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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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PARTE I – QUESTÕES PRELIMINARES E DE DIREITO 
COMPARADO 

CAPÍTULO 1 - A BOA-FÉ NOS CONTRATOS COMERCIAIS 

INTERNACIONAIS: PROBLEMA E SOLUÇÃO? 
 

1.1. A nova lex mercatoria 
 

Por nova lex mercatoria entende-se, como já estudado alhures, “um (i) direito 

material; (ii) de origem transnacional, isto é, não produzido em nível nacional ou 

internacional por nenhum Estado específico; (iii) comportando, de outro lado, uma 

dimensão local transnacionalizada; cujas regras são (iv) criadas de forma espontânea, em 

maior ou menor escala, pela própria classe mercantil; (v) aplicáveis aos contratos 

comerciais internacionais; e que (vii) tem um aspecto comunicativo importante” 1 . O 

conteúdo da nova lex mercatoria não compreende – ao menos ainda – determinadas 

matérias, como capacidade das partes, vícios de consentimento, transferência de 

propriedade, entre outros2. 

As fontes do ius mercatorum “são (i) os usos, formulados ou não, compreendidos 

pelas práticas adotadas pelos operadores, inclusive as contratuais (contratos-tipo, 

cláusulas-padrão, entre outros), dotadas de opinio iuris, isto é, consciência da juridicidade 

pelos membros da societas mercatorum pela conformidade de determinada prática com as 

necessidades do comércio internacional; (ii) os princípios gerais de direito, tais como 

identificados no artigo 38 do estatuto da Corte Internacional de Justiça, e os princípios 

específicos da nova lex mercatoria, sendo a boa-fé objetiva o princípio fundamental e os 

Princípios UNIDROIT sua mais importante fonte de cognição; e (iii) jurisprudência 

arbitral, que extrai, evidencia e enuncia os princípios gerais e os usos”3-4.  

                                                        
1 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais na sociedade pós-industrial – reflexões sobre a nova 
lex mercatoria, Dissertação (mestrado), USP, 2010, p. 178.  
2 Vide, por exemplo, F. MARRELLA, La nuova lex mercatoria tra controversie dogmatiche e mercato delle 
regole – Note di analisi economica del diritto dei contratti internazionali, in Sociologia del Diritto, v. 32, n. 
2-3, 2005, pp. 249-85. 
3 Segundo F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 355, “os princípios da lex mercatoria são em realidade 
expressão de um direito pretoriano, porque a autoridade que os constata e também, ao mesmo tempo, a que 
os cria, é o árbitro” (“les principes de la lex mercatoria sont en réalitè l’expression d’un droit prétorien, parce 
que l’autoritè qui les constate, qui est en même temps celle qui les crée, est l’arbitre”). 
4 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 178. Vide M. VIRALLY, Un tiers droit? – 
refléxions theoriques, in Droit des relations economiques internationales – Études offertes a Berthold 
Goldman, Paris, Litec, p. 384., A. FRIGNANI, L’arbitrato commerciale internazionale – v. XXXIII – Trattato 
di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da Francesco Galgano, Padova, Cedam, 
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 Antes de tratar das principais críticas, é importante deter-se um pouco nos 

princípios gerais. Como se disse, deduzidos a partir do artigo 38 do estatuto da Corte 

Internacional de Justiça e aqueles específicos do novo ius mercatorum, com sentido 

distinto do assumido nos respectivos direitos nacionais. Como ressalta KAHN, os princípios 

“sofrem uma dupla deformação ou refletem uma dupla originalidade. Em primeiro lugar, 

eles têm um domínio de aplicação mundial na esfera do comércio internacional; 

consequentemente, mesmo que eles tenham origem ou equivalente em um direito nacional, 

a sua expressão pelos árbitros sempre envolve uma transformação, uma simplificação, um 

descolamento da origem que permitem a transnacionalização da regra”5. Ou seja, ainda que 

os princípios tenham origem ou existam em ordens jurídicas estatais, na nova lex 

mercatoria adquirem um sentido próprio, transnacionalizado. 

Dentre os princípios da nova lex mercatoria6, destacam-se o pacta sunt servanda e 

a boa-fé. Esses dois, aliás, são considerados por alguns autores como superprincípios do 

ius mercatorum7. A relação do pacta sunt servanda com a boa-fé será tratada no item 3.4 

abaixo.  

A boa-fé, como se disse, é o fundamento da nova lex mercatoria 8 , ou como 

estabeleceu-se no caso Norsolor (CCI 3131/1979), a inspira9. Segundo FORTHIER, a boa-fé, 

                                                                                                                                                                        
2004, p. 139, F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 18. Há também outras propostas de classificação das 
fontes da nova lex mercatoria, como a de M. R. FERRARESE, La lex mercatoria tra storia e attualità – da 
diritto dei mercanti a lex per tutti?, in Sociologia del Diritto, v. 32, n. 2-3, 2005 pp. 160-1 (módulos 
contratuais atípicos ou contratos-tipo, usos comerciais e decisões arbitrais), F. GALGANO, La globalizzazione 
nello specchio del diritto, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 58-9 (difusão internacional das práticas contratuais 
comerciais, os usos comerciais e na jurisprudência arbitral), e a de O. LANDO, The Lex Mercatoria in 
International Commercial Arbitration, in International and Comparative Law Quarterly, v. 4, n. 34, 1985, p. 
749 e ss. (o direito internacional público, as leis uniformes, os princípios gerais, as regras das organizações 
internacionais, os usos e costumes, os contratos-tipo (standard form contracts) e os laudos arbitrais). 
5 P. KAHN, Les principes généraux..., pp. 326-7: “subissent une double déformation ou ils reflètent une 
double originalitè. Tout d’abord, ils ont un domaine d’application mondial dans la sphère du commerce 
international; ensuite même s’ils trouvent leur origine ou leur équivalent dans un droit national, leur 
expression par les arbitres entrâine toujours une transformation, une simplification, un détachement de 
l’origine qui permettent la transnationalisation de la règle”. 
6  Além dos laudos arbitrais, os Princípios UNIDROIT para os Contratos Comerciais Internacionais 
constituem as principais fontes de cognição dos princípios da nova lex mercatoria, razão pela qual ao longo 
de todo o trabalho serão feitas referências a ele. Ressalte-se, porém, que os Princípios UNIDROIT expressam 
em parte (e não como um todo) a nova lex mercatoria. A esse respeito, vide A. B. SCHULZ, Os contratos 
comerciais internacionais..., pp. 90-1. 
7 Por exemplo, A. FRIGNANI, L’arbitrato commerciale internazionale..., p. 143.  
8 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract Law – Surveying the Legal Landscape, 
in R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER (ed.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge, 
2000, p. 17, afirmam que a “bona fides e/ou aequitas também dominaram as relações entre mercadores e 
tornaram-se princípio fundamental da lex mercatoria medieval e do início da modernidade. (…) Assim como 
no direito romano, a bona fides contribuiu significativamente para o tipo de flexibilidade, conveniência e 
informalidade requerida pela comunidade internacional dos mercadores” (“bona fides and/or aequitas also 
dominated relations between merchants and became a fundamental principle of the medieval and early lex 
mercatoria. (…) As in Roman law, bona fides significantly contributed to the kind of flexibility, convenience 
and informality required by the international community of merchants”). Sobre a evolução histórica da boa-fé 
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“regra geral de comportamento dos atores do comércio internacional”, é um princípio que 

“domina as relações do comércio internacional”, sendo a “regra moral que preside o 

estabelecimento e a execução de tais relações”10. Como destaca OSMAN, “o denominador 

comum dos princípios gerais extraídos pela jurisprudência arbitral reside, sem dúvida, no 

princípio da boa-fé. Este último é, em muitos aspectos, a pedra angular do sistema arbitral. 

É à luz da boa-fé que os princípios gerais são elaborados” 11. 

Como princípio da nova lex mercatoria, a boa-fé adquire sentido próprio e deve ser 

interpretada sempre com referência ao comércio internacional. Embora ela seja formada 

por elementos de vários ordenamentos específicos (ao longo do trabalho serão feitas 

inúmeras referências à Alemanha, por exemplo), uma vez recepcionada pelo ius 

mercatorum, ela é transnacionalizada.  Comenta JALUZOT que “os desenvolvimentos da 

noção da boa-fé parecem ser diretamente inspirados por aqueles de direito internacional. 

Ao mesmo tempo, o inverso é também verdadeiro. A noção de boa-fé no comércio 

internacional é influenciada pelos direitos nacionais. (...) A boa-fé deve conquistar um 

sentido próprio, especial para o direito internacional privado e se destacar dos direitos 

internos”12. 

                                                                                                                                                                        
vide JALUZOT, La bonne foi dans les contrats – étude comparative des droits français, allemand et japonais, 
Paris, Dalloz, 2001, pp. 19-26 e, na Idade Média, pp. 32-7. 
9  in Revue de l'Arbitrage, 1983, pp. 530-1, cf. disponível [online] in http://www.trans-lex.org/203131 
[1.12.2009]: “um dos princípios que inspiram esta última (lex mercatoria) é o da boa-fé, que deve presidir a 
formação e a execução dos contratos. A ênfase sobre a boa-fé è também uma das tendências dominantes que 
revela a ‘a convergência das legislações nacionais sobre a matéria” (“l’un des principes qui inspirent cette 
dernière est celui de la bonne foi qui doit présider à la formation et à l’exécution des contrats. L’accent mis 
sur la bonne foi contractuelle est d’ailleurs l’une des tendances dominantes que révèle ‘la convergence des 
législations nationales en la matière...’”). 
10  V. FORTHIER, Le raisonnable dans le contrat du commerce international, in Journal du Droit 
International, v. 123, n. 2, 1996, p. 317: “La bonne foi est un principe qui domine les relations du commerce 
international. C’est la règle morale qui preside à l’établissement et a l’exécution de telles relations. FORTHIER 
afirma também que a implicação da boa-fé; e que os atores do comércio internacional ajam de forma razoável 
(“il est vrai que le bonne foi, règle générale de comportement des acteurs du commerce international, 
implique ceux-ci agissent de manière raisonnable”). 
11 F. OSMAN, Les príncipes généraux..., p. 18 : “le dénominateur commun des príncipes généraux dégagés 
para la jurisprudence arbitrale reside, sans aucun doute, dans le príncipe de bonne foi. Cette dernière 
constitue à bien des égards la clef de voûte du système arbitral. C’est à l’aune de la bonne foi que les 
príncipes généraux sont élaborés”. 
12 B. JALUZOT, La bonne foi dans les..., pp. 3-4: “les développements qu’y connaît la notion de bonne foi 
semblent directement inspires par ceux du droit international. Cependant, l’inverse aussi est vrai. La notion 
de bonne foi dans le commerce international subit l’influence des droits nationaux. (...) La bonne foi doit 
conquérir un sens propre, spécial au droit international privé et se détacher des droits internes”. P. MAYER, 
Le Principe de Bonne Foi..., pp. 543-4 também destaca que o princípio da boa-fé “não se limita a receber no 
seu seio as soluções consagradas pelos direitos estatais, dá-se ao princípio da boa-fé um papel mais dinâmico, 
desconhecido (ou invisível) nos direitos estatais” (“ne se borne pas à recevoir en son sein lés solutions 
consacrées par les droits étatiques; elle donne au principe de bonne foi un rôle plus dynamique, inconnu (ou 
invisible) dans le droit des Etats”). 
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É esse o sentido do comentário 3 aos Princípios UNIDROIT: “a referência à ‘boa-fé 

e lealdade negocial no comércio internacional’ primeiro esclarece que no contexto dos 

Princípios os dois conceitos não devem ser aplicados de acordo com os padrões 

normalmente adotados nos diferentes ordenamentos jurídicos nacionais. Em outras 

palavras, esses padrões nacionais poderão ser levados em conta apenas na medida em que 

eles se mostrarem geralmente aceitos em diversos sistemas jurídicos. Uma outra 

implicação da fórmula é que a boa-fé e a lealdade negocial devem ser interpretadas de 

acordo com as condições especiais do comércio internacional”13.  

De maneira geral, por ocasião da pesquisa para o mestrado, foi possível identificar 

ao menos quatro tipos de críticas à nova lex mercatoria: (i) seu conteúdo não seria jurídico; 

(ii) não constituiria um ordenamento jurídico próprio autônomo; (iii) seu conteúdo seria 

vago, incerto e insuficiente e sua aplicação teria resultado previsível e (iv) seria fator de 

desequilíbrio de relações jurídicas em benefício dos mais fortes, desenvolvidos ou ricos e, 

portanto, não teria legitimidade para dar-lhe suporte14. 

As duas primeiras têm pouco interesse prático. Como se concluiu antes, “é por isso 

que a questão mais relevante à nova lex mercatoria, em que os debates e reflexão deveriam 

se concentrar, diz respeito não tanto a sua existência ou inexistência, juridicidade ou 

ajuridicidade – questão sobre a qual os Estados não parecem divergir, mas sim em sua 

viabilidade”15. Assim, a seguir, serão abordadas as críticas indicadas nos itens (iii) e (iv) 

acima e sua relação com a boa-fé. 

1.2. A boa-fé contribui para a imprevisibilidade da nova lex mercatoria? 
 

A crítica sobre a incerteza, vagueza e imprevisibilidade do conteúdo e aplicação da 

nova lex mercatoria tem grande interesse prático. Se não investigada a razão, extirpada 

essa impressão e/ou se não lhe atribuir maior conteúdo e transparência na sua aplicação, o 

novo ius mercatorum provavelmente deixaria de existir, de ter utilidade ou interesse 

prático.  

                                                        
13  Comentário 3 ao artigo 1.7. dos Princípios UNIDROIT (2010), cf. disponível [online] in 
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/414-chapter-1-general-
provisions/869-article-1-7-good-faith-and-fair-dealing: “the reference to ‘good faith and fair dealing in 
international trade’ first makes it clear that in the context of the Principles the two concepts are not to be 
applied according to the standards ordinarily adopted within the different national legal systems. In other 
words, such domestic standards may be taken into account only to the extent that they are shown to be 
generally accepted among the various legal systems. A further implication of the formula used is that good 
faith and fair dealing must be construed in the light of the special conditions of international trade”. 
14 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., pp. 131 e ss. 
15 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 177. 
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Para ilustrar esse crítica, vale recordar o relato de DEZALAY e GARTH, de acordo 

com quem “um advogado especialista em arbitragem, de um grande escritório em Paris, 

afirmou que a lex mercatoria pode ser sujeita a abuso quando o árbitro não quiser escolher 

uma lei nacional ou quando decidir que alguma coisa é lex mercatoria porque é uma 

resposta que o árbitro considera certa. (...)” 16 . Também BONELL, um dos principais 

responsáveis pelos Princípios UNIDROIT, observou que “na ausência de uma definição 

suficientemente precisa da natureza e conteúdo de tais princípios gerais de direito ou da 

hipotética lex mercatoria, uma escolha desse tipo é suscetível a criar uma situação de ainda 

mais  incerteza e e imprevisibilidade”17. 

Apenas para demonstrar como é recorrente e ainda atual essa perspectiva, em 2013 

um autor tcheco afirmou que “de um ponto de vista sistemático, falta à lex mercatoria um 

sistema interno (inner system), um fato que leva a uma miscelânea (patchwork) de muitos 

princípios dispersos. Com suas cláusulas abertas, que permitem uma série de decisões 

arbtrárias, ela é insuficiente para reconstruir a realidade das relações jurídicas”18. 

Com efeito, é fato que a nova lex mercatoria contém muito menos regras supletivas 

da vontade das partes do que os ordenamentos estatais. MAYER
19, assim como MUSTILL

20, 

LAGARDE
21  e KASSIS 22 , apontam, cada um à sua maneira, que a lex mercatoria tem 

somente um número ínfimo de regras precisas limitadas à teoria das obrigações.  

Nesse cenário, portanto, os princípios exercem um papel fundamental. Advertem 

aqueles mesmos autores, complementando a observação acima, que os princípios gerais 

têm um nível tal de generalidade que os impede de fornecer diretamente a solução a um 

litígio23 . KAHN, por exemplo, afirma que a boa-fé é “mais uma diretiva filosófica de 

                                                        
16 Y. DEZALAY; B. GARTH, Merchants of law…, p. 40. 
17 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale del diritto dei contratti – I Principi UNIDROIT dei contratti 
commerciali internazionali, 2ª ed. Milano, Giuffrè, 2006, p. 23: “in assenza di una definizione 
sufficientemente precisa della natura e dei contenuti di tali principi generali di diritto o della ipotetica lex 
mercatoria, una scelta del genere rischia di dar luogo ad una situazione di incertezza e imprevidibilità ancora 
maggiori”. 
18 L. SHMATENKO, Is Lex Mercatoria Jeopardizing the Application of Substantive Law?, in Czech (& Central 
European) Yearbook of Arbitration, v. 13, 2013, p. 94: “from a systematic point of view, lex mercatoria 
lacks an inner system, a fact which leads to a patchwork of many dispersed principles. With its open clauses, 
which allow for a number of arbitrary decisions, it is insufficient to rebuild the reality of legal relations”.  
19 P. MAYER, Le Principe de Bonne Foi devant les Arbitres du Commerce International, in Festschrift Pierre 
Lalive, Basel, Frankfurt a.M., 1993, p. 550. 
20 M. MUSTILL, The New Lex Mercatoria…, após listar 20 princípios da nova lex mercatoria, salienta que 
“this list, incomplete as it may be, seems rather a modest haul for 25 years of international arbitration”. 
21 P. LAGARDE, Approche critique..., p. 135. 
22 A. KASSIS, L’autonomie de l’arbitrage..., p. 405.  
23A. KASSIS, L’autonomie de l’arbitrage..., p. 405. 
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avaliação de um comportamento do que uma uma verdadeira regra em razão de sua 

imprecisão”24. 

MAYER alerta que, por ser a boa-fé um conceito aberto, insere-se no sistema uma 

forma discreta de eqüidade. Sua utilização pelos árbitros seria perfeitamente justificável, 

mas, em conjunto com a nova lex mercatoria, haveria um grau indesejável de 

imprevisibilidade25. HESSELINK, por sua vez, afirma que a boa-fé é norma tão aberta, que 

deixa de ter qualquer conteúdo26. 

Ou seja, considerando que (i) a boa-fé é fundamento da nova lex mercatoria, ao 

lado do pacta sunt servanda, podendo esmaecer a estrita aplicação deste, com a imposição 

de obrigações de comportamento, e ensejar um controle social dos contratos comerciais 

internacionais27, e (ii) o contexto atual (a) é moldado por uma maior relevância e interesse 

prático dos princípios e (b) reflete uma crescente utilização da boa-fé em um papel mais 

central e decisório, o conteúdo e aplicação da boa-fé é e deve ser objeto de 

questionamentos e  reflexões.  

Isto é, na medida em que a boa-fé exerce na nova lex mercatoria um controle de 

conduta (e aqui é importante recordar o papel dos contratos no novo ius mercatorum, como 

instrumento de cooperação e criação de normas, para além da soma dos interesses das 

partes28 - 29  e o impacto dos contratos relacionais30), podendo fundamentar a alteração, 

                                                        
24 P. KAHN, Les principes généraux..., p. 319: “(...) l’utilisation si fréquente du principe général de droit du 
respecte de la bonne foi qui est le pivot du raisonnement de beaucoup de tribunaux arbitraux est plus une 
directive philosophique d’évaluation d’un comportement qu’une véritable règle en raison de son impécision”. 
25 P. MAYER, Le Principe de Bonne Foi..., pp. 547 e ss. 
26 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith, in A. HARTKAMP, M. W. HESSELINK, et. al., Towards a 
European Towards a European Civil Code, 3a ed., Kluwer, the Netherlands, 2008, cf. disponível [online] in 
http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1098856_code88206.pdf?abstractid=1098856&mirid=1, 
p. 640. 
27 K. P. BERGER, The relationship between the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
and the new lex mercatoria, Verona Faculty of Law (Italy), Faculty of Law, 4-6-Nov-1999, in Uniform Law 
Review (2000), p. 153. Basta ver, por exemplo, as regras dos Princípios UNIDROIT sobre o dever de 
cooperação entre as partes, o dever de minimizar os danos, a possibilidade de anulação do contrato por 
declarações falsas, entre outros. 
28 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique de la Clause Générale en Droit Français et dans les Autres 
Systèmes Juridiques Romanistes, in S. GRUNDMANN, D. MAZEAUD, General Clauses and Standards in 
European Contract Law, the Netherlands, Kluwer, 2006, p. 26 e 36, destaca a transição do modelo de 
concepção consensualista do contrato (troca de vontades determinando obrigações livremente escolhidas 
pelas partes) para uma concepção econômica do contrato (“instrumento de desenvolvimento das atividades 
econômicas”), que ela denomina de contrato-troca (“contrat-échange”), como instrumento para circulação 
das riquezas, exercendo função além dos interesses próprios das partes. Nesta concepção econômica, os 
interesses gerais são superiores, o que incluir (pelo favor contractus) a sobrevivência do contrato, que deve 
ser objeto de colaboração entre as partes. É a esse título o juiz pode intervir. Para ela (p. 38), “a cooperação 
(…) se justifica pela ideia do contrato-troca, o contrato tem um interesse econômico diferente da soma dos 
interesses individuais das partes” (“la coopération (...) se jusitifie par l’idée du contrat-échange, le contrat 
present un intérêt économique différent de la somme des intérêts individuels des parties”). 
29 O contrato, na sociedade pós-industrial, passa a ser fonte normativa, transcendendo a “mera circulação de 
produtos e assume outras funções (criadora, instrumento de concorrência, comunicativa, normativa, entre 
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correção ou exclusão de obrigações estabelecidas entre as partes, o receio de 

imprevisibilidade relacionado à decisão arbitral pode aumentar, especialmente em função 

da falta de clareza, transparência ou detalhamento quanto a seu conteúdo, funções e 

limites. DALHUISEN também o efeito ou o receio de noções de boa-fé relacionadas às 

relações de consumo serem aplicadas à esfera profissional31.  

Assim, o que se quer dizer, é que de fato a boa-fé pode contribuir para a 

imprevisibilidade da nova lex mercatoria, se utilizada sem se atentar à necessidade de 

concretização de seu conteúdo, a uma análise e aplicação funcional, associada a seus 

respectivos limites, especialmente impostos pelo pacta sunt servanda (a partir dos riscos 

assumidos e expectativas das partes), como se proporá ao longo deste trabalho.  

                                                                                                                                                                        
outras) além da relação individual”. Assim, “o contrato passa a tocar interesses que transcendem suas partes e 
envolvem a esfera dos interesses coletivos (ou privados de relevância pública)”. Vide A. B. SCHULZ, Os 
contratos comerciais internacionais..., pp. 41-3 e p. 46. C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, 
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference 
(DCFR) - Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private 
Law (Acquis Group), Munique, Sellier, 2009, cf. disponível [online] in 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, p. 50, anotam no relatório 
apresentando o Draft of Common Frame of Reference: “contratos prejudiciais a terceiros e à sociedade em 
geral. Um fundamento para invalidação do contrato, ainda que tenha sido livremente acordado entre duas 
partes iguais, é o de que ele (ou mais frequentemente o cumprimento de alguma obrigação pore le prevista) 
teria em efeito seriamente danoso a terceiros ou à sociedade. Assim, contratos que são ilegais ou contrários à 
ordem pública nesse sentido são inválidos (dentro da União Europeia, um exemplo comum é o dos contratos 
que infringem os artigos sobre concorrência do Tratado)” (“contracts harmful to third persons and society in 
general. A ground on which a contract may be invalidated, even though it was freely agreed between two 
equal parties, is that it (or more often the performance of the obligation under it) would have a seriously 
harmful effect on third persons or society. Thus contracts which are illegal or contrary to public policy in this 
sense are invalid. (Within the framework of the EU a common example is contracts which infringe the 
competition articles of the Treaty)”. 
30 W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable Expectations – A General Principle of Good Faith, in Oxford 
University Commonwealth Journal, v. 1, n. 2, 2001, p. 197, por exemplo, destaca que “no direito moderno 
dos contratos, negócios relacionais cresceram de forma significativa. Nesses dinâmicos negócios, as partes 
não conseguem prever toda e qualquer contingência. Elas ‘habitualmente ... confiam na sorte ou na boa fé da 
outra parte’ [De Monchy v Phoneix Insurance Coo f Hartford (1929)]” (“in modern contract law, relational 
dealings have grown significantly. In these dynamic transactions, parties cannot provide for every 
contingency. They ‘habitually ... trust to luck or the good faith of the opposite party’). YEE (pp. 197-8), 
complementa que “o quadro clássico deveria ser repintado como segue: (1) os contratantes prudentes 
reconhecem que a desvantagem da concessão é menor do que a desvantage, de ser excluído do negócio; (2) 
em contratos de longo prazo, as partes subordinam interesses de curto prazo a interesses maiores de longo 
prazo – um espírito de cooperação existe quando os contratantes exercem alguma limitação na busca do 
próprio interesse para o sucesso do empreendimento; e (3) a utilidade simbólica do gesto de cooperação é 
essencial (“The classical picture should be repainted as follows: (1) prudent would-be contractors concede 
ground to the point where the disutility of concession is less than the disutility of being excluded from the 
deal; (2) in long-term dealings, parties subordinate short-term interests to greater long-term interests a spirit 
of co-operation exists where contractors exercise some restraint in the pursuit of self-interest for the success 
of the venture; and (3) the symbolic utility of a co-operative gesture is essential”. Sobre um apanhado geral 
dos debates teóricos a respeito dos contratos relacionais, vide R. S. DORFMAN, The Regulation of Fairness 
and…, pp. 96 e ss.  
31 J. H. DALHUISEN, Dalhuisen on Transnational and Comparartive Commercial, Financial and Trade Law, 
3a ed., Portland, Hart, 2007, p. 290. 
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Entretanto, a utilização equivocada ou exagerada da boa-fé, sem maiores cuidados, 

por uns, não é razão para afastá-la ou deixar de lhe atribuir um papel importante no 

desenvolvimento e operação da nova lex mercatoria. Segundo Ainda mais em um contexto 

de um direito, um ordernamento em formação, um work in progress32. DALHUISEN,  “com 

efeito, uma regra vaga (ou como os alemães denominam, uma cláusula geral) deixada para 

ser implementada, atribuindo maior discricionariedade judicial, pode muitas vezes ser 

melhor do que uma regra errada ou do que a inexistência de uma regra”33. 

A este respeito, aliás, vale recordar que na Alemanha, inclusive nos trabalhos 

preparatórios para elaboração do Código Civil e nos anos que se seguiram, houve muita 

resistência e debates quanto à inclusão da boa-fé como noção geral (assim como bons 

costumes, usos, equidade), pela insegurança em relação aos resultados34. Mas, atualmente, 

a boa-fé ocupa uma posição de muito destque naquele ordenamento, sem que se repute o 

direito alemão como imprevisível. Como pontuam ZIMMERMANN e WHITTAKER, a boa-fé 

não é nem a rainha das regras nem uma praga, mas simplesmente uma recordação ou 

convite para os tribunais especificarem, suplementarem e modificarem o direito, como 

sempre fizeram”35 

A boa-fé, se corretamente utilizada, pode contribuir enormemente para o 

desenvolvimento da nova lex mercatoria, como ordenamento jurídico36, à medida que 

proporcionar regras (deveres e obrigações) específicas que, sendo flexíveis, assegurem 

                                                        
32 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 177. 
33 J. H. DALHUISEN, Dalhuisen on Transnational…, p. 290: “indeed a vague rule (or as the Germans call it a 
Generalklauseel) left to be implemented, resulting in some greater judicial discretion, may often be better 
than a wrong rule or no rule at all”. 
34 B. JALUZOT, La bonne foi dans les..., p. 182. Vide também a respeito R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, 
Good faith in European Contract …, p. 20 e M. AUER, The Structure of Good Faith – A Comparative Study 
of Good Faith Arguments, 2006 cf. disponível [online] in http://ssrn.com/abstract=945594, p. 24, segundo 
quem, nos materiais legislativos relacionados à primeira minuta do Código, de 1887, houve uma discussão 
bastante grande, a partir dos bons costumes, a respeito da tensão entre flexibilidade e a discricionariedade 
judicial não controlável. Segundo parte do material transcrito por AUER, “esta disposição deve ser 
considerada como um importante passo legislativo, mas que carrega alguns perigos. Garante ao juízes um 
nível de discricionariedade inédito nessa área de direito. A possibilidade de erro não pode ser excluíd. 
Entretanto, considerando a consciência do judiciário alemão, é legítimo confiar sem hesitação na assunção de 
que essa provisão somente será aplicável bo sentido que lhe é dado” (“the provision has to be regarded as an 
important legislative step, which might not be without hazard. It grants a degree of judicial discretion 
unprecedented in such a central subject of law. The possibility of error cannot be excluded. Given the 
conscientiousness of the German judiciary, however, it is legitimate to unhesitatingly rely on the assumption that 
the provision will only be applied in the sense in which it is given”). 
35 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 32: “all in all, therefore, §242 
BGB is neither ‘queen of rules’ nor ‘baneful plague’ but an invitation, or reminder, for courts to do what they 
do anyway and have always done: to specify, supplement and modify the law, i.e. to develop it in accordance 
with the perceived needs of their time”. 
36 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., pp. 149 e ss. 
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maior proteção tanto ao contrato, assegurando a sua finalidade ou espírito, e quanto ao 

comércio como um todo, por meio do respeito à ordem pública. 

1.3. O conteúdo ético da nova lex mercatoria: desenvolvimento e correção de 
curso? 
 

A segunda crítica, mencionada no item 1.2 acima, sugere que a nova lex mercatoria 

é fator de desequilíbrio e implica um grave problema de legitimidade em relação a suas 

fontes e produção de seu conteúdo, levando ao favorecimento dos mais fortes ou 

desenvolvidos.  

KAHN afirmou, certa vez, que a finalidade da nova lex mercatoria, como expressão 

da juridicidade da societas mercatorum, é servir interesses econômicos, o que constitui, a 

um só tempo, seu limite e fraqueza37. 

Sem discutir as correções ou incorreções de cada uma das críticas acima, que não é 

objeto deste trabalho, parece evidente que o caminho para corrigir o curso da nova lex 

mercatoria passa também pela (melhor) utilização do princípio da boa-fé objetiva, em 

referência aos valores da ordem pública imanente. Isto é, ainda que por si só não seja 

suficiente para endereçar todas as questões, o aprofundamento e desdobramento 

transparente desse princípio pode prestar contribuição valiosa. 

Antes mesmo de investigar a relação entre a boa-fé na nova lex mercatoria e a 

ordem pública, é importante compreender e contextualizar a relação da nova lex 

mercatoria com os diversos níveis ou acepções diferentes de ordem pública. 

1.3.1. Nova lex mercatoria e ordem pública 
 

É consequência do pluralismo jurídico da sociedade pós-industrual a coexistência 

de ordens jurídicas em um mesmo espaço (territorial, político ou jurídico), que por vezes 

se excluem e, por outras, se complementam ou concorrem entre si38. 

 Os atos jurídicos praticados ou fatos jurídicos ocorridos no âmbito de determinada 

ordem jurídica, para que possam produzir efeitos em outras ordens jurídicas, estão sujeitos 

ao filtro de ordem pública. Sob a perspectiva da ordem jurídica produtora dos efeitos, a 

ordem pública é medida de respeito e reciprocidade às demais ordens jurídicas39, buscando 

                                                        
37 P. KAHN, Droit international économique, droit du developpement, lex mercatoria – concept unique ou 
pluralisme des ordres juridiques?, in Droit des relations economiques internationales – Études offertes a 
Berthold Goldman, Paris, Litec, 1982, p. 100. 
38 D. TERRE, Le pluralisme et le droit..., p. 77 e A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 
184. 
39 F. OSMAN, Les príncipes généraux..., 456. 
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evitar dar guarida a atos ou fatos jurídicos contrários às demais ordens jurídicas. Já do 

ponto de vista das ordens jurídicas receptoras de tais atos ou fatos, a ordem pública é meio 

de defesa para prevenir que sejam admitidos efeitos de outras ordens jurídicos que sejam 

contrários às suas “noções mais básicas de moralidade e justiça”40.  

 Em outra ocasião, pesquisando a respeito da ordem pública na Convenção de Nova 

Iorque sobre o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras, de 1958, 

foi possível identificar cinco níveis ou acepções distintas de ordem pública41. 

 A ordem pública interna de um determinado Estado, aplicável às relações jurídicas 

cuja totalidade dos efeitos estejam circunscritos à sua ordem jurídica, constitui o primeiro 

nível ou acepção.  

