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RESUMO 

 

Este trabalho versa sobre a boa-fé na nova lex mercatoria, sob a premissa de sua 

utilidade como princípio geral para seu ordenamento jurídico. A boa-fé, objetiva e 

aplicável desde as tratativas até a fase pós-contratual, deve ser entendida como meio 

de reforço da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, assegurando a 

consecução da finalidade e do espírito (princípio da materialidade) do contrato, a partir 

da expectativa legítima ou razoável das partes e do respeito à alocação de riscos 

ajustadas pelas partes na celebração do contrato. A compreensão da boa-fé deve ser 

construída a partir da identificação de suas três funções (interpretação, integração e, 

em caráter excepcionalíssimo) e da criação e implementação dos deveres acessórios. 

 

SUMMARY 

 

The thesis debates good faith in the new lex mercatoria, based on its utility as a 

general principle for such legal system. The good faith, objectively understood and 

applicable during the whole contractual cyclem, from negotiation to post-contractual 

phase, shall be construed as a means of securing the sanctity of contracts, thus 

ensuring the achievement of the purpose and spirit (principle of materiality) of the 

contract, from the perspective of the legitimate or reasonable expectation of the parties 

and protection of the allocation of risks set forth by the parties when entering into the 

contract. The understanding of good faith has to be stem from the identification of its 

three functions (interpretation, integration, and, only in most exceptional cases, 

correction) and the creation and implementation of accessory duties. 

 

RIASSUNTO 

 

Questo discute la buona fede nella nuova lex mercatoria, sotto la premessa della sua 

utilità come principio generale per quello sistema giuridico. La buona fede, 

oggettivamente intesa e applicabile dale trattative fino alla fase postcontrattuale, deve 

essere costruita come mezzo per rafforzare l’autonomia della volontà e il pacta sunt 

servanda, assecurando il raggiungimento della finalità e lo spirito (principio della 

materialità) del contratto, del punto di vista della  aspettativa ragionevole o legitima e 
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del rispetto per l’allocazione di rischi definite delle parte alla conclusion del contratto. 

La comprensione della buona fede deve essere costruita dalla identificazione delle sue 

tre funzioni (interpretazione, integrazione e, in carattere straordinario, correzione) e 

dalla creazione e l’attuazione di doveri accessory. 
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Introdução 

 

A proposta deste trabalho partiu do que se concluiu por ocasião da pesquisa de 

mestrado a respeito da nova lex mercatoria. Nela, apurou-se que a nova lex mercatoria é 

alvo de críticas, algumas dela com maior interesse prático. Dentre elas, se destacam 

aquelas que argumentam que a aplicação da nova lex mercatoria é imprevisível, também 

por ter poucas regras precisas e repousar mais em princípios, tais como o da boa-fé.  

A boa-fé, fundamento da nova lex mercatoria, é também objeto dessas críticas, 

argumentando-se que sua aplicação torna o resultado de uma disputa imprevisível, na 

medida em que ela não tem conteúdo definido e um sentimento de justiça particular no 

caso concreto de um árbitro pode ser tratado como aplicação da boa-fé. 

Além disso, há críticas quanto à legitimidade da nova lex mercatoria. 

A proposta deste trabalho é buscar uma melhor compreensão da boa-fé, a partir das 

limitações e sentido dados pela ordem pública, a fim de incrementar a previsibilidade e 

transparência desse princípio na boa-fé. 

Para tanto, parte-se da premissa de que sua existência na nova lex mercatoria é 

desejável, como instrumento de flexibilidade e adaptabilidade necessário para responder à 

natureza dinâmica do ius mercatorum, direito comercial que é. Não é objeto deste trabalho 

discutir esta premissa. 

