-fé no comércio internacional,
reunido e considerado a partir da verificação da exigência comum de parâmetros
comportamentais específicos de cooperação, razoabilidade e justiça contratual.

ABSTRACT
This study is related to the analysis of the application of good faith in
international arbitration. In order for the objectives of the proposed study to be achieved, good
faith is analyzed from its subjective and objective classic concepts. It is studied in accordance
with the several forms of classification within the main Western legal systems, with primary
references to the Roman, Germanic and Common Law systems. In continuance it is
interpreted in an international level, through its manifestations within the international
commercial agreements, the internationally applicable contractual principles and the general
principles of international commercial law. The role of the arbitrators in the dissemination of
the international concepts of the good faith principle is carefully scrutinized, including the
study of the arbitrator’s activity in deciding choice of law matters. Once perceived the theory
of the international good faith, its study is effected through awards rendered by specialized
courts of arbitration, notably, the ones connected to the International Chamber of Commerce.
The analyzed awards are divided into groups which represent the multiple manifestations of
good faith, always studied under the concept of international trade, its usages and customs.
The conclusion of this analysis is the conceptualization of a particular theory of good faith in
international trade, gathered and considered through the verification of the regular requirement
of specific standards of behaviour of cooperation, reasonableness and contractual justice.

INTRODUÇÃO
O foco principal do trabalho que segue é o estudo da boa-fé na arbitragem
internacional. A construção do trabalho será iniciada através da análise de conceitos básicos
do princípio da boa-fé em seus aspectos subjetivo e objetivo.
O estudo da boa-fé exige o contato com diferentes esferas do direito, uma vez que sua
influência é claramente identificável em diversos campos e de diversas formas, conforme a
época e o tipo de sistema jurídico analisado1. Não obstante, a primeira limitação imposta ao
estudo ocorrerá no sentido de direcioná-lo ao campo dos contratos internacionais do comércio,
contudo, sem se olvidar as parcelas inseparáveis e responsáveis pela evolução do princípio
obtidas de outros campos do direito2.
Os contratos de direito do comércio internacional, enriquecidos pela experiência
multilateral trazida por diferentes técnicos e doutrinadores e pela freqüente conjugação de leis
nacionais distintas3, verificam-se como espaço de aplicação diversificada e profunda da boafé.
O problema da concepção da boa-fé internacional é prova disso4. Em sentido contrário
daquele compreendido no passado acerca da análise dos contratos, isto é, no sentido de que
seu estudo ocorreria a partir do conflito de interesses das partes, as propostas doutrinária e

1

“A boa fé traduz um estádio juscultural, manifesta uma Ciência do Direito e exprime um modo de decidir
próprio de certa ordem sócio-jurídica.” A. MENEZES CORDEIRO, Da boa fé no Direito Civil, 3ª ed., Coimbra,
Almedina, 2007, p. 18 (doravante referido como “MENEZES CORDEIRO, Da boa fé no Direito Civil”).
2
Como, por exemplo, a contribuição da boa-fé possessória para estabelecimento do princípio da boa-fé subjetiva
em suas concepções psicológica e ética.
3
Na primeira página de seu Discours De La Méthode, R. DESCARTES afirma que: “Le bon sens est la chose du
monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à
contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont.” A obra original, cuja máxima
extrai-se, data de 1637 e comporta a seguinte tradução para o português: “Inexiste no mundo coisa mais bem
distribuída que o bom senso, visto que cada indivíduo acredita ser tão bem provido dele que mesmo os mais
difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto não costumam desejar possuí-lo mais do que já possuem.”
4
“Comparative studies normally focus on specific subject matters, problem areas and real life situations, or on
relatively well-defined legal institutions like mistake, agency or stipulatio alteri. ‘Good faith’ fits into neither of
these categories. At the same time, however, it is at least in some legal systems regarded as a vitally important
ingredient for a modern general law of contract. That immediatelly raises the question how other legal systems
cope without it.” S. WHITTAKER – R. ZIMMERMANN, Good Faith in European contract law: surveying the
legal landscape in Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge, 2000, p. 13 (doravante
referido como “WHITTAKER-ZIMMERMANN, Good Faith in European contract law”).