 O segundo nível, mais restrito do que o primeiro42, a ordem pública internacional 

de um Estado, vinculada ao direito internacional privado, atua sobre os fatos mistos ou 

multinacionais 43 . Como ensina MARISTELA BASSO, a ordem pública do direito 

internacional privado “impede e condiciona: (i) a aplicação do direito estrangeiro; (ii) o 

                                                        
40  Vide decisão prolatada pela Corte de Apelação do Segundo Circuito (Nova Iorque, Connecticut e 
Vermont) no caso Parsons & Whittemore Overseas Inc. v. RAKTA – United States Court of Appeals, Second 
Circuit. - 508 F.2d 969 (1974), conforme disponível [online] in http://law.justia.com/cases/federal/appellate-
courts/F2/508/969/367069/. Segundo J. DOLINGER, Direito Internacional Privado – Parte Geral, Rio de 
Janeiro, Renovar, 8ª ed., 2005, p. 386, “o princípio de ordem pública é de natureza filosófica, moral, relativa, 
alterável e, portanto, indefinível” e “... é o reflexo da filosofia sócio-político-jurídica de toda legislação, que 
representa a moral básica de uma nação e que protege as necessidades econômicas do Estado”. DOLINGER 
(pp. 389 e ss.) atribui as seguintes características ao princípio de ordem pública: (i) relatividade ou 
instabilidade, indicando que a noção de ordem pública varia no tempo e no espaço40; (ii) contemporaneidade, 
de forma que o teste de violação à ordem pública deve se basear na “mentalidade jurídica” à época do 
julgamento e não da ocorrência do fato ou ato jurídico40; (iii) fator exógeno, significando que “a ordem 
pública não é um fator imanente à norma jurídica. Esta pode ser imperativa, proibitiva, ter caráter 
obrigatório, ius cogens, mas a carcaterística da ordem pública é exógena”. ORLANDO GOMES, Contratos, 24ª 
ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001, pp. 24-5 esclarece que, a “dificuldade, senão a impossibilidade, de 
conceituá-las (restrições à liberdade de contratar, ou seja, ordem pública e bons costumes) permite sua 
ampliação e ou restrição conforme o pensamento dominante em cada época e em cada país, formado por 
idéias morais, políticas e filosóficas e religiosa...”. Vide A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção de 
Nova Iorque sobre Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, in RBA, n. 38, 2013, 
pp. 72 e ss. 
41 A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., pp. 77 e ss. 
42  A. J. VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial 
Interpretation, The Hague, Kluwer Law International, 1981, p. 359, destaca, acertadamente, que “o número 
de matérias sujeitas à ordem pública em casos internacionais é menor do que em casos domésticos” ( “the 
number of matters to fall under public policy in international cases is smaller than in domestic cases”). Em A. 
B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., p. 80, concluiu-se: “pode-se ilustrar a relação entre a ordem 
pública interna e a ordem pública internacional como dois círculos concêntricos. A ordem pública 
internacional seria o menor, totalmente contido pelo círculo representando a ordem pública interna, mais 
ampla. Assim, tudo o que for considerado como ordem pública internacional necessariamente será 
considerado ordem pública interna. A recíproca não é verdadeira. Nem tudo o que for de ordem pública 
interna será internacional”.  
43 Vide, a respeito, M. BASSO, Curso de Direito Internacional Privado, São Paulo, Atlas, 2009.  
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reconhecimento dos atos praticados, das declarações de vontade de fatos ocorridos no 

exterior; e (iii) a execução de sentenças proferidas por tribunais estrangeiros”44.  

 Existe ainda um terceiro nível possível de ordem pública vinculada aos Estados: a 

ordem pública de natureza regional, fundada, em última instância, no direito estatal ou 

inter-estatal45. Como exemplo, pode-se citar a União Europeia ou mesmo o que prevê o 

Ato Uniforme Relativo ao Direito da Arbitragem, de 1999 (possibilidade de não 

homologação em caso de contrariedade à ordem pública internacional dos Estados-partes). 

Independente das ordens jurídicas estatais, desenvolveu-se, no âmbito da nova lex 

mercatoria, uma ordem pública transnacional (ou a-nacional) própria do comércio 

internacional46. Ela emerge, como observa OSMAN, de um conjunto de princípios gerais47 

que constitui um núcleo duro do novo ius mercatorum48. MAYER afirma que, “de fato, a 

ordem pública transnacional é um instrumento necessário na arbitragem internacional”49.  

Como já se teve oportunidade de afirmar, “MAYER define a ordem pública 

transnacional como o conjunto de princípios que, mesmo não pertencendo a um Estado em 

particular, pode fundar a decisão de um árbitro para impedir a exequibilidade de um 

contrato comercial internacional ou, indiretamente, afastar a aplicação da lei que seria 

normalmente aplicável ao contrato. Ilustrando a operação da ordem pública transnacional, 

FOUCHARD aponta que, pelo método transnacional, um árbitro pode considerar ilegal um 

contrato, ainda que tido como legal pela lex contractus, com base em valores amplamente 

aceitos pela comunidade internacional. Como exemplo, pode-se citar a proteção de bens 

                                                        
44 M. BASSO, Curso de Direito Internacional Privado, São Paulo, Atlas, 2009, p. 267. 
45 A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., p. 80. 
46 B. GOLDMAN, The applicable law – general principles of law – the “lex mercatoria”, in Contemporary 
problems in international arbitration, Julian D. M. Lew, Center for commercial Studies, London, 1986, p. 
115 e I. STRENGER, Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria, São Paulo, LTr, 1996, p. 139. 
47 P. KAHN, Les principes généraux du droit devant les arbitres du commerce international, in Journal du 
Droit International, v. 116, n. 2, 1989, p. 307, afirma que os princípios gerais de direito expressam uma 
ordem pública transnacional fundamental que as partes não podem derrogar ou afastar. Como destaca E. 
LOQUIN, Oú en est la lex mercatoria?, in C. LEBEN; E. LOQUIN; M. SALEM (org.), Souveraineté étatique et 
marchés internationaux à la fin du 20ème siècle, à propos de 30 ans de recherche du CREDIMI – mélanges 
en l'honneur de Philippe Kahn, Paris, Litec, 2000, p. 31, a ordem pública transnacional é afirmada não só por 
meio das decisões arbitrais ou judiciais, mas também por normas informais. 
48 F. OSMAN, Les principes généraux de la lex mercatoria – contribution à l'étude d'un ordre juridique 
anational, Paris, Libr. générale de droit et de jurisprudence, 1992, p. 456, segundo o qual existe “um corpo 
de princípios, constituindo o vértice da pirâmide de normas mercantis (mercatiques) e também seu núcleo 
duro.... Vê-se, por analogia às ordens juridicas estatais – ordem pública - e interestatais – jus cogens – , a 
evidência do surgimento de uma ordem pública anacional” (“un corps de principes, qui constituent le sommet 
de la pyramide des normes ‘mercatiques’ ainsi que son noyau dur.... Nous y voyons, par analogie aus ordres 
juridiques étatiques – ordre publique –, et interétatique – jus cogens –, la preuve de l’emergénce d’un ordre 
publique anational”). 
49 P. MAYER, Effects of International Public Policy in International Arbitration, in Julian D. M. Lew e 
Loukas A. Mistellis (ed.), Pervasive Problems in International Arbitration, The Hague, Kluwer Law 
International, 2006, p. 62: “indeed, transnational public policy is a necessary device in inetrnational 
arbitration”. 
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culturais, cristalizada no famoso caso Plateau de Pyramides, e a invalidade de contratos em 

razão de corrupção (ex. CCI 2730/1982)”50  ou ainda os contratos tendo por objeto a 

comercialização de órgãos humanos (ex. CCI 5617/1989)51.  

 Foram identificados acima quatro níveis ou acepções de ordem pública: interna, 

internacional (vinculada ao direito internacional privado), regional e transnacional52.  

Cada um deles e todos esses níveis de ordem pública estão subordinados à ordem 

pública pertencente ao direito internacional público, denominada por LALIVE de “ordem 

pública verdadeiramente internacional”53. Ela se funda no jus cogens, como previsto no 

artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados54, expressando os valores de 

maneira geral compartilhados pela comunidade internacional55.  

De acordo com os comentários à Resolução adotada pela International Law 

Association, na Conferência de Nova Delhi de 2002 (“Resolução ILA”), “sugeriu-se que 

este conceito deveria ter aplicação universal, apesar de escopo muito restrito, 

compreendendo: regras fundamentais de direito natural; princípios de justiça universal, ius 

cogens no direito internacional público; e os princípios gerais de moralidade aceitos por 

aquilo que é denominado de nações civilizadas’”56.  

Como já se manifestou anteriormente, “são exemplos de manifestações da ordem 

pública verdadeiramente internacional a proibição à escravidão, o respeito aos direitos 

humanos, a proteção ao meio-ambiente, ao patrimônio da humanidade, entre outros”57.  

O conteúdo da ordem pública verdadeiramente internacional deveria constituir o 

núcleo menor da ordem pública de um Estado ou da ordem pública transnacional. Ou seja, 

tudo o que for de ordem pública verdadeiramente internacional (ou seja, vinculada ao 

                                                        
50 A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., p. 83. 
51 P. MAYER, Effects of International Public Policy…, p. 63 e 68. 
52 Há também as leis de polícia ou de aplicação necessária ou imediata: “diferentemente da intervenção com 
base na ordem pública, que filtra, bloqueia ou exclui, conforme o caso, a aplicação de uma lei estrangeira, a 
validade de um contrato ou o reconhecimento e a execução de uma sentença judicial ou arbitral, a aplicação 
de uma lei de polícia substitui a aplicação da lei estrangeira nos aspectos regulados pelas leis de aplicação 
necessária. Estas, segundo Wires, se aplicam antes e com precedência sobre as leis estrangeiras aplicáveis” 
(A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., pp. 74-5). 
53 P. LALIVE, Ordre Public Transnational.... Este é também o entendimento contido em P. MAYER, A. 
SHEPPARD, Final ILA Report on...  
54 Art. 53: “uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela 
comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida 
e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza”. 
55 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., pp. 237-8. 
56 P. MAYER, A. SHEPPARD, Final ILA Report on..., p. 258: “it has been suggested that this concept should be 
of universal application, albeit of very restricted scope, comprising: fundamental rules of natural law; 
principles of universal justice; jus cogens in public international law; and the general principles of morality 
accepted by what are referred to as ‘civilised nations’”. 
57 A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., p. 84. Vide também J. DOLINGER, A Ordem Pública 
Internacional em seus Diversos Patamares, in RT, v. 828, 2004, pp. 38 e ss. 
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direito internacional público) deveria ser necessariamente ordem pública interna e 

internacional (vinculada ao direito internacional privado) de cada um dos Estados, assim 

como deveria ser ordem pública transnacional. Isto é, a ordem pública verdadeiramente 

internacional deveria estar integralmente contida na ordem pública da nova lex mercatoria 

e na internacional de cada um dos Estados. 

Cabe aqui, tal como já comentado em outra ocasião58 , uma ressalva quanto à 

denominação dos diferentes níveis de ordem pública. Naturalmente, não há uniformidade 

tanto quanto à classificação teórica acima, como em relação à denominação proposta. 

A ordem pública internacional, como se viu, pode ser utilizada para se referir à 

ordem pública do direito internacional privado ou à ordem pública vinculada ao direito 

internacional público, que é também mais comumente conhecida como ordem pública 

verdadeiramente internacional, esta por sua vez muitas vezes utilizada até mesmo como 

sinônimo de ordem pública transnacional59.  

Ordem pública transnacional e a ordem pública verdadeiramente internacional não 

noções distintas e não sinônimos. A primeira diz respeito a um ordenamento jurídico 

transnacional, a nova lex mercatoria, e a segunda é direito internacional, inter-estatal, e 

está vinculada ao direito internacional público. 

Além disso, a fim de se evitar incerteza em relação a qual ordem pública se quer 

referir, serão utilizados neste trabalho – em vez de simplesmente ordem pública 

internacional – os termos “ordem pública vinculada ao direito internacional privado” e 

“ordem pública vinculada ao direito internacional público”.  

Se para fins de homologação de um laudo arbitral interessam a ordem pública 

vinculada ao direito internacional privado, a regional e aquela vinculada ao direito 

internacional público, ao árbitro de uma disputa em que a nova lex mercatoria for aplicada, 

como se detalhará a seguir, interessam a ordem pública transnacional e a ordem pública 

vinculada ao direito internacional público. Quando a nova lex mercatoria for aplicada em 

conjunto com um direito nacional, há que se analisar a que título é feita a referência ao 

direito nacional e à nova lex mercatoria. Isto é, se a aplicação da nova lex mercatoria tiver 

                                                        
58 A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., pp. 75 e ss. 
59  O tratamento como sinônimos da ordem pública verdadeiramente internacional e da ordem pública 
transnacional reflete uma prática mais ou menos generalizada e refletida na Resolução ILA. A origem deve 
provavelmente estar ancorada nos apontamentos de P. LALIVE, Ordre Public Transnational (ou Réellement 
International) et Arbitrage International, trad. port. de P. B. CASELLA, Ordem pública transnacional e 
arbitragem internacional – conteúdo e realidade da ordem pública transnacional na pratica arbitral, in 
Revista do Direito do Comércio e das Relações Internacionais, v. 1, n. 1, 1989, já que em seu texto os dois 
tipos de ordem pública ora são tratados como distintos, ora são tratados em conjunto.  
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como finalidade a transnacionalização de uma determinada decisão, a ordem pública 

transnacional deve ser aplicada e prevalecer60. 

 

1.3.2. A ordem pública como unidade de sentido e coerência da lex mercatoria: o 
papel da boa-fé 

 

No âmbito da nova lex mercatoria, a intervenção dos árbitros em nome de ordem 

pública (a transnacional e a internacional vinculada ao direito internacional público) deve 

ocorrer excepcionalmente e se limitar ao essencial, suficiente para “assumir a coesão e a 

coerência de um sistema em circunstâncias excepcionais de modo a não fazer do meio 

empresarial empresas fechadas, indiferentes”61. 

Entretanto, o fato de a intervenção a tal título se caracterizar como exceção, não 

significa, de modo algum, que o conteúdo da ordem pública pertencente ao direito 

internacional público seja suficiente. Ao contrário, como já comentado alhures, deve-se 

“reforçar a construção do direito internacional público. Tal como sugere DELMAS-MARTY, 

‘para assegurar a previsibilidade de um ... direito de múltiplas texturas, variando entre 

direito duro (droit dur) e direito mole (droit souple), seria também necessário aprender a 

utilizar toda a gama de lógicas: a lógica clássica binária quando se tratar de conceitos 

duros, rígidos (e.g., direitos humanos, meio-ambiente), como os como direitos 

inderrogáveis ou mais amplamente o jus cogens’62. À construção da nova lex mercatoria 

como direito das possibilidades, impõe-se a composição dos atores públicos, privados e 

sociedade civil para a construção e consolidação de uma ordem das necessidades a fim de 

evitar a monetização ou mercantilização dos direitos”63.  

A ordem pública transnacional e ordem pública vinculada ao direito internacional 

público são a unidade de sentido da nova lex mercatoria. É somente a partir da ordem 

pública, como referência e unidade de sentido, que os princípios, usos e jurisprudência 

arbitral devem se pautar e se desenvolver a fim de “imprimir coerência à nova lex 

                                                        
60 F. MARRELLA, La nuova lex mercatoria..., p. 431 
61 P. KAHN, Les principes généraux..., p. 318: “assumer la cohésion et la cohérence d’un système dans des 
circonstances exceptionnelles de façon à ne pas faire de milieux d’affaires des sociétés fermées, 
indifférentes”. 
62 M. DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit..., pp. 413-4: “pour garantir la previsibilitè d’un... 
droit à textures múltiples, allant du droit dur au droit souple il serait en outre nécessaire d’apprendre à utiliser 
toute le palette des logiques: la logique binaire classique quand’il s’agit de concepts durs, comme les droits 
indérogeables ou plus largement le jus cogens ....”. 
63 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., pp. 186-7.  
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mercatoria e compatibilizar sua existência e desenvolvimento com outros valores da 

sociedade que não econômicos” 64. 

CREMADES afirma que “a globalização da economia e o desenvolvimento da 

arbitragem para proteção de investimento apagaram a tênue linha entre direito 

internacional público e privado. Os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações 

civilizadas a que faz referência o artigo 38 do Estatuto da CIJ, também tem sua eficiência 

nas áreas de comércio ou investimento internacional” e transcreve parte da decisão 

proferida no caso Vallisoletana S.L. v. Republic of El Salvador, afirmando que: “‘a boa-fé 

é um princípio supremo, que governa todas as relações em todos os seus aspectos e 

conteúdo’. Assim, a jurisprudência arbitral decidiu repetidamente que a aceitação da boa-fé 

pelo investidor não é possível se houver corrupção, lavagem de dinheiro ou fraude na 

realização de investimento; o investimento seria precluído pelo princípio da boa-fé”65. 

A boa-fé é, assim, também expressão da ordem pública no âmbito da nova lex 

mercatoria e seu sentido delas se extrai. Como já se afirmou, na sociedade pós-industrial, 

com a publicização do direito privado e a privatização do direito público, alterando as 

fronteiras entre direito público e privado 66 , assumindo o contrato novos contornos e 

funções67, a boa-fé também se presta a concretizar a ordem pública no âmbito contratual e 

a partir dela adquire sentido. Entretanto, tal como a própria ordem pública, apenas 

excepcionalmente poderá atuar para afastar aquilo que tiver sido ajustado pelas partes, 

como se verá mais adiante. 

 

  

                                                        
64 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 130. 
65 B. M. CREMADES, Good Faith in International Arbitration, in American University International Law 
Review, v. 27, n. 4, 2013, p. 790: “the globalization of the economy and the development of investment 
protection arbitration have erased that fine line between international public law and private law. The general 
principles of law recognized in the civilized nations to which article 38 of the Statute of the ICJ alludes to, 
also have their legal efficacy in the areas of commerce or international investment”; “the arbitration tribunal 
in Inceysa Vallisoletana S.L. v. Republic of El Salvador also clearly expressed itself in this respect: ‘[g]ood 
faith is a supreme principle, which governs legal relations in all of their aspects and content.’ Thus, 
arbitration jurisprudence has repeatedly held that good faith acceptance by the investor is not possible if there 
were corruption, money-laundering or fraud in making the investment; the investment would be precluded by 
the principle of good faith”. 
66 Vide A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 30. 
67 Vide item 1.2 acima e n.r. 28 acima. 
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CAPÍTULO 2 – A BOA-FÉ NA LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA E 

INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS E TRANSNACIONAIS 

2.1. Países da Europa continental 

2.1.1. França 
 

O Code Civil francês, de 1804, dispõe que “as convenções legalmente formadas 

têm valor de lei para aqueles que as fizeram. Elas podem ser revogadas somente com seu 

consentimento mútuo, ou nos casos autorizados pela lei. Elas devem ser executadas de 

boa-fé”68. Em seguida, prescreve o Código Civil da França que “as convenções obrigam 

não apenas àquilo nelas expresso, mas também a todas as consequências que a equidade, o 

uso ou a lei conferirem à obrigação, de acordo com a sua natureza” 69.  

Segundo JALUZOT, “deliberadamente, os autores do Código Napoleão confiaram ao 

juiz o controle da execução das convenções, sob a diretiva da boa-fé”70. Entretanto, apesar 

de haver uma tal disposição legislativa com caráter mais geral, e a atribuição da 

prerrogativa aos juízes de controlar o contrato (incluindo corrigir), com o tempo na prática 

passou-se a não exercer tais poderes71. De acordo com JAUFFRET-SPINOSI, uma das razões 

para tanto é que a boa-fé, que ela classifica como cláusula geral72, se assenta sobre uma 

relação de confiança do legislador ao juiz, e na França, diferentemente da Alemanha, 

haveria uma certa desconfiança em relação ao juiz73. 

É assim que a autonomia da vontade historicamente imperou na França, a partir do 

Código Civil, de modo que a boa-fé foi pouco aplicada às relações contratuais em nome da 

intangibilidade do contrato74. Comenta JAUFFRET-SPINOSI que “o juiz entendia que não 

poderia interpretar o contrato investigando a vontade das partes” 75. 

Assim, segundo DALHUISEN que os tribunais franceses historicamente limitam o 

uso da boa-fé em função corretiva apenas em áreas específicas (vizinhos, empregados, 

                                                        
68 “Art. 1134: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne 
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent 
être exécutées de bonne foi”. 
69 “Art. 1135: Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites 
que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature”. 
70 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 133: “délibérement, les auteurs du Code Napoléon ont confie au 
juge le controle de l’exécution des conventions, sous la directive de bonne foi”. 
71 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 233. 
72 Vide item 3.1.2 abaixo sobre a distinção entre princípio, standard e cláusula geral. 
73 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, 2006, pp. 34-5. 
74 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 33 e C. JAUFFRET-SPINOSI, 
Théorie et Pratique…, 2006, pp. 36-7. 
75 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, 2006, pp. 36-7: “le juge estimait ne pouvoir qu’interpreter le 
contrate en recherchant l’intention des parties”. 
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entre outros), em geral com algum desequilíbrio de poderes ou hipossuficiência presentes. 

Dessa forma, reporta DALHUISEN, “o direito francês, no fim, ainda prefere recorrer a 

conceitos mais específicos para definir ou redefinir os direitos e deveres das partes, de 

forma que abus de droit mas também bonne moeurs, fraude, erreur ou enrichissement sans 

cause ou a própria noção de causa, ou impossibilité économique, todos rejeitados 

atualmente para endereçar o impacto de modificação de circunstâncias, são frequentemente 

usados no lugar de uma noção mais ampla de boa-fé em outros contextos”76. 

Entretanto, observa JALUZOT, que essa situação está mudando, já que a Corte de 

Cassação, com o apoio da doutrina, tem cada vez mais recorrido à noção da boa-fé77. 

Também JAUFFRET-SPINOSI destaca um movimento nesse sentido 78 . Por outro lado, 

segundo ZIMMMERMANN e WHITTAKER, há um certo consenso entre os juristas sobre a 

importância da boa-fé como fundamento para a construção das obrigações de lealdade 

(loyauté)79 que têm um sentido mais objetivo na França80. 

Além disso, diferentemente de outros países, enfatiza JALUZOT, “a concepção 

francesa continua a atribuir uma perspectiva à noção da boa-fé e a dar à intenção das partes 

um papel fundamental”81. Segundo a jurista francesa, doutrina e tribunais francês reputam 

a boa-fé como conduta “leal e honesta”, acrescentando alguns doutrinadores a ausência da 

intenção mal-intencionada (malveillante)82, de modo que os tribunais franceses investigam 

não o ato em si, mas se os motivos que levaram à sua prática são bons ou ruins. Ou seja, 

diferentemente do que ocorre na Alemanha e no Japão, “o juiz francês decide se uma 

pessoa está ou não de boa-fé”83. 

Na França, classifica-se as funções da boa-fé a partir das fases contratuais. Isto é, 

divide-se em boa-fé na formação, na execução e na extinção do contrato84, aplicando-se 

também às tratativas, apesar de não estar expresso no Código Civil85. 

                                                        
76 J. H. DALHUISEN, Dalhuisen on Transnational…, pp. 291-2: “French law on the whole still prefers to rely 
on the more specific concepts to define or redefine the parties’ rights and duties, as indeed abus de droit but 
also bonne moeurs, fraude, erreur or enrichissement sans cause or the notion of causa itself, or impossibilite 
économique, all rejected, at the time, however, to redress the impact of changed circumstances, but often 
used instead of the broader good faith notion in other contexts”. 
77 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 246. 
78 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, 2006, p. 35. 
79 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 37. 
80 Vide item 4.2 abaixo. 
81 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 237. “la conception française de la bonne foi continue d’adhérer à 
un vue subjective de la notion et à accorder à l’intention des parties une place fondamentale”. 
82 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 60. 
83 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 94 e p. 80 (“le juge français décide si une personne est ou non de 
bonne foi”). 
84 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 284. JALUZOT critica essa classificação, considerando-a artificial. 
Vide item 3.6 abaixo a esse respeito. 
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2.1.2. Bélgica 
 

Na Bélgica, a boa-fé aparece no Código Civil exatamente como prescrita no 

Código Civil Francês. Assim como na França, o artigo 1.134 prevê que “as convenções 

legalmente formadas têm valor de lei para aqueles que as fizeram. Elas podem ser 

revogadas somente com seu consentimento mútuo, ou nos casos autorizados pela lei. Elas 

devem ser executadas de boa-fé”86. 

De acordo com HESSELINK, na Bélgica, as funções da boa-fé são usualmente 

classificadas em interpretativa; supletiva e restritiva (limitativa, moderadora). Há autores 

que uma quarta função que daria aos tribunais o poder de alterar o conteúdo do contrato87. 

ZIMMERMANN e WHITTAKER destacam, apesar da influência do Código Civil 

francês, “os tribunais belgas (…)recorreram de forma muito mais extensa do que seus 

pares franceses ao princípio da boa-fé na execução dos contratos tal como previsto noa 

rtigo 1.134. Isso ocorreu, ao menos em parte, por influência alemã”88. Eles ressaltam, 

ainda, com base em Beale e Lando, que “os tribunais belgas têm usado extensivamente a 

boa-fé para suplementar obrigações contratuais, mas a utilizaram para limitar obrigações 

apenas em casos de desproporção e abuso de direito. Assim, abuso de direito e boa-fé não 

são noções distintas em direito belga: o abuso de direito é uma expressão da função 

limitativa da boa-fé” 89. 

Ao final, após análise comparada das soluções dos casos investigados no livro por 

eles organizado, ZIMMERMANN e WHITTAKER concluem que “o direito belga algumas 

vezes adota soluções significativamente diferentes aos problemas postos do que o direito 

francês, apesar de compartilharem o mesmo arcabouço legislativo em seus códigos 

civis”90. 

                                                                                                                                                                        
85 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 37. 
86 “Art. 1134: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne 
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent 
être exécutées de bonne foi”. 
87 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 626. 
88  R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract…, p. 52: “the Belgian courts, 
however, have always relied much more extensively than their Grench counterparts on the principle of good 
faith in the performance of contracts as contained in article 1134. This was, at least partly, due to German 
influence… ”. 
89 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 52: “it is pointed out that 
Belgian courts have used good faith extensively in order to supplement contractual obligations but have used 
it to limit obligations only in cases of disproportion and abuse of right. Thus, abuse of right and good faith 
are not distinct notions in Belgian law: abuse of right is an expression of the limitative function of good 
faith”. 
90 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Coming to terms with good faith…, in R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER 
(ed.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge, 2000, p. 654: “Belgian law sometimes 
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2.1.3. Espanha 
 

É nítida a influência da redação francesa no Código Civil espanhol, de 1889, 

segundo o qual “os contratos se aperfeiçoam pelo mero consentimento e, desde então, 

obrigam não apenas ao cumprimento daquilo expressamente pactuado, mas também a 

todas as consequências que, segundo sua natureza, sejam conformes à boa-fé, ao uso e à 

lei”91. Como se verá mais adiante, as legislações francesa e espanhola exerceram grande 

influência no tratamento legislativo da boa-fé em vários países da América Latina. 

Interessante notar que, para além dos contratos, o Decreto de 1836/1974, que 

alterou o preámbulo do Código Civil espanhol, incluiu a previsão de que “os direitos 

devem ser exercidos conforme as exigências da boa-fé”, esclarecendo o texto introdutório 

que, “junto à proibição da fraude e do abuso de direito, vem proclamado o princípio do 

exercício dos direitos conforme a boa-fé. Existem indiscutíveis concomitâncias entre 

aquelas proibições e a consagração, como módulo diretor do exercício dos direitos, da boa-

fé, não obstante as mais amplas manifestações desta. Sem pretender uma alteração do 

desenvolvimento concreto da boa-fé em cada uma das instituições jurídicas, pareceu 

pertinente enuncia-la como postulado básico na medida em que representa uma das mais 

fecundas vias de irrupção do conteúdo ético-social da ordem jurídica”92. 

No Código Comercial, o artigo 57 prescreve que “os contratos comerciais serão 

executados nos termos em que forem feitos e redigidos, sem tergiversar com interpretações 

arbitrárias o sentido reto, próprio e usual das palavras ditas ou escritas, nem restringir os 

efeitos que naturalmente se derivem do modo com que os contratantes tiverem explicitado 

suas vontades e contraídos suas obrigações”93. 

                                                                                                                                                                        
adopts significantly different solutions to the problems posed from French law, despite sharing the same 
legislative framework in their civil codes”. 
91 “Artículo 1258. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 
sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. 
92 “Artículo 7: Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”; “Junto a la 
prohibición del fraude y del abuso viene proclamado el principio del ejercicio de los derechos conforme a la 
buena fe. Existen indiscutibles concomitancias entre aquellas prohibiciones y la consagración, como módulo 
rector del ejercicio de los derechos, de la buena fe, no obstante las más amplias manifestaciones de ésta. Sin 
pretender un alteración del juego concreto de la buena fe en cada una de las instituciones jurídicas, ha 
parecido pertinente enunciarla como postulado básico por cuanto representa una de las más fecundas vías de 
irrupción del contenido ético-social en el orden jurídico” (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
1974-1083). 
93 “Artículo 57: Los contratos de comercio se ejecutarán los términos en que fueren hechos y redactados, sin 
tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni 
restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su 
voluntad y contraído sus obligaciones”. 
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2.1.4. Alemanha 
 

Na Alemanha, o Bürgeliches Gesetzbuch (BGB), de 1900, prevê o princípio da 

boa-fé tanto na interpretação dos contratos quanto no cumprimento de obrigações. Assim, 

o artigo 157 do BGB determina que “os contratos serão interpretados tal como exigido pela 

boa-fé, considerados os usos e costumes”94 e o artigo 242, por sua vez, exige que “o 

devedor deve efetuar sua prestação em conformidade com as exigências da boa-fé, 

considerados os usos”95. São os Treu und Glauben, que significam fidelidade à palavra 

dada e obrigação de inspirar confiança96. Treu und Glauben devem ser entendidos como 

boa-fé objetiva, distinguindo-se de guter Glaube, representando a noção subjetiva da boa-

fé97.  

Diferentemente do que ocorreu na França, a intenção do legislador não era atribuir 

aos tribunais alemães o poder de controlar os contratos98. Relata JALUZOT que “o juiz 

alemão era um pouco hesitante quanto à posição de adotar esta regra vinda do direito 

francês. A primeira decisão que evoca ‘Treu und Glauben’ data de 1901 e rejeita essa 

aplicação. Durante todos os primeiros anos do século XX, o Tribunal do Império tentou 

limitar essas aplicações. Mas a partir de 1914, o juiz traçou o caminho que ele seguiria e 

                                                        
94 “§157 Auslegung von Verträgen: Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rückjsicht auf 
die Verkehrssitte es erfordern”. 
95 “§242: “Leistung nach Treu und Glauben. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leisten so zu bewirken, wie 
Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es efordern”.  
96 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 86 e R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European 
Contract …, p. 18. Estes (pp. 30-1) destacam que “a combinação de Treu und Glauben é algumas vezes 
como algo além da soma de seus component e é amplamente entendido como uma entidade conceitual. Ela 
sugere o standard do comportamento honesto, leal e cuidadoso (considerable), de agir tendo em conta os 
interesses da outra parte, e ele implca e compreende a proteção da confiança legítima” (“Treue, the one 
element of the German frase, signifies faithfulness, loyalty, fidelity, reliability; Glaube means belief in the 
sense of faith or reliance. The combination of Treu und Glauben is sometimes seen to transcend the sum of 
its components and is widely understood as a conceptual entity. It suggests a standard of honest, loyable and 
considerable behaviour, of acting with due regard for the interests of the other party, and it implies and 
comprises the protection of reasonable reliance”).  
97 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 30: “uma coisa é clara, porém: 
boa-fé no sentido de Treu und Glauben deve ser distinguida do sentido de gutter Glaube. Esta última noção 
(frequentemente cunhada de boa-fé subjetiva) tem a ver com conhecimento. Assim, uma pessoa a quem um 
não proprietário tenha transferido a propriedade ainda pode adquirir a titularidade se ele estiver de boa-fé (§ 
932 I BGB); e ele não está ‘de boa-fé’ se ele sabe, ou como resultado de culpa grave (gross negligence) não 
sabe, que aquela propriedade não pertencia àquele que transferiur (§ 932 II BGB). A ‘boa-fé objetiva’ Treu 
und Glauben), por outro lado, constitui um standard de conduta ao qual o comportamento de uma parte deve 
se conformar e pelo qual ele pode ser julgado” (“one thing is clear, however: good faith in the sense of Treu 
und Glauben has to be distinguished from the sense of guter Glaube. The later notion (often dubbed 
subjective good faith) has to do with knowledge. Thus, a person to whom a non-owner has transferred 
property can still acquire ownership if he is in good faith (§ 932 I BGB); and he is not ‘in good faith’ if he 
knows, or as a result of gross negligence does not know, that the piece of property does no belong to 
transferor (§ 932 II BGB). ‘Objective’ good faith (Treu und Glauben), on the other hand, constitutes a 
standard of conduct to which the behaviour of a party has to conform amd by which it may be judged”). 
98 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 233. 
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não parou depois. Em sua decisão fundamental de 26 de maio, ele atribui à regra o domínio 

e os efeitos mais vastos que poderiam haver: ‘o princípio geral [§242 BGB] diminui todas 

as disposições particulares e pode exercer sobre elas um efeito vivo para explicar, alargar, 

complementar ou limitar a letra”99. 

A boa-fé consolidou-se de forma relevante foi utilizada exponencialmente mais a 

partir de uma necessidade prática do que teórica ou acadêmica. Segundo ZIMMERMANN e 

WHITTAKER, em 1923, com o cenário da inflação, na ausência de legislação para tratar das 

consequências desse novo cenário (considerada grave e prejudicial ao respeito do direito e 

da justiça) e ante o conflito entre o princípio do valor nominal do marco alemão e aquilo 

que, segundo a boa-fé, poderia ser esperado do devedor, o tribunal deu preferência à boa-

fé, que regulava todos os negócios jurídicos. As normas cambiais deveriam ser 

desconsideradas se não pudessem ser harmonizadas com a boa-fé”100. 

Comenta AUER que “o abundante uso da boa-fé como meio de adjudicação caso a 

caso alterou de forma permanente o direito material e também o equilíbrio das 

competências institucionais e o estilo das opiniões judiciais no direito alemão”101. Não sem 

críticas. Em 1933, elas atingiram o ápice e poucas semanas após Hitler assumir o poder, 

Hedemann publicou Die Flucht in die Generalklauseln – eine Gefahr für Recht und Staat 

(A fuga para as cláusulas gerais – Um perigo para o Direito e para o Estado), em que ele 

“alertava insistentemente que essa mudança na jurisprudência e a discricionariedade 

judicial irrestrita destruiu a função vital das normas jurídicas como restrição ao poder. Ele 

comparou a a Alemanha com o Império Romano em declínio, que havia seguido o mesmo 

caminho da regra de direito para a tirania da vontade imperial; uma parábola assustador em 

vista da tirania que viria (...) Esses alertas, contudo, não tiveram muitos efeitos. É 

amplamente conhecido que as cláusulas gerais foram usadas como instrumento para 

incorporar a ideologia nazista no direito privado” 102. 