O trabalho, então, é dividido em duas partes, cada uma com dois capítulos. Na 

primeira, de construção mais detalhada do contexto acima, fixando o que se entende por 

lex mercatoria, quais suas fontes, quais são as críticas mencionadas acima, a relação da 

boa-fé com a ordem pública, analisando brevemente quais as acepções de ordem pública 

que interessam à nova lex mercatoria. O segundo capítulo da primeira parte se concentra 

sobre a boa-fé na legislação comparada, (i) passando por ordenamentos do continente 

europeu, instrumentos legislativos da União Europeia e instrumentos de soft-law voltados 

para a Europa; (ii) buscando o entendimento desse princípio na Inglaterra (com destaque 

para remédios específicos) e nos Estados Unidos, ordenamentos de common law; voltando-

se em seguida a alguns ordenamentos da (iii) América do Sul; (iv) Ásia; (v) África e (vi) 

de tradição islâmica, finalizando com a análise da Convenção de Viena das Nações Unidas 

sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, de 1980, os Princípios 

UNIDROIT para os Contratos Comerciais Internacionais – fonte de cognição fundamental 
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da nova lex mercatoria e recurso imprescindível para este trabalho – e a lista de princípios 

do Center for Transnational Law – CENTRAL. Concluindo a primeira parte do trabalho, 

tenta-se um breve apanhado do que se apurou na pesquisa comparada. 

A segunda parte do trabalho cuida mais especificamente dos elementos da boa-fé 

na nova lex mercatoria e também é dividida em duas partes. No terceiro capítulo, o 

primeiro da segunda parte, aproveitando-se da pesquisa comparada, faz-se as primeiras 

delimitações da boa-fé, concentrando-se sobre o que ela é e do que ela não é ou não pode 

ser, a fim de excluir determinadas expectativas e fixar outras quanto a seu conteúdo e 

funcionamento. Para tanto, buscou-se distinguir a boa-fé de termos relacionados, como por 

exemplo a equidade. Em seguida, cuidou-se da distinção entre boa-fé objetiva e subjetiva e 

da relação da boa-fé com (i) os usos como fonte normativa da nova lex mercatoria, com 

(ii) o pacta sunt servanda e (iii) e com o padrão da razoabilidade, onipresente no comércio 

internacional. Concluindo o terceiro capítulo, estudou-se a classificação das funções da 

boa-fé e a extração de deveres acessórios a partir dela. 

O último capítulo, mais ainda focado no comércio internacional, primeiro retoma o 

que se apurou no capítulo anterior para em seguida analisar os elementos da boa-fé. Assim, 

foram investigados termos específicos usados com a boa-fé que podem contribuir para seu 

entendimento, mas que com ela não se confunde. Com isso, buscou-se uma proposta 

preliminar de noção da boa-fé, para poder prosseguir o trabalho. Em seguida, debruçou-se 

sobre o funcionamento da boa-fé, retomando a ideia de sua objetividade (aliada a uma 

subjetividade ligada ao caso concreto e não às partes), analisando sua incidência em função 

da natureza ou categoria de contrato e os desafios e limites da classificação tripartite de 

suas funções que se propôs (corretiva, de integração e interpretativa), sua aplicação no 

ciclo contratual, e, por fim, completando o debate em torno do funcionamento da nova lex 

mercatoria, voltou-se em detalhes para os deveres acessórios. 

Por fim, completando o trabalho, elenca-se os elementos centrais para a melhor 

compreensão da boa-fé, buscando descrever os atributos que podem melhor qualificar seu 

funcionamento, com o objetivo de aumentar a transparência desse princípio. 
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CONCLUSÃO 

 

A nova lex mercatoria, expressão do direito na sociedade pós-industrial, tem como 

fontes normativas (i) os usos; (ii) a jurisprudência arbitral e (iii) os princípios gerais de 

direito, tal como extraídos do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça e 

aqueles específicos do novo ius mercatorum. 

Os princípios são o núcleo duro desse direito, ocupam o lugar mais alto na 

hierarquia das normas da nova lex mercatoria. Dentre eles, pacta sunt servanda e boa-fé 

são seus os mais fundamentais. São verdadeiros sobreprincípios. Uma vez recepcionada 

pelo ius mercatorum, a boa-fé, como qualquer outro seu princípio, adquire sentido próprio, 

destacado daquele que lhe é dado em um mais ordenamentos jurídicos estatais particulares. 

Dentre as críticas à nova lex mercatoria, as que têm maior relevo do ponto de vista 

prático são aquelas que versam sobre seu conteúdo e sua legitimidade. Pela primeira, 

argumenta-se que seu conteúdo seria vago, incerto e insuficiente e sua aplicação teria 

resultado previsível. A segunda, que seria fator de desequilíbrio de relações jurídicas em 

benefício dos mais fortes, desenvolvidos ou ricos e, portanto, não teria legitimidade para 

dar-lhe suporte. 