jurisprudencial atuais 5 são no sentido de determinar como fundamento a convergência das
partes sob o princípio geral da boa-fé, tendo como escopo principal a observância de ideais de
colaboração e justiça, norteadores de avenças bem-sucedidas.
Sendo imprescindível para o desenvolvimento das relações contratuais internacionais
modernas6, é incontestável a importância da delimitação do princípio da boa-fé, na medida em
que se procure seu respectivo mínimo denominador comum7. O tema será abordado a partir do
estudo histórico do instituto nos diferentes sistemas jurídicos. Nesse sentido, será tratado,
separadamente, nos principais sistemas jurídicos ocidentais, incluindo os sistemas romano,
germânico e de common law8.
Dessa forma, a compreensão do quadro comparativo de evolução e estado atual da boafé permitirá que sejam definidos os contrastes existentes entre as linhas de pensamento dos
vários sistemas e os caminhos necessários para determinação, se possível, de um mínimo
denominador comum.
O estudo do princípio da boa-fé construirá, principalmente em sentido comparado com
os contratos internacionais do comércio e com os trabalhos desenvolvidos por institutos como
5

“The contribution of arbitral awards in the creation of duties of cooperation is directly related to the freedom of
arbitrators in comparison with national judges and the autonomy of the arbitration clause. In this freedom resides
the force of arbitral awards to create rules of conduct to be observed by the parties.” F. DIESSE, The
Requirement of Contractual Cooperation in International Trade in International Business Law Journal, n. 7,
1999, p.759 (doravante citado como DIESSE, The Requirement of Contractual Cooperation in International
Trade).
6
“Na prática internacional, a obrigação de se comportar de boa-fé não se enquadra em esquemas
preestabelecidos, mas corresponde a atitudes, que variam no tempo e no espaço. Diria mais; variam de acordo
com a procedência ou com a cultura de cada pessoa, ou com o local onde se vai determinar a distância entre o
comportamento de ao ou má-fé, distância essa que abrange vários graus de latitude, ensejando soluções muito
nuançadas.” M. BASSO – P. CARVALHO (orgs.), Lições de direito internacional – estudos e pareceres de Luiz
Olavo Baptista, Curitiba, Juruá, 2008, p. 76 (doravante referido como “BAPTISTA, Lições de direito
internacional”).
7
Ao tratar sobre aspectos da boa-fé no comércio internacional, salienta L. O. BAPTISTA: “Neste, busca-se uma
síntese dos conceitos – que represente o mínimo denominador comum a todos os sistemas – que os comerciantes
e seus juristas, assim como os árbitros internacionais, utilizarão.” Lições de direito internacional, p. 75.
8
Além dos sistemas mencionados, relevante mencionar a existência, embora fora do escopo do presente trabalho,
de consideração diversa do princípio nas leis chinesa, japonesa, hindu e islâmica. A divisão proposta está de
acordo com a teoria de classificação das diferentes famílias jurídicas de K. ZWEIGERT – H. KÖTZ em
Introduction to Comparative Law, 3ª ed., Nova Iorque, Oxford, 1998, p.73 (doravante referido como
“ZWEIGERT – KÖTZ, Introduction to Comparative Law”). Além disso, conforme será verificado, existem
diferenças importantes entre os países formadores do sistema da common law. Por esse motivo, tal sistema não
deve ser tratado como de opinião uniforme.
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o Unidroit9 e a Comissão de Direito Contratual Europeu10, o paradigma de aplicação ideal ou a
conceituação ideal do princípio no comércio internacional. A partir desse ponto, ou seja, tendo
clara a forma de aplicação ideal do princípio da boa-fé nos princípios e nos contratos, os
estudos avançarão para as sentenças arbitrais de tribunais especializados em questões atinentes
ao comércio internacional11.
Forma de solução de controvérsias de crescente procura dos agentes do comércio
internacional 12 , a arbitragem é instrumento que permite o desenvolvimento das relações
contratuais comerciais modernas, comportadas as naturais características de celeridade e
tecnicidade das decisões referentes.
Os árbitros que integram os órgãos decisórios em questão são responsáveis pela intensa
evolução do princípio. Utilizam como base de sua aplicação certos princípios internacionais,
de relevância incontestável13, bem como leis nacionais entendidas no âmbito dos contratos
analisados. Inobstante, a limitação no capítulo designado ao estudo das sentenças ocorrerá na
medida da centralização do estudo nas decisões dos tribunais de maior expressão e, dentro
destes, nas decisões que versem sobre questões nuclearmente contratuais.