                                                        
99 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 247: “le juge allemand a été quelque peu hésitant quant à la 
position à adopter vis à vis de cette règle venue du droit français. La première décision qui evoque ‘Treu und 
Glauben’ date de 1901 et en a rejeté l’application. Durant les toutes premières années du XXe siècle, le 
Tribunal d’Empire tenta de limiter ces applications. Mais dès 1914, le juge traça lui-même la voie qu’il allait 
suivre et qu’il n’a pas quitter depuis. Dans sa décision fondamentale du 26 mai, il attribue à la règle le 
domaine et les effets plus vastes que puissent être: ‘le príncipe general [§242 BGB] diminue toutes les 
dispositions particulières et doit exercer sur elles un effet vivant aux fins d’en expliquer, élargir, compléter 
ou limiter la lettre”. 
100 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, pp. 20-1. 
101 M. AUER, The Structure of Good Faith…, p. 29: “the abundant use of good faith as a means of case-by-
case adjudication permanently changed the substantive law as well as the balance of institutional 
competences and the style of judicial opinions in German law”. 
102 Vide B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 182 e M. AUER, The Structure of Good Faith…, p. 29, que 
comenta a posição de Hedemann: “(…) he insistently warned that the drift into case law and unfettered 
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De qualquer modo, apesar desse cenário, o cenário na Alemanha é de confiança, 

tendo a cláusula geral de boa-fé revolucionado o direito dos contratos 103 . Segundo 

JALUZOT, a boa-fé, que se iniciou como critério de interpretação dos contratos, passou a ser 

também, na Alemanha, critério de controle de conteúdo dos contratos104. O estado atual da 

jurisprudência alemã em relação à boa-fé, complementa a jurista francesa, é 

incomensurável. As construções jurisprudenciais são inúmeras, a ponto de serem 

inclassificáveis, havendo uma quantidade enorme de tentativas pela doutrina105. Salientam 

ZIMMERMANN e WHITTAKER comentam que “os advogados alemães passarem a estar 

acostumados com densas camadas de juriusprudência a partir dos interstícios de seu 

Código e … aprenderam a lidar com esse fenômento”, especialmente também em função 

de “esforços da doutrina, operando em estreita ligação com o Supremo Tribunal Federal, 

para discernir as diferentes funções do §242, categorizar seus diversos campos de 

aplicação e estabelecer ‘grupos de casos’ típicos (Fallgruppen)”106. 

Apesar de o artigo 242 do BGB ter uma redação mais restrita, a boa-fé é utilizada 

de forma ampla na, interpretação suplementação e também correção dos contratos107. 

                                                                                                                                                                        
judicial discretion destroyed the vital function of legal rules as restraints on power. He compared Germany 
with the declining Roman empire, which had followed the same path from rule of law to the tyranny of the 
imperial will; a somewhat frightening parable in view of the tyranny to come (…)These warnings, however, 
did not seem to have had much effect. It is well known that the general clauses were used as one tool to 
incorporate the Nazi ideology into private law”. Também R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in 
European Contract …, pp. 21-2, observam que “as disposições gerais foram um dos pontos de partida mais 
convenientes para imbuir o sistema jurídico com o espírito ideologia jurídica da nova, ‘nacional’ (völkisch). 
Um estudo da história do direito privado deste período revela a flexibilidade assustadora das ferramentas 
metodológicas disponíveis para advogados inspirados em premissas e preconceitos ideológicos. A 
‘interpretação ilimitada’ era uma chave importante para a perversão insidiosa do sistema legal por aqueles 
responsáveis pela sua preservação” (“the general provisions were one of the most convenient points of 
departure for imbuing the legal system with the spirit of the new, ‘national’ (völkisch) legal ideology. A 
study of the history of private law of this period reveals the frightening flexibility of the methodological tools 
available to lawyers inspired by ideological premises and preconceptions. The ‘unlimited interpretation’ was 
an important key to insidious perversion of the legal system by those charged with its preservation”). 
103 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, 2006, pp. 34 e ss. 
104 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 233. 
105 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 247. 
106 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 23: “German lawyers have 
become accustomed to thick layers of case law emerging from interstices of their Code and … have learnt to 
cope with this phenomenom”; “endeavours by legal writers, operating in close connection with the Federal 
Supreme Court, to discern the different functions of §242, to categorise its various fields of application and 
to establish typical ‘groups of cases’ (Fallgruppen)”. 
107 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 18. B. M. CREMADES, Good 
Faith in International…, p. 774, ressalta que, com base no artigo 242 do BGB, o juiz ou árbitro atua: “(a) 
exercendo sua função, para aplicar o direito e, cofnorme apropriado, especificar as consequências do quanto 
estabelecido na lei; (b) para limitar o exercício de direitos contratuais quando houver um excess no excerício 
abusive desse direito e (c) mesmo contra legem, para impor a si mesmo na forma de uma verdadeira rupture 
ético jurídico de um direito” (“the judge or, as the case may be, the arbitrator, acts (a) in exercising his 
function, to apply the law and, as appropriate, to specify the consequences of what is established by law; (b) 
to limit the exercise of contractual rights where there may be an excess in the abusive exercise of the right; 
and (c) even contra legem, to impose himself in the form of a true ethical-legal rupture of the legal right. 
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É difícil distinguir, na prática, entre interpretação e suplementação. Ao juiz é 

assegurado, na Alemanha, um poder criador, sendo-lhe permitida a suplementação do 

contrato para, segundo JALUZOT, preencher lacunas e criar parcialmente algumas cláusulas, 

ou mesmo criar cláusulas inteiramente novas quando necessário108. Pela suplementação, é 

criada uma série de deveres suplementares ou auxiliares, aplicáveis na fase das tratativas, 

execução e pós-execução do contrato: informação, documentação, cooperação, proteção, 

revelação (disclosure), lealdade109, vigilância, entre outros110.  

A boa-fé é considerada pelos tribunais alemães como um critério objetivo que serve 

à orientação do juiz, que apura se há ou não violação ao princípio da boa-fé111. Para tanto, 

serve-se não só dos deveres acima, mas também de alguns parâmetros e doutrinas, como a 

Zumutbarkeit112, a proporcionalidade113, a economia global do contrato, o risco que cada 

parte assumiu (Risikosphäre114) e o Wegfall der Geschäftsgrundlage115, entre outros116. 

A função corretiva ou de controle é usualmente ligada ao abuso de direitos e às 

vezes é tratada com proximidade da equidade117 . Apesar do amplo reconhecimento e 

campo da boa-fé, a modificação de direitos pelos tribunais alemães é excepcional, sendo 

rejeitada na maioria dos casos, em respeito ao pacta sunt servanda 118 . Destacam 

ZIMMERMANN e WHITTAKER que “reavaliações judiciais como aquela feita no caso RGZ 

107, 78 [mencionada acima, a respeito dos efeitos da inflação e perda do valor nominal do 

                                                                                                                                                                        
Hence, the German trier of fact has learned how to use the letter of paragraph 242 in a radically different 
manner depending on the ethical-political demands of the time”).  
108 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., pp. 320-2. 
109 G. ROBIN, Le principe de la bonne foi dans les contrats internationaux, in Revue de droit des affaires 
internationales, n. 6, 2005, p. 698, comenta que existe no direito alemão uma obrigação de lealdade na 
prestação (Leistungpflicht) originada do artigo 242 do BGB que foi definida pela Corte Federal como o dever 
das partes de evitar tudo aquilo que poderia colocar em risco a finalidade do contrato. 
110 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 24; M. W. HESSELINK, The 
Concept of Good Faith…, pp. 623 e ss. e B. M. CREMADES, Good Faith in International…, p. 773. 
111 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 80. 
112  Pelo dicionário Pons (http://de.pons.com/übersetzung?q=Zumutbarkeit&l=deen&in=&lf=de), traduz-se 
Zumutbarkeit por reasonableness, razoabilidade, ao passo que Michaelis traduz por equidade ou exigência 
equitativa. Segundo B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 270, trata-se “do limite a partir do qual não se 
pode exigir qualquer coisa coisa de qualquer um, é o princípio daquilo que é exigível (“la limite au delà 
laquelle on ne peut plus exiger qualque chose de quelq’un, c’est le principe de ce qui est exigible”). 
113 Por exemplo, B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 304, comenta que foram os tribunais já relevaram 
algumas violações do contrato se forem mínimas, uma vez que a sanção que lhe caberia, pelo contrato, seria 
manifestamente desproporcional. 
114 A Risikosphäre, esfera de risco, é postulado da teoria do risco e é parâmetro de avaliação para intervenção 
do juiz, de acordo com B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., pp. 267. Vide item 3.4 abaixo para maiores 
detalhes e sua relação com o pacta sunt servanda. 
115 Significa o desaparecimento da base ou fundamento do contrato. 
116 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., pp. 269 e ss. e e R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in 
European Contract …, pp. 26 e ss. 
117 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 237, comenta que onde, na Alemanha, se recorre à boa-fé, na 
França se utiliza a equidade.  
118 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 185 e 324. 



 24

marco alemão] mantém-se como uma cause célèbre muito excepcional; atualmente, como 

afirma tranquilamente, tem apenas significância histórica” 119. 

A boa-fé está sujeita às normas fundamentais do ordenamento jurídico e deve ser 

pautada pelos direitos fundamentais que fundam o direito alemão (em um processo de 

constitucionalização do direito privado)120 , ou seja, seu sentido é extraído também da 

ordem pública.  

2.1.5. Grécia 
 

O Código Civil grego reproduz, respectivamente em seus artigos 200 e 288, os 

artigos 157 e 242 do BGB121. Salienta HESSELINK que, apesar de a doutrina não expressar 

nestes termos, a boa-fé exerce na Grécia funções de interpretação, suplemementação e 

correção122. 

2.1.6. Áustria 
 

O BGB austríaco, mais antigo que o alemão, não contempla o princípio da boa-fé 

como cláusula geral, mas seus similares (como “uso comercial honesto”) são utilizados, 

pela Suprema Corte austríaca, como base para uma aplicação bastante ampla de Treu und 

Glauben na Áustria123. Mesmo assim, segundo ZIMMERMANN e WHITTAKER, “o direito 

austríaco, ainda que estretitamente ligado ao direito alemão em muitos aspectos, no entanto 

difere deste, na medida em que seu Código Civil coloca menos ênfase na autonomia 

privada e mais na proteção da confiança (reliance) que seu mais recente primo 

germânico”124. 

2.1.7. Suíça 
 

O Código Civil Suíço faz referência ao princípio da boa-fé na seção que cuida dos 

limites das relações jurídicas, prescrevendo que: “1. Cada um é obrigado a agir de boa-fé 

                                                        
119 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 26: “judicial revaluation of the 
type undertaken by RGZ 107, 78 (...) has remained a very exceptional cause célèbre; it is today, as one of the 
leading commentaries puts it reassuringly, of only historical significance”. 
120 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 237 e R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European 
Contract …, pp. 22-3. 
121 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract…, p. 49.  
122 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 626. 
123 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract Law…, p. 50. 
124 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Coming to terms with good faith, p. 655…: “Austrian law, while in 
many respects closely related to German law, nevertheless differs from it, its civil code placing less emphasis 
on private autonomy and more protection of reliance than its more recent German cousin”. 
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tanto no exercício de seus próprios direitos como no adimplemento de suas próprias 

obrigações; 2. O manifesto abuso do próprio direito não é protegido pela lei”125 . Em 

relação aos efeitos da boa-fé, referido Código Civil dispõe que “1 – quando a lei fizer 

depender um efeito jurídico da boa-fé de uma pessoa, a boa-fé se presume” e “2 - Ninguém 

pode invocar a boa-fé própria quando esta for incompatível com a atenção que as 

circunstâncias pertmitiam exigir de tal pessoa” 126.  

ZIMMERMANN e WHITTAKER comentam que é interessante notar a posição 

proeminente em que a boa-fé aparece no Código Civil suíço mas que, ao tratar o abuso de 

direito e a boa-fé no mesmo artigo, houve bastante discussão quanto à relação e 

independência entre os dois, atualmente prevalecendo a posição de que ambos são 

expressão de uma mesma ideia127. JALUZOT afirma que, no direito suíço, a correção do 

contrato é feita por meio do abuso do direito e não da boa-fé128. 

2.1.8. Itália 
 

O Codice Civile italiano, de 1942, impõe, em termos gerais, a obrigação de 

comportamento leal (correttezza), por meio de seu artigo 1.175129. Além disso, o legislador 

italiano estabeleceu a obrigação de observar o princípio da boa-fé na fase das tratativas, na 

interpretação e na execução do contrato, tratando cada uma dessas fases em artigos 

distintos. Assim, segundo o artigo 1337, “as partes, durante as tratativas e formação do 

contrato, devem se comportar segundo a boa-fé”130. “O contrato deve ser interpretado de 

boa-fé”131, regula o artigo 1366. O artigo 1375, por sua vez, prevê que “o contrato deve ser 

executado segundo a boa-fé”132. 

Recentemente, a Corte de Cassação, decidiu que “em matéria de contratos, o 

princípio da boa-fé objetiva, isto é da lealdade de conduta recíproca, deve presidir a 

execução do contrato, assim como sua formação e interpretação, e de maneira definitiva, 

                                                        
125 “Art. 2. B. Limiti dei rapporti giuridici. I. Osservanza della buona fede. 1 Ognuno è tenuto ad agire 
secondo la buona fede così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri obblighi. 2 Il 
manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge”. 
126 “Art. 3. II. Effetti della buona fede. 1. Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede 
di una persona, la buona fede si presume. 2 Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia 
incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui”. 
127 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract…, p. 51. 
128 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., pp. 231-2. 
129 “Art. 1175: Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le 
regole della correttezza”. 
130 “Art. 1337: “Trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella 
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. 
131 “Art. 1366. Interpretazione di buona fede. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”. 
132 “Art. 1375. Esecuzione di buona fede. �Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”. 
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acompanhá-lo em cada uma de susas fases. (…) A obrigação de boa-fé objetiva ou 

lealdade negocial (correttezza) constitui, de fato, um dever jurídico autônomo, expressão 

de um princípio geral de solidariedade social, cuja constitucionalização é atualmente 

pacífica. (…) A boa-fé, essencialmente, tem como finalidade manter uma relação jurídica 

no binário do equilíbrio e da proporção. (…) O princípio da boa-fé objetiva, isto é, da 

lealdade de conduta, deve acompanhar o contrato no seu desenvolvimento, da formação à 

execução, e, sendo expressão do dever de solidariedade fundado no art. 2° da Constituição, 

impõe a cada uma das partes a obrigação de agir na ótica de um equilíbrio dos interesses 

mútuos, independentemente da existência de obrigações contratuais específicas ou regras 

específicas. A sua violação, portanto, constitui por si só um inadimpemento e pode dar 

ensejo à obrigação de ressarcir o dano a que der causa” 133. 

Segundo HESSELINK, “na Itália, a doutrina distingue entre uma função de 

suplementação (funzione integrativa) da boa-fé e uma função de avaliação (funzione 

valutativa). Entretanto, eles não são reconhecidos por todos os doutrinadores. De fato, um 

forte debate ocorreu entre aqueles que consideravam a funzione valutativa como a única 

função da boa-fé e aqueles que desejavam que a funzione integrativa fosse reconhecida. 

                                                        
133 Cass. 5.3.2009 n. 5348, cf. disponível [online] in http://www.altalex.com/index.php?idnot=48597: “in 
tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve 
presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in 
definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase. (…) L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, 
infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui 
costituzionalizzazione è ormai pacifica. (…) La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto 
giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione. (…) Il principio della buona fede oggettiva, cioè della 
reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nei suo svolgimento, dalla formazione 
all’esecuzione, ed, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, 
impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi 
vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. La sua 
violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che 
ne sia derivato”. Também é válido citar a decisão Tribunal de Roma, de 24 de janeiro de 1955 (in Rivista del 
Diritto Commerciale, v. LIV, Parte II, 1956, pp. 360, especialmente p. 369), que proclamou: “a 
jurisprudência da Suprema Corte e alguns tribunais de mérito têm assumido posição firme contra essa 
corrente doutrinária e em decisões repetidas estabeleceu o princípio de que o dever de lealdade e de boa fé 
nas tratativas contratuais deve ser entendido em um sentido objetivo: isto è, não se deve buscar e estabelecer 
um comportamento particular subjetivo de má-fé, conforme determinado pela prova intencional de um 
contraente de de causar prejuízo a outro, em si e por si mesmo considerado independentemente das razões 
que determinaram, está em conformidade ou não com a obrigação geral de lealdade e boa-fé, entendida 
objetivamente” (“la giurisprudenza della Suprema Corte e alcuni corti di merito ha assunto decisa posizione 
contro questa corrente dottrinaria ed in ripetute pronunce, ha stabilito il principio che l’obbligo di correttezza 
e di buona fede nelle trattative contrattuali deve essere inteso in senso oggetivo: non occorre cioè cercare ed 
accertare un particolare comportamento soggetivo di mala fede, determinato dalla prova intenzionale dell’un 
contraente di arrecare pregiudizio all’altro, in sé e per sé considerato indipendentemente dei motivi che 
l’hanno determinato, risulti o meno conforme all’obbligo generale della correttezza e della buona fede, 
obiettivamente intesa”). 
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Entretanto, atualmente, ambas as funções parecem ter sido reconhecidas pelos 

tribunais”134. 

2.1.9. Holanda 
 

Antes do Código Civil de 1992, a legislação holandesa a respeito da boa-fé era 

inspirada no modelo francês, de modo que, como na França, ela tinha pouca repercussão 

prática. Entretanto, acadêmicos e tribunais “em sua maioria, começaram a seguir a 

abordagem mais liberal alemã”, especialmente a partir da primeira Guerra Mundial135.  

Com o Código Civil de 1992, observa HARTKAMP, “o conceito de boa-fé permeia 

todos os ramos do direito holandês das obrigações e contratos” 136. Prescreve o Código 

Civil que “o credor e o devedor devem se comportar em relação ao outro de acordo com os 

padrões da razoabilidade e justiça” e “uma regra em vigor entre credor e seu devedor em 

razão de lei, prática comum ou ato jurídico não será aplicável se for, nas circunstâncias, 

inaceitável em razão dos padrões de razoabilidade e equidade”137.  

Esclarece WEISZBERG que, no direito holandês a partir do Código Civil de 1992, a 

o legislador cindiu a boa-fé subjetiva da boa-fé objetiva. Esta última, foi substituída, em 

parte, pelos termos razoável e equidade. De fato, complementa WEISZBERG, “em direito 

holandês dos contratos, agir de boa-fé refere-se ao respeito dos standards comerciais 

internacionais razoáveis de relações de negociação equitativas (équitable) (em direito 

anglo-americano reasonable commercial standard of fair dealing) ou, como o legislador 

holandês legislou, ‘agindo em respeito à razoabilidade e à equidade’. É um teste puramente 

objetivo: se uma parte agir de maneira não razoável ou iníqua, ela não terá a possibilidade 

                                                        
134  M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 625: “in Italy scholars distinguish between a 
supplementing function (funzione integrativa) and an evaluating function (funzione valutativa) of good faith. 
However, not both are recognized by all scholars. As a matter of fact, a fierce debate has taken place between 
scholars who regarded a funzione valutativa as the exclusive role of good faith,  and those who wished that a 
funzione integrativa be recognized. However, today both functions seem to have been recognized by the 
courts”. 
135 J. H. DALHUISEN, Dalhuisen on Transnational…, p. 292: “case law nevertheless started largely to follow 
the more liberal German attitude” e R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract…, p. 
54. 
136 A. HARTKAMP, Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands, in American Journal of 
Comparative Law, v. 40, 1992, p. 54, cf. disponível [online] in http://www.trans-lex.org/123700: “the 
concept of good faith permeates all branches of the Dutch law of obligations and contract law”.  
137 “Article 6:2. Reasonableness and fairness within the relationship between the creditor and debtor: 1. The 
creditor and debtor must behave themselves towards each other in accordance with the standards of 
reasonableness and fairness. �- 2. A rule in force between a creditor and his debtor by virtue of law, 
common practice or a juridical act does not apply as far as this would be unacceptable, in the circumstances, 
by standards of reasonableness and fairness”, cf. disponível [online] in 
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm. O termo fairness é, em alguns idiomas como o 
português, traduzido por justiça e em outros, como o espanhol ou o francês, por equidade (termos este que, 
na literatura, parece mais recorrente). 
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de alegar que ela pensava honestamente que sua atitude era razoável e equânime, de boa-

fé. Esse teste é o do razoável e da equidade”138. 

Interessantre notar que os termos razoabilidade e equidade (ou justiça, conforme a 

tradução) são utilizados de forma intercambiável com boa-fé e que, a partir de então, a 

legislação holandesa passou a adotar formalmente a acepção objetiva do princípio da boa-

fé139. 

No direito holandês dos contratos, o princípio da boa-fé exerce três funções: (i) 

parâmetro de interpretação dos contratos, (ii) fundamento para a criação, para as partes, de 

direitos e obrigações não estabelecidos no contrato ou na legislação e (iii) restrição, 

limitação da aplicação ou exclusão de regras contratuais ou mesmo legais (6:248, 

parágrafo 2º)140. 

2.1.10. Portugal 
 

A legislação portuguesa também prevê a exigência de observância da boa-fé na 

formação dos contratos, estabelecendo o artigo 227 de seu Código Civil que “quem 

negocia com outrem para conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na 

formação dele, proceder segundo as regras da boa fé, sob pena de responder pelos danos 

que culposamente causar à outra parte”.  

Além disso, no direito português, a boa-fé é também utilizada como parâmetro de 

interpretação dos contratos. O artigo 239 do Código Civil prescreve que “(...) a declaração 

negocial deve ser integrada de harmonia com a vontade que as partes teriam tido se 

houvessem previsto o ponto omisso, ou de acordo com os ditames da boa fé, quando outra 

seja a solução por eles imposta”.  

Relacionando o abuso de direito e boa-fé (objetiva, segundo M. CORDEIRO
141) O 

artigo 334 do Código Civil português estabelece que “é ilegítimo o exercício de um direito, 

                                                        
138 G. WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International, Tese (doutorado), Université 
Panthéon-Assas (Paris II), 2003, cf. disponível [online] in 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/Reasonableness.html, §48: “en effet, en droit néerlandais des contrats, 
agir de bonne foi renvoie au respect des standards commerciaux internationaux raisonnables, de rapports de 
négociation équitable (rappr. En droit anglo-américain: reasonable commercial standard of fair dealing) ou, 
comme le législateur néerlandais a légiféré, ‘en agissant dans le respect du raisonnable et de l’équité’. C’est 
un test purement objectif : si une partie agit de manière déraisonnable et/ou inéquitable, elle n’aura pas la 
possibilité de plaider qu’elle pensait honnêtement que son attitude était raisonnable et équitable, de bonne foi. 
Ce test est celui du raisonnable et de l’équité”.  
139  Vide itens 3.1.3.1 e 3.5 a respeito da relação entre boa-fé e equidade e boa-fé e razoabilidade, 
respectivamente. 
140 A. HARTKAMP, Judicial Discretion (…), pp. 554-6. M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 
625, destaca que a existência da função limitadora era objeto de intensos debates antes de 1992.  
141 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil, Coimbra, Almedina, 2001, p. 662. 
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quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons 

costumes ou pelo fim social ou económico desse direito”. 

Tal como na Grécia, HESSELINK observa que, apesar de a doutrina não expressar 

nestes termos, a boa-fé exerce na Grécia funções de interpretação, suplemementação e 

correção142. 

2.2. Europa: instrumentos comunitários e de soft law 

2.2.1. União Europeia 
 

Apesar da paisagem dos direitos nacionais na Europa ocidental não ser exatamente 

homogêna, é interessante notar que a boa-fé, como princípio ou cláusula geral, é presente 

também no cenário da União Europeia. A Diretiva européia de 1993 (Diretiva 93/13/CEE 

do Conselho) relativa às cláusulas abusivas, ainda que enderece apenas os contratos 

celebrados com consumidores, reconhece uma exigência geral de boa-fé143. 

A Diretiva 86/653 relativa à coordenação do direito dos Estados-membros sobre os 

agentes comerciais (representantes comerciais) prevê em seu artigo 3(1) que “o agente 

comercial deve, no exercício das suas actividades, zelar pelos interesses do comitente e 

agir lealmente e de boa fé” e, no artigo 4(1), que “nas suas relações com o agente 

comercial, o comitente [representado] deve agir lealmente e de boa fé”144. 

A Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um 

direito europeu comum da compra e venda, de 2011 (conforme alterada145), prevê, já em 

seu considerando (31), que “o princípio da boa fé contratual deve orientar a forma como as 

partes devem cooperar.  

Em seguida, nos mesmo considerando, a Proposta esclarece que “visto que 

algumas normas constituem manifestações específicas do princípio geral da boa fé 

                                                        
142 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 626. 
143 “(...) Considerando que a apreciação, segundo os critérios gerais estabelecidos, do carácter abusivo das 
claúsulas, nomeadamente nas actividades profissionais de carácter público que forneçam serviços colectivos 
que tenham em conta a solidariedade entre os utentes, necessita de ser completada por um instrumento de 
avaliação global dos diversos interesses implicados; que tal consiste na exigência de boa fé; que, na 
apreciação da boa fé, é necessário dar especial atenção à força das posições de negociação das partes, à 
questão de saber se o consumidor foi de alguma forma incentivado a manifestar o seu acordo com a cláusula 
e se os bens ou serviços foram vendidos ou fornecidos por especial encomenda do consumidor; que a 
exigência de boa fé pode ser satisfeita pelo profissional, trantando de forma leal e equitativa com a outra 
parte, cujos legítimos interesses deve ter em conta; (...) Art. 3o: Uma cláusula contratual que não tenha sido 
objecto de negociação individual é considerada abusiva quando, a despeito da exigência de boa fé, der 
origem a um desequilíbrio significativo em detrimento do consumidor, entre os direitos e obrigações das 
partes decorrentes do contrato”. 
144 Interessante notar que, na versão oficial em inglês, lealmente está traduzido por dutifully. 
145  Vide http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0159&language=PT&ring=A7-2013-0301. 
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contratual, estas devem prevalecer sobre o princípio geral. Assim, o princípio geral não 

pode ser utilizado como um instrumento para alterar os direitos e obrigações específicos 

das partes, previstos em normas específicas. Os requisitos concretos resultantes do 

princípio da boa fé contratual devem depender, entre outros, do nível relativo de 

conhecimentos técnicos das partes, devendo por isso ser diferentes nas transacções entre 

empresas e consumidores e nas transacções unicamente entre empresas. Nas transacções 

entre profissionais, as boas práticas comerciais na situação específica em causa 

constituirão um factor relevante neste contexto”.   

Após as alterações ao texto da proposta, acrescentou-se ao considerando 31 o 

seguinte: “o princípio geral da boa-fé contratual deve ser estabelecido como norma de 

conduta que assegura uma relação honesta, transparente e leal. Apesar de impedir uma 

parte de exercer ou de se basear num direito, recurso ou defesa que, de outro modo, essa 

parte teria, o princípio enquanto tal não deve dar lugar a qualquer direito geral a 

indemnização. As disposições do direito europeu comum de compra e venda que 

constituem manifestações específicas do princípio geral da boa-fé contratual, como a 

prevenção da fraude ou do incumprimento de uma obrigação criada por uma condição 

implícita podem dar lugar a indemnização, mas apenas em casos muito específicos”. 

O artigo 2o, na alínea (f)-E define a boa-fé contratual como “um padrão de conduta 

caracterizado pela honestidade, abertura e, se tal for adequado, consideração razoável pelos 

interesses da outra parte, na transação ou na relação em causa”. Curioso notar que a versão 

em inglês da Proposta faz referência não apenas a good faith, mas a “good faith and fair 

dealing”, talvez não restar dúvidas sobre a acepção objetiva do termo.  

No Capítulo 1 (Princípios Gerais e Aplicação), da Parte I (Disposições 

introdutórias) da Proposta, o primeiro artigo trata da liberdade contratual e o segundo da 

boa-fé-contratual. De acordo com esse artigo, “(1) Cada parte tem o dever de actuar em 

conformidade com o princípio da boa fé contratual. (2) A violação deste dever pode 

impedir a parte em causa de exercer ou invocar um direito, um meio de defesa ou recurso 

que de outro modo teria, mas não deve gerar diretamente a possibilidade de recorrer a 

meios de defesa por incumprimento de uma obrigação146. (3) As partes não podem excluir 

a aplicação do presente artigo, nem derrogar ou modificar os seus efeitos”.  

 Logo em seguida, o artigo 3o (Cooperação) prevê que “as partes estão obrigadas a 

cooperar entre si na medida do necessário para o cumprimento das suas obrigações 

                                                        
146 O último trecho (mas não deve gerar...) reflete alteração ao texto original apresentado, que previa “ou 
torná-la responsável por qualquer prejuízo causado à outra parte”.s 
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contratuais”. O artigo 5o (Carácter razoável – em inglês, reasonableness) da Proposta 

estabelece que “(1) importa apreciar objectivamente o carácter razoável, tendo em conta a 

natureza e a finalidade do contrato, as circunstâncias do caso e os usos e práticas do 

comércio ou das profissões em causa. (2) Qualquer referência ao que se pode esperar de 

uma pessoa, ou às expectativas desta, ou numa situação determinada, remete para o que se 

pode razoavelmente esperar”.  

Interessante também o artigo 23 do Capítulo 2 (Informações pré-contratuais) da 

Parte II (Celebração de um contrato vinculativo), segundo o qual “(1) antes da celebração 

de um contrato de compra e venda de bens, de fornecimento de conteúdos digitais ou de 

prestação de serviços conexos por um profissional a outro profissional, o fornecedor tem o 

dever de comunicar ao outro profissional, por qualquer meio adequado, todas as 

informações sobre as características principais dos bens, conteúdos digitais ou serviços 

conexos a fornecer de que disponha ou seja previsível que possa dispor, e que seria 

contrário à boa fé contratual não divulgar à outra parte. (2) Para determinar se o n.o 1 exige 

que o fornecedor comunique determinadas informações, devem ser tidas em conta todas as 

circunstâncias, em especial: (a)  se o fornecedor tem conhecimentos técnicos na matéria; 

(b)  o custo, para o fornecedor, da obtenção das informações relevantes; (c)  a facilidade 

com que o outro profissional poderia ter obtido as informações por outros meios; (d)  a 

natureza das informações; (e)  a importância provável das informações para o outro 

profissional; e (f) as boas práticas comerciais na situação em causa”. 

Já no que trata de vícios de consentimento, o artigo 48 (Erro) prevê a possibilidade 

de anulação de um contrato se a outra parte, entre outras hipóteses, “(iii) conhecia ou devia 

conhecer a existência de tal erro e levou a que o contrato fosse celebrado com base em erro 

ao não comunicar as informações relevantes, sempre que a boa fé contratual exigisse que a 

parte conhecedora do erro o assinalasse”. Vale destacar também que “(2) Uma parte não 

pode anular um contrato por erro se tiver assumido o risco de erro ou, tendo em conta as 

circunstâncias, o devia ter suportado”.  

No artigo seguinte (Dolo, na versão em inglês fraud), também há a previsão de 

anulação do contrato em caso de não observância da boa-fé, além de outras hipóteses: “(1) 

Uma parte pode anular um contrato se a outra parte a induziu a celebrá-lo através de um 

comportamento doloso, por palavras ou actos, ou lhe ocultou de forma ilícita eventuais 

informações que deveria ter comunicado como lhe exigia a boa fé contratual ou qualquer 

outro dever de informação pré-contratual”.  
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Muito interessante notar que o parágrafo 3o deste artigo 49147  lista os mesmos 

critérios previstos no artigo 23 (Dever de fornecer informações sobre bens e serviços 

conexos) da Seção 2 (Informações pré-contratuais a fornecer pelo profissional a outro 

profissional) para avaliar se, de acordo com a boa-fé, uma parte tinha a obrigação de 

comunicar uma informação específica. Ou seja, no âmbito da Proposta, o descumprimento 

da obrigação de comunicar durante as negociações em uma relação comercial é equiparado 

ao comportamento doloso nos demais contratos.  

Já na Parte III (Avaliação do conteúdo do contrato), no Capítulo 6 (Interpretação), o 

artigo 58 (Disposições gerais sobre a interpretação dos contratos) dispõe que“(1) Um 

contrato deve ser interpretado de acordo com a intenção comum das partes, mesmo quando 

tal não coincida com a acepção habitual das expressões nele utilizadas. (2) Sempre que 

uma parte conferir a uma expressão utilizada no contrato, ou comportamento equivalente, 

uma aceção específica e, no momento da celebração do contrato, a outra parte conhecia ou 

devia conhecer essa intenção, tal expressão ou comportamento equivalente devem ser 

interpretados do modo pretendido pela primeira parte. (3) Salvo disposição em contrário 

nos n.os 1 e 2, o contrato deve ser interpretado de acordo com a acepção que uma pessoa 

razoável lhe daria. (3-A) As expressões utilizadas num contrato devem ser interpretadas à 

luz desse contrato da totalidade. (3-B) As disposições do presente capítulo aplicam-se à 

interpretação de uma oferta, aceitação ou outra declaração unilateral que indique a 

intenção, ou comportamento equivalente, com as adaptações adequadas”. 

O artigo seguinte (Elementos relevantes), por sua vez, estabelece que “Na 

interpretação de um contrato, deve ser especialmente tido em conta o seguinte: a)  as 

circunstâncias em que o contrato foi celebrado148; b)  o comportamento das partes, antes, 

durante e após a celebração do contrato; c)  a interpretação que as partes já tenham dado 

previamente a expressões que são idênticas ou semelhantes às utilizadas no contrato; d)  os 

usos que partes na mesma situação considerariam geralmente aplicáveis; e)  as práticas que 

as partes estabeleceram entre si; f)  a acepção comum que se confere às expressões 

                                                        
147 Artigo 49 (3): “Para determinar se, de acordo com a boa fé contratual, uma parte tinha a obrigação de 
comunicar uma informação específica, devem ser tidas em conta todas as circunstâncias, em especial: (a)  se 
a parte tinha conhecimentos técnicos na matéria; (b)  o custo, para a parte, com a obtenção das informações 
relevantes; (c)  a facilidade com que a outra parte poderia ter obtido as informações por outros meios; (d)  a 
natureza das informações; (e)  a importância que aparentemente teriam as referidas informações para a outra 
parte; e (f)  nos contratos entre profissionais, as boas práticas comerciais na situação em causa”. 
148  O texto revisado excluiu a referência às negociações preliminaries (“…, incluindo as negociações 
preliminares”), mas na alínea “b” refletiu a fase das tratativas. 
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utilizadas no sector de actividade em causa; g)  a natureza e o objecto do contrato; e h)  o 

princípio da boa fé contratual”.  