Ante essas críticas, até em função do papel central que exerce a boa-fé (mencionou-

se que a grande maioria dos laudos arbitrais a ela faz referência), é crucial melhor 

compreender esse princípio geral. Primeiro, porque é alvo de muitas críticas pois, para os 

que sustentam essa crítica, seu conteúdo por demais aberto afeta a previsibilidade e 

segurança jurídica na medida em que o árbitro poderia denominar de boa-fé o que ele 

quiser, podendo resultar em decisão arbitrária. Esse cenário é agravado em função da 

multiplicidade de formas com que se faz referência à boa-fé, tratando-a em conjunto com 

outras noções que com ela não se confundem. Além disso, entendida como regra de 

conduta, que pode esmaecer em algumas circunstâncias o pacta sunt servanda, a 

investigação a seu respeito mostra-se ainda mais importante. 

Segundo, em razão da necessidade de desenvolvimento harmonioso da nova lex 

mercatoria com as demais ordens jurídicas. E o faz por meio da ordem pública, que dá a 

todos princípios gerais da nova lex mercatoria seu sentido último.  

Por isso, cuidou-se de compreender os diferentes níveis ou acepções de ordem 

pública. Primeiro, aquele de direito puramente interno, que toca a apenas um Estado. 

Segundo, aquele de direito interno, mas aplicável aos fatos mistos ou multinacionais. É a 
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ordem pública vinculada ao direito internacional privado, relevante, por exemplo, para 

homologação de laudos e sentenças estrangeiras. Além dessas duas acepções e também 

oriunda de direito inter-estatal, há a ordem pública regional, que representa valores de uma 

determinada comunidade de Estados, como por exemplo a União Europeia. Há, então, a 

ordem pública transnacional, que congrega os valores essenciais da nova lex mercatoria, e 

a ordem pública vinculada ao direito internacional público, superior a todos os demais 

níveis e acepções. Todo o sentido da ordem pública, em qualquer acepção ou nível, deve 

ser conforme a a ordem pública vinculada ao direito internacional público. 

Interessam à nova lex mercatoria a ordem pública vinculada ao direito 

internacional público e a ordem pública transnacional. 

Feitos esses esclarecimentos, anotou-se que a boa-fé tem relação próxima à ordem 

pública, sendo também sua expressão e instrumento em determinadas situações. 

Nesse contexto, é essencial sublinhar que o contrato, na sociedade pós-industrial, é 

fonte normativa, interessa não apenas às partes, mas também à coletividade. Ou seja, sua 

esfera de interesses vai além da soma dos interesses das partes. Essa função dos contratos é 

ainda mais acentuada considerando que os agentes do comércio internacional têm 

celebrado cada vez mais contratos associativos e de longo prazo (os ditos contratos 

relacionais). Pela natureza destes, os efeitos em relação a terceiros tendem a ser mais 

relevantes e, por outro lado, por perdurarem no tempo, não tem as partes condição de 

prever toda e qualquer contingiência que pode surgir. Por tal motivo, necessitam de 

flexibilidade nas regras e seu contrato. É aqui que a boa-fé é chamada a exercer um papel 

primordial. 

Por isso, concebemos a boa-fé como elemento crucial para desenvolvimento da 

nova lex mercatoria, tanto na esfera bilateral quanto sob a perspectiva do ius mercatorum 

como um todo. E, há, então, que se ressaltar que este trabalho tem como ponto de partida a 

conveniência da existência da boa-fé como princípio geral na nova lex mercatoria. Como 

se observou, muitos comentários a respeito da boa-fé não dizem respeito a seu conteúdo, 

mas à conveniência de tê-la ou não – discussão que não foi objeto específico deste 

trabalho. 

 Assim, para construção da compreensão da boa-fé na nova lex mercatoria, 

debruçou-se, primeiramente, sobre seu cenário na legislação comparada. Viu-se que a 

maioria dos ordenamentos jurídicos estatais, incluindo Japão e China, estudados não só 

preveem a boa-fé, como a entendem em seu sentido objetivo, à exceção da França – em 
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que a boa-fé repousa na avaliação da intenção do agente. Entre os ordenamentos nacionais, 

merecem destaque a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos. 