9

“Princípios Unidroit Relativos aos Contratos Comerciais Internacionais 2004” (referido como “Princípios
Unidroit”). Em 2007, os Princípios Unidroit foram endossados pela UNCITRAL (United Nations Comission on
International Trade Law).
10
Nome oficial: “Comission on European Contract Law”.
11
Mormente, serão feitos estudos referentes a decisões de tribunais arbitrais da CCI, pela forma de aplicação da
lei nacional em conjunto com regras de comércio e pelo fato de envolver particulares tão-somente.
12
“During the year 2008, the activity of the ICC International Court of Arbitration ('the Court') intensified
considerably. Demand for ICC arbitration grew by 10%, with 663 new Requests for Arbitration. As a
consequence, the number of ongoing cases rose to over 1,300, more awards were rendered than in any previous
year, and the participants in ICC proceedings-both parties and arbitrators-were more numerous and diverse than
in the past.” ICC International Court of Arbitration Bulletin, v. 20, n. 01, 2009.
13
Ao tratar sobre a relevância dos Princípios Unidroit, afirma Y. DERAINS: “A number of awards show the
UNIDROIT Principles being used by arbitrators to convince parties that a solution found in a national law meets
their legitimate expectations because it is also accepted transnationally. The Unidroit Principles thus give national
solutions a transnational status. Furthermore, taking advantadge of the freedom they are given by laws or
arbitration rules to apply rules of law, arbitrators may decide to resort to the Unidroit Principles as a major
component of the ‘better law’ for transnational contracts.” The Role of the UNIDROIT Principles in International
Commercial Arbitration (1): A European Perspective in Special Supplement 2002: UNIDROIT Principles of
International Commercial Contracts: Reflections on their Use in International Arbitration, 2002.
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Tendo em vista o acima exposto, sintetiza-se que o objetivo do estudo que segue é
verificar em que medida o princípio da boa-fé, condensado após estudos firmados no primeiro
capítulo, é aplicado pelos tribunais arbitrais internacionais. De que forma é visto, como se
desenharão os próximos passos do princípio nas concepções internacionais e o que podem as
partes aguardar. Essas são as questões principais.
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CONCLUSÃO
Das premissas utilizadas para o desenvolvimento do presente trabalho, é possível
concluir-se que a boa-fé em direito do comércio internacional manifesta-se de forma muito
similar na teoria e na prática dos sistemas nacionais, mas com muito mais identidade na teoria
e prática da arbitragem comercial internacional.
Verifica-se que os principais redatores dos princípios contratuais e convenções de
direito internacional são profissionais experientes e atuantes no comércio internacional. Isso
resulta na redação de artigos apropriados para os usos e costumes internacionais e, igualmente,
na sua utilização constante pelos tribunais arbitrais de maior expressão, notadamente o da
CCI.
Para o estudo do tema abordado, foram tratados conceitos básicos referentes à boa-fé
subjetiva e objetiva. Estabeleceram-se as diferenças básicas existentes entre os conceitos e a
importância de ser considerada a boa-fé objetiva na análise das condutas das partes.
Estudou-se de forma apartada o funcionamento básico do princípio da boa-fé objetiva
em direito brasileiro, como forma de estabelecimento de um padrão para posterior análise
realizada nos principais sistemas jurídicos ocidentais. Verificou-se a importância que a
cláusula geral de boa-fé admitida no código civil atual possui. Os modos de aplicação a si
inerentes permitem aos tribunais livrarem-se de rodeios para a sujeição da relação das partes à
boa-fé, como eram forçados através de teorias paralelas como a do abuso de direito e do
enriquecimento ilícito.
Assim sendo, buscou-se analisar a caracterização da boa-fé dentro dos sistemas
jurídicos de maior influência e provocadores de maior debate, sendo tratados dentro dos
limites aplicáveis e na extensão julgada devida. Verificou-se que existe grande diferença entre
os sistemas europeus, principalmente, o alemão, o francês e o inglês.