Por fim, outro artigo relevante, o 68 (Cláusulas contratuais implícitas), prevê que  

“(1) sempre que seja necessário tratar uma matéria que não esteja expressamente regulada 

pelo acordo das partes, nem por qualquer uso ou prática ou disposição do direito europeu 

comum da compra e venda, pode estar implícita uma cláusula contratual adicional, tendo 

em conta, em especial: (a)  a natureza e o objecto do contrato; (b)  as circunstâncias em que 

o contrato foi celebrado; e (c)  o princípio da boa fé contratual. (2) Qualquer cláusula 

contratual implícita na acepção do n.o 1 deve, na medida do possível, ser susceptível de 

produzir os efeitos que as partes teriam provavelmente acordado. (3) O n.o 1 não se aplica 

quando as partes tiverem deliberadamente deixado uma matéria por regular, aceitando que 

o risco daí resultante seja assumido por qualquer delas”.  

2.2.2. Instrumentos de soft law: Princípios de Direito Europeu e Draft of Common 

Frame of Reference 
 

Outros projetos, com caráter acedêmico e não político, também reconhecem a boa-

fé como um dos pilares para desenvolvimento do direito privado e recomendam no 

contexto europeu a inserção da boa-fé como princípio ou cláusula geral. 

Os Princípios de Direito Europeu dos Contratos (PECL)149, por exemplo, são a um 

só tempo fundados e orientados para a boa-fé e lealdade negocial, como evidencia a 

primeira parte do Artigo 1:106: “este Princípios devem ser interpretados e desenvolvidos 

de acordo com seus objetivos. Em especial, deve-se considerar a necessidade de promover 

a boa-fé e a lealdade negocial, a certeza nas relações contratuais e uniformidade de 

aplicação”150. 

Os PECL enquadram dentro da seção de deveres gerais nas relações contratuais (i) 

a obrigatoriedade de cada uma das partes agir de acordo com a boa-fé e a lealdade negocial 

e (ii) a impossibilidade de exclusão ou limitação desse dever151. Além disso, prevê também 

                                                        
149 Instrumento de soft law à semelhança dos Princípios UNIDROIT, mas voltado para Europa. A respeito 
vide O. LANDO, Contract law in the EU – The Commission Action Plan and the Principles of European 
Contract Law, disponível [online] in 
http://web.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/literature/Lando/Response%2016%20May%2
003.doc [19-07-2004]. Vide também http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp.html.  
150  “Article 1:106: Interpretation and Supplementation. (1) These Principles should be interpreted and 
developed in accordance with their purposes. In particular, regard should be had to the need to promote good 
faith and fair dealing, certainty in contractual relationships and uniformity of application”. 
151 “Section 2: General Duties. Article 1:201: Good Faith and Fair Dealing. (1) Each party must act in 
accordance with good faith and fair dealing. (2) The parties may not exclude or limit this duty”. 
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como dever geral – e de certa forma como reflexo ou desdobramento da boa-fé – o dever 

de cada parte cooperar com a outra a fim de dar plenos efeitos ao contrato152. 

É bastante interessante notar, ainda, como no âmbito dos PECL o princípio da boa-

fé assume condição de sobreprincípio e condiciona e dá a medida dos demais princípios.  

Ao assegurar a autonomia da vontade, por exemplos, os PECL preveem que as “as 

partes são livres para celebrar um contrato e determinar seu conteúdo, observadas as 

exigências da boa-fé e lealdade negocial, e ainda pelas regras imperativas estebelecidas por 

estes Princípios” 153. Ou ainda, a noção de razoabilidade é delimitada nos PECL “segundo 

aquilo que pessoas agindo de boa-fé e na mesma situação considerariam como razoável. 

Em especial, ao verficar o que é razoável, a natureza e a finalidade do contrato, as 

circunstâncias do caso, e os usos e práticas do comércio ou profissões envolvidos devem 

ser considerados”154.  

Outro projeto acadêmico, que sucedeu e incorporou partes dos PECL e cujo 

objetivo foi prover “um possível modelo para um Common Frame of Reference efetivo ou 

‘político’”, o Draft Common Frame of Reference (DCFR) foi apresentado em 2008 e 

contém regras modelo, princípios e definições, e respectivos comentários, de direito 

privado europeu155. 

 Assim como os PECL, o DCFR também é fundamentado e orientado para a 

promoção da boa-fé e lealdade comercial, além de outros valores como direitos humanos e 

liberdades fundamentais156. 

                                                        
152 “Article 1:202: Duty to Co-operate. Each party owes to the other a duty to co-operate in order to give full 
effect to the contract”. 
153 “Article 1:102: Freedom of Contract. (1) Parties are free to enter into a contract and to determine its 
contents, subject to the requirements of good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by 
these Principles. (2) The parties may exclude the application of any of the Principles or derogate from or vary 
their effects, except as otherwise provided by these Principles”. 
154 “Article 1:302: Reasonableness. Under these Principles reasonableness is to be judged by what persons 
acting in good faith and in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In particular, in 
assessing what is reasonable the nature and purpose of the contract, the circumstances of the case, and the 
usages and practices of the trades or professions involved should be taken into account”. 
155 Vide C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, Principles, Definitions and Model..., p. 8: “(…) A 
possible model for a political CFR. As already indicated, this DCFR is (among other things) a possible model 
for an actual or ‘political’ Common Frame of Reference (CFR). The DCFR presents a concrete text, 
hammered out in all its detail, to those who will be deciding questions relating to a CFR. A ‘political’ CFR 
would not necessarily, of course, have the same coverage and contents as this academic DCFR. The question 
of which functions the DCFR can perform in the development of the CFR is considered under paragraphs 59-
74 of this introduction”; p. 26 “(…) In Books II and III the DCFR contains many rules derived from the 
Principles of European Contract Law (PECL). These rules have been adopted with the express agreement of 
the Commission on European Contract Law, whose successor group is the Study Group. Tables of 
derivations and destinations will help the reader to trace PECL articles within the DCFR”. 
156  “I-1:102: Interpretation and development. (1) These rules are to be interpreted and developed 
autonomously and in accordance with their objectives and the principles underlying them. (2) They are to be 
read in the light of any applicable instruments guaranteeing human rights and fundamental freedoms and any 
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 O DCFR, em relação à delimitação da noção de boa-fé e lealdade comercial, vai 

além dos PECL e expressa que esses termos “(1) (...) se referem a um padrão de conduta 

caracterizado por honestidade, transparência e consideração pelos interesses da outra parte 

do negócio ou relação jurídica em questão. (2) É, em especial, contrário à boa-fé e à 

lealdade comercial uma parte agir de maneira inconsistem com suas declarações ou 

comportamento anterior quando a outra parte tiver, em seu detrimento, razoavelmente 

confiado em tais declarações ou comportamento157. Para o DFCR, “a razoabilidade deve 

ser verificada objetivamente, levando em conta a natureza e a finalidade do que está sendo 

feita, as circunstânias do caso e quaisquer usos e práticas pertinentes”158. 

 O DCFR impõe, ainda, dever de cooperação entre as partes sempre e na medida em 

que a cooperação puder ser razoavelmente esperada para o cumprimento da obrigação do 

devedor159. 

 Assim como algumas legislações nacionais, o DCFR faz referência à boa-fé e à 

lealdade negocial no âmbito das tratativas, impondo deveres de confidencialidade e outros 

relativos à negociação (II. – 3:301), à interpretação do contrato (II. – 8:101), ao 

cumprimento de suas obrigações ou exercício de um direito, inclusive de resolução de um 

contrato (iii. – 1:103). 

Ao longo do trabalho serão feitas referências em detalhe a disposições específicas 

da Proposta, dos PECL e DCFR. 

2.3. Países de Common Law 
 

A paisagem da boa-fé nos países de common law é ainda menos homogênea do que 

na Europa continental, especialmente em razão do tratamento da matéria na Inglaterra, e 

                                                                                                                                                                        
applicable constitutional laws. (3) In their interpretation and development regard should be had to the need to 
promote: (a) uniformity of application; (b) good faith and fair dealing; and (c) legal certainty. (…)”. 
157 “I. – 1:103: Good faith and fair dealing. (1) The expression “good faith and fair dealing” refers to a 
standard of conduct characterised by honesty, openness and consideration for the interests of the other party 
to the transaction or relationship in question. (2) It is, in particular, contrary to good faith and fair dealing for 
a party to act inconsistently with that party’s prior statements or conduct when the other party has reasonably 
relied on them to that other party’s detriment”. 
158  “I.–1:104: Reasonableness. Reasonableness is to be objectively ascertained, having regard to the nature 
and purpose of what is being done, to the circumstances of the case and to any relevant usages and practices”. 
159 “III . – 1:104: Co-operation. The debtor and creditor are obliged to co-operate with each other when and 
to the extent that this can reasonably be expected for the performance of the debtor’s obligation”. Aliás, no 
artigo IV.E. – 2:201, o DFCR também prevê que “as partes de um contrato dentro do escopo desta Parte do 
Livro IV devem colaborar ativamente e lealmente e coordenar seus respectivos esforços para atingir os 
objetivos deste contrato” (“The parties to a contract within the scope of this Part of Book IV must collaborate 
actively and loyally and co-ordinate their respective efforts in order to achieve the objectives of the 
contract”).  
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nos países que nela se inspiraram, e nos Estados Unidos. A Austrália, assim como o 

Canadá, também tiveram desenvolvimentos recentes na matéria interessantes. 

2.3.1. Inglaterra 

2.3.1.1.Ausência de um dever geral de boa-fé 
 

Não há no direito inglês um “dever geral de negociar ou executar os contratos de 

boa-fé”160. Ao contrário, questões que usualmente são endereçadas ou cobertas pela boa-fé 

em outros ordenamentos jurídicos são objeto de deveres e soluções específicos 

(comumente referidos como piecemeal solutions), como se verá mais adiante.  

Apesar desse cenário, o direito inglês aceitou o recurso à noção geral de boa-fé, 

comum em toda Europa ocidental, sob a égide da antiga lex mercatoria161. Além disso, 

ATIYAH observa que “na última metade do século dezoito, havia sinais de um princípio 

emergente de boa-fé no direito contratual. (...) No caso Carter v. Boehm, Lord Mansfield 

baseou sua decisão em um princípio amplo de boa-fé e deixou claro que ele via tal 

princípio aplicável a todos os contratos e negócios”, e não apenas aos contratos de 

seguro162.  

Entretanto, apesar de ter tido alguma influência no desenvolvimento inicial do 

direito contratual163, esse direcionamento não vingou ao longo dos séculos seguintes, de 

modo que “ao passo que os advogados contratuais ingleses estão há muito tempo 

familiarizados com o conceito de boa-fé no sentido de honestidade de fato ou de livre 

consciência, (...) até muito recentemente a ideia de uma doutrina geral de boa-fé, no 

sentido de uma exigência overriding de lealdade negocial, (...) não era parte do vocabulário 

inglês do século vinte” 164. 

                                                        
160 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 39. 
161 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 41: “It has been noted that 
English law long accepted the propriety of recourse to broad notions of good Faith and commercial 
expectations which were current throughout Western Europe under the lex mercatoria or law merchant”. 
162 A. A. LEVASSEUR, Comparative Law of Contracts – Cases and Materials, Durham, Carolina Academic 
Press, 2008. p. 105, transcrevendo P.S. Atiyah.  
163 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, pp. 42-3 The fact that such 
general approach did not survive so as to appear in the great rationalising books of the later nineteenth 
century (...) should not deny that it did play some role at an earlier stage of development”. 
164 R. BROWNSWORD, Positive, Negative, Neutral – the Reception of Good Faith in English Contract Law, in 
R. BROWNSWORD, N. HIRD e G. HOWELLS (ed), Good Faith in Contract – Concept and Context, Aldershot, 
Dartmouth, 1999, p. 13: “English contract lawyers have been long familiar with the concept of (subjective) 
good faith in the sense of honesty in fact or a clear conscience – we find this idea, for instance, in the context 
of negotiable instruments and the sale of property. However, until very recently, the idea of a general 
doctrine of good faith, in the sense of an overriding and objective requirement of fair dealing, has not been 
part of the lexicon of English contract law”. 
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O fundamento mais comumente atribuído para inexistência de um princípio geral 

de boa-fé no direito inglês é aquele refletido na decisão proferida por Lord Ackner no 

célebre caso Walford v. Miles (1992). Nela, que tratava mais especificamente de 

responsabilidade durante as tratativas, Lord Ackner declarou que “o conceito de um dever 

de negociar de boa-fé é inerentemente contrário à posição adversarial das partes quando 

envolvidas em negociações. Cada parte nas negociações tem o direito de buscar seu 

próprio interesse, desde que evite fazer declarações falsas ou enganosas 

(misrepresentations 165 ). (...) Na minha opinião, enquanto existentes as negociações, 

qualquer parte pode delas se retirar a qualquer tempo e por qualquer razão”166. 

Além disso, existe na Inglaterra a premissa de que os direitos podem ser exercidos 

independentemente de motivo167. ZIMMERMANN e WHITTAKER destacam uma decisão do 

Lord Justice Pearson, que “uma pessoa que tem um direito fundado em um contrato ou 

outro instrumento tem direito de exercê-lo e pode efetivamente exercê-lo por uma boa ou 

má razão ou mesmo por nenhuma razão”168.  

A esse respeito, no caso Allen v. Flood, de 1898, decidiu-se que “qualquer direito 

garantido por um contrato pode ser exercido contra a outra parte, pela pessoa a quem tal 

                                                        
165 Vide item 2.3.1.4(v) abaixo. 
166 Walford v Miles [1992], cf. disponível [online] in http://www.diprist.unimi.it/fonti/921.pdf: “the reason 
why an agreement to negotiate, like an agreement to agree, is unenforceable, is simply because it lacks the 
necessary certainty… How can a court be expected to decide whether, subjectively, a proper reason existed 
for the termination of negotiations? The answer suggested depends upon whether the negotiations have been 
determined ‘in good faith’. However the concept of a duty to carry on negotiations in good faith is inherently 
repugnant to the adversarial position of the parties when involved in negotiations. Each party to the 
negotiations is entitled to pursue his (or her) own interest, so long as he avoids making misrepresentations. 
To advance that interest he must be entitled, if he thinks it appropriate, to threaten to withdraw from further 
negotiations or to withdraw in fact, in the hope that the opposite party may seek to reopen the negotiations by 
offering him improved terms…A duty to negotiate in good faith is as unworkable in practice as it is 
inherently inconsistent with the position of a negotiating party. It is here that the uncertainty lies. In my 
judgment, while negotiations are in existence either party is entitled to withdraw from those negotiations, at 
any time and for any reason. There can be thus no obligation to continue to negotiate until there is a ‘proper 
reason’ to withdraw. Accordingly a bare agreement to negotiate has no legal content”. R. GOODE, The 
Concept of “Good Faith” in English Law, 1992, cf. disponível [online] in 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/goode1.html: “we do not therefore recognize that the opening of 
negotiations for a contract by itself creates any sort of duty relationship. We take the view that both parties 
are at risk until a contract is actually formed. Therefore we see nothing wrong in a party who is conducting 
negotiations arbitrarily breaking them off, even if he has brought the other party to the brink of the contract, 
just about to sign it. Also we see nothing wrong in a party conducting negotiations in parallel with several 
parties, without telling any party that he is negotiating with the others”. 
167  R. GOODE, The Concept of “Good Faith”…: “we take the view that legal rights can be exercised 
regardless of motive”. 
168 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 40: “a person who has a right 
under a contract or other instrument is entitled to exercise it and can effectively exercise it for a good reason 
or a bad reason or no reason at all”.  
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direito é garantido, independentemente do quão perverso, cruel ou vil possa ser o motivo 

que determinar a aplicação desse direito”169. 

Também “em um caso decidido há mais de cinquenta anos” (seriam mais de 60, 

atualmente), observa GOODE, “um vendedor contratou o fornecimento de uma quantidade 

de madeira que deveria ter uma dimensão muito precisa. Parte da madeira fornecida era 

ligeiramente curta demais. Na prática não fazia diferença, porque o comprador poderia tê-

la usado ou revendido, mas o mercado estava em queda e o comprador queria uma razão 

para sair do contrato. A razão pronta era de que a madeira não estava em conformidade 

com as especificações contratuais. A House of Lords decidiu que um contrato que tem por 

objeto madeira de 6.35mm não significa algo próximo a 6.35mm mas precisamente 

6.35mm. Havia um dever de cumprimento estrito (duty of strict performance). A razão 

pela qual o comprador queria sair do contrato era irrelevante: tendo descoberto que era um 

mau negócio, ele tinha direito de se beneficiar da não-conformidade dos bens em relação à 

descrição do contrato, ainda que o descumprimento não tenha lhe causado qualquer 

prejuízo”170. 

O caso Union Eagle Limited v. Golden Achievement Limited (Hong Kong), mais 

recente (1997), ilustra também esta abordagem. Em 1º de agosto de 1991, as partes 

celebraram um contrato de compra e venda de um imóvel em Hong Kong, com pagamento 

de sinal e fechamento da operação, com pagamento da parcela restante, até 30 de setembro 

de 1991, antes das 17:00h. Segundo o julgado, o prazo era condição essencial do contrato, 

conforme cláusula 12171. 

                                                        
169 Allen v. Flood (1898), cf. disponível [online] in http://www.bailii.org/form/search_cases.html: “any right 
given by a contract may be exercised as against the giver, by the person to whom it is granted, no matter how 
wicked, cruel, or mean the motive may be which determines the enforcement of the right”.  
170 R. GOODE, The Concept of “Good Faith”…: In a case decided over fifty years ago, a seller contracted to 
supply a quantity of timber, which had to be of very precise dimension. Some of the timber which was 
supplied was slightly too short. It did not actually matter, because the buyer could have used it or resold it, 
but there was a falling market and the buyer wanted an excuse to get out of the contract. The ready-made 
excuse was that the timber was not in accordance with the contract specifications. The House of Lords held 
that a contract for timber one quarter of an inch thick does not mean about a quarter of an inch but precisely a 
quarter of an inch. There was a duty of strict performance. The reason why the buyer wanted to get out of the 
contract was irrelevant: having discovered that it was a bad bargain he was entitled to take advantage of 
nonconformity of the goods with the contract description even though the breach did not cause him any loss. 
No caso Bank of Nova Scotia v. Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd (1990), decidiu-se 
que “aquele que descumpre deliberadamente um contrato é culpada de na mais do que descumprimento do 
contrato” (“a deliberate contract breaker is guilty of no more than breach of contract”). 
171  Union Eagle Limited v. Golden Achievement Limited (1997), cf. disponível [online] in 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1997/5.html: “time was to be in every respect of the essence of the 
agreement. Clause 12 provided that: “If the Purchaser shall fail to comply with any of the terms and conditions of 
this Agreement the deposit money and any part payment of purchase price so paid shall be absolutely forfeited as 
and for liquidated damages (and not a penalty) to the Vendor who may (without being obliged to tender an 



 39

Como o pagamento ocorreu apenas às 17:10 do dia 30 de setembro, o vendedor 

resolveu o contrato e reteve o sinal para fins indenizatórios (liquidated damages), como 

previsto no contrato. E o tribunal manteve a resolução do contrato já que, Segundo Lord 

Hoffmann, “(...) se algo ocorrer e houver previsão expressa do contrato, as partes devem 

saber com certeza que os termos do contrato serão aplicados (enforced). A existência de 

discricionariedade indefinida para executar (enforce) o contrato sob a alegação de isso que 

não seria razoável [seria inadmissível, abusivo] (unconscionable) é suficiente para criar 

incerteza. Mesmo que seja improvável que uma discricionariedade para dar provimento 

seria exercida, sua mera existência possibilita a utilização de litígio como tática de 

negociação. As realidades da vida comercial são tais que isto pode causar injustiça que 

poderá não ser totalmente compensada pela decisão final do caso”172. 

Segundo GOODE, “a razão para o tratamento rigoroso adotado pelo direito inglês 

quanto à observância dos compromissos contratuais é nossa visão de que (...) a 

previsibilidade do resultado jurídico de um caso é mais importante do que justiça absoluta. 

É necessário em um acordo comercial que os empresários ao menos saibam em que terreno 

estão. (...) Temos a preocupação de que, se nossos tribunais estiverem prontos demais a 

perturbar operações contratuais, então os homens de negócio não saberão planejar seus 

negócios. (...) A última coisa que queremos fazer é afastar negócios em função de 

conceitos vagos de justiça (fairness) que tornem as decisões judiciais imprevisíveis. E se 

isso significar que o resultado das disputas pode ser algumas vezes duro para uma parte, 

consideramos isso um preço aceitável a se pagar no interesse da grande maioria dos 

empresários litigantes”173.  

                                                                                                                                                                        
Assignment to the Purchaser) rescind this agreement and either retain the Property the subject of this Agreement 
or any part or parts thereof or resell the same ...”. 
172  Union Eagle Limited v. Golden Achievement Limited (1997), cf. disponível [online] in 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1997/5.html: “these are, in summary, that in many forms of transaction it 
is of great importance that if something happens for which the contract has made express provision, the parties 
should know with certainty that the terms of the contract will be enforced. The existence of an undefined 
discretion to refuse to enforce the contract on the ground that this would be "unconscionable" is sufficient to 
create uncertainty. Even if it is most unlikely that a discretion to grant relief will be exercised, its mere existence 
enables litigation to be employed as a negotiating tactic. The realities of commercial life are that this may cause 
injustice which cannot be fully compensated by the ultimate decision in the case”. 
173 R. GOODE, The Concept of “Good Faith”…: “one reason for the rigorous approach adopted by English 
law towards the observance of contractual undertakings is our view that in what we like to think -- perhaps 
wrongly -- is the world's leading financial center, the predictability of the legal outcome of a case is more 
important than absolute justice. It is necessary in a commercial setting that businessmen at least should know 
where they stand. The law may be hard, but foreigners who come to litigate in London -- and many 
foreigners actually do so even where their contract is not governed by English law and has no contact with 
England -- will at least know where they stand. We are worried that if our courts become too ready to disturb 
contractual transactions, then commercial men will not know how to plan their business life. (At the moment 
we are particularly keen on attracting business because as you may know the United Kingdom is not in a 
good economic state!) The last thing that we want to do is to drive business away by vague concepts of 
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É nesse sentido que DALHUISEN afirma que “na esfera profissional (comercial), o 

direito inglês é claramente relutante em alterar a alocação de risco e na maioria das vezes 

se limita a ajustes que podem ainda ser explicados a partir das obrigações ou cláusulas 

implícitas (implied terms). A abordagem em relação a usos é, como vimos, similar, 

provavelmente pelas mesmas razões. Os juízes ingleses muito provavelmente não 

estabelecerão deveres de negociação pré-contratuais ou de re-negociação pós-contratuais 

entre empresários (...)”174.  

BROWNSWORD resume, assim, os argumentos contra a adoção de um princípio geral 

de boa-fé: “(...) que o direito inglês dos contratos é baseado em um modelo adversarial 

centrado no auto-interesse (em vez de boa-fé e lealdade negociação em consideração ao 

outro); que a boa-fé é uma ideia vaga, que ameaça incutir uma discricionariedade incerta 

no direito inglês; que a implementação de uma doutrina de boa-fé exigiria difíceis 

investigações quanto às razões das partes contratantes em casos específicos; que a boa-fé 

representa um desafio à autonomia das partes contratantes; e que uma doutrina geral não 

pode ser apropriada quando os contextos contratuais variam tanto”175-176. 

                                                                                                                                                                        
fairness which make judicial decisions unpredictable, and if that means that the outcome of disputes is 
sometimes hard on a party we regard that as an acceptable price to pay in the interest of the great majority of 
business litigants”. 
174 J. H. DALHUISEN, Dalhuisen on Transnational…, p. 296: “in the professional sphere, English law is 
clearer in its reluctance to adjust the risk and mostly limits itself to adjustments that can still be explained on 
the basis of an implied term. It often takes a similar approach to custom, as we saw, probably for the same 
reasons. English judges are thus unlikely to imply pre-contractual negotiation or post-contractual re-
negotiation duties between businessmen, (…)”. 
175 R. BROWNSWORD, Positive, Negative, …, p. 21: “to sum up, then, the case against the adoption of a 
general principle of good faith is that English contract law is premised on adversarial self-interested dealing 
(rather than other-regarding good faith dealing); that good faith is a vague idea, threatening to import an 
uncertain discretion into English law; that implementation of a good faith doctrine would call for difficult 
inquiries into contracting parties’ reasons in particular cases; that good faith represents a challenge to the 
autonomy of contracting parties; and, that a general doctrine of cannot be appropriate when contracting 
contexts vary so much”. 
176 No caso Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013), que será discutido em mais 
detalhes (vide item 2.3.1.3 abaixo), destacou-se que “três razões foram dadas para aquilo que o Professor 
McKendrick chamou de ‘tradicional hostilidade inglesa’ em relação à doutrina da boa-fé (…). A primeira 
delas é aquela a que faz referência Lord Bingham na passagem citada acima (caso Interfoto – vide 2.3.1.3): 
que o método preferido do direito inglês é proceder de forma incremental ao criar soluções específicas em 
resposta a problemas específicos em vez de implementar princípios gerais superiores. Uma segunda razão é 
que o direito inglês, diz-se, incorpora um ethos do individualismo, de acordo com o que as partes são livres 
para buscar seus próprios interesses não apenas ao negociar mas também ao executar o contrato, desde que 
não violem um termo do contrato. A terceira principal razão dada é o medo de que reconhecer um requisito 
geral de boa-fé na execução dos contratos criaria incerteza demais. Existe a preocupação de que a obrigação 
seria vaga e subjetiva e que tal adoção afetaria o objetivo de certeza contratual a que o direito inglês deu 
muito peso” (“three main reasons have been given for what Professor McKendrick has called the "traditional 
English hostility" towards a doctrine of good faith: see McKendrick, Contract Law (9th Ed) pp.221-2. The 
first is the one referred to by Bingham LJ in the passage quoted above: that the preferred method of English 
law is to proceed incrementally by fashioning particular solutions in response to particular problems rather 
than by enforcing broad overarching principles. A second reason is that English law is said to embody an 
ethos of individualism, whereby the parties are free to pursue their own self-interest not only in negotiating 
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2.3.1.2. Previsão pontual de deveres específicos de boa-fé 
 

Apesar de não existir, no direito inglês, um princípio geral de boa-fé, há a previsão 

do instituto da boa-fé com escopo e conteúdo limitado em algumas matérias específicas, 

como nos contratos de compra e venda ou na área de direito securitário177. 

O Sale of Goods Act prevê a aquisição de título de boa-fé ou a posse de boa-fé, por 

exemplo, e define que “uma coisa é considerada de boa-fé para fins deste Ato quando tal 

coisa seja de fato feita honestamente, ainda que tenha sido feita de forma negligente ou 

não”178. Vale ressaltar que parece trata-se mais de boa-fé subjetiva (honestidade de fato) do 

que objetiva (que requer conformidade com standards de lealdade negocial)179. 

Já na área de seguros, o Marine Insurance Act, de 1906, por sua vez, dispõe de 

forma contundente que “o contrato de seguro marítimo é um contrato fundado na boa-fé 

estrita (utmost), e, se a boa-fé estrita não for observada por qualquer parte, o contrato pode 

ser resolvido pela outra parte”180. Esse princípio, em razão da decisão proferida no caso 

                                                                                                                                                                        
but also in performing contracts provided they do not act in breach of a term of the contract. The third main 
reason given is a fear that recognising a general requirement of good faith in the performance of contracts 
would create too much uncertainty. There is concern that the content of the obligation would be vague and 
subjective and that its adoption would undermine the goal of contractual certainty to which English law has 
always attached great weight”). 
177 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 46, anota que “(...) a lei dos 
contratos especiais é muito menos hostil à ideia da boa-fé do que a regulação geral. Vários contratos 
especiais envolvem deveres colocados expressamente em termos de boa-fé, seja como resultado de uma regra 
de direito aplicável ao contrato em questão (tais como seguro, suretyship ou partnership) ou por meio da 
criação de obrigações implícitas (implication of a term) (como nos contratos de trabalho). Ademais, aqui 
deve-se mencionar a considerável relevância dos contratos envolvendo ‘fiduciários’ (fiduciaries). (...) Além 
dos trustees, fiduciários incluem claramente pessoas como advogados, agentes de todos os tipos, incluindo 
corretores e outros intermediadores de serviços financeiros. Sempre que um contrato envolver um fiduciário 
agindo em tal capacidade, tal pessoa estará sujeita a uma série de deveres de boa-fé à outra parte 
simplesmente em razão desse status”. [(…) the law of special contracts is far less hostile to the idea of good 
faith than is its general counterpart. Various particular contracts involve duties expressly put in terms of good 
faith, whether this duty results directly from a rule of law applicable to the contract in question (such as 
insurance, suretyship or partnership) or by the way of implication of a term (such as in employment 
contracts). Moreover, here we should mention the very considerable significance of contracts involving 
‘fiduciaries’. (…) Apart from trustees, fiduciaries clearly include persons such as lawyers, and agents of all 
sorts, including brokers and other intermediaries of financial services. Whenever a contract involves a 
fiduciary acting in this capacity, that person will owe a wide range of duties of good faith to the other person 
simply as a result of this status”. 
178 Sale of Goods Acts – 61(3): “A thing is deemed to be done in good faith within the meaning of this Act 
when it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not”. A esse respeito, vide R. GOODE, The 
Concept of “Good Faith”…::  “o today we do have a concept of good faith, but it is a limited one. First of all 
we treat a person as acting in good faith if he is acts honestly, even if he is negligent or even unreasonable. 
Thus section 61(3) of the Sale of Goods Act provides: “A thing is deemed to be done in good faith within the 
meaning of this Act when it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not”  
179 R. BROWNSWORD, Positive, Negative, …, p. 4: “it is a commonplace that good faith can be read as having 
both a subjective sense (requiring honesty in fact) and an objective sense (requiring compliance with 
standards of fair dealing)”. A respeito da distinção en tre boa-fé subjetiva e objetiva, vide item 3.2 abaixo. 
180 “17. Insurance is uberrimae fidei. A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good 
faith, and, if the utmost good faith be not observed by either party, the contract may be avoided by the other 
party”. 
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The Star Sea, é aplicável a todas as formas de seguro181. Neste caso, aliás, Lord Clyde 

sugeriu que “a natureza do dever poderia variar, em relação a seu conteúdo, dependendo 

do estágio do contrato: ‘é razoável esperar um grau muito elevado de openness no estágio 

de formação do contrato, mas não há justificativa para requerer necessariamente o mesmo 

nível para continuar uma vez celebrado o contrato’”182. A utmost good faith ou uberrimae 

fidei tem um sentido bastante diverso da boa-fé tradicional e tem mais relação com o dever 

de informar no âmbito do contrato de seguro (para mensuração do risco antes ou após a 

contratação da apólice). 

Em 2013, entrou em vigor o Consumer Insurance (Disclosure and Representations) 

Act de 2012 estabelecendo que “(a) qualquer regra de direito estabelecendo que um 

contrato de seguro com consumidor é sujeito à estrita boa-fé é alterada na medida exigida 

pelas disposições deste Ato, e (b) a aplicação do artigo 17 do Marine Insurance Act, de 

1906, (...), em relação a um contrato de seguro marítimo que seja um contrato de seguro 

com consumidor, está sujeito às disposições deste ato” 183 . Considerando que, como 

esclarece a Comissão de Direito do Ministério da Justiça, “o dever de revelar pode 

funcionar como uma armadilha para os consumidores, que normalmente não tênciência de 

sua existência”, o objetivo desse Ato é “abolir o dever dos consumidores apresentarem 

fatos importantes. Em vez disso, os consumidores deverão agir com diligência razoável 

para responder de forma completa e precisa as questões de seus seguradores”184. 

2.3.1.3. Desenvolvimentos mais recentes: o impacto da União Europeia e a maior 
abertura em relação à boa-fé 

 

                                                        
181 The Law Commission and The Scottish Law Commission, Insurance Contract Law - A Joint Scoping 
Paper, cf. disponível [online] in http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/ICL_Scoping_Paper.pdf. 
182  The Law Commission and The Scottish Law Commission, Insurance Contract Law: “Lord Clyde 
indicated that attempts to limit the duty to the pre-contractual stage appeared to be ‘past praying for’. Instead, 
he suggested that the nature of the duty might vary in its content or substance depending on the stage in the 
contract: it is reasonable to expect a very high degree of openness at the stage of the formation of the 
contract, but there is no justification for requiring that degree necessarily to continue once the contract has 
been made”. 
183 “(5) Accordingly— (a) any rule of law to the effect that a consumer insurance contract is one of the 
utmost good faith is modified to the extent required by the provisions of this Act, and (b) the application of 
section 17 of the Marine Insurance Act 1906 (contracts of marine insurance are of utmost good faith), in 
relation to a contract of marine insurance which is a consumer insurance contract, is subject to the provisions 
of this Act”. 
184  Commission of Law, cf. disponível [online] in http://lawcommission.justice.gov.uk/areas/consumer-
insurance.htm: “the duty to disclose may operate as a trap for consumers, who are usually unaware that the 
duty exists”; “it will abolish the consumer’s duty to volunteer material facts. Instead, consumers must take 
reasonable care to answer their insurer’s questions fully and accurately”. 
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A abordagem tradicional do direito inglês em relação à boa-fé tem ganho novos 

contornos nas últimas décadas, seja em razão de questões comunitárias, seja em razão de 

decisões recentes envolvendo a boa-fé.  