É na Alemanha que a boa-fé conheceu e conhece seu mais extenso campo de 

atução. Apesar dos receios iniciais e de ter sido subvertida na época do nacional-

socialismo, Treu und Glauben é instituição muito sedimentada e consolidada no direito 

alemão. A partir dela, foi construída uma vasta jurisprudência, formando grupos de casos, 

criando um sistema próprio e gerando deveres acessórios, às vezes classificados como 

deveres de proteção, de esclarecimento e de lealdade. 

Na Alemanha, como na maioria dos ordenamentos, a boa-fé é utilizada como 

critério de interpretação e integração (complementação, criação de deveres acessórios) dos 

contratos e regula, como em outros países, todo o ciclo contratual, desde suas negociações. 

Mas é na Alemanha que a boa-fé é também critério de controle dos contratos, podendo 

corrigi-los em determinadas circunstâncias. Em outros ordenamentos, como na Suíça, essa 

tarefa cabe ao abuso de direito. Este, aliás, em alguns ordenamentos é tratado em conjunto 

com a boa-fé, lhe integrando, e em outros como instituto separado. Apesar disso, abuso de 

direito e boa-fé tem relação próxima, muitas vezes sendo a implementação da proibição ao 

abuso de direito condicionada pela boa-fé. 

Os Estados Unidos, por meio do Uniform Commercial Code e do Restatement 

(Second) of Contracts, como sistema de common law, passou a prescrever a boa-fé 

objetiva, como regra de conduta (expressões, como honesty in fact, conjugada com o fair 

dealing). À semelhança da Inglaterra, a aplicação da boa-fé não é, nos Estados Unidos, 

reconhecida na fase das tratativas ou negociações, como em outros ordenamentos. 

A Inglaterra, por sua vez, representa grande interesse para a compreensão da boa-

fé. Primeiro, porque não há naquele país uma noção geral de boa-fé aplicável a todos os 

contratos. Um dos argumentos tradicionalmente utilizados para tanto, além de questões 

envolvendo insegurança para administração da regra, é que o direito das obrigações é 

inspirado por um espírito adversarial. Por outro lado, o que é também bastante útil para a 

construção da boa-fé na nova lex mercatoria, na Inglaterra sempre se tutelou e protegeu a 

expectativa (reliance) legítima ou razoável. Além disso, é na Inglaterra que tem origem a 

razoabilidade (reasonableness) e o teste do homem razoável. E há também as doutrinas, 

remédios e deveres específicos (piecemeal solutions) que, em alguma medida, são 

equivalentes funcionais da boa-fé. Ou seja, essas soluções resolvem problemas reais que, 

em outros países, é campo de atuação da boa-fé, como noção geral. 
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Outra fato interessante é a influência que a implementação de instrumentos 

comunitários exerce ou pode exercer, no sentido de reconhecimento de uma noção geral de 

boa-fé. Merece destque também recentes julgados, como o Yam Seng, em que se discute 

longamente a compatibilidade da boa-fé com o ordenamento. Surpreendentemente, a 

conclusão que Mr. Leggatt atinge é de que é plenamente compatível com os valores 

protegidos na Inglaterra, afastando os argumentos tradicionais contra a adoção desse 

princípio.  

No estudo, organizado por ZIMMERMANN e WHITTAKER, envolvendo 30 casos em 

quase 15 jurisdições europeias, a conclusão foi de que em 2/3 dos casos a harmonia entre 

as soluções dos ordenamentos foi relevante. E em apenas um desses caso (harmonia da 

maioria dos ordenamentos), foi a Inglaterra que teve solução diferente.  

Após a análise dos ordenamentos nacionais, passou-se à União Européia, aos 

instrumentos de soft law europeus e transnacionais, incluindo os Princípios UNIDROIT, 

assim como à CISG. 

À exceção da CISG, em que o debate é bastante extenso sobre o reconhecimento da 

boa-fé como princípio subjacente à Convenção (opinião com a qual nos filiamos) ou não, 

os demais instrumentos mais relevantes analisados (Princípios de Direito Europeu dos 

Contratos – PECL, Draft of Common Frame of Reference – DCFR, Proposta de 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um direito europeu comum 

da compra e venda, de 2011) são bastante convergentes. Prevêem a boa-fé, em seu sentido 

objetivo, como princípio fundamental, baseado na confiança e na consideração do interesse 

da outra parte. 