8

O tratamento do princípio nos países de common law deve ser sublinhado. Ao contrário
do que poderia parecer a princípio, países como a Inglaterra, Irlanda, Escócia, Estados Unidos
e Austrália guardam grandes diferenças no tratamento do princípio. Ao passo que Inglaterra
mostra-se mais resistente à internalização do princípio de forma geral, os Estados Unidos
tratam-no de forma mais confortável, como identificado nos diplomas legais de unificação das
leis comerciais e contratuais destacados.
Na Alemanha, identificou-se a raiz do princípio tal qual utilizado em diversos países da
Europa, bem como em sistemas extracontinentais, como o brasileiro. A principal influência
alemã foi no sentido de empregar de forma extremamente ampla a concepção do princípio
dentro de seu ordenamento, para assuntos que escapam a matéria dos contratos e que
contribuíram largamente para a elevação de sua relevância.
No sistema francês, o desenvolvimento do princípio ocorreu de forma mais branda,
especialmente em vista da forte influência da autonomia da vontade das partes nas relações
contratuais. Seu embate referiu-se à resistência dos julgadores e doutrinadores em reconhecer
a criação de deveres acessórios. O controle exercido pelo princípio em direito francês
verificou-se muito através da teoria do abuso de direito.
Transplantados os ideais nacionais para a esfera internacional, deparou-se com a
utilização em grande escala dos preceitos da boa-fé objetiva nos princípios internacionais
aplicados ao comércio internacional. A partir destes, notou-se a descrição normativa voltada
para possibilitar a maior aceitação possível pelos comerciantes e ordens jurídicas estatais.
De forma equivalente, estudou-se como os contratos internacionais do comércio são
afetados pela condição imposta pela observância da boa-fé objetiva e como ocorre a
manifestação dispositiva do princípio. A construção realizada pelos agentes do comércio
internacional acerca do princípio da boa-fé constitui importantíssima cadeia de sua
representação.

9

O papel dos árbitros e da arbitragem internacional é crucial na evolução do princípio da
boa-fé. O método utilizado pelos árbitros na maioria da solução dos conflitos, qual seja, o da
interpretação conjunta das leis nacionais com os usos e costumes do comércio internacional
(incluída a boa-fé), é veículo de concretização e formação de uma etapa posterior do princípio.
É o dizer da boa-fé internacional. É a parametrização de comportamentos e a definição, passo
a passo, de deveres acessórios devidos pelas partes nos contratos.
As decisões arbitrais, as relações comerciais elaboradas pelas partes e os ideais
expressos nos princípios contratuais internacionalmente aplicáveis trabalham em conjunto, em
fases distintas, na construção da estrutura moderna do princípio. Não se conclui que a boa-fé
deva ser uniformizada e assim enxertada nas diversas ordens jurídicas, em hipótese de rigor
excessivo, mas mantida da forma como está, na esteira do desenvolvimento arbitral, uma vez
que é resultado direto da pluralidade de culturas jurídicas cotidianamente misturadas pelas
partes e árbitros14.
A evolução da boa-fé, conforme demonstrada na teoria e prática arbitral estudadas,
responde a questionamentos pretéritos da doutrina15, representativo de pensamento social do
tema décadas atrás.
A partir do estudo realizado acerca da manifestação da boa-fé internacional nas
sentenças arbitrais, identificou-se a exigência pela solidariedade contratual em diversos
pontos, pela observância da boa-fé nas diversas fases da negociação comercial, pela demanda
de um comportamento que excede as concepções nacionais do princípio.

14

Ao tratar das características da cultura pós-moderna, em especial, do pluralismo cultural, E. JAYME afirma
que: “L’égalité s’exprime, par exemple, dans la manière que chacun a un droit de parler sa prope langue; ce
principe n’impose pas la règle selon laquelle toutes les personnes devraient parler la même langue. L’on arrive à
l’égalité par la prise en considération des différences. Ce qui caractérise la culture postmoderne est que l’idée de
la différence entraîne surtout le droit au respect de l’identité culturelle.” E. JAYME, Identité culturelle et
Intégration: le Droit international privé postmoderne in Recueil des cours, v. 251, 1995, p. 251.
15
“(...) o dever de prestar assistência ao próximo poderá chegar à consagração legal?” RIPERT, A Regra Moral,
p. 24.

10

Tais exigências servem para formar, finalmente, o moderno conceito de boa-fé
internacional, expresso como orientador de justiça contratual, manifesto dentro de padrões de
razoabilidade e formador de deveres de coerência e assistência mútua, sem os quais o regresso
nas relações contratuais é inevitável.

11
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