Em 1999, implementando a Diretiva 93/13/CEE do Conselho, foi promulgado o 

Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations (UTCCRs), com a finalidade de 

proteger os consumidores contra cláusulas padrão injustas contidas em contratos 

celebrados por eles com comerciantes (traders)185. Em tal ato, considera-se injusta (unfair) 

uma disposição contratual não individualmente negociada que, sendo contrária à exigência 

de boa-fé, cause desequilíbrio relevante nos direitos e obrigações das partes em detrimento 

do consumidor186. 

Além deles, vale destacar também o Draft of Common Core of Reference e a 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um direito 

europeu comum da compra e venda, de 2011187. Ambos têm como pedra angular, ao lado 

da liberdade contratual, a boa-fé como princípio geral. Caso venham a ser implementadas 

no âmbito da União Europeia e incorporadas ao direito inglês, certamente será um passo 

considerável em direção ao reconhecimento de um princípio geral e abrangente de boa-fé. 

A decisão do caso Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd, de 

2013, aborda os diversos fatores que contribuem para um cenário menos “hostil” a um 

princípio geral de boa-fé. Ao longo deste item, várias referencias serão feitas ao julgado de 

Mr. Justice Leggatt188. 

Mr. Justice Leggatt, aponta inicialmente que o não reconhecimento de uma 

obrigação de boa-fé faria com que o ordenamento aparentasse nadar contra a maré. 

Primeiro, faz referência ao julgado de Lord Bingham no caso Interfoto (1987), segundo o 

qual o direito inglês, apesar de não reconhecer um princípio geral de boa-fé, desenvolveu 

remédios e soluções específicas (piecemeal solutions) para determinados problemas de 

injustiça, cujos resultados não são muito diferentes dos resultados atingidos com a boa-fé 

nos ordenamentos de civil law189.  

                                                        
185 Vide Office of Fair Trading (http://www.oft.gov.uk/about-the-oft/legal-powers/legal/unfair-terms/). 
186 “Unfair Terms 5. (1) A contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as 
unfair if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties’ rights and 
obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer”. 
187 Vide itens 2.2.1 e 2.2.2. 
188  Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013), cf. disponível [online] in 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2013/111.html. 
189  Interfoto Picture Library Ltd v Stiletto Visual Programmes Ltd (1987), cf. disponível [online] in 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1987/6.html. 
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A esse respeito, aliás, segundo DORFMAN, “desde que Lord Bingham pronunciou, 

no caso Interfoto em 1989, a abordagem de remédios específicos (piecemeal) para o 

princípio da boa-fé, os passos incrementais para o reconhecimento de um princípio geral 

de boa-fé cresceram”190. Além disso, BROWNSWORD ressalta que “durante a última década, 

a situação se transformou de tal forma que, enquanto o milênio se aproxima, o Lord Chief 

Justice (entre 1996 e 2000, o próprio Lord Bingham) se sentiu motivado a declarar que a 

boa-fé é ‘a questão contratual mais importante de nosso tempo’”191. 

Após se referir ao caso Interfoto, Mr. Justice Leggatt destaca que, a partir dos 

países de tradição romano-germânica (Alemanha, França e Itália), um princípio geral de 

boa-fé já foi inserido no direito inglês por meio da legislação da União Europeia.  

Em 1994, por exemplo, entrou em vigor na Inglaterra a Diretiva 86/653 que prevê a 

obrigação do representante comercial e do representado agirem de boa-fé e com 

lealdade192. 

 Segundo Mr. Justice Leggatt, “resta pouca dúvida que a penetração desse princípio 

no direito inglês e que as pressões para um direito europeu dos contratos mais unificado, 

em que o princípio exerce uma função significativa, continuarão a crescer”193. 

Em seguida, disso, Mr. Justice Leggatt destaca a influência do desenvolvimento da 

boa-fé em outros ordenamentos jurídicos de common law, como Estados Unidos 194 , 

Austrália195 e Canadá196. Além disso, ressalta que na Escócia há uma forte corrente que 

                                                        
190 R. S. DORFMAN, The Regulation of Fairness and Duty of Good Faith in English Contract Law – A 
Relational Contract Theory Assessment, in Leeds Journal of Law & Criminology, v. 1, n. 1, 2013 cf. 
disponível [online] in http://criminology.leeds.ac.uk/files/2013/09/Fairness-English-Contract-
Law_Dorfman.pdf, p. 94: “since Lord Bingham pronounced the piecemeal approach of principle of good 
faith in Interfoto in 1989, the incremental steps towards recognising an overriding principle have grown”. 
191 R. BROWNSWORD, Positive, Negative, …, pp. 1-2: “during the last decade, however, the situation has been 
transformed, so much so that, as the millennium approaches, the Lord Chief Justice has felt moved to declare 
that good faith is ‘the most important contractual issue of our time’”. 
192 Vide item 2.2.1 acima. 
193 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “there can be little doubt that the 
penetration of this principle into English law and the pressures towards a more unified European law of 
contract in which the principle plays a significant role will continue to increase”. 
194 Vide item 2.3.2 abaixo.  
195 Mr. Justice Leggatt afirma que “na Austrália, a existência de um dever contractual de boa-fé já está bem 
estabelecido, embora os limites e base juridical precisa da doutrina ainda não estão definids” (“in Australia 
the existence of a contractual duty of good faith is now well established, although the limits and precise 
juridical basis of the doctrine remain unsettled”). Os seguintes casos são citados: Renard Constructions (ME) 
Pty v Minister for Public Works (1992); Royal Botanic Gardens and Domain Trust v Sydney City Council 
(2002); Alcatel Australia Ltd v Scarcella (1998); Burger King Corp v Hungry Jack's Pty Ltd (2001) e 
Vodafone Pacific Ltd v Mobile Innovations Ltd (2004). Sobre os desenvolvimentos da boa-fé na Austrália, 
vide W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…; e também  B. ZELLER, Good faith - Is it a contractual 
obligation?, in Bond Law Review, v. 15, n. 2, 2003, disponível [online] in 
http://epublications.bond.edu.au/blr/vol15/iss2/13. 
196 Mr. Justice Leggatt aponta que “os tribunais canadenses têm sido cautelosos em reconhecer os deveres da 
de boa-fé na execução do contrato, mas ao menos em algumas situações, mostraram-se dispostos a implicar 
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reconhece um princípio geral de boa-fé e lealdade negocial, com referência à decisão da 

House of Lords no caso Smith v. Bank of Scotland (1997). 

Mais adiante, a decisão ressalta que em alguns tipos de contrato, como já 

mencionado acima197, há previsão, por lei, da incidência de um dever de boa-fé. Contudo, 

adverte Mr. Justice Leggatt, “eu duvido que o direito inglês tenha chegado a um estágio 

em que esteja pronto para reconhecer a exigência do dever de boa-fé como um dever 

imposto por lei, mesmo regra padrão, em todos os contratos comerciais. Não obstante, 

parece-me que não há dificuldade, seguindo a metodologia estabelecida do direito inglês 

quanto aos termos de fato implícitos, em implicar tal dever em um contrato comercial 

ordinário com base na intenção presumida das partes”198. 

  Mr. Justice Leggatt segue comentando que “a jurisprudência moderna sobre a 

interpretação dos contratos enfatizou que os contratos199, tal como todas as comunicações 

humanas, são feitos com base em um background de entendimentos compartilhados não 

declarados que informam o significado dos contratos. (...) O background com base em que 

os contratos são celebrados incluem não apenas questões de fato conhecidas pelas partes, 

mas também valores e normas de comportamento compartilhados. Algumas são normas de 

aceitação social geral; outras podem ser específicas a um ramo ou atividade comercial 

específica; outras podem ser ainda mais específicas, resultando das características da 

relação contratual específica. Muitas dessas normas são naturalmente consideradas como 

dadas pelas partes ao celebrarem um contrato, sem que seja expressamente prevista no 

                                                                                                                                                                        
esses deveres com o fim de assegurar o cumprimento e execuçao do contrato, ou como às vezes colocam, 
para garantir qie as partes não ajam de forma a retira os objetivos do contrato que as partes celebraram”. Ele 
faz referência ao caso Transamerica Life Inc v ING Canada Inc (2003). Já o Código Civil de Quebeque, de 
tradição romano-germânica, prevê, no artigo 1.375, que “as partes devem se comportar de boa-fé tanto no 
momento em que a obrigação surge quanto no momento em que ela é executada ou extina” (“the parties shall 
conduct themselves in good faith both at the time the obligation arises and at the time it is performed or 
extinguished”), cf. http://www.justice.gouv.qc.ca/english/sujets/glossaire/code-civil-a.htm. 
197 Vide item 2.3.1.2 acima. 
198 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “I doubt that English law has 
reached the stage, however, where it is ready to recognise a requirement of good faith as a duty implied by 
law, even as a default rule, into all commercial contracts. Nevertheless, there seems to me to be no difficulty, 
following the established methodology of English law for the implication of terms in fact, in implying such a 
duty in any ordinary commercial contract based on the presumed intention of the parties”. 
199 R. S. DORFMAN, The Regulation of Fairness and…, pp. 95 e ss., menciona que os tribunais ingleses 
aplicaram a doutrina da boa-fé nos seguintes casos: Timeload Ltd v British Telecommunications PLC (1995); 
Philips Electronique Grand Publique SA v British Sky Broadcasting Ltd (1995); Balfour Beatty Civil 
Engineering Ltd v Docklands Light Railway Ltd (1996) e V. SIMS, Good faith in contract law…, p. 4, 
menciona também Imperial Group Pension Trust Ltd. v. Imperial Tobacc o Ltd. (1991); Abu Dhabi National 
Tanker Co. v. Product Star Shipping Ltd. (The 'Product Star") (1993); Gan Insurance Co. Ltd. v. Tai Ping 
Insurance Co.; Nash & Staunton v. Paragon Finance pic. (2001). 
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instrumento documentando o seu contrato”200. Mr. Justice Leggatt cita ainda trechos de 

decisões de Lord Bingham e Lord Hoffmann, afirmando que as partes presumem a boa-fé e 

lealdade negocial das partes. Têm expectativa quanto a isto. Do contrário, não celebrariam 

o contrato.   

A decisão do caso Yam Seng enfatiza ainda que “é difícil imaginar qualquer 

contrato que não seja razoavelmente entendido de forma a exigir a hinestidade em seu 

cumprimento. A mesma conclusão é atingida se os testes tradicionais para criação de 

obrigações implícitas (implication of a term) forem usados. Aliás, a exigência de as partes 

se comportarem honestamente é tão óbvia que não precisa ser dita. Tal exigência é também 

necessária para dar eficácia negocial para as operações comerciais”201. 

Além disso, discorre Mr. Justice Leggatt, há também outros standards que são 

presumidos e a observância deles é um aspecto fundamental da boa-fé: “(...) nem toda 

conduta de má-fé seria necessariamente descrita como desonesta. Outras qualificações que 

poderiam ser utilizadas para descrever tal conduta incluem ‘impróprio’, ‘comercialmente 

inacaeitável’ ou ‘não razoável’(unconscionable)”202.  

Segundo Mr. Justice Leggatt, outro aspecto da boa-fé é a fidelidade ao acordo das 

partes (fidelity to the parties’ bargain), cuja ideia central é que, para preenchimento das 

lacunas dos contratos, devem-se interpretar de forma razoável os seus termos para 

promover os valores e objetivos ou implícitos no contrato. 

 Em seguida, afirma-se que a boa-fé é sensível ao contexto, de modo que, “ao passo 

que parece pouco provável existir qualquer dever de revelação no cumprimento de 

contratos envolvendo uma simples troca, muitos contratos não se enquadram nesse modelo 

                                                        
200 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “the modern case law on the 
construction of contracts has emphasised that contracts, like all human communications, are made against a 
background of unstated shared understandings which inform their meaning. The breadth of the relevant 
background and the fact that it has no conceptual limits have also been stressed, particularly in the famous 
speech of Lord Hoffmann in Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society. (…)  
the relevant background against which contracts are made includes not only matters of fact known to the 
parties but also shared values and norms of behaviour. Some of these are norms that command general social 
acceptance; others may be specific to a particular trade or commercial activity; others may be more specific 
still, arising from features of the particular contractual relationship. Many such norms are naturally taken for 
granted by the parties when making any contract without being spelt out in the document recording their 
agreement”. 
201 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “as a matter of construction, it is 
hard to envisage any contract which would not reasonably be understood as requiring honesty in its 
performance. The same conclusion is reached if the traditional tests for the implication of a term are used. In 
particular the requirement that parties will behave honestly is so obvious that it goes without saying. Such a 
requirement is also necessary to give business efficacy to commercial transactions”). 
202 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “not all bad faith conduct would 
necessarily be described as dishonest. Other epithets which might be used to describe such conduct include 
‘improper’, ‘commercially unacceptable’ or ‘unconscionable’”. 
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e envolvem uma relação de prazo mais longo entre as partes, em que há um compromisso 

substancial entre elas. Esses contratos ‘relacionais’, como são às vezes chamados, podem 

exigir um grau mais elevado de comunicação, cooperação e cumprimento previsível 

fundado na confiança mútua e envolvem expectativas de lealdade que não são objeto de 

regulação expressa nos termos do contrato, mas estão implícitas no entendimento das 

partes e necessárias para dar eficácia negocial aos acordos. Exemplos desses contratos 

relacionais podem incluir alguns contratos de joint venture, franquia e de distribuição de 

longo prazo”203. 

 Apesar de ser sensível ao contexto, a boa-fé deve ser entendida em seu sentido 

objetivo 204 , afirma Mr. Justice Leggatt. Para ele, “o conteúdo do dever de boa-fé é 

estabelecido por um processo de interpretação que, no direito inglês, é baseado em um 

princípio objetivo. O tribunal não lida com as intenções subjetivas das partes, mas com a 

intenção presumida das partes, que é apurada atribuindo a elas objetivos e valores que 

pessoas razoáveis em sua situação teriam tido” 205. 

 Em conclusão, não há para Mr. Justice Leggatt “nada de novo ou estranho ao 

direito inglês em relação ao reconhecimento de um dever implícito de boa-fé na execução 

dos contratos”206 . Nesse sentido, em relação aos tradicionais argumentos atribuídos à 

hostilidade do direito inglês com a boa-fé como princípio geral, Mr. Justice Leggatt 

Leggatti observa que: 

(i) “em primeiro lugar, como o conteúdo da boa-fé depende fortemente do 

contexto e é estabelecido por meio do processo de interpretação do contrato, 

seu reconhecimento é totalmente consistente com a abordagem caso a caso 

                                                        
203 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “while it seems unlikely that any 
duty to disclose information in performance of the contract would be implied where the contract involves a 
simple exchange, many contracts do not fit this model and involve a longer term relationship between the 
parties which they make a substantial commitment. Such ‘elational’ contracts, as they are sometimes called, 
may require a high degree of communication, cooperation and predictable performance based on mutual trust 
and confidence and involve expectations of loyalty which are not legislated for in the express terms of the 
contract but are implicit in the parties' understanding and necessary to give business efficacy to the 
arrangements. Examples of such relational contracts might include some joint venture agreements, franchise 
agreements and long term distributorship agreements”. 
204 Vide item 3.2 abaixo a respeito da distinção entre o sentido objetivo e o subjetivo da boa-fé. 
205 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “although its requirements are 
sensitive to context, the test of good faith is objective in the sense that it depends not on either party’s 
perception of whether particular conduct is improper but on whether in the particular context the conduct 
would be regarded as commercially unacceptable by reasonable and honest people. (…) The court is 
concerned not with the subjective intentions of the parties but with their presumed intention, which is 
ascertained by attributing to them the purposes and values which reasonable people in their situation would 
have had”. 
206 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “understood in the way I have 
described, there is in my view nothing novel or foreign to English law in recognising an implied duty of good 
faith in the performance of contracts”. 
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favorecida pela common law. Não há, portanto, necessidade de os 

advogados de common law abandonarem seus métodos característicos e 

adotarem aqueles de civil law a fim de acomodar o princípio”207; 

(ii) “em segundo lugar, como a base do dever de boa-fé é intenção presumida 

das partes e do significado de seu contrato, seu reconhecimento não é uma 

restrição ilegítima à liberdade das partes buscarem seus próprios 

interesses208. A essência de contratar é que as partes se vinculem a fim de 

cooperar para benefício mútuo. As obrigações com que se comprometem 

incluem aquelas que são implícitas em seu contrato como também aquelas 

que elas deixaram expressas”209; 

(iii) “em terceiro lugar, outra consequência do fato de que o dever é baseado na 

intenção presumida das partes, é a faculdade das partes modificar o escopo 

do dever por termos expressos no contrato e, ao menos em princípio, excluí-

lo como um todo. Digo ‘ao menos em princípio’ porque, na prática, é difícil 

conceber que os contratantes tentariam excluir a exigência essência de agir 

honestamente”210; 

(iv) “em quarto lugar, não vejo qualquer objeção, e alguma vantagem, em 

descrever o dever como um de boa-fé ‘e lealdade comercial’. Não vejo 

objeção, na medida em que o dever não envolve atuação dos tribunais em 

impor sua visão sobre o que é substancialmente justo às partes. O que 

constitui a lealdade negocial é definido pelo contrato e pelos standards de 

                                                        
207 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “first, because the content of the 
duty is heavily dependent on context and is established through a process of construction of the contract, its 
recognition is entirely consistent with the case by case approach favoured by the common law. There is 
therefore no need for common lawyers to abandon their characteristic methods and adopt those of civil law 
systems in order to accommodate the principle”. 
208 W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, 2001, p. 196, enfatiza que “é preciso obsevar que a boa-fé 
não requer um abandono completo do próprio interesse. Ela meramente qualifica a busca adversarial do 
próprio interesse, possibilitando aos tribunais dar efeito ao espírito do negócio” (“it must be noted that good 
faith does not require complete abandonment of self-interest. It merely qualifies the adversarial pursuit of 
self-interest, enabling courts to give effect to the spirit of the deal”).  
209 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “second, as the basis of the duty of 
good faith is the presumed intention of the parties and meaning of their contract, its recognition is not an 
illegitimate restriction on the freedom of the parties to pursue their own interests. The essence of contracting 
is that the parties bind themselves in order to co-operate to their mutual benefit. The obligations which they 
undertake include those which are implicit in their agreement as well as those which they have made 
explicit”. 
210 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “third, a further consequence of the 
fact that the duty is based on the parties' presumed intention is that it is open to the parties to modify the 
scope of the duty by the express terms of their contract and, in principle at least, to exclude it altogether. I say 
‘in principle at least’ because in practice it is hardly conceivable that contracting parties would attempt 
expressly to exclude the core requirement to act honestly”. 
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conduta em relação aos quais, objetivamente, as partes devem 

razoavelmente ter assumido conformidade, sem a necessidade de declará-

los, A vantagem de incluir a referência ao fair dealing é enfatizar o fato de 

que o standard é objetivo e distingue o conceito da boa-fé em questão com 

outros sentidos em que a expressão ‘boa-fé’ é usada”211; 

(v) “em quinto lugar, na medida em que o direito inglês é menos propenso do 

que outros ordenamentos a interpretar o dever de boa-fé de modo a exigir a 

abertura (openness) do tipo descrito por Lord Bingham no caso Interfoto 

como “jogar justamente”, “ser transparente” ou “colocar as cartas viradas 

para cima na mesa (“playing fair”, “coming clean” ou “putting one’s cards 

face upwards on the table”), isto deveria ser visto como uma diferença de 

opinião, que pode refletir normas culturais diferentes sobre o que constitui 

boa-fé e lealdade negocial em alguns contextos contratuais, em vez de uma 

recusa quanto ao fato de que a boa-fé e a lealdade negocial são exigidos”212; 

(vi) “em sexto lugar, o medo de que reconhecer o dever de boa-fé geraria 

incerteza excessiva não é justificado. Não há nada de indevidamente vago 

ou impraticável (unworkable) sobre o conceito. Sua aplicação envolve não 

mais incerteza do que é inerente ao processo de interpretação contratual”213. 

 

A decisão da caso Yam Seng reforça, a nosso ver, uma abordagem mais adequada 

em relação à boa-fé, ao menos sob a persectiva do comércio internacional, como se verá 

mais adiante e, parece-nos, demonstra que, apesar das diferentes abordagens, institutos ou 

denominações utilizadas, os valores que se quer salvaguardar e que são protegidos, são os 

mesmos.  
                                                        
211 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “fourth, I see no objection, and 
some advantage, in describing the duty as one of good faith ‘and fair dealing’. I see no objection, as the duty 
does not involve the court in imposing its view of what is substantively fair on the parties. What constitutes 
fair dealing is defined by the contract and by those standards of conduct to which, objectively, the parties 
must reasonably have assumed compliance without the need to state them. The advantage of including 
reference to fair dealing is that it draws attention to the fact that the standard is objective and distinguishes 
the relevant concept of good faith from other senses in which the expression ‘good faith’ is used”. 
212 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “fifth, in so far as English law may 
be less willing than some other legal systems to interpret the duty of good faith as requiring openness of the 
kind described by Bingham LJ in the Interfoto case as ‘playing fair’, ‘coming clean’ or ‘putting one’s cards 
face upwards on the table’, this should be seen as a difference of opinion, which may reflect different cultural 
norms, about what constitutes good faith and fair dealing in some contractual contexts rather than a refusal to 
recognise that good faith and fair dealing are required”. 
213 Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013) (…): “sixth, the fear that recognising a 
duty of good faith would generate excessive uncertainty is unjustified. There is nothing unduly vague or 
unworkable about the concept. Its application involves no more uncertainty than is inherent in the process of 
contractual interpretation”. 
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Como o caso Yam Seng é muito recente, não há como verificar qual é sua 

repercussão e influência como precedente. Entretanto, como a tendência é (i) a 

implementação de novos instrumentos comunitários, a maioria permeada pela boa-fé e (ii) 

haver cada vez mais contratos de longo prazo (ou relacionais), em que a cooperação e 

lealdade são fundamentais ante a flexibilidade de que necessitam214, é provável que sejam 

mais frequentes as decisões reconhecendo uma obrigação geral de execução dos contratos 

de boa-fé. 

2.3.1.4.Doutrinas, remédios e deveres específicos 
 

Como já comentado acima, embora não haja na Inglaterra uma noção geral de boa-

fé, há uma série de doutrinas, remédios e deveres específicos (piecemeal solutions) que 

exercem ou podem exercer um papel de equivalência funcional215 em relação ao princípio 

geral de boa-fé, proporcionando soluções iguais ou próximas às atingidas a partir da boa-fé 

em outros ordenamentos 216 . SIMS, por exemplo, considera os implied terms como 

equivalentes funcionais dos Treu und Glauben217. 

Analisando os resultados das soluções propostas para os 30 casos relacionados a 

contratos (não só comerciais) estudados, sob a ótica de 14 ordenamentos jurídicos da 

Europa Ocidental, ZIMMERMANN e WHITTAKER concluem que: (i) em 11 deles, houve 

harmonia total entre todos os países estudados; (ii) 9 casos tiveram harmonia geral, mas 

não perfeita, mas que em apenas um deles a Inglaterra foi o ponto fora da curva; (iii) já nos 

                                                        
214 Vide n.r. 28 a 30 acima. 
215 B. JALUZOT, Methodologie du droit comparee – bilan et prospective, in Revue internationale de droit 
compare, 2005, v. 57, n. 1, pp. 39-41, explica que o método funcional de comparação, baseado em um 
abordagem sociológica, é aquele que, partindo de determinados problemas a serem resolvidos, cuida “de 
comparar as soluções dadas pelos sistemas estudados”; (...) Assim, “trata-se de analisar a ou as funções 
exercidas por uma regra juridical e analisar seu par nos direitos estrangeiros”; (…) Esse quadro “leva à 
análise das regras jurídicas sob dois ângulos, de um lado, a função ocupada pela norma e, de outro, sua 
aptidão a exercer a função designada”  (“il s’agit alors de comparer les différentes solutions apportées par les 
systèmes étudiés”; … “il s’agit donc d’analyser la ou les fonctions que remplit une règle juridique et de 
rechercher leur pendant dans les droits étrangers”; … “Ceci conduit à considérer les règles juridiques sous 
deux angles, d’une part celui de la fonction occupée par la norme et d’autre part celui de son aptitude à 
remplir la fonction assignee”). A autora destaca que, contudo, essa abordagem tem perdido terreno para 
outras, como a análise econômica do comportamento humano ou o método da escolha racional. Contudo, 
para o propósito do trabalho, o método functional é apropriado. A respeito deste e outros m 
216  M. AUER, The Structure of Good Faith..., p. 35, por exemplo, afirma que “a common law contém 
equivalentes funcionais em relação à função da doutrina de boa-fé alemã em uma série de doutrinas, como 
estoppel, laches e consideration. No direito alemão, essas doutrinas são combinadas e conceituadas pela sua 
ratio comum como expressões da boa-fé” (“the common law contains functional equivalents to this function 
of the German good faith doctrine in several separate doctrines such as estoppel, laches, and consideration. In 
German law, these doctrines are combined and conceptualized under their common ratio as expressions of 
good faith”). 
217 V. SIMS, Good faith in contract law – of triggers and concentric circles, in The King’s College Law 
Journal, n. 16, 2005, p. 296. 
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casos de não harmonia significativa, dois deles tratavam da rescisão de contratos de longo 

prazo, em que a Inglaterra (ao lado de países nórdicos e da Espanha) daria mais pessoa à 

letra do contrato, deixando em segundo plano outras questões218. Nesse caso, há que se 

avaliar o impacto das recentes decisões acima mencionadas, investigando se o resultado da 

análise desses casos seria atualmente o mesmo que o que seria obtido no começo do 

século. 

De qualquer modo, o cenário acima, como já afirmado no caso Interfoto e no Yam 

Seng, Assim, a distância entre a Inglaterra e os países de civil law é menor do que poderia, 

de início, aparentar, razão pela qual a análise dessas piecemeal solutions será bastante 

proveitosa para o propósito deste trabalho. 

 Antes, porém, é interessante recordar a distinção entre common law e equity.  

Ensina DAVID que “a equity é um conjunto de soluções que foram, principalmente 

nos séculos XV e XVI, outorgadas pela solução do Chanceler, para completar e 

eventualmente rever um sistema – o da common law – então bastante insuficiente e 

defeituoso” e que, apesar da fusão entre common law e equity, “ela continuou a ter 

importância até época atual”219. “De um modo geral”, complementa DAVID, “nos nossos 

dias já não se pergunta qual é a sanção procurada, mas o ramo no qual ela se encontra, para 

decidir se se está no domínio da common law ou no da equity”220.  

Segundo YEE, “de fato, a separação entre direito e equity no mundo da common law 

foi muitas vezes considerada como a causa raiz da ausência de um princípio de boa-fé. Nos 

sistemas de civil law, a boa-fé tempera a aplicação dos princípios contratuais. Nos sistemas 

de common law, a equity exerce, grosso modo, a mesma função. Entretatano, ao longo dos 

anos, a equity se cristalizou em regras estritas e quaisquer desenvolvimentos 

provavelmente serão cautelosos”221. 

                                                        
218 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Coming to terms with good faith, pp. 653 e ss. O caso é o Degas 
Drawing, em que uma omissão de informação não levaria, na Inglaterra, segundo o relatório ali apresentado, 
à rescisão do contrato. 
219 R. DAVID, Les Grands Systèmes du Droit Contemporains, trad. port. de Hermínio A. Carvalho, Os 
Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, 4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2002, p. 388. DAVID (p. 
393) aponta que até 1875, cinco eram os traços fundamentais que diferenciavam a equity da common law: 
origem histórica distinta das regras, aplicação exclusiva pelo Tribunal da Chancelaria, não havia júri, 
soluções diferentes das que poderiam ser ordenadas por um tribunal de common law, caráter discricionário de 
suas soluções.  
220 R. DAVID, Les Grands Systèmes du Contemporains..., p. 396. 
221 W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, p. 200: “in fact, the separation of law and equity in the 
common law world is sometimes considered the root cause of the absence of a good faith principle . In civil 
law systems, good faith tempers the application of contractual principles. In common law systems, equity 
performs roughly the same role. However, over the years, equity has crystallised into strict rules and any 
developments are likely to be cautious. An innovative mechanism such as good faith may more effectively 
reshape the law”. 
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Serão analisados, ainda que brevemente as seguintes piecemeal solutions: (i) vícios; 

(ii) obrigações implícitas (implied terms); (iii) estoppel; (iv) deveres fiduciários; (v) 

misrepresentation e (vi) restituição (restitution) e enriquecimento sem causa222.  

 

(i) Vícios 

 

Os vícios de consentimento que podem levar à nulidade ou anulação do contrato 

são tutelados, na Inglaterra, pelos institutos da coação (duress) e da unconscionability, que 

mitigam a exigência de consideration da common law223. 

DAVID ressalta que tradicionalmente, a common law tem “uma concepção de 

coação (duress) que se limita a sancionar a coação física, não reconhecendo a coação 

moral”224. De acordo com YEE, desenvolvimentos mais recentes dos tribunais levaram à 

ampliação da noção, que passou a abranger não apenas a (efetiva ou ameaça de) violência, 

mas também a coação econômica (abuso do poder econômico para forçar adesão a 

determinados termos) 225  ou, como coloca DORFMAN, “pressão comercial indevida”226 . 

Ressalte-se, porém, que uma “mera pressão econômica ou utilização de um posição 

superior de barganha não constituirá ordinariamente economic duress”227. 

Assim, mais recentemente, a duress ou coação torna um contrato nulo se o contrato 

não for celebrado como resultado de um ato voluntário, estabelecendo-se no caso Pao On v 

Lau Yiu Long (1979) que, “para determinar se houve coerção da vontade de tal maneira a 

não haver um consentimento real, é essencial verificar se a pessoa que foi ou alega ter sido 

coagida protestou ou não; se, à época em que ele alega ter sido coagido a celebrar o 

contrato, ele teve ou não teve outra alternativa disponível para ele tal como uma medida 

jurídica adequada; se ele foi aconselhado de maneira independente; e se, após a celebração 

do contrato, ele tomou medidas para afastá-lo”228. 

                                                        
222 W. TETLEY, Good Faith in Contract – Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering, in 
Journal of Maritime and Commercial Law, n. 35, 2004, cf. disponível [online] in 
http://www.mcgill.ca/files/maritimelaw/goodfaith.pdf, elenca também entre as piecemeal solutions 
consideration, mistake, fundamental breach, warranties, conditions e inominate terms, undue influence, mas 
que não serão analisados neste trabalho. Há também o dever de mitigar danos, comentado brevemente no 
item 3.7 abaixo. 
223 R. S. DORFMAN, The Regulation of Fairness and…, p. 101. 
224 R. DAVID, Les Grands Systèmes du Contemporains..., p. 390. 
225 W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, p. 200. 
226 R. S. DORFMAN, The Regulation of Fairness and…, p. 102. 
227 W. TETLEY, Good Faith in Contract…, p. 18: “mere economic pressure or the use of superior bargaining 
position will not ordinarily constitute economic duress, however”. 
228  Pao On v Lau Yiu Long (1979), cf. disponível [online] in 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1979/2.html: “in determining whether there was a coercion of will such 
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A unconscionability, por sua vez, existe quando a “desigualdade de poder de 

barganha afetar tão severamente o contrato que o consentimento torna-se viciado”229. A 

unconscionability, por não ser causa suficiente para uma ação, é usada em conjunto com a 

fraude e influência indevida, esta entendida como a circunstância que “pode viciar um 

contrato quando ele resultar do exercício, por uma parte, de sua influência dominantes 

sobre a outra e tiver esta parte abusado de tal poder para obter para si uma vantagem, em 

detrimento da parte influenciada”230. Segundo TETLEY, trata-se de “prevenir a exploração 

dos fracos e ingênuos pelos mais experientes e espertos que negociam de má-fé”231. 

 

(ii) Obrigações implícitas (implied terms) 

 

“Na common law”, observa YEE, “as obrigações ou termos implícitos (implied 

terms) preenche o nicho de promover as expectativas razoáveis das partes”232. 

A implicação de obrigações ou termos pode decorrer (i) de usos ou práticas, na 

medida em que se possa razoavelmente esperar que se apliquem à relação; (ii) da 

necessidade razoável de garantir a expectativa contratual de uma parte; (iii) da natureza de 

alguns contratos específicos233. 

O caso Moorcock, de 1889, criou o teste da eficácia negocial (business efficacy), 

sujeitando a implicação de um termo à verificação de que, sem ele, o contrato deixaria de 

ter sentido. Apenas nesse caso de necessidade é que um termo implícito seria imposto. No 

cas Hutton v Warren previu a implicação de termos em razão de usos234.  

Em um caso mais recente, Attorney General of Belize v. Belize Telecom Ltd, a 

corte de apelação, por meio de Lord Hoffman,  observa que “a questão da implicação de 

                                                                                                                                                                        
that there was no true consent, it is material to inquire whether the person alleged to have been coerced did or 
did not protest; whether, at the time he was allegedly coerced into making the contract, he did or did not have 
an alternative course open to him such as an adequate legal remedy; whether he was independently advised; 
and whether after entering the contract he took steps to avoid it”. W. P. YEE, Protecting Parties’ 
Reasonable…, p. 201, critica essa abordagem. 
229 R. S. DORFMAN, The Regulation of Fairness and…, p. 102: “the equitable doctrine of unconscionability 

sets yet another threshold of when a contract becomes voidable. When the inequality of bargaining power so 
severely affects the contract that it vitiates ‘consent,’ the threshold is reached”. 
230  W. TETLEY, Good Faith in Contract…, p. 17: “undue influence may vitiate a contract where the 
agreement has resulted form one party’s having exercised a dominant influence over the other and having 
abused that power so as to obtain an unfair advantage for himself, to the detriment of the party influenced”. 
231 W. TETLEY, Good Faith in Contract…, p. 17: “the obvious thrust of these principles is to prevent 
exploitation of the weak and gullible by more knowledgeable and crafty parties who deal with them in bad 
faith”. 
232 W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, pp. 203-4: “in the common law system, implied terms fill 
the niche of promoting parties’ reasonable expectations”. 
233 W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, p. 204. 
234 Vide http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Exch/1836/J61.html.  
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termos surge quando um instrumento não prevê expressamente o que deve acontecer caso 

um evento ocorra”. No caso BP Refinery (Westernport) Pty Ltd v Shire of Hastings (1977), 

comenta Lord Hoffman, foram fixadas os seguintes requisitos para a implicação de um 

termo (que ele entende precisam ser cumulativos): (i) ele precisa ser razoável e equitable; 

(ii) deve ser necessário para dar eficácia negocial (business efficacy) ao contrato, de modo 

que nenhum termo será implicado o contrato for eficaz sem ele; (iii) precisa ser óbvio a tal 

ponto que “não é preciso dizer” (it goes without saying); (iv) deve ser passível de clara 

expressão e (v) não pode contradizer um termo expresso do contrato. Esse teste reflete, na 

verdade, a ideia central de que “o termo implícito proposto deve expressar aquilo que o 

contrato realmente significa”235. 