Concluía a primeira parte do trabalho, passou-se a estudar alguns traços 

preliminares relativo à boa-fé na nova lex mercatoria, distinguindo a boa-fé de outras 

noções. 

Como se afirmou, a boa-fé é uma noção aberta, cujo conteúdo não pode ser 

definido em abstrato. A boa-fé só se realiza na medida de sua concretização e 

especialização. Por isso, sua aplicação, ante a variação dos elementos concretos de cada 

caso, será diferente conforme o caso. Mesmo assim, ela apresenta uma ratio comum, que 

servirá como referência para casos futuros.  

Ou seja, é correto afirmar que é impossível definir a boa-fé. Mas isso não é um 

atributo negativo. Trata-se de instrumento de flexibilidade e adaptação da nova le 

mercatoria, necessário para seu desenvolvimento, considerando seu caráter de work-in-

progress. 



 5 

Além disso, tratou-se de distinguir discricionariedade e arbitrariedade. O exercício 

da discricionariedade está vinculada aos requisitos da ordem jurídica que se impõe ao 

árbitro; é o cumprimento da tarefa legal do árbitro. A arbitrariedade é a patologia.  

Em seguida, coube distinguir boa-fé e equidade (entendida como juízos de 

equidade). Aquela é a própria norma jurídica; pela equidade, o árbitro pode prescindir da 

aplicação de uma determinada norma, dando preferência a outras. Assim, nas arbitragens et 

aequo et bono, o árbitro pode, mas não é obrigado a fazer referência aos princípios da nova 

lex mercatoria. Mas isso não transforma a natureza da boa-fé, alçando-a à equidade. Ao 

contrário, a referência à equidade em arbitragens de direito, em conjunto com a boa-fé, 

deve ser evitada por gerar insegurança e imprecisão quanto a seus termos e respectiva 

compreensão. Além disso, pode ensejar a nulidade do laudo se provado que a norma 

aplicável foi indevidamente afastada, em preferência a outra escolhida por equidade. 

Embora na prática a boa-fé é mencionada (legislações nacionais, doutrina, laudos 

arbitrais e instrumentos inter- ou transnacionais) por uma variedade de formas – princípio 

geral, regra, dever, cláusula geral ou standard, ela é princípio geral. Decorre dessa 

natureza a extração de normas inferiores, mas sujeitas à boa-fé que dela adquirem sentido. 

Não obstante essa fluidez terminológica na prática, é o que importa fixar.  

Ainda no Capítulo 3, houve a oportunidade de refletir sobre a relação da boa-fé, 

como princípio geral da nova lex mercatoria, com as fontes da nova lex mercatoria 

(jurisprudência arbitral, usos e princípios gerais) 

O mais relevante é a interação entre boa-fé e pacta sunt servanda. São pares, não se 

sujeitando um ao outro. Devem se acomodar. Como se afirmou, entendida como veículo de 

proteção da confiança e da expectativa legítima ou razoável, a boa-fé não contraria o 

princípio pacta sunt servanda (exceto nas hipóteses de ofensa a ordem pública, em que a 

dinâmica é outra), mas apenas o reforça e aumenta a segurança contratual na medida em 

que, tutelando o conteúdo real, material (não formal) das obrigações (o espírito do 

contrato, princípio da materialidade), em uma abordagem teleológica do contrato (sua 

finalidade), assegura a alocação de riscos feita pelas partes.  

Essa partilha de riscos é o ponto crucial de avaliação da boa-fé. Não pode o árbitro 

alterar a esfera de riscos ajustada pelas partes. 

Mais adiante, debruçou-se sobre a relação entre boa-fé e proibição ao abuso de 

direito, concluindo-se que ele integra a boa-fé e dela adquire sentido na sua concretização. 

Seus limites e modo de operação são informados pela boa-fé. É meio de concretização da 

boa-fé. 
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Continuando na investigação da boa-fé e sua interação com as fontes retomou-se a 

ideia de que os árbitros que concretizam a boa-fé, extraindo-lhe e enunciando regras, 

deveres (acessórios, secundários, anexos ou instrumentais) e princípios a ela subordinados. 

Boa-fé e usos, por sua vez, têm efeitos recíprocos. Trata-se de relação de causa e 

efeito e dependência. A boa-fé, por meio da opinio iuris, condiciona a formação do uso 

como fonte normativa, mas, por outro lado, os usos dão a medida de conformidade de um 

comportamento na concretização da boa-fé. Essa dinâmica entre usos e boa-fé também 

reforça a segurança contratual, ao proteger a expectativa razoável das partes, informada 

por critérios objetivos. 

Em seguida, buscou-se estudar os termos que são utilizados às vezes com 

sinônimos, às vezes em conjunto e outras vezes para esclarecimento do que se deve 

entender por boa-fé. 

Das noções analisadas (lealdade, sinceridade, franqueza, transparência, fidelidade, 

expectativa, honestidade, confiança, credibilidade, cooperação, prudência, diligência, 

razoabilidade, equidade ou mesmo justiça), alguns (honestidade, p. exemplo) devem ser 

evitados, eis que não apenas não contribuem para o entendimento e construção da boa-fé, 

como também podem gerar incertezas ao aportar sentido que lhe é estranho (como um 

caráter subjetivo da boa-fé).  

 Dentre eles, confiança, transparência, lealdade, cooperação, diligência e 

razoabilidade, apesar de não aportarem elementos mais concretos, sendo também noções 

abertas, contribuem para o entendimento da boa-fé.   

  A confiança (ou expectativa) razoável ou legítima representa um importante 

parâmetro para avaliação e operacionalização da boa-fé. O termo transparência também é 

útil, principalmente na implementação da proibição do venire contra factum proprium e do 

abuso de direito. 

A lealdade (negocial) é o fair dealing e atribui o caráter objetivo à boa-fé e tem 

também o sentido, como a cooperação, de preservar o interesse comercial da outra parte na 

medida necessária para consecução da finalidade do contrato. Diligência (e prudência) 

assim como razoabilidade (teste do razoável, p. ex.) são critérios de avaliação de um 

comportamento ou uma circunstância segundo a boa-fé.  

Chegando à última parte da tese, que cuida da operação da boa-fé, importou 

retomar a ideia de que a boa-fé na nova lex mercatoria é objetiva, mas também ao mesmo 

tempo subjetiva. Não em relação ao contratante e sua intenção. O polo objetivo aporta os 

elementos não relacionados ao caso, constantes e invariáveis para além da relação em 
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concreto analisada (usos, standards, deveres reconhecidos no comércio internacional, entre 

outro); o polo subjetivo, por sua vez, representa a variabilidade do conteúdo da boa-fé em 

função das circunstâncias ou elementos de fato do caso concreto (as partes, sua qualidade, 

o contrato, seu tipo, duração e finalidade, obrigações do caso específico e os eventos 

ocorridos após sua celebração). 

Em seguida, reforçando-se a incid6encia da boa-fé a todas as categorias de 

contrato, concluiu-se que nos contratos associativos ou de longo, em função das 

circunstâncias de fato, deve haver mais oportunidades para que a boa-fé seja chamada a 

intervir, se comparado a um contrato de execução instantânea. Mas verificada uma 

situação na prática exigindo aplicação da boa-fé, ela é igualmente aplicável e mambas as 

categorias. 

Em relação às funções da boa-fé, propôs-se a seguinte classificação: (i) corretiva; 

(ii) integrativa e (iii) interpretativa. Isso não obstante a dificuldade de distinção entre 

interpretação e integração, na medida em que, no comércio internacional, a determinação 

do conteúdo da obrigação e do contrato é obra interpretativa. Mesmo assim, a distinção 

parece interessante e útil a fim de orientar a complementação cautelosa do contrato, 

quando necessária e na medida não necessária para não afetar a alocação de risco entre as 

partes. Nesse sentido, postulou-se, a partir do teste existente no direito inglês para 

implicação de um termo (implication of a term), com as adaptações que se entendeu 

cabíveis, os seguintes requisitos cumulativos: são que a obrigação ou dever a ser criado ou 

imposto seja: (i) razoável; (ii) necessário(a) para assegurar o cumprimento da finalidade do 

contrato; (iii) precisa ser óbvio(a) a tal ponto que “não é preciso dizer” (it goes without 

saying), pelo menos no comércio ou setor específico; (iv) deve ser passível de clara 

expressão e (v) não pode contradizer um termo expresso do contrato, exceto nos casos de 

violação da ordem pública transnacional ou da ordem pública vinculada ao direito 

internacional público
1
. 