 

(iii) Estoppel 

 

Segundo FAUVARQUE-COSSON, apesar do que se possa imgainar de antemão, uma 

instituição única, mas uma variedade de estoppels, cujos regimes e funções são os mais 

variados. Há, assim, o estoppel by record ou o estoppel per rem judicatam, o estoppel by 

deed, o estoppel by convention, o estoppel by representation, o promissory estoppel236. 

Entre eles, para o próposito deste trabalho, são mais relevantes o estoppel by 

representation e o promissory estoppel. O estoppel é fundado na idéia da proteção à 

expectativa legítima. 

De acordo com PINSOLLE, o estoppel by representation tem como premissa que 

uma parte leva ao conhecimento da outra um fato e, na crença de tal indicação, a outra 

parte age em seu próprio detrimento237. 

Já o promissory estoppel, o mais recente e controvertido, é a versao moderna do 

euitable estoppel, tem a ver com a ideia de que todas as declarações (representations), 

incluindo as promessas, quando fraudulentas ou de boa-fé, orais ou escritas, podem dar 

                                                        
235 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”.  
236 B. FAUVARQUE-COSSON, La confiance legitime et l’Estoppel – Rapport  général, in B. FAUVARQUE-
COSSON (ed.), La Confiance Légitime et l’Estoppel, Paris, Société de Législation Comparée, 2007, p. 15. 
237 P. PINSOLLE, Distinction entre le principe de l’estoppel er le principe de bonne foi dans le droit du 
commerce international, in Journal du Droit International, 1998, p. 910. De acordo com FAUVARQUE-
COSSON, La confiance legitime et l’Estoppel..., p. 16, estoppel by representation “é fundado na ideia de que 
uma pessoa que faz uma declaração (representation) a uma outra com a intenção de que esta outra se fie em 
tal declaração, e ela aja em seu detriment, e que seja efetivamente o caso, é estopped” (“elle est fondée sur 
l’idée qu’une personne qui a fait une representation à une autre avec l’intention qu’en se fiant sur cette 
representation, l’autre agisse à son detriment, et que c’est effectivement le cas, est ‘estopped’”). Vide 
também W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, pp. 205-6. 
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causa a um estoppel238. O instituto tomou proporções no caso High Tree, em que fixou-se 

os seguintes elementos do promissory estoppel: (i) necessidade de uma promessa clara e 

inequívoca quanto a uma conduta future; e (ii) a outra parte tenha agido com fundamento 

em tal promessa. Neste caso, bastaria demonstrar que seria inequitable retirar tal 

promessa239. 

O promissory estoppel não é um meio de ataque, mas tão somente de defesa, um 

escudo – tendo um alcance mais restrito do que nos Esrtados Unidos ou na Austrália240.  

 

(iv) Deveres fiduciários 

 

De acordo com YEE, o princípio fiduciário “tem alcance maior do que o da boa-fé, 

exigindo que o fiduciário aja desinteressadamente e com total lealdade em relação ao 

fiduciante” 241 . Apesar disso, a boa-fé é um elemento fundamenta das obrigações 

fiduciárias. 

As relações fiduciárias são tradicionalmente a representação commercial (agency) e 

o trust, sendo a “responsabilidade do fiduciário estrita, rigorosa…”242. 

 

(v) Misrepresentation 

 

Explica TETLEY que “a misrepresentation [declaração falsa, enganosa] feita por 

uma parte com o intuito de induzir a outra parte a celebrar um contrato, e a outra parte 

confia em tal declaração ao faze-lo, é sancionada com a rescisão do contrato ou danos at 

common law e pelo Misrepresentation Act de 1967” 243. Complementa TETLEY que essa lei 

inclui vários traços de uma preocupação implycita com a boa-fé, como por exemploa 

sanção a informações que, embora verdadeira, sejam incompletas ou enganosas 

(misleading) e levem a outra parte, com base nelas, a celebrar um contrato ou que uma 

declaração verdadeira feita se torne falsa por alteração de circunstâncias se a declaração 

                                                        
238 B. FAUVARQUE-COSSON, La confiance legitime et l’Estoppel..., pp. 17-8. 
239 B. FAUVARQUE-COSSON, La confiance legitime et l’Estoppel..., pp. 18-9. 
240 P. PINSOLLE, Distinction entre le principe de l’estoppel er le principe de bonne foi dans le droit du 
commerce international, in Journal du Droit International, 1998, p. 908. e B. FAUVARQUE-COSSON, La 
confiance legitime et l’Estoppel..., p. 19. 
241 W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, p. 206: “this principle is pitched higher than good faith, 
requiring the fiduciary to act selflessly and with undivided loyalty to the principal”. 
242 W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, p. 208. 
243 W. TETLEY, Good Faith in Contract…, p. 14: “misrepresentation of facts made by one party in order to 
induce another party to enter into a contract, and on which the representee relies in doing so, is sanctioned by 
rescission of the contract and/or by damages at common law and under the Misrepresentation Act 1967”. 



 56

não for corrigida. Ainda, declarações quanto a intenções futuras ou opiniões de uma parte 

também podem, em alguns casos, dar causa a responsabilidade por liability244. 

 

(vi) Enriquecimento sem causa e restitution 

 

Segundo TETLEY, “o recente desenvolvimento da common law no que concerne a 

restituição (restitution) tamb;em reconhece indifretamente as exigências da lealdade 

negocial nas relações comerciais, e assim reforça a boa-fé sob o nome de enriquecimento 

sem causa (unjust enrichment). Frequentemente, o direito da restituição exige o 

repagamento daquilo que tiver sido injustamente recebido como resultado de erro 

(mistake), coação (duress) ou ilegalidade”245. 

 

2.3.2. Estados Unidos 
 

Nos Estados Unidos, as duas principais fontes de direito contratual são o Uniform 

Commercial Code (UCC) e o Restatement (Second) of Contracts, de 1981. 

O UCC, diferentemente do que o nome poderia indicar, não é uma lei única 

promulgada pelo governo federal. A matéria é de competência estadual. O UCC foi 

desenvolvido por uma Conferência Nacional voltada às Leis Estaduais Uniformes em 

conjinto com o American Law Institute. Atualmente, o UCC é base para o direito 

comercial de todos os 50 estados federados e distrito de Columbia, seja porque foi 

diretamente adotado ou porque ao menos parte de suas disposições foram incorporadas 

pelos estados. 

Como o UCC passou por diversas revisões e reformas, que nem sempre, foram 

aceitas por todos os estados, disposições atualmente em vigor – porque adotadas ou 

incorporadas – nos respectivas direitos estatais não são exatamente as mesmas. Apesar de 

tal fato, as referências ao UCC feitas ao longo deste trabalho consideram a última versão, 

ainda que não esteja vigente em todos os estados. 

O Restatement (Second) of Contracts, baseado em decisões proferidas pelos 

tribunais e sintetizadas na forma de artigos de lei, acompanhada de comentários sobre seu 

                                                        
244 W. TETLEY, Good Faith in Contract…, pp. 14-5. 
245 W. TETLEY, Good Faith in Contract…, p. 22: “the recent development of the common law in respect of 
restitution also indirectly acknowledges the demands of fair dealing in commercial relations, and thus 
reinforces good faith under the name of unjust enrichment. Frequently, the law of restitution compels the 
repayment of what has been unjustly received as a result mistake, duress or illegality”. 
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significado e sua ratio, teve como objetivo propiciar certeza e simplicidade ao direito 

daquele país e também fazer com que as regras jurídicas fossem mais adequadas à 

realidade. 

Como instrumento de soft law, SUMMERS ensina que o “conceito estadounidense de 

Restatement é um tipo próprio de ‘direito’. Não é legislação (statute law) adotada pelo 

legislativo estadual ou pelo Congresso. E também não é common law feito pelo tribunal 

superior de um determinado estado. Não é nem uma tentativa de consolidar (restate) a 

efetiva jurisprudência de cada estado, um por um. Ao contrário, um Restatement representa 

uma tentativa do American Law Institute, uma organização privada de acadêmicos, juízes e 

operadores (practitioners), de formular com alguma precisao as principais regras e 

princípios nos maiores ramos do direito dos Estados Unidos, ‘como um todo’, por assim 

dizer, como se os Estados Unidos fossem compostos de apenas uma, e não cinquenta, 

jurisdições estatais. Quando as efetivas regras e princípios legais de vários estados 

conflitarem ou não forem bem desenvolvidos, os Restatements frequentemente pretendem 

formular regras e princípios que representam a ‘melhor visão’ (better view)”246. 

Especifiamente em relação à boa-fé, SUMMERS destaca que, apesar de já haver 

decisões judiciais que poderiam ser interpretadas como exemplos de uma obrigação geral 

de boa-fé nas relações contratuais ou que chegavam a utilizar o próprio termo, a boa-fé 

como princípio geral é desconhecida antes dos anos 60 do século passado247. 

 Em 2001, o Artigo 1 – Disposições Gerais do UCC foi revisado. O antigo §1-

201(19) definia boa-fé apenas como honestidade de fato, com exceção do §2-103(1)(b), 

segundo o qual, exclusivamente para fins daquele artigo, “boa-fé no caso de comerciantes 

significa honestidade de fato e observância dos padrões comerciais razoáveis de lealdade 

comercial”248.  

                                                        
246 R. S. SUMMERS, The conceptualistaion of good faith in American contract law – a general account, in R. 
ZIMMERMANN, S. WHITTAKER (ed.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge, 2000, 
pp. 119-20: “the American concept of a ‘Restatement’ is a very type of ‘law’. It is not statute law adopted by 
a state legislature or by Congress. Nor is it common law made by the highest court of any given state. It is 
not even an attempt to restate the actual case law of every state, state by state. Instead, a Restatement 
represents an attempt by the American Law Insititute, a private organisation of scholars, judges and 
practioners, to formulate with some precision the leading rules and principles in major fields of American 
law, ‘in the agregate’, so to speak, as if the United States consisted of only one, rather than fifty, state 
jurisdictions. Where the actual legal rules and principles in the various states are in conflict, or are not well 
developed, the Restatements frequently purport to formulate rules and principles that represent ‘the better 
view’”. 
247 R. S. SUMMERS, The conceptualistaion of good faith…, p. 119. 
248  “‘Good faith’ in the case of a merchant means honesty in fact and the observance of reasonable 
commercial standards of fair dealing in the trade”. 
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O relatório da Conferência Nacional voltada às Leis Estaduais Uniformes de 2001 

destaca que essa definição alternativa, que além de ser aplicável apenas para comerciantes, 

estava limita aos contratos de compra e venda e tinha uma interpretação restrita ao termo 

boa-fé naquele artigo. Isto porque o antigo §1-203, de aplicação geral, continua fazia 

referencia apenas à honestidade de fato249.  

Com a revisão, o UCC passou a determinar que todo e qualquer contrato ou dever 

impõe uma obrigação de boa-fé quanto a seu cumprimento e execução (§1-304), 

ententendo-se boa-fé como honestidade de fato e observância de padrões comerciais 

razoáveis de lealdade negocial (§2-103)250.  

Já o Restatement prevê que “todo contrato impõe a cada um das partes o dever de 

boa-fé e lealdade negocial em seu cumprimento e execução” 251 . De acordo com os 

comentários oficiais do Restatement, “a boa-fé no cumprimento ou na execução de um 

contrato enfatiza a fidelidade (faithfulness) em relação a uma finalidade comum acordada e 

a consistência quanto às expectativas justificadas da outra parte; ela exclui uma variedade 

de tipos de conduta caracterizados por envolver ‘má-fé’ porque violam padrões 

comunitários de decência, justiça ou razoabilidade. (...)”252.  

Ainda segundo os comentários, assim como o UCC, o artigo do Restatement não 

cuida da boa-fé na formação do contrato, embora a má-fé durante as negociações esteja 

sujeita a sanções, sendo regulada por regras específicas relacionadas à capacidade das 

partes, consideration, fraude e coação (duress)253. 

                                                        
249 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws Meeting in its one-hundred-and-tenth 
year, August 10-17, 2001, cf.  disponível [online] in 
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ucc1/Ucc161401.htm. 
250 §1-304, que substituiu o §1-203: “Obligation of Good Faith. Every contract or duty within this Act 
imposes an obligation of good faith in its performance and enforcement”; “§2-103. (…) (j) “‘Good faith’” 
means honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing”. Segundo o 
relatório da Conferência Nacional voltada às Leis Estaduais Uniformes de 2001, “este parágrafo estabelece 
um princípio básico permeando todo o UCC. Eeste princípio é o de que nas relações comerciais boa-fé é 
exigido no cumprimento e execução de todos os contratos.(...)” (“this section sets forth a basic principle 
running throughout the Uniform Commercial Code. The principle is that in commercial transactions good 
faith is required in the performance and enforcement of all agreements or duties), cf. National Conference of 
Commissioners on Uniform State Laws Meeting in its one-hundred-and-tenth year, August 10-17, 2001, cf. 
disponível [online] in http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ucc1/Ucc161401.htm. 
251 “§205. Duty of Good Faith and Fair Dealing. Every contract imposes upon each party a duty of good faith 
and fair dealing in its performance and its enforcement”.  
252  Comentário “a” ao §205 do Restatement (Second): “Meanings of ‘good faith’. (…) Good faith 
performance or enforcement of a contract emphasizes faithfulness to an agreed common purpose and 
consistency with the justified expectations of the other party; it excludes a variety of types of conduct 
characterized as involving "bad faith" because they violate community standards of decency, fairness or 
reasonableness. The appropriate remedy for a breach of the duty of good faith also varies with the 
circumstances.  
253 Vide comentário “c” ao §205 do Restatement (Second): “Good faith in negotiation. This Section, like 
Uniform Commercial Code § 1-203, does not deal with good faith in the formation of a contract. Bad faith in 
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Em relação à boa-fé no cumprimento do contrato, o comentário “d” esclarece que 

“subterfúgios e evasões violam a obrigação de boa-fé no cumprimento mesmo que o autor 

acredite que sua conduta seja justificada. Mas a obrigação vai além: a má-fé pode estar 

evidente ou pode consistir em omissão, e lealdade negocial pode exigir mais que 

honestidade de fato...” 254. 

Segundo SUMMERS, “o §205 e seus comentários se baseiam assim em parte no que 

pode ser deonominado de conceito ‘excludente’ da boa-fé ‘excluder’ conceptualisation”255, 

proposto por esse mesmo autor em um artigo de 1968. Além dessa definição do tipo 

excludente, Farnsworth identifica outras duas definições utilizadas pelos tribunais dos 

Estados Unidos. Uma delas, a mais restritiva de todas e sustentada pelo juiz Antonin 

Scalia, vê na boa-fé uma reciclagem de princípios fundamentais de direito contratual. A 

outra, de Steve Burton, baseada na oportunidade perdida ou precluída (foregone 

opportunity), considerando ser de má-fé tentar recapturar oportunidades já precluídas 

quando da celebração do contrato256. 

Por fim, salientam os comentários oficiais ao UCC, que o §1-304 não “suporta uma 

cause of action independente por não cumprir ou executar obrigação de boa-fé. Ao 

contrário, este parágrafo significa que o não cumprimento ou execução, de boa-fé, de um 

dever ou obrigação específicos de um contrato, constitui inadimplemento do contrato ou 

                                                                                                                                                                        
negotiation, although not within the scope of this Section, may be subject to sanctions. Particular forms of 
bad faith in bargaining are the subjects of rules as to capacity to contract, mutual assent and consideration 
and of rules as to invalidating causes such as fraud and duress. (…)”. Nesse sentido, também R. S. SUMMERS, 
The conceptualistaion of good faith…, pp. 122 e 125. 
254 Vide comentário “d” ao ao §205 do Restatement (Second): “Good faith performance. Subterfuges and 
evasions violate the obligation of good faith in performance even though the actor believes his conduct to be 
justified. But the obligation goes further: bad faith may be overt or may consist of inaction, and fair dealing 
may require more than honesty. A complete catalogue of types of bad faith is impossible, but the following 
types are among those which have been recognized in judicial decisions: evasion of the spirit of the bargain, 
lack of diligence and slacking off, willful rendering of imperfect performance, abuse of a power to specify 
terms, and interference with or failure to cooperate in the other party's performance”. 
255 R. S. SUMMERS, The conceptualistaion of good faith…, p. 125: “section 205 and its commen’ts thus rely 
partly on what may be called an ‘excluder’ conceptualisation of good faith”. 
256  E. A. FARNSWORTH, Duties of good faith under the UNIDROIT Principles, relevant international 
conventions and national laws, in Tulane Journal of International and Comparative Law, v. 3, 1995, pp. 59-
60: “even where the doctrine of good faith is accepted, there are wide diferences of oponion over the 
meaning of the term good faith. For example, U.S. courts, in order to justify their decisions based on the 
good faith doctrine, have tipically applied on if three different definitions of good faith. The most restrictive 
view of good faith, as embraced by Justice Antonin Scalia, is that good faith is ‘simply a rechristening of 
fundamental principles of contract law’. Referring to my article of three decades ago, he went on to endorse 
‘the perception of Professor Farnsworth that the significance of the doctrine is ‘in implying terms in the 
agreement’”. A second meaning – Summers – excluder analysis “good faith (...) is best understood as an 
‘excluder’ – it is a frase which has no general meaning or meanings of its own, but which serves to exclude 
many heterogeneous forms of bad faith. Third – Steven Burton ‘foregone opportunity’ analysis. ‘Good faith 
limits the exercise of discretion in performance conferred on one party by contract’. Therefore, it is bad faith 
to use discretion ‘to recapture opportunities foregone on contracting’, as determined by the other party’s 
expectations or, in other words, to refuse ‘to pay the cost of performing’”. 
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torna não disponível, nas circunstâncias particulares, um direito ou poder para remediar 

(remedial right or power). Esta distinção deixa claro que a doutrina da boa-fé meramente 

direciona um tribunal para interpretar os contratos dentro do contexto commercial em que 

são criados, cumpridos e executados, e não cria um dever seperado de fairness e 

razoabilidade que pode ser independentemente violado”257.  

2.4. América do Sul e México 

2.4.1. Argentina 
 

O Código Civil argentino estabelece que “os contratos devem ser celebrados, 

interpretados e executados de boa-fé e de acordo com o que, de maneira verossímil, as 

partes entenderam ou puderam entender, atuando com cuidado e precaução”258.  

2.4.2. Perú 
 

O Código Civil peruano, de forma semelhante, prevê que “os contratos devem ser 

negociados, celebrados e executados segundo as regras da boa-fé e a intenção comum das 

partes” 259. O Código Civil do Paraguai é outro que prevê a aplicação do princípio da boa-

fé durante todo o ciclo contratual260.  

2.4.3. Uruguai 
 

O Código Civil do Uruguai, à semelhança da legislação espanhola, impõe que “(...) 

todos (os contratos) devem ser executados de boa-fé e, consequentemente, obrigam não 

apenas em relação àquilo neles expresso, mas também a todas as consequências que, 

                                                        
257 Comentário §1-304: This section does not support an independent cause of action for failure to perform or 
enforce in good faith. Rather, this section means that a failure to perform or enforce, in good faith, a specific 
duty or obligation under the contract, constitutes a breach of that contract or makes unavailable, under the 
particular circumstances, a remedial right or power. This distinction makes it clear that the doctrine of good 
faith merely directs a court towards interpreting contracts within the commercial context in which they are 
created, performed, and enforced, and does not create a separate duty of fairness and reasonableness which 
can be independently breached. 
258 “Art. 1.198. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que 
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión”.  
259 “Art. 1362. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse segun las reglas de la buena fe y 
comun intencion de las partes”.  
260  “Art. 689. En el desarrollo de las negociaciones y en la formación del contrato, deben las partes 
comportarse de acuerdo con la buena fe”. Art. 714. “Si a pesar de la aplicación de las normas precedentes, 
subsistiere la obscuridad del contrato, deberá este ser entendido en el sentido menos gravoso para el 
obligado, si fuere a título gratuito; y en el sentido que realice la armonización equitativa de los intereses de 
las partes, si fuere a título oneroso. El contrato debe ser interpretado de acuerdo con la buena fe”. Art. 715. 
“Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a 
la ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado, y a todas las 
consecuencias virtualmente comprendidas”. 
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segundo sua natureza, sejam conformes à equidade, ao uso e à lei” 261 . O legislador 

mexicano, venezuelano e porto-riquenho foram outros que optaram pelo modelo 

espanhol262. 

2.4.4. Chile 
 

Também o Chile compartilha da mesma inspiração. Segundo o artigo 1546 de seu 

Código Civil, “os contratos devem ser executads de boa-fé e, consequentemente, obrigam 

não apenas em relação àquilo neles expresso, mas também a todas as coisas que emanam 

precisamente da natureza da obrigação ou ao que, por lei ou costume, a ela pertencem”263. 

Na Colômbia, o Código Civil e o Código Comercial (este, com pequena variação) 

reproduzem a disposição legal chilena264.  

2.4.5. Brasil 
 

No Brasil, o princípio da boa-fé apareceu primeiramente na legislação brasileira 

como regra genérica de interpretação dos contratos comerciais. O artigo 131 do Código 

Comercial, de 1850, prescrevia que “sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, 

a interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: 1 - a 

inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa fé, e ao verdadeiro espírito e 

                                                        
261 “Art. 1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes 
como a la ley misma. Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en 
ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o 
a la ley”.  
262 México: “Art. 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que 
deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo 
al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son 
conforme a la buena fe, al uso o a la ley ”. Venezuela: Art. 1.160. Los contratos deben ejecutarse de buena fe 
y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los 
mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley. Porto Rico: Art. 1210. “Cómo se perfeccionan los 
contratos. “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza 
sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.  
263 “Art. 1546: Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en 
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por 
la ley o la costumbre pertenecen a ella”.  
264 Código Civil: “Art. 1603. Ejeución de Buena Fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 
consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de 
la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”. Código Comercial: “Art. 871. Principio de 
Buena Fe. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a 
lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, 
la costumbre o la equidad natural”. 
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natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das 

palavras; (…)”265
. 

O princípio da boa-fé reaparece na legislação brasileira apenas em 1990, com a 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), informado pelo 

princípio da boa-fé.  

Foi com o Código Civil de 2002 (Lei 10.406/2002), cujo projeto, de de mais de 30 

anos antes já lhe fazia referência, que a boa-fé objetiva foi alçada a princípio geral 

aplicável a todos os contratos, como meio de “adequação das normas particulares à 

concreção ética da experiência jurídica”266. 

2.5. Ásia 

2.5.1. Japão 
 

ROBIN aponta que, “muito influenciado pelo direito alemão na origem, o direito 

japonês erigiu a boa-fé à base de todas as regras jurídicas do Código Civil (o Mimpô) 

adotado em 1947” 267. De acordo com JALUZOT, a promulgação do Mimpô foi “um assunto 

político essencial. Ele foi o meio para o Japão obter o reconhecimento e respeito por parte 

dos países ocidentais”268. 

Assim, sob o título de princípios fundamentais, o artigo 1(2) do Mimpô estabelece 

que “o exercício dos direitos e execução das obrigações devem ser feitos de boa-fé” e o 

                                                        
265

 LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, Notas sobre a Boa-Fé e..., p. 71 e ss. 
266  “Art. 422: Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Aliás, a exposição de motivos do Código Civil de 2002 
(“Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Justiça”, encaminhada como anexo à Mensagem nº 160, de 
10 de junho de 1975 do então Presidente Ernesto Geisel ao Congresso Nacional), assim contextualizou a 
inserção da boa-fé como princípio geral: “por outro lado, firme consciência ética da realidade sócio-
econômica norteia a revisão das regras gerais sobre a formação dos contratos e a garantia de sua execução 
equitativa ..., dando a medida do propósito de conferir aos contratos estrtura e finalidade sociais. É um dos 
tantos exemplos de atendimento da ‘socialidade’ do direito. (...) Tornar explícito, como princípio 
condicionador de todo o processo hermenêutico, que a liberdade de contratar só pode ser exercida em 
consonância com os fins sociais do contrato, implicando os valores primordiais da boa-fé e da probidade. 
Trata-se de preceito fundamental, dispensável talvez sob o enfoque de uma estreita compreensão positivista 
do do Direito, mas essencial à adequação das normas particulares à concreção ética da experiência jurídica”, 
cf. Senado Federal, Novo Código Civil – Exposição de Motivos e Texto Sancionado, Senado Federal, 
Brasília, 2002, pp. 43-44. 
267 G. ROBIN, Le principe de la bonne…, p. 698: “très influencé par le droit allemand à l’origine, le droit 
japonais a erigé la bonne foia u dessus de toutes les règles juridiques du Code Civil (le Mimpô) adotado em 
1947. C’est ainsi que l’article 1 alinéa 2 du Mimpô dispose que ‘l’exercice des droits et l’exécution des 
obligations sont de choses qui doivent être faites de bonne foi et avec layauté’”. 
268 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 6: “le Mimpô fut en enjeu politique essentiel. Il fut le 
moyen pour le Japon d’obtenir le reconnaissance et le respect de lart des pays occidentaux”. JALUZOT (p. 7) 
saliente ainda que o direito japonês influenciou a Coréia do Sul, China e Taiwan. 
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1(3) veda todo e qualquer tipo de abuso de direito269. A definição mais comum da boa-fé 

no Japão, segundo JALUZOT, é como “um princípio de acordo com o qual, em uma relação 

jurídica concreta, deve-se agir sinceramente a fim de não trair a confiança justamente 

esperada pelo outro”270. De outro modo, sublinha ROBIN que, “como o direito alemão, o 

direito japonês consagrou a regra de execução de boa-fé das convenções, segundo a qual 

‘uma pessoa deve se comportar sinceramente de modo a não trair a confiança esperada 

(pelo outro contratante), em função das circunstâncias concretas’ assim como a regra de 

execução da obrigação segundo seu conteúdo real, introduzida no artigo 415 do 

Mimpô”271. 

Não há, no Código Civil, tal como no direito alemão, uma regra específica para a 

interpretação dos contratos segundo a boa-fé. Apesar de a intenção do legislador, conforme 

trabalhos preparatórios, fosse de estender o campo da boa-fé também à determinação do 

conteúdo da obrigação, a boa-fé como regra de interpretação dos contratos foi obra da 

doutrina japonesa272.  

A base do entendimento da boa-fé no direito japonês é a confiança digna de ser 

juridicamente protegida, a expectativa legítima. Tal como na Alemanha e a maioria dos 

demais ordenamentos, e diferentemente da França, a boa-fé é entendida em seu sentido 

objetivo, de modo que o juiz determina não se uma parte está de boa-fé, mas se há ou não o 

respeito ou violação à boa-fé273.  

Mesmo assim, ainda que a doutrina doutrina sustente que devem ser levados em 

conta critérios objetivos em um casoconcreto, JALUZOT vê no Japão uma posição neutra, 

entre a francesa e a alemão, em função do maior peso aos elementos de fato274. 

Tal como na Alemanha, JALUZOT vê boa-fé e equidade próximos no Japão275. 

                                                        
269 “Fundamental Principles. (...) (2) The exercise of rights and performance of duties must be done in good 
faith. (3) No abuse of rights is permitted” (http://www.moj.go.jp/content/000056024.pdf). 
270 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 59: “le principe de bonne foi est une principe selon 
lequel, dans une relation juridique concrète, on doit agir sincèrement afin de ne pas trahir la confiance 
qu'attend justement l’autre”. 
271 G. ROBIN, Le principe de la bonne…, p. 703: “comme le droit allemand, le droit japonais a consacré la 
règle d’exécution de bonne foi des conventions au terme de laquelle ‘on doit se conduire sincèrement de 
manière à ne pas trahir la confiance attendue (par le cocontractant), en fonction des circonstances 
concrètes’ ainsi que la règle de l’exécutions de la prestation selon son contenu réel introduit à l’article 415 du 
Mimpô”. O artigo 415 do Mimpô estabelece que “se o devedor deixar de executar de forma consistente com a 
finalidade de sua obrigação, o credor fará jus à indenização decorrente de tal falha. O mesmo deve ser 
aplicável nos casose m que tenha se tornado impossível adimplir por razões atribuíveis à outra parte” (“if an 
obligor fails to perform consistent with the purpose of its obligation, the obligee shall be entitled to demand 
damages arising from such failure. The same shall apply in cases it has become impossible to perform due to 
reasons attributable to the obligor”). 
272 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., pp. 170-1. 
273 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 80 e p. 85. 
274 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 80 e p. 124. 
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A boa-fé aplica-se não apenas à exeução do contrato, mas “os tribunais japoneses 

impõem às partes o dever de conduzir as negociações de boa-fé (seijitsu ni kôshô suru) e 

obrigam cada uma das partes a não prejudicar os bens do outro”276. 

Segundo JALUZOT, a boa-fé, embora presente em muitas decisões, é utilizada com 

moderação pelos tribunais japoneses e aparece como último recurso quando não há outra 

solução possível. Segundo a jutrista francesa, “ela é assim um instrumento essencial da 

justiça contratual”277. 

1.1.1. Tailândia 
 

Na Tailândia, o Código Civil e Comercial, em vigor a partir de 1995, traz logo no 

Livro I (Princípios Gerais), que também prevê princípios aplicáveis às relações contratuais, 

prevê no artigo 5o que “todas as pessoas devem, no exercício de seus direitos e no 

cumprimento de suas obrigações agir de boa-fé”, estabelecendo o artigo 6o presunção de 

que toda pessoa age de boa-fé278. Já o artigo 368 prescreve que os contratos devem ser 

interpretados de acordo com as exigencies da boa-fé, levando-se em conta os usos. 

Percebe-se aqui a influência do BGB alemão279. 

Segundo AMOUSSOU-GUÉNOU, “com a multiplicação de escândalos ligados aos 

contratos  leoninos ou abusivos, o legislador deduziu que apenas o princípio da boa-fé não 

era suficiente para garantir o exercício equitativo da liberdade contratual. Em 

consequência, a lei sobre as cláusulas contratuais injustas foi adotada para introduzir uma 

certa ‘moralização nas relações contratuais do país”280.  

 

2.5.2. Vietnã 
 

                                                                                                                                                                        
275 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 79. 
276 G. ROBIN, Le principe de la bonne…, p. 702: “les juridictions japonaises imposes aux parties de conduire 
de bonne foi les négociations (seijitsu ni kôshô suru) et obligent chacune des parties à ne pas prter atteinte 
aux biens de l’autre”. 
277 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 247: “elle est ainsi un instrument essentiel de la justice 
contractuelle”. 
278 R. AMOUSSOU-GUÉNOU, Perspectives des Principes Asean (Ou Asiatiques) du droit des contrats, in Revue 
de droit des affaires internationales, 2005, p. 579. 
279  Vide http://www.thailandlawonline.com/civil-and-commercial-code/354-368-thai-legal-formation-of-a-
thai-contract e também R. AMOUSSOU-GUÉNOU, Perspectives des Principes... p. 579. 
280 R. AMOUSSOU-GUÉNOU, Perspectives des Principes..., p. 579: “avec la multiplication des scandales liés 
aux contrats léonins, inéquitables ou abusifs, le législateur thailandais en a déduit que l’énoncé du seul 
principe de bonne foi n’était pas suffisant pour garantir 1’exercice équitable de la liberté contractuelle. En 
conséquence, la Loi sur les clauses contractuelles injustes fut adoptée pour introduire une certaine 
‘moralisation’ dans les relations contractuelles du pays”.  
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Em 1992, o Vietnã promulgou uma nova constituição, resultado do período de 

Renovação Nacional (Doi Moi) levado a cabo a partir de 1986 pelo Partido Comunista 

vietnamita, com inspiração no modelo chinês, ainda que com diferenças. A Constituição de 

1992, norteada pela persistência da definição do Vietnã como “democracia socialista”, 

modificou todas as disposições em matéria econômica da Constituição de 1980281.  

Observam AJANI, SERAFINO e TIMOTEO que “a propriedade estatal e coletiva 

permanecem como o cerne sistema econômico. À propriedade privada (não reconhecida no 

texto de 1980) é atribuído uma função complementar ou suplementar ao setor público da 

economia. Essa multisetorialidade da economia tem referência, porém, em um sistema 

econômico com prevalência pública, mas baseado em princípios da economia de 

mercado”282.  

 Assim, nesse contexto, o Vietnã promulgou um Código Civil em 1995 e outro em 

2005, que o substituiu (No. 33/2005/QH11). Em seu artigo 6º, o Código Civil de 2005 

exige que “nas relações civis, as partes devem agir de boa-fé e com honestidade283 na 

criação, exercício e cumprimento de direitos e obrigações civis; nenhuma das partes deverá 

enganar a outra parte”284. O artigo 283, por sua vez, prescreve que “um devedor deve 

prestar sua obrigação de maneira honesta, no espírito de cooperação, em modo fiel a seu 

compromisso e não contrário à lei e à ética social”285. Já o artigo 389 (Princípios aplicáveis 

à celebração de contratos civis) estabelece os seguintes princípios são pressupostos para 

celebração de um contrato civil: “1. Liberdade de contratar, desde que não seja contrário à 

lei ou à ética social; 2. Voluntariedade, igualdade, goodwill286, cooperação, honestidade e 

boa-fé”287. 