A função corretiva deve entrar em cena na nova lex mercatoria a não ser casos 

excpecionais, de grave abalo da economia do contrato ou de ordem pública. É a correta 

aplicação (excepcional e preservando sempre que possível a alocação de risco das partes) 

que pode contribuir para afastar o receio de imprevisibilidade que ronda a boa-fé – apesar 

de, como visto, na prática arbitral ela não se justificar. 

                                                        
1
 Vide http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2009/10.html: “the question of implication arises when the 

instrument does not expressly provide for what is to happen when some event occurs”; “the central idea that 

the proposed implied term must spell out what the contract actually mean”.  
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Nesse sentido, a fim de permitir uma maior compreensão da boa-fé, contribuindo 

para a transparência e maior previsibilidade de sua concretização, reomendou-se: (i) que se 

evite a utilização de termos e noções que não apenas não aportam qualquer sentido à boa-

fé, como podem efetivamente prejudicar sua compreensão (como por exemplo e 

especialmente a equidade); e (ii) a identificação pelos árbitros na medida possível, qual é a 

função utilizada para a aplicação da boa-fé no caso concreto, qual seu alcance e limites. 

Mostrou-se que a boa-fé se aplica a todo o ciclo contratual, desde as tratativas, até 

sua extinção e também o período que pós-contratual e identificou-se os deveres acessórios 

informados ou originados da boa-fé por obra da jurisprudência arbitral e das fontes 

materiais da nova lex mercatoria, tais como o o estoppel ou venire contra factum 

proprium, dever de informação, de minimização de danos, entre outros. Há, entre eles, 

deveres que se consolidam de tal forma e acabam por se destacar da boa-fé. Passam a ser 

tratados de forma autônoma e, às vezes, alçados até de princípios. É uma relação distinta 

do que a boa-fé tem com o pacta sunt servanda, de acomodação.  

 E esse movimento de consolidação e de se destacar é muito relevante para o 

desenvolvimento da nova lex mercatoria, seja porque por um lado ajudam a construir o 

próprio conteúdo da boa-fé e por outro tornam o ius mercatorum mais previsível. 

O cenário ideal é, na nova lex mercatoria, a conjugação de uma noção geral de boa-

fé, a fim de permitir e garantir a flexibilidade e adaptabilidade desse direito. A combinação 

da regulação de civil law com a common law – que, dentre os ordenamentos estudados, 

parece estar mais próxima do regime da boa-fé nos Estados Unidos (como framework e 

não como conteúdo e funcionamento). 

Ao final, identificou-se como elementos centrais da boa-fé: (i) ela implica um dever 

positivo, de agir, para assegurá-la; (ii) sua operação e compreensão deve ser feita de forma 

a buscar a consecução da finalidade do contrato e (iii) ela deve necessariamente tomar 

como ponto de partida e referência, a alocação de riscos acordada pelas partes, salvo nos 

casos de violação de ordem pública.  

A partir desses elementos, propôs-se a seguinte qualificação da boa-fé e seu 

funcionamento na nova lex mercatoria: (i) princípio geral ou sobreprincípio; (ii) objetivo, 

como conduta externa às partes, mas comportando uma subjetividade representada pela 

variabilidade das circunstâncias de fato; (iii) a partir do qual são extraídos regras, deveres e 

outros princípios (cujo sentido é informado pela boa-fé); (iv) voltado para aumentar a 

segurança das relações contratuais e também aportar flexibilidade a elas e ao direito; (vi) 

tendo como referência principal a alocação de riscos feita pelas partes; (vi) baseado na 
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tutela da confiança ou da expectativa legítima ou razoável; (vii) que exige das partes uma 

conduta positiva (de agir para assegurar a boa-fé), representada por (a) um comportamento 

ou conduta leal; (b) transparente; (c) diligente; (d) razoável, devendo sempre considerar os 

interesses contratuais da outra parte, (f) com ela devendo cooperar na medida necessária 

para cumprimento de suas obrigações e do contrato (e essa é a medida da consideração dos 

interesses do outro), (viii) de modo a assegurar a consecução de finalidade do contrato e a 

materialização de seu espírito. 
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