                                                        
281 G. AJANI, A. SERAFINO, M. TIMOTEO, Diritto dell’Asia orientale – Trattato di diritto comparato diretto da 
Rodolfo Sacco, Torino, Utet, 2007.pp. 395 e ss. 
282 G. AJANI, A. SERAFINO, M. TIMOTEO, AJANI, Diritto dell’Asia orientale..., p. 397: “la proprietà statale e 
collettiva rimangono i cardini dela struttura del sistema economico. Alla proprietà privata (non riconosciuta 
nel testo del 1980) viene assegnato un ruolo complementare o supplementare al settore pubblico 
dell’economia. Tale multisettorialità dell’economia viene però riferita ad un sistema economico sì a 
prevalenza pubblica, ma basato sui principi dell’economia di mercato”. 
283 G. AJANI, A. SERAFINO, M. TIMOTEO, AJANI, Diritto dell’Asia orientale, p. 406. 
284 Article 6: “The principle of goodwill and honesty. In civil relations, the parties must act in goodwill and 
honesty in establishment and performance of civil rights and obligations; neither party shall deceive the other 
party”, cf. disponível [online] in http://mirrors.creativecommons.org/international/vn/civil-code-2005-
(English).pdf. 
285  Article 283: “The principle for performance of civil obligations. An obligor must perform his/her 
obligation in an honest manner, in the spirit of cooperation, in a manner faithful to his/her commitment and 
not contrary to law and social ethics”. 
286 Goodwill pode ser traduzido por boa vontade ou benevolência. No artigo 6o, goodwill foi traduzido por G. 
AJANI, A. SERAFINO, M. TIMOTEO, AJANI, Diritto dell’Asia orientale..., p. 397, como boa-fé, tradução esta 
que não parece caber no artigo 389. 
287 Art. 389: Article 389. Principles for entering into civil contracts  The entry into a civil contract must 
adhere to the following principles: 1. Freedom to enter into the contract, provided that it is not contrary to 
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A lei comercial do Vietnã, revisada também em 2005 (Lei 36/2005), não faz 

referência direta e expressa à boa-fé, mas contém disposições sobre dever de mitigação de 

danos ou de cooperação288. 

2.5.3. China 
 

Na China, a lei sobre contratos de inspirada nos Princípios UNIDROIT para os 

Contratos Comerciais internacionais e promulgada em 1999289, diferencia o princípio de 

justiça ou equidade (fairness ou “gong ping”) do princípio da boa-fé (“chengshi xinyong” – 

tradução literal de Treu und Glauben)290.  

O artigo 5º da referida lei cuida da formação do contrao e estabelece que “as partes 

devem obedecer ao princípio de justiça ou equidade (fairness) ao prescreverem seus 

respectivos direitos e obrigações” 291, ao passo que o artigo subsequente, que trata da 

execução dos contratos, exige que “as partes devem obedecer ao princípio da honestidade e 

da boa-fé ao exercerem seus direitos e cumprirem suas obrigações” 292.  

A lei chinesa, diferentemente da maioria das legislações, contém disposições 

específicas sobre o princípio da boa-fé na formação, execução e interpretação do contrato e 

após a sua extinção. 

No artigo 42, a parte responde se, durante as negociações do contrato, causar danos 

à outra parte se “(1) fingir concluir um contrato, e estar negociando de má-fé; (2) 

deliberadamente deixar de revelar fatos importantes relacionados à conclusão do contrato 

ou fornecer informações falsas; (3) praticar outros atos que violem o princípio da boa-

fé”293. 

                                                                                                                                                                        
law and social ethics; 2. Voluntariness, equality, goodwill, cooperation, honesty and good faith”. Vide 
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6595.  
288 Article 305: “Obligations to mitigate loss. The party claiming damages must apply appropriate measures 
to mitigate the loss caused by a contract breach, including the loss of direct profit which it would have 
earned. If the party claiming damages fails to do so, the breaching party may request a rebate of the value of 
damages to the extent of the loss that would have been mitigated; Article 85. Obligation of Customers. 
Unless otherwise agreed, customers shall have the following obligations: (…) 3. To cooperate with service 
providers in all other matters necessary for the proper provision of services”, cf. disponível [online] in 
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6595.  
289 Cf. disponível [online] in http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=50943. 
290 G. ROBIN, Le principe de la bonne…, p. 699. 
291 “Article 5: The parties shall adhere to the principle of fairness in deciding their respective rights and 
obligations”.  
292 “Article 6: parties shall observe the principle of honesty and good faith in exercising their rights and 
performing their obligations”.  
293 Article 42: The party shall be liable for damage if it is under one of the following circumstances in 
concluding a contract and thus causing losses to the other party: (1) pretending to conclude a contract, and 
negotiating in bad faith; (2) deliberately concealing important facts relating to the conclusion of the contract 
or providing false information; (3) performing other acts which violate the principle of good faith”. 
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Em seu artigo 60, a legislação chinesa, após impor às partes o dever de cumprir 

integralmente sua obrigações como tiver sido acordado, destaca que “as partes devem 

obedecer ao princípio da boa-fé, e cumprir obrigações de notificação (informação), apoio 

(cooperação), e confidencialidade etc., de acordo com a natureza e finalidade do contrato e 

os usos”294.  

Já segundo o artigo 92, “após o término dos direitos e obrigações estabelecidos no 

contrato, as partes devem observar o princípio da honestidade e boa-fé e cumprir 

obrigações de notificação (informação), apoio (cooperação), e confidencialidade etc., de 

acordo com os usos aplicáveis”295. 

Além deles, o artigo 125, ao cuidar da interpretação do contrato, também prevê que 

“em caso de conflito entre as partes quanto à interpretação de uma cláusula, seu verdadeiro 

significado deverá ser determinado de acordo com as palavras e frases usadas no contrato, 

as disposições contratuais aplicáveis e a finalidade do contrato, os usos aplicáveis e o 

princípio da boa-fé” 296. 

2.6. África 
 

A tradição africana não atribui ao contrato, com caráter patrimonial e finalidade 

econômica, a mesma importância que o contrato tem na Europa Moderna297. Segundo 

GAMBARO e SACCO, “o contrato-acordo (...) não tem um reconhecimento generalizado”298. 

Com a colonização europeia, coexistiram na África os direitos tradicionais, 

africanos e aqueles dos colonizadores europeus, que pouco a pouco foi expandindo seu 

âmbito de aplicação material. Assim, as novas necessidades comerciais dos países 

africanos colonizados não encontravam no direito tradicional o arcabouço necessário, 

tendo assim sido utilizado em larga escala direito europeu299. 

                                                        
294 “Article 60: Each party shall fully perform its own obligations as agreed upon. The parties shall abide by 
the principle of good faith, and perform obligations of notification, assistance, and confidentiality, etc. in 
accordance with the nature and purpose of the contract and the transaction practice”. 
295 “Article 92: After the termination of the rights and obligations under the contract, the parties shall observe 
the principle of honesty and good faith and perform the obligations of notification, assistance and 
confidentiality, etc. in accordance with relevant transaction practices”.  
296 “Article 125: If any disputes arise between the parties over the understanding of any clause of the 
contract, the true meaning thereof shall be determined according to the words and sentences used in the 
contract, the relevant provisions in the contract, the purpose of the contract, the transaction practices and the 
principle of good faith” (…). 
297 A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi Giuridici Comparati – Trattato di Diritto Comparato diretto da Roldofo 
Sacco, 3a ed.,Torino, Utet, 2009, p. 423. 
298 A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi Giuridici Comparati..., p. 423. 
299 A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi Giuridici Comparati..., p. 423. 
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Mesmo após o fim da colonização africana, manteve-se um grau elevado de 

influência europeia no cenário jurídico africano, seja em razão da cultura dos acadêmicos e 

profissionais jurídicos, com formação europeia, seja em razão das condições impostas para 

implementação de tratados e acordos de desenvolvimento e integração econômicos300. 

Nesse cenário, existem os países africanos de tradição jurídica europeia continental, 

aqueles de tradição inglesa (common law) e aqueles com direito de influência islâmica. As 

questões envolvendo a existência de um princípio geral de boa-fé nesses países devem 

ganhar, em alguma medida, os contornos já debatidos nos itens 2.1 e 2.2 acima e no item 

2.7 abaixo. 

2.6.1. OHADA 
 

A Organização para a Harmonização na África do Direito Comercial – OHADA, 

que reúne 17 países ao todo301, tem um Anteprojeto para um Ato Uniforme para Direito 

dos Contratos (Avant-Projet d’Acte Uniforme OHADA sur le Droit des Contrats) 

elaborado a pedido do Conselho de Ministros da OHADA pelo UNIDROIT, sob a 

coordenação de Marcel Fontaine. Após trabalhos preparatórios e consultas com juristas 

africanos e visitas a nove dos países membros da OHADA, o Anteprojeto foi entregue em 

2005 e ainda não foi, até esta data, implementado. 

 Como não poderia ser diferente, em vista desse contexto, o Anteprojeto tem como 

referência essencial os Princípios UNIDROIT, sendo como consequência informado pelo 

princípio geral de boa-fé. Segundo a nota explicativa que acompanha o Anteprojeto, “os 

direitos dos países da OHADA de tradição civilista reconhecem já o princípio de execução 

de boa-fé dos contratos, inscrito nos Códigos Civis. Mas eles estão porém preparados para 

a reconhecer nele o papel que lhe é atribuído nos Princípios UNIDROIT? Sobre esse 

ponto, as respostas foram unanimemente positivas”302. Entretanto, destaca MAYER, que há 

quem critique o Anteprojeto por conta da importação de conceitos estranhos303. Aliás, o 

próprio Fontaine destaca que, como os Princípios UNIDROIT, também o Anteprojeto 

                                                        
300 A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi Giuridici Comparati..., p. 423. 
1. 301 Benin, Burkina Faso, Camarões, Centrafrique, Comores, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, 
Guiné Bissau, Guiné Equatoriana, Mali, Niger, RDC, Senegal, Tchad, Togo. 
302 Note explicative à l’Avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats, cf. Disponível 
[online] in http://www.unidroit.org/french/legalcooperation/ohada.htm: Les droits des pays de l’OHADA de 
tradition civiliste reconnaissent déjà le principe de l’exécution de bonne foi des contrats, inscrit dans les 
Codes civils. Est-on cependant préparé à lui reconnaître le rôle accru que lui attribuent les Principes 
d’UNIDROIT? Sur ce point, les réponses ont été unanimement positives”. 
303 P. MAYER, L’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur les contrats – Innovations et débats, in Revue de 
droit des affaires internationales, n. 3, 2008, p. 312. 
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incorpora soluções “progressistas”, como o venire contra factum proprium, o dever de 

colaboração entre as partes ou a obrigação de minimizar os prejuízos”304. 

De qualquer modo, o artigo 1/6 segue o artigo 1.7 dos Princípios UNIDROIT e tem 

a seguinte redação: “1) As partes devem se conformar às exigências da boa-fé; 2) elas não 

podem excluir essa obrigação nem limitá-la”305. 

O Ato Uniforme da OHADA relativo ao Direito Comercial Geral (Revisado), 

adotado em 15.12.2010, faz no Artigo 237 (Disposições Gerais), que cuida das vendas 

comerciais, a mesma referência à boa-fé que faz o artigo 1/6 do Anteprojeto306. 

2.7. Países de tradição islâmica 
 

A Shari’a consiste em um conjunto de preceitos revelado por Deus aos homens 

para regular a sua conduta, cujo conhecimento é atribuído ao faqih. Sua obra, o fiqh, tem 

como fontes principais o Corão, a conduta do profeta (Sunna), o consenso entre os doutos 

e, por fim, o qiyas, que equivaleria à analogia307. 

O direito islâmico clássico não continha uma teoria geral de direito das obrigações 

e contratos. No final do século XIX, entre 1869 e 1876, que foi promulgada a Majalla, no 

Império Otomano, que se tornou modelo para uma larga codificação de direito dos 

contratos no mundo muçulmano308.  

Nos anos seguintes, a Tunísia editou sua Majalla em 1906, Marrocos promulgou o 

seu Código em 1912, foram elaboradas compilações privadas de acadêmicos egípcios e 

sauditas, e o Irã editou seu Código Civil nos anos 30. Depois, já no pós-guerra, em 1949 

foi promulgado o Código Civil do Egito, que serviu de modelo para o direito contratual da 

Síria, Líbia e Kwait. Mais recentemente, a Jordânia editou um Código Civil em 1976, o 

Kwait em 1980, os Emirados Árabes em 1985 e o Iêmen unificado em 1990309. Algumas 

                                                        
304 FONTAINE, M., L’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats - vue d’ensemble, in 
Revue de Droit Uniforme, 2008, n. 1-2, cf. disponível [online] in 
http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2008-1&2/203-215.pdf, p. 209.  
305 “Article 1/6 (comp. Pr.U. art. 1.7) (Bonne foi): 1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences 
de la bonne foi; 2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée”. 
306 “Chapitre II. Dispositions Generales. Article 237: La vente commerciale est soumise aux règles du droit 
commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Livre. Les parties 
sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi. Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en 
limiter la portée”. 
307 A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi Giuridici Comparati…, pp. 341 e ss. 
308 C. MALLAT, Islamic Culture, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN, The Oxford Handbook of Comparative 
Law, New York, Oxford, 2006, p. 629. 
309 C. MALLAT, Islamic Culture…, p. 629. Segundo o autor, “in other countries of the Muslim world, 
especially in those under British or Dutch influence (India, Pakistan, Indonesia), legislation was more 
piecemeal and tended to be less attentive to the Islamic legacy”. 
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jurisdições, como a Arábia Saudita, não adotaram um código ou texto integrado para 

obrigações e contratos, recorrendo-se ao direito comum a partir do fiqh.  

Embora a constituição de alguns desses países coloquem a Shari’ah como a 

primeira e principal fonte de direito, coexistem regras de direito contratual seguindo a 

tradição romano-germânica, como no Egito, ou seguindo e adaptando os princípios 

contratuais da common law, como o Paquistão e a Malásia. “Esse casamento”, segundo 

MAJEED, “com frequência mostra-se infeliz”310. 

De qualquer modo, ressalta MALLAT que,  “no sistema clássico (islâmico), o direito 

geral dos contratos se enquadra sob as rubricas gêmeas das medidas (injunctions) Qur’nic e 

dos princípios fiqh. As medidas (injunctions) Qur’nic exigem que os contratos sejam 

celebrados e aplicados de boa-fé, preferencialmente por escrito, evitando a inclusão de riba 

(juros, usura, apesar da definição ser controversa até hoje)”311. MAJEED afirma que “um 

dos princípios gerais é o dever de agir de boa-fé, que o Al-Majallah demonstra permear a 

essência do contrato”312, parecendo se tratar mais de boa-fé em seu sentido subjetivo que 

objetivo.  

2.8. Instrumentos internacionais e de soft law 

2.8.1. Princípios UNIDROIT 
 

Os Princípios UNIDROIT para os Contratos Comerciais Internacionais são 

baseados em quatro idéias fundamentais: a liberdade contratual ou autonomia da vontade, 

abertura aos usos, favor contractus ou manutenção dos contratos, proteção contra abusos e, 

por fim, o princípio da boa-fé 313 . O comentário 3 ao artigo 1.6 (Interpretação e 

Suplementação dos Princípios” consigna o “objetivo fundamental dos Princípios de 

promover a observância da boa-fé e lealdade negocial nas relações contratuais”314. 

                                                        
310 N. MAJEED, Good Faith and Due Process – Lessons from the Shari'ah, in Arbitration International, 2004, 
v. 20, n. 1, p. 101. 
311 C. MALLAT, Islamic Culture…, pp. 630-1: “in the classical system, the general law of contract falls under 
the twin headings of Qur’nic injunctions and fiqh principles. Qur’anic injunctions require contracts to be 
entered into and applied in good faith, to be preferably in writing, and to avoid including riba (interest, usury, 
though the definition of riba remains controversial to date)”. 
312 N. MAJEED, Good Faith and Due Process …, p. 103: “one such general principle is the duty to act in good 
faith, which Al-Majallah makes clear permeates the essence of contract”. 
313 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., p. 91. 
314 Vide Comentário 3: “see further Article 1.7 which, although addressed to the parties, may also be seen as 
an expression of the underlying purpose of the Principles as such to promote the observance of good faith 
and fair dealing in contractual relations”. 
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Assim, o princípio da boa-fé objetiva informa os Princípios UNIDROIT como um 

todo e atua como um sobreprincípio315, dando origem a uma série de direitos, obrigações e 

deveres. O primeiro comentário ao artigo 1.7 (Boa-fé e Lealdade Negocial) esclarece que 

há “várias disposições ao longo dos diversos Capítulos dos Princípios que constituem uma 

aplicação direta ou indireta do princípio da boa-fé e lealdade comercial. Vide, 

especialmente, o Artigo 1.8316 (Comportamento Contraditório), mas também por exemplo 

Artigos 1.9(2); 2.1.4(2)(b), 2.1.15, 2.1.16, 2.1.18 e 2.1.20; 2.2.4(2), 2.2.5(2), 2.2.7 e 2.2.10; 

3.2.2, 3.2.5 e 3.2.7; 4.1(2), 4.2(2), 4.6 e 4.8; 5.1.2 e 5.1.3; 5.2.5; 5.3.3 e 5.3.4; 6.1.3, 6.1.5, 

6.1.16(2) e 6.1.17(1); 6.2.3(3)(4); 7.1.2, 7.1.6 e 7.1.7; 7.2.2(b)(c); 7.4.8 e 7.4.13; 9.1.3, 

9.1.4 e 9.1.10(1)”317.  

Dentre eles, vale citar, por exemplo, o dever de não divulgação ou utilização 

indevida em benefício próprio de informação sigilosa que tenha sido revelada por uma 

parte à outra em virtude de e durante a negociação do contrato (artigo 2.1.16), a existência 

de obrigações implícitas (artigo 5.1.2), o dever de cooperação entre as partes (artigo 5.1.3) 

ou o dever de minimizar os danos gerados pelo inadimplemento da contra-parte (artigo 

7.4.8)318. 

O artigo 1.7 dos Princípios UNIDROIT, que alcança todas fases do contrato, desde 

as tratativas319, estabelece que “todas as partes contratantes devem agir de acordo com a 

boa-fé e lealdade negocial (fair-dealing) no comércio internacional”.  

                                                        
315 Para A. FRIGNANI, L’arbitrato commerciale internazionale..., p. 143, na lex mercatoria, assim como o 
pacta sunt servanda, a boa-fé é um superprincípio (Obergriffe). 
316 Artigo 1.8 – “Comportamento Contraditório: Uma parte não pode agir contrariamente às expectativas 
suscitadas na outra, quando esta confiou razoavelmente naquelas expectativas e agiu em prejuízo de si 
própria”. 
317 Comentário “1. “Good faith and fair dealing” as a fundamental idea underlying the Principles. There are a 
number of provisions throughout the different Chapters of the Principles which constitute a direct or indirect 
application of the principle of good faith and fair dealing. See above all Article 1.8, but see also for instance, 
Articles 1.9(2); 2.1.4(2)(b), 2.1.15, 2.1.16, 2.1.18 and 2.1.20; 2.2.4(2), 2.2.5(2), 2.2.7 and 2.2.10; 3.2.2, 3.2.5 
and 3.2.7; 4.1(2), 4.2(2), 4.6 and 4.8; 5.1.2 and 5.1.3; 5.2.5; 5.3.3 and 5.3.4; 6.1.3, 6.1.5, 6.1.16(2) and 
6.1.17(1); 6.2.3(3)(4); 7.1.2, 7.1.6 and 7.1.7; 7.2.2(b)(c); 7.4.8 and 7.4.13; 9.1.3, 9.1.4 and 9.1.10(1)”. 
318 Vide por exemplo E. A. FARNSWORTH, Duties of Good Faith and Liability for Bad Faith Under the 
UNIDROIT Principles, Relevant International Conventions and National Laws, in Tulane Journal of 
International and Comparative Law, n. 1-2, 1994, pp. 47-63; no mesmo periódico, A. S. HARTKAMP, The 
Concept of Good Faith in the UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts, pp. 65-71; G. 
ROBIN, Le principe de la bonne…, pp. 695-727.  
319 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., p. 137, comenta que o artigo 1.7.(1) “indica, em primeiro 
lugar, que no sistema dos Princípios UNIDROIT o comportamento das partes deve estar em conformidade 
com o princípio da boa-fé durante o todo o ciclo de vida do contrato, incluindo a fase de negociação. A este 
respeito, os Princípios UNIDROIT seguem uma abordagem que, se é familiar para os sistemas de civil law 
em geral, não é tão aceita nos sistemas de common law, os quais, de fato, mesmo quando alçam a boa-fé a 
princípio geral, limitam expressamente sua aplicação unicamente à fase de execução do contrato” (“indica, 
innanzi tutto, che nel sistema dei Principi UNIDROIT il comportamento delle parti deve essere conforme al 
principio di buona fede durante l’intero ciclo vitale del contratto, inclusa la fase delle trattative. Sotto questo 
profilo, i Principi UNIDROIT seguono un approccio che, se è familiare alla generalità dei sistemi di civil 
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Comenta BONELL que, “embora não seja dada nenhuma definição do que se 

entende por boa-fé, o fato de que na versão em inglês a expressão ‘good faith’ está 

associada a ‘fair dealing’, esclarece que esse conceito deve ser entendido em sentido 

objetivo, como sinônimo daqueles que em outro lugar, sempre nos Princípios Unidroit, 

vêm indicados como ‘critérios ordinários de lealdade (correttezza) no comércio’, não mais 

em sentido subjetivo, como estado psicológico ou simplesmente ‘um agir 

honestamente’”320.  

Além disso, a segunda parte do mesmo artigo, impede as partes de excluir ou 

limitar a aplicação deste princípio. Naturalmente, a eficácia desta disposição, considerando 

a natureza de soft law321 dos Princípios UNIDROIT, é controvertida. Entretanto, como 

diretriz às partes, aos árbitros e à comunidade internacional, tal disposição reafirma e 

enfatiza a função essencial que o princípio exerce e deve exercer no âmbito dos contratos 

comerciais internacionais, permitindo a concretização do sentido da ordem pública e a 

compatibilidade com os interesses do comércio internacional como um todo. 

 A boa-fé é também, nos Princípios UNIDROIT, parâmetro de interpretação tanto 

das disposições dos próprios Princípios quanto dos contratos322. 

                                                                                                                                                                        
law, non è altrettanto accettato nei sistemi di common law i quali, infatti, anche quando riescono la buona 
fede come principio generale, ne confinano la operatività espressamente alla sola fase esecutiva del 
contratto”). O artigo 2.1.15 responsabiliza pelas perdas a que uma parte tenha dado causa em virtude da 
condução ou interrupção de má-fé das negociações. 
320 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., p. 139: “sebbene non venga fornita alcuna definizione di 
ciò che si intende per buona fede, il fato che nella versione inglese l’espressione ‘good faith’ sia associata a 
‘fair dealing’, chiarisce che il concetto stesso va inteso in senso oggettivo, come sinonimo di quelli che 
altrove, sempre nei Principi UNIDROIT, vengono indicati come ‘criteri ordinari di correttezza nel commercio’, 
non già in senso soggetivo, come uno stato psicológico o semplicemente ‘un agire onestamente’”. No mesmo 
sentido, K. P. BERGER, The relationship between the UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts and the new lex mercatoria, in Uniform Law Review, 2000, p. 159. 
321 Como já se comentou em A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 73 (n.r. 365), “os 
termos hard law e soft law são utilizados em um sentido mais geral e relacionado a direito comercial 
internacional, para contrastar, respectivamente, instrumentos jurídicos vinculantes daqueles não vinculantes, 
cujo fundamento é a persuasão, na medida em que dependem de sua adoção pelas partes. Este sentido é 
adotado, e.g., por M. J. BONELL, Unidroit Principles 2004 – The New Edition of International Commercial 
Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private Law, in Uniform Law Review, 
2004, pp. 5-40 e A. S. HARTKAMP, Modernisation and Harmonisation of Contract Law – Objectives, 
Methods and Scope, in Uniform Law Review, 2003, pp. 81-96. No direito internacional, o termo pode ter 
também um sentido distinto, que vai além da distinção entre vinculante e não vinculante, criando níveis e 
texturas diferentes de vinculação. Vide, por exemplo, R. R. BAXTER, International Law in “Her Infinite 
Variety”, in International and Comparative Law Quarterly, v. 29, 1980, p. 549-566. M. DELMAS-MARTY, 
Les forces imaginantes du droit..., pp. 181-2, recorda que, em francês, o termo soft law (droit mou), cujo 
oposto é a hard law (droit mou), tem dois sentidos, um que poderia sugerir ‘que a fraqueza do direito ou sua 
flexibilidade, se quisermos ficar neutros, pode afetar tanto a força obrigatória (a intensidade das normas seria 
classificada entre dura e mole), quanto o poder coercitivo (a intensidade das sanções, entre duras e moles)’ 
(‘que la faiblesse du droit ou sa suplesse si l’on veut rester neutre, peut affecter soit la force obligatoire 
(l’intensité des normes serait graduée entre dur et mou), soi la force contraignante (l’intensité des sanctions, 
entre dur et moux)’”. 
322 “Artigo 4.1: (Intenção das partes) (1) O contrato deve ser interpretado segundo a intenção comum das 
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 Em razão da importância dos Princípios UNIDROIT no contexto do comércio 

internacional e da nova lex mercatoria, de que é expressão 323 , mais referências e 

detalhamento de suas disposições envolvendo o princípio serão feitas ao longo deste 

estudo.  

2.8.2. Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de 
Mercadorias (1980) 

 

A Convenção de Viena das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda 

Internacional de Mercadorias (CISG ou CVIM), de 1980, foi adotada por não menos que 

78 países e é uma das mais importantes fontes da nova lex mercatoria.  

A CISG não contém disposição expressa impondo às partes o dever de boa-fé nos 

contratos de compra e venda, embora outras disposições, como o dever de mitigação de 

danos (artigo 77) ou as diversas disposições que fazem referência à razoabilidade, sejam na 

prática derivadas, compreendidas ou no mínimo intimamente relacionadas à boa-fé.  

A única referência expressa da CISG à boa-fé está contida no artigo 7o, cuja 

primeira parte estabelece que “na interpretação desta Convenção ter-se-ão em conta seu 

caráter internacional e a necessidade de promover a uniformidade de sua aplicação, bem 

como de assegurar o respeito à boa fé no comércio internacional”. 

 GARRO relata que, diante de uma paisagem tão hetereogênea entre os países em 

relação ao assunto, “não surpreendentemente, a inclusão na Convenção de uma disposição 

criando uma obrigação de boa-fé foi ocasião para disputas extensas e algumas vezes 

obscuras, não apenas entre representantes socialistas e capitalistas, mas também entre 

delegados de common law e de civil law e mesmo também entre representantes que 

compartilhavam um background cultural e jurídico comum. As opiniões sobre a função a 

ser exercida pela boa-fé variava desde a idéia de que ela deveria ser vista como uma 

obrigação presente em todas as etapas do processo até a visão de que a boa-fé não deveria 

ser explicitamente mencionada em qualquer disposição”324. 

                                                                                                                                                                        
partes. (2) Caso esta intenção não possa ser estabelecida, o contrato deve ser interpretado conforme 
osignificado que pessoas razoáveis do mesmo tipo das partes teriam atribuído ao contrato nas mesmas 
circunstâncias”; “Artigo 4.8: (Termos omissos) (1) Quando as partes de um contrato não tiverem acordado 
sobre um termo importante para a determinação de seus direitos e obrigações, uma cláusula apropriada, 
segundo as circunstâncias, deverá ser fornecida. (2) Ao determinar o que é uma cláusula apropriada, dever-
se-á considerar, dentre outros fatores, (a) a intenção das partes; (b) a natureza e o escopo do contrato; (c) a 
boa-fé e a lealdade negocial; (d) a razoabilidade”. 
323 Vide A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., pp. 96-9. 
324  A. M. GARRO, Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, in 23 International Lawyer (1989), cf. disponível [online] in 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html, p. 465, “not surprisingly, the inclusion in the 
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 Ainda segundo GARRO, no período que antecedeu a adoção da CISG, inclusive em 

suas negociações, foram argumentos pela contrariedade à inclusão de um dever geral de 

boa-fé a possibilidade de que poderia implicar interpretações divergentes e eventualmente 

arbitrárias pelos tribunais nacionais, prejudicando a uniformidade da Convenção e o fato 

de ser uma disposição vaga e desnecessária. Além disso, era especialmente inaceitável para 

os delegados dos países de common law a proposta de o princípio ser aplicável também 

para a fase das tratativas325. 

 O texto final do artigo 7(1) da CISG, assim, é um “meio-termo”, fruto de um 

acordo entre visões e propostas opostas 326 . De acordo com GARRO, este “acordo em 

especial, efetivamente enterrando o princípio da boa-fé, foi caracterizado como 

‘desconforável’, ‘estranho’ e como um acordo de políticos ou estadistas (statesmanlike 

compromise)”327.  

 Essa dinâmica de negociação fez com que a CISG, apesar dos avanços que 

representa, tenha, segundo BONELL, “disposições bastante vagas e ambíguas”328, dando 

origem a um grande debate sobre a possibilidade de aplicação de um dever geral de boa-fé 

diretamente às relações contratuais regidas pela CISG. 

                                                                                                                                                                        
Convention of a provision creating an obligation of good faith was the occasion for extensive and at times 
obscure disputes not only between socialist and capitalistic representatives, but also between common law 
and civil law delegates and even among representatives who shared a common cultural and legal background. 
Opinions on the role to be played by good faith ranged from the idea that it should be viewed as an obligation 
present at all stages of the contracting process to the view that good faith should not be explicitly mentioned 
in any provision”.  
325 A. M. GARRO, Reconciliation of Legal Traditions…, p. 466. 
326 E. A. FARNSWORTH, Duties of good faith…, p. 55, relata que “a complicada história da Convenção (...) 
chama a atenção, por demonstrar que essa disposição (artigo 7o) é um meio termo duramente obtido entre 
duas visões opostas. Alguns delegados defendiam uma disposição estabelecendo um dever de observar a 
doutrina da boa-fé para as partes. Outros, incluindo delegados de países de common law, tinham o receio de 
que isso seria muito um mandato com limites de menos para juízes em uma disputa internacional e portanto 
se opuseram a qualquer referência a um princípio geral de boa-fé” (“the troubled history of the Convention 
warrants attention, for it demonstrates that the provision is a ‘hard-won compromise’ between two opposing 
views. Some delegates advocated a provision imposing a duty to observe the doctrine of good faith upon the 
parties. Others, including delegates from common law countries, feared that this would be too unresttricted a 
mandate to judges in an international setting and therefore opposed any reference to a general principle of 
good faith”). 
327 A. M. GARRO, Reconciliation of Legal Traditions…, p. 466: “this peculiar compromise, actually burying 
the principle of good faith, has been characterized as ‘uneasy’, ‘strange’, and as a ‘statesmanlike 
compromise’”. 
328  M. J. BONELL, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and CISG – 
Alternatives or Complementary Instruments, in Uniform Law Review,1996, p. 28: “due to the differences in 
legal traditions and at times, even more significantly, in the social and economic structures prevalent in the 
States participating in the negotiations, some issues had to be excluded at the outset from the scope of the 
envisaged instrument, while with respect to a number of other items, the conflicting views could only be 
overcome by compromise solutions leaving matters more or less undecided. As a result, CISG presents 
significant steps and rather vague and ambiguous provisions”. 
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 Ressaltam HACHEM e SCHWENZER que “não causa surpresa, à luz do historico de 

elaboração do Artigo 7(1), que são especialmente os tribunais e autores alemães a 

expressarem a visão a favor da aplicação direta da exigência de observância da boa-fé no 

comércio internacional às relações contratuais das partes”329. Segundo esses autores, esta 

posição não vingou por ser contrária à literalidade do artigo 7(1) da CISG, o que foi 

reforçado pelo fato de os Princípios UNIDROIT conterem, no artigo 1.7, uma disposição 

específica sobre a imposição de um dever geral de boa-fé às relações contrauais330.  

Para HACHEM e SCHWENZER, então, “a máxima da ‘observância da boa-fé no 

comércio internacional’, como estabelecida pelo Artigo 7(1), trata da interpretação da 

Convenção e não pode ser aplicada diretamente aos contratos individuais” 331 . Nessa 

mesma linha, no laudo CCI 8.611/1997, os árbitros entenderam que o princípio da boa-fé; 

e relevante na CISG tão somente para interpretar a própria Convenção, de forma que não 

resultam ou podem resultar de seu artigo 7(1) deveres adicionais para as partes332. 

 O artigo 7(2) da CISG, por sua vez, prevê que “as questões referentes às matérias 

reguladas por esta Convenção que não forem por ela expressamente resolvidas serão 

dirimidas segundo os princípios gerais em que se baseia333 ou, à falta destes, de acordo 

com a lei aplicável segundo as regras de direito internacional privado”.  

 A questão controvertida passou então a ser se o princípio da boa-fé deve ser 

aplicável diretamente às relações contratuais regidas pela CISG com base nessa segunda 

parte do artigo 7º, especialmente a partir de instrumentos de soft law informados pela boa-

fé, como os Princípios UNIDROIT. 

                                                        
329  Vide, por exemplo, decisão do Oberlandsgericht de Munique (7 U 2959/04, de 15.09.2004) que 
fundamentou uma decisão com base em sua conformidade com o princípio da boa-fé, com referência ao 
artigo 7(1) da CISG, e no argumento da criação de princípios, como o venire contra factum proprium, para 
especificação do conteúdo do princípio da boa-fé, cf. disponível [online] in 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1088&step=FullText. Ou também decisão do 
Bundesgerichhof alemão, no caso VIII ZR 60/01, de 31.10.2001, que derivou do princípio da boa-fé, a partir 
do artigo 7(1) da CISG, deveres de cooperação entre as partes, cf. disponível [online] in 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=736&step=FullText. 
330  HACHEN, P.; SCHWENZER, I., Chaper II – General Provisions – Article 7, in SCHLECHTRIEM, P.; 
SCHWENZER, I. (ed.), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3ª ed., 
Oxford, New York, 2010, pp. 127-8: “it is hardly surprising in light of the drafting history of Article 7(1) that 
the view advocating the direct application of the requirement to observe good faith in international trade to 
the contractual relationship of the parties is particularly voiced by German courts and authors”. 
331 HACHEN, P.; SCHWENZER, I., Chaper II – General Provisions…, p. 128: “the maxim of ‘observance of 
good faith in international trade’ as established by article 7(1), therefore, concerns the interpretation of the 
Convention and cannot be applied directly to individual contracts”.  
332  Laudo CCI 8.611/1997, cf. disponível [online] in 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=229&step=FullText. 
333 A versão francesa da Convenção, em vez do termo ‘baseia’, faz referência aos princípios que inspiram a 
Convenção: “les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas 
expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de 
ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé”.  
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 Para uns, a resposta é negativa, até porque esses outros instrumentos são 

supervenientes em relação à CISG. HACHEM e SCHWENZER, por exemplo, opinam que 

“entretanto, da mesma forma como a referência a projetos como os Princípios UNIDROIT 

2004, os Princípios de Direito Contratual Europeu, e mais recentemente o Draft Common 

Reference 2008 elaborado pelo Grupo de Estudos sobre um Código Civil Europeu, não são 

por só suficientes para interpretar a CISG em referência a se ‘caráter internacional’ (Artigo 

7(1)) – esses corpos de regras não são princípios ‘nos quais [a CISG] se baseia’ como 

requerido pela redação do artigo 7(2). Eles podem, assim, servir apenas como um 

argumento adicional para uma solução para preenchimento interno de lacunas. No mais, 

eles podem, [se é que podem mesmo], ter algum papel caso não sejam discerníveis 

princípios gerais ‘nos quais [a CISG] se baseia’ e exista, assim, uma lacuna externa”334. 

 FARNSWORTH, argumentando que a Convenção deve ser lida de forma literal e que, 

portanto, ela não regula expressamente a questão, conclui que a resposta quanto à 

aplicação do princípio da boa-fé à relação contratual será obtida pelas regras de direito 

internacional privado. Ou seja, considerando que a Convenção de Viena é parte do direito 

nacional dos países que a ratificaram, a boa-fé, para FARNSWORTH, será ou não aplicável à 

relação contratual conforme a lei nacional aplicável ao caso335.  

 Para outros, a resposta seria positiva. De acordo BASEDOW, por exemplo, “sustenta-

se que os tribunais nacionais, ao interpretarem convenções de direito uniforme e integrem 

suas lacunas internas, partam da presunção relativa (iuris tantum) que os Princípios 

UNIDROIT são prova dos princípios gerais dos contratos comerciais internacionais. 

Tribunais nacionais devem usar essa presunção desde que não haja prova em contrario, em 

especial prova de que determinada disposição dos Princípios UNIDROIT é incompatível 

com o direito nacional daquele país. Emu ma arbitragem commercial, a contraprova teria 

                                                        
334 HACHEN, P.; SCHWENZER, I., Chaper II – General Provisions (…), p. 139: “although not anchored in the 
CISG, uniform projects are frequently cited as general principles and referred to in gap-filling exercises. 
However, in the same way as reference to uniform projects as the 2004 UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts, the 1999 Principles of European Contract Law, and most recently the 
2008 Draft Common Frame of Reference prepared by the Study Group on a European Civil Code, on its own 
is not sufficient to interpret the CISG, having regard to ‘its international character’ (Article 7(1)) – these sets 
of rules are not principles ‘on which [the CISG] is based as required by the wording of Article 7(2). They 
may thus only serve as an additional argument for a solution advocated when filling internal gaps. Otherwise, 
they may, if at all, come into play in case no general principles ‘on which [the CISG] is based’ are 
discernible and, thus, an external gap is given”.  
335 E. A. FARNSWORTH, Duties of good faith…, p. 56. 
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que se estender para diferentes ordenamentos jurídicos, tornando-se ainda mais difícil 

produzir tal prova”336.  

Também para garantir que “(…) as diretivas de algumas das convenções 

internacionais recentemente adotadas”, segundo as quais “as covenções devem ser 

interpretadas de acordo com seu caráter internacional, levando-se em consderação a 

‘necessidade de promover a uniformidade em sua aplicação’” sejam respeitadas, GARRO é 

da opinião que “os tribunais estatais e os árbitros internacionais deveriam se utilizar dos 

Princípios UNIDROIT para interpreter disposições ambíguas e preencher as várias lacunas 

da CISG. O fato de que muitas das lacunas na CISG eram intencionais não deveria 

desencorarjar a aplicação dos Princípios UNIDROIT porque os Princípios foram adotados 

para a finalidade espeífica de suplementar instrumentos internacionais como a CISG, assim 

complementando termos dos contratos e os usos comerciais que regem as vendas 

internacionais”337.  

Já BONELL, por sua vez, sustenta que a “a solução correta parece ser aquela 

intermediária entre as duas posições extremas. Em outras palavras, é sem dúvida que em 

linhas gerais os Princípios UNIDROIT possam ser utilizados para interpreter ou integrar os 

instrumentos de direito internacional uniforme incluindo aqueles adotados em época 

precedente, como é o caso da Convenção de Viena, da Convenção relativa ao Contrato de 

Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada (CMR) e das Regras da Haia. As 

únicas condições a serem safisfeitas são o enquadramento da questão a ser decidida no 

âmbito de aplicação da convenção em tela e a poderem as respectivas disposições dos 

Princípios UNIDROIT serem consideradas uma expressão – par utilizer a terminologia do 

                                                        
336 J. BASEDOW, International Uniform Law…, p. 138: “it is submitted that national courts, when interpreting 
Uniform Law Conventions and supplementing their internal gaps, take their departure from the rebuttable 
presumption that UNIDROIT Principles give evidence of general principles of international commercial 
contracts. National courts should avail themselves from this presumption as long as there is no evidence to 
the contrary, in particular evidence that a given provision of the UNIDROIT Principles is incompatible with 
the national law of the country. In a commercial arbitration this counterproof would have to extend to the 
different legal systems involved and therefore would be even more difficult to provide”. 
337 GARRO, A. M., �The Gap-Filling Role of the Unidroit Principles in International Sales Law – Some 
Comments on the Interplay between the Principles and the CISG, in Tulane Law Review n. 69 (1994-1995), 
pp. 1154 e 1189: “this gap-filling role of the UNIDROIT Principles is consistent with the directives attached 
to some of the most recently adopted international conventions. According to these directives, the 
conventions are to be construed pursuant to their ‘international character’, taking into account ‘the need to 
promote uniformity in their application’”; e “in addition, national courts and international arbitrators should 
resort to the UNIDROIT Principles in order to interpret ambiguous provisions and to fill the many gaps 
found in the CISG. The fact that many gaps in the CISG were intentional should not necessarily discourage 
the application of the UNIDROIT Principles because the Principles were adopted for the specific purpose of 
supplementing international instruments such as the CISG, thus complementing the terms of contracts and 
the usages of trade that govern international sales transactions”. 
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artigo 7(2) da Convenção de Viena – de um ou mais ‘princípios gerais sobre os quais [a 

Convenção] se baseia’”338. 

 Na prática arbitral, a aplicação dos Princípios UNIDROIT tem sido bastante 

recorrente, mesmo quando as partes não tenham a eles se referido, embora sua aplicação 

com a finalidade de preencher as lacunas da CISG seja menos frequente do que sua 

utilização como princípio geral 339  ou mesmo sem maiores justificativas ou 

fundamentações340. Em 2013, do mesmo modo, uma decisão do Oberlandesgericht de 

Naumburg (153/12) aplicou a boa-fé na execução do contrato com base no artigo 7o da 

CISG341. 

 O fato de um corpo de regras, como os Princípios UNIDROIT, ter sido elaborado 

após a CISG não deve impedir aplicação daqueles para interpretar a Convenção. Até 

porque, como os restatements dos Estados Unidos, apenas uma parte dos Princípios 

UNIDROIT era inovadora. Uma outra parte, mais significativa, refletiu princípios gerais já 

assentados, consolidados ou reconhecidos 342 . O contrário, aliás, impediria o 

desenvolvimento do direito comercial internacional e mesmo o desenvolvimento de um 

sentido internacional para a CISG, objetivo este expressamente estabelecido pela própria 

Convenção. Até por esta razão, no contexto da nova lex mercatoria e talvez mesmo 

quando aplicável um direito nacional, não parece ser a melhor solução delegar a definição 

                                                        
338 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., p. 248: “la soluzione corretta sembra quale intermedia tra le 
due posizioni estreme. In alter parole, è fuori dubbio che in linea di massima I Principi Unidroit possono 
essere utilizzati per interpretare o integrare gli strumenti di diritto internazionale uniforme ivi compresi quelli 
adottati in epoca precedente, come è il caso della Convenzione di Vienna, della CMR e delle Regole 
dell’Aja. Le solo condizioni che devono essere soddisfatte sono che la questione da decider ricada 
nell’ambito di applicazione della convenzione in oggetto, e che le rispettive disposizioni dei Principi Unidroit 
possano essere considerate una espressione – per utilizzare la terminologia dell’art. 7, 2º comma, della 
Convenzione di Vienna – di uno o più ‘principi generali sui quali [la Convenzioni] si basa”. 
339 O laudo CCI 8128 de 1995, ao fixar as taxa de juros aplicável a um determinado contrato, matéria não 
coberta pela CISG, declarou que o artigo 7.4.9. dos Princípios UNIDROIT pode ser considerado como um 
dos princípios gerais princípios gerais sobre os quais a CISG se fundamenta, conforme seu artigo 7(2). Vide 
disponível [online] in http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=637&step=FullText [01-09-
2004]. O laudo CCI 8817 de 1997, cf. disponível [online] in 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=659&step=FullText [01-09-2004], consignou que os 
princípios princípios gerais da CISG passaram a ser contidos pelos Princípios UNIDROIT.  
340 M. J. BONELL, The UNIDROIT Principles and Transnational Law, in Uniform Law Review, 2000, p. 211 
menciona os laudos CCI n.º 8769 e 8908. Vide F. MARRELLA, La nuova lex mercatoria..., pp. 467 e ss. 
341 Vide http://www.unilex.info/case.cfm?id=1697. 
342 Vide, por exemplo, Laudo (Parcial) 12460 de 2004: “CISG, as per its article 7, may be supplemented by 
those general principles which have inspired its provisions and particularly those which have been 
substantiated and codified in the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and actually 
used in relation with the CISG implementation. This can be observed in arbitral jurisprudence (see ICC 
Publication No. 642.2002) and in various ICC precedents. At the hearing, the Tribunal raised the issue with 
the parties whether they might be relevant. The Tribunal has accordingly concluded that the UNIDROIT 
Principles should provide guidance. Finally, for any legal question not treated in the CISG or the UNIDROIT 
Principles, the Tribunal will apply the laws of France”, cf. disponível [online] in 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1411&step=FullText.. 
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sobre a aplicação da boa-fé ao direito nacional aplicável segundo as regras de direito 

internacional privado aplicável.  

2.8.3. A lista do Center for Transnational Law  
 

O Center for Transnational Law (CENTRAL), de Colônia, Alemanha, dirigido por 

Klaus Peter Berger, elabora uma lista com regras, princípios e padrões do direito comercial 

transnacional. A lista, elaborada pelo método da creeping codification proposto por 

BERGER (open ended, em constante atualização e revisão)343, apresenta regras extraídas da 

prática arbitral e contratual internacional, a partir da unificação de diversas fontes.  

Essa lista proposta pelo CENTRAL contém, no I.1.1, a obrigação das partes de 

observar o princípio de boa-fé e lealdade negocial na negociação, formação, execução e 

interpretação dos contratos internacionais. Em seguida, prevê que os standards e 

exigências decorrentes do princípio varia conforme as circunstâncias do caso, incluindo o 

setor de comércio, o tamanho das empresas ou seu nível de sofisticação, a natureza e a 

duração do contrato. Por fim, estabelece-se que a regra é mandatória, não podendo as 

partes excluir ou limitar a aplicação do princípio”344.  

Os comentários ao artigo esclarecem que “cada parte tem a obrigação de adotar um 

comportamento em relação à outra parte que não pode prejudicar esta outra parte e que 

leve em consideração a expectativa legítima da outra parte”345. Além disso, de acordo com 

o comentário 3, “a aplicação do princípio da boa-fé nunca é um processo puramente 

mecânico, mas sempre requer a determinação do que é a conduta apropriada de uma parte, 

levando em consideração todas as circunstâncias. Esta análise deve incluir a natureza do 

próprio contrato. Assim, a referência à ‘duração do contrato’ na línea (b) tem por objetivo 

indicar que o prazo pode ser um fator importante para amplificar para as partes os deveres 

a elas impostos pelo princípio da boa-fé. Assim, em contratos de longo prazo, relacionais, 

                                                        
343 Vide K. P. BERGER, The creeping codification of the lex mercatoria, The Hague, Boston, Kluwer Law 
International, 1999. 
344 “Principle No. I.1.1 - Good faith and fair dealing in international trade. (a) Parties to international business 
transactions must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade. This standard 
applies to the negotiation, formation, performance and interpretation of international contracts. (b) The 
standards and requirements imposed on the parties by this Principle vary depending on the individual 
circumstances involved, such as the trade sector in which the parties are operating, their size and degree of 
professional sophistication, and the nature and duration of the contract. (c) The parties may not exclude or 
limit the application of this Principle to their legal relationship”. Vide http://www.trans-lex.org/901000. 
345 Comentário 1: “this means that each party has the obligation to display a behaviour towards the other 
party which cannot harm the latter and which takes into account the reasonable expectations of the other 
side”. Vide http://www.trans-lex.org/901000. 
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o princípio da boa-fé quase sempre imporá deveres mais elevados de boa-fé se comparados 

com contratos instantnes de troca”346. 

 

2.9. Conclusão: panorama geral de direito comparado 
 

É bastante comum, nas legislações estatais, a referência ao princípio da boa-fé em 

relação ao direito dos contratos. Apesar disso, a paisagem jurídica da boa-fé, mesmo entre 

países da mesma tradição jurídica (romano-germânica, common law ou islâmica), seja em 

razão da própria legislação, do contexto cultural e/ou do entendimento dos tribunais, está 

longe de ser homogênea, como se demonstrou.  

Entre as diferenças, há aquelas mais acentuadas, como por exemplo quanto ao 

(não-)reconhecimento de uma noção geral de boa-fé, à acepção subjetiva ou objetiva, à 

aplicação do princípio na fase das tratativas (culpa in contrahendo), e também às funções, 

e há as diferenças menores ou mais sutis. Entretanto, apesar desse necessário, parecebe-se 

que, sob o ponto de vista dos problemas a serem resolvidos, a distância entre os 

ordenamentos é menor do que, em um primeiro momento, apararenta ser 

Ao mesmo tempo, é possível verificar que o conteúdo da boa-fé está longe de ser 

desconhecido nos diferentes ordenamentos jurídicos, seja por meio de um conceito geral 

ou de remédios e deveres específicos. Entretanto, é interessante notar como a boa-fé, por 

ser um conceito aberto, é polissêmica, tanto em relação a seu conteúdo, à sua classificação 

(princípio, dever, cláusula-geral, standard), quanto em relação à própria denominação 

(justiça, equidade, razoabilidade, lealdade, fidelidade, cooperação). 

 Assim, antes de iniciar a investigação da boa-fé no comércio internacional, convém 

se debruçar sobre a diferença entre boa-fé subjetiva e objetiva e também quanto às 

variações de denominação e classificação, e portanto conteúdo, da boa-fé, a fim de fixar, 

ao menos, o que a boa-fé não é ou não pode ser, bem como sobre sua relação com outros 

princípios e fontes.  

  

                                                        
346 Comentário 3: “the application of the good faith principle is never a purely mechanical process, but 
always requires a determination of what is deemed to be a proper conduct of a party, taking into account all 
circumstances of the concrete case. This analysis must include the nature of the contract itself. Thus, the 
reference to the ‘duration of the contract’ in subsection (b) is meant to indicate that the time factor may play 
an important role as an ‘amplifier’ for the parties’ duties imposed on them by the good faith principle. Thus, 
in long-term, ‘relational’ contracts, the principle of good faith will almost always impose increased duties of 
good faith on both parties as compared to ‘one off’ exchange contracts”. Vide http://www.trans-
lex.org/901000. 
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PARTE II – A BOA-FÉ NOS CONTRATOS COMERCIAIS 
INTERNACIONAIS 

CAPÍTULO 3 – O REAL PROBLEMA E PRIMEIROS CONTORNOS 

ENVOLVENDO A BOA-FÉ 
 

3.1. A referência “vazia” à boa-fé 
 

Como visto no Capítulo I, um dos principais argumentos contra a nova lex 

mercatoria é a possibilidade de sua aplicação levar a um resultado imprevisível, 

especialmente se fundada em princípios, como o da boa-fé. 

 Esse cenário mostra-se relavante na medida em que, como destaca CREMADES, “é 

difícil encontrar algum laudo arbitral internacional que não seja baseado, ou que ao menos 

não mencione, a boa-fé. A onipresência da boa-fé não significa (aliás, bem ao contrário) 

que ela seja bem entendida, que saibamos como usá-lo, ou que sejamos capazes de prever 

como um tribunal arbitral pode aplicar a boa-fé em um caso específico. Ao longo de minha 

experiência com arbitragem, repetidas vezes fiquei diante da necessidade de resolver 

disputas com base na boa-fé...”347. 

 Expõe AUER que a dificuldade de definir o que é a boa-fé (open standard, para ela) 

levou ao debate, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, de que a boa-fé é vazia348. 

Assim, segundo HESSELINK, por exemplo, a boa-fé, por ser uma norma talmente aberta, 

deixa de ter conteúdo349.  

 Além disso, a referência à boa-fé é feita de tantas formas, sob as mais diversas 

denominações e em conjunto com tantos outros termos, que acaba por se tornar vazia. E 

este é um dos maiores desafios e obstáculos ao seu pleno desenvolvimento e entendimento. 

Assim, cabe, primeiro, se debruçar sobre (i) a boa-fé como conceito aberto, suas 

implicações quanto à flexibilidade, discricionariedade e previsibilidade; (ii) classificação 

                                                        
347  B. M. CREMADES, Good Faith in International…, p. 761: “it is difficult to find any international 
arbitration award not based on, or that does not at least mention, good faith. The omnipresence of good faith 
does not mean (rather quite the contrary) that it is clearly understood, that we know how to use it, or that we 
are able to predict how an arbitral tribunal may apply good faith in a particular case. Throughout my 
experience in arbitration I have repeatedly faced the need to resolve claims based on good faith (...)”.  
348 M. AUER, The Structure of Good Faith…, p. 42. 
349 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 640: “contudo, a particularidade da cláusula geral de 
boa-fé, tal como desenvolvida em muitos ordenamentos jurídicos europeus é que – diferentemente de outras 
‘cláusulas gerais – ela não contém (ou não mais contém) uma regra, porque é completamente aberta… Em 
outras palavras: qualquer regra pode ser baseada nela. N (“however, the particularity of the general good 
faith clause as it has developed in many European legal systems is that - unlike other ‘general clauses’ - it 
does not contain (or no longer contains) a rule, because it is completely open… In other words: any rule 
could be based on it”). 
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da boa-fé como norma jurídica (princípio, standard, cláusula geral) e (iii) termos 

relacionados à boa-fé (equidade, abuso de direito, entre outros), delimitando o que a boa-fé 

não é.  

3.1.1. As implicações da necessária concretização de um conceito aberto: 
flexibilidade x previsibilidade e discricionariedade x arbitrariedade 

 

 Primeiro, há que se ter em mente que a boa-fé é um conceito aberto ou, como 

aborda M. CORDEIRO, um conceito indeterminado. Para o jurista portugês, “tal 

característica ocorre sempre que um conceito não permita comunicações claras quanto ao 

seu conteúdo, por polissemia, vaguidade, ambiguidade, porosidade ou esvaziamento: 

polissemia quando tenha vários sentidos vaguidade quando permita uma informação de 

extensão larga e compreensão escassa, ambiguidade quando possa reportar-se a mais de 

um dos elementos integrados na proposição onde o conceito se insira, porosidade quando 

ocorra uma evolução semântica com todo um percurso onde o sentido do termo se deva 

encontra e esvaziamento quando falte qualquer sentido útil”350. 

 Isto significa que, sendo a boa-fé um conceito aberto ou indeterminado, não há 

como definir, em termos teóricos ou dogmáticos, seu conteúdo351. Esclarece JALUZOT que 

“a boa-fé é um conceito vago, cujo sentido todo reside na sua própria flexibilidade. Esse 

conceito não implica, por si, qualquer condição de aplicação nem qualquer consequência 

jurídica determinada, ela exige uma necessária intervenção do juiz”352 . Nesse sentido, 

ensina também M. CORDEIRO que “uma referência à boa fé, só por si, não estabelece uma 

comunicação suficiente para solucionar casos concretos”353. Deste modo, esclarece M. 

CORDEIRO, “nunca se poderá, pois, perguntar, em abstracto, por uma solução imposta pela 

                                                        
350 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé..., pp. 1176-7. 
351 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 60. 
352 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 39: “la bonne foi est un concept vague dont tout le sens 
réside dans la souplesse même. Ce concept n’impliquant en lui-même aucune condition d’application ni 
aucune conséquence juridique detérminée, il emporte une nécessaire intervention du juge”. 
353 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1189. Segundo o jurista português (pp. 42-3), a boa fé 
objectiva não comporta uma interpretação aplicação clássica. Desde cedo, tem sido traçado seu paralelo com 
lacunas. A disposição que remeta para boa fé não tem, ela própria, um critério de decisão: a interpretação 
tradicional de tal preceito não conduz a nada. Na sua aplicação, o processo subsuntivo torna-se impossível. 
As críticas habituais à subsunção não retiram significado a essa impossibilidade. (...) A boa fé objectiva é 
entendida como do domínio do Direito jurisprudencial: o seu conteúdo adviria não da lei, mas da sua 
aplicação pelo juiz. Torna-se, nessa medida, impraticável locubrar sobre os textos que a consagrem. O estudo 
do litígio concreto, a comparação de casos similares, a sua domgatização e a sistematização subsequente 
formam a base essencial duma investigação sobre a boa-fé. A boa fé objectiva, embora jurídica, parece 
escapar à lei. Na fase anterior à formação de um Direito jurisprudencial seguro, ela implica uma atividade 
judicante que, sem mediações normativas, deixa face a face o sistema global e o caso a resolver. E como o 
Direito jurisprudencial, a formar-se, é sempre parcelar, deixando em crescimento permanente, áreas por 
cobrir, o fenómeno mantem-se”. 
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boa fé: apenas perante uma ordem jurídica precisa e face ao caso concreto, aflorará a 

resposta”354. 

 Portanto, a boa-fé, como conceito indeterminado, depende de “concretização e 

valoração”355 – pelo juiz ou árbitro, entenda-se o estabelecimento e delimitação, no caso 

concreto, do conteúdo de uma obrigação ou comportamento segundo a boa-fé, a partir de 

regras, princípios ou deveres por eles extraídos ou identificados. E, por isto, há receio ou 

risco de arbitrariedade nas decisões, tornando-as imprevisíveis. 

 Aqui, há que se distinguir discricionariedade e arbitrariedade. Como salienta M. 

CORDEIRO, “carecidos de valoração, os conceitos indeterminados não são, 

necessariamente, de utilização arbitrária: existe toda uma série de indícios que inculcam as 

variáveis a ponderar e o seu peso relativo, adequando as operações de preenchimento”356. 

BURTON também reafirma que “o dever judicial requer que o juiz aja com base nas razões 

previstas no direito, e não em outras razões, quando estiver exercendo sua 

discricionariedade”. É essa a essência do que ele denomina de good faith thesis “o dever 

legal do juiz de preservar o direito”357. 

Recorde-se que, de certa forma, na Alemanha – onde a boa-fé tem as mais amplas 

prerrogativas – esse receito quanto à discricionariedade levar à arbitrariedade foi, em 

termos gerais, superado358. 

Isto é, não se nega que a apreciação in concreto da boa-fé, atribuindo-lhe o 

conteúdo e alcance no caso específico, pode dar lugar a arbitrariedade por parte do juiz ou 

árbitro. Entretanto, se arbitrária a decisão, trata-se de patologia, de exceção e não de regra.  

A regra é a discricionariedade, inafastável na concretização da boa-fé, assim como 

de outros princípios ou cláusulas gerais, pois, como observa M. CORDEIRO, “o Direito não 

diz, por exemplo, até onde vão os deveres de informação e de lealdade subjacentes à boa fé 

                                                        
354 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1257. 
355 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1189. M. CORDEIRO, em outro trecho (p. 1178), 
conclui que “pode, assim, afirmar-se que os conceitos indeterminados se tornam juridicamente actuantes 
mediante a sua complementação com valorações; obtém-se, desse modo, a regra do caso”. 
356 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1180. O jurist português complementa que “pode 
falar-se, deste modo, em graus de indeterminação, consoante a impressividade de elementos dados ao 
intérprete para realizar a concretização, em função da realidade conceitual que se lhe depare. A princípio, a 
indeterminação adveniente de polissemia, ambiguidade ou porosidade será menor do que na vaguidade, 
atingindo um grau máximo nos conceitos vazios: na realidade, ela relativiza-se, nas aplicações diversas, 
consoante as referências disponíveis”. 
357 S. J. BURTON, Judging in good faith, Cambridge, Cambridge, 1992, p. 36 e pp 49-50: “when the law is 
understood as a guide to conduct that admits and excludes reasons for judicial action, the possibility arises 
that judicial duty requires a judge to act on reasons provided by the law, and not on other reasons, even when 
exercising discretion”; “the good Faith thesis concerns a judge’s legal duty to uphold the law”. 
358 Vide item 2.1.4 e R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 23. 
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(...) ou a partir de que momento o exercício de uma posição jurídica se torna 

disfuncional”359. 

A regra, consistente no exercício de uma discricionariedade limitada, é a 

concretização pautada nos elementos sociais, culturais e demais elementos e valores 

jurídicos do próprio ordenamento360.  

Destaca M. CORDEIRO que “a repetição de julgados permite reduzir a margem de 

discricionariedade, focando pontos de referência essenciais, afastando outros, e 

conduzindo, em última análise, à complementação judicial do sistema (...)”361.  

Este cenário vale também para a nova lex mercatoria, talvez com mais intensidade. 

Como destaca KAHN, ambém enfatiza que nos contratos comerciais internacionais é 

“necessária a concretização ou especialização de um princípio geral para que ele seja 

eficaz e efetivo. De fato, só a especialização dos princípios levaria a uma real estruturação 

do sistema, de modo que ele se torne compreensível e seu funcionamento previsível, e as 

soluções assim determinadas sejam passíveis de reprodução”362. 

E esta tarefa, de especialização e concretização, cabe essencialmente aos 

árbitros363. De acordo com OSMAN, “os princípios da lex mercatoria são em realidade a 

expressão de um direito pretoriano, uma vez que a autoridade que os constata, e ao mesmo 

tempo os cria, é o árbitro” 364.  

Assim como o próprio direito da sociedade pós-industrial, em que deve ser revisado 

o caráter de certeza na forma que lhe deu a modernidade do direito, a nova lex mercatoria 

“é um direito que está se fazendo e refazendo constantemente. É, assim, open-ended, work 

in progress” 365 . Estando em constante formação, tendendo a ser mais completo e 

                                                        
359 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1191. 
360 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 1191-2, destaca que “como ela (a discricionariedade) 
não é, no entanto, absoluta – há, pelo menos que atender ao ‘espírito do sistema’, reclamado por lei para 
acudir às lacunas rebeldes à analogia – a discricionariedade obriga ao estudo cuidado dos elementos 
disponíveis para orientar a decisão que se mova no seu seio”. 
361 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1191. 
362  P. KAHN, Les principes généraux..., p. 319 : “on a également beaucoup insistè sur la necessaire 
concrétisation ou d’une spécialisation du principe général pour qu’il soit efficace et effectif. En effet, seule la 
spécialisation des principes conduirait à une rèel structuration du système en ce sens qu’il devient lisible et 
son fonctionnement prévisible, et les solutions ainsi déterminées reproductibles”. 
363 Há um papel importante exercido por outras fontes materiais da nova lex mercatoria, como os Princípios 
UNIDROIT e outras listas e compilações, como a do Center for Transnational Law - CENTRAL. A esse 
respeito, vide item 2.2.2 e A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., pp. 90-1. 
364 Segundo F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 355 : “les principes de la lex mercatoria sont en réalité 
l’expression d’un droit prétorien, parce que l’autoritè qui les constate, qui est en même temps celle qui les 
crée, est l’arbitre”. 
365 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 45: “o direito da sociedade pós-industrial é 
processo (e não procedimento), open-ended, work in progress, e em certa medida horizontal, plural, factual, 
informal, em rede, escrito-oral e também negociável. Nesse contexto, o papel criador e inventivo dos juízes 
ganha relevância, e os dogmas da segurança e certeza jurídicas são revisitados”; C. FARALLI, Certezza del 



 85

transparente com o passar dos anos, “a jurisprudência arbitral exerce um papel constitutivo 

em relação ao conteúdo da nova lex mercatoria. Como fonte desse novo ius mercatorum, 

os precedentes arbitrais são construção de longo prazo, a partir do julgamento de mais e 

mais demandas e da publicação dos laudos arbitrais, amplamente facilitada pelo acesso à 

internet”366.  

Voltando à discricionariedade ou possível arbitrariedade dos árbitros ao 

solucionarem uma demanda com base em princípios gerais, como o da boa-fé, há dois 

fatores a serem considerados.  

Primeiro, as decisões de tribunais arbitrais têm um peso importante e servem, de 

um certo modo, como ponto de partida para decisões posteriores, especialmente com “a 

crescente publicidade dos laudos e facilidade de acesso a seu conteúdo em razão da criação 

de bases de dados online e outros meios de publicação” 367. A esse respeito, FRIGNANI 

sublinha que “muito raramente desvia-se de uma série constante de precedentes arbitrais, a 

não ser para dizer que esses precedentes não se aplicam ao caso concreto ou que são 

contrários a uma norma específica (nacional) aplicável ao caso concreto”368. 

Além disso, a propósito da necessidade de previsibilidade das decisões arbitrais, 

anotou-se já em outra ocasião que se “(i) os árbitros são nomeados pelas próprias partes, 

(ii) o meio arbitral é pequeno e fechado, em que a reputação tem um grande valor, (iii) os 

árbitros são remunerados para atuarem nas disputas, não é razoável admitir que, houvesse 

uma divergência gritante dos precedentes ou uma distorção indevida da nova lex 

mercatoria, (iv) os agentes do comércio internacional, principalmente as empresas 

transnacionais, estariam satisfeitos com o resultado da arbitragem, (v) e, portanto, 

continuariam a nomear ou recomendar os mesmos árbitros, (vi) e que os árbitros de 

maneira generalizada correriam o risco de descrédito, perda de reputação e de fonte de 

renda, (vii) aproximadamente 80% dos contratos internacionais conteriam cláusula arbitral 

e, por fim, não seria razoável admitir que (viii) entre 80-90% dos laudos seriam executados 

                                                                                                                                                                        
diritto o diritto alla certezza?, in Materiali per una Storia della Cultura Giuridica, v. 27, n. 1, 1997, p. 91 e 
pp. 101 e ss. 
366  A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 138 e pp. 148 e ss. a respeito da 
jurisprudência arbitral. 
367 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 148. 
368 A. FRIGNANI, L’arbitrato commerciale internazionale..., p. 160: “ben raramente ci si discosta da una serie 
costante di precedenti arbitrali, se non per dire che essi non si applicano al caso concreto o che essi sono 
contrari ad una norma specifica (nazionale) da applicarsi nel caso concreto”, como ela é fonte constitutiva da 
nova lex mercatoria. Vide também I. STRENGER, Direito do Comércio..., p. 133, para quem as decisões 
proferidas pelos árbitros “afirma que as decisões dos tribunais arbitrais, como fontes da nova lex mercatoria, 
“têm sido verdadeiros guias de sentenças posteriores, transformando-se, com as permanentes publicações, em 
autênticos repositórios jurisprudenciais (...)”. 
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espontaneamente” 369 . As mesmas razões, parece-nos, aplicam-se à caracterização da 

arbitrariedade como exceção, patologia, e a discricionariedade como regra. E, parece-nos, 

ainda, um tanto quanto descabido afastar a boa fé, excluindo os benefícios de sua 

aplicação, pelo receio da exceção – que, aliás, pode surgir também em casos em que a boa-

fé não esteja envolvida. 

Nesse sentido, CREMADES enfatiza que “quando um árbitro decide disputas 

específicas baseadas em um texto legislativo, ele goza de uma precisão interpretativa que 

lhe falta quando for fundamentar suas decisões em princípios gerais de direito, 

especialmente o princípio da boa-fé. Portanto, a hesitação lógica que existe na prática e na 

doutrina torna o recurso à boa-fé repleto de insegurança jurídico ou, no pior dos casos, leva 

ao risco de arbitrariedade. Entretanto, qualquer decisão judicial ou decisão arbitral, como 

uma atividade humana, tem um forte conteúdo discricionário, sujeito à avaliação pessoal. 

Desta forma, os árbitros são extremamente cautelosos em suas decisões quando tiverem de 

aplicar o princípio da boa-fé. Especificamente, os árbitros têm clara ciência do risco de 

controle judicial subsequente ou de um tribunal especial de anulação, Entretanto, é 

evidente que a aplicação de princípios gerais de direito na arbitragem internacional não 

abre a porta para a arbitrariedade. A boa-fé é exercida na negociação contratual e na 

execução subsequente do contrato. Se uma disputa surgir da relação jurídica, não há dúvida 

de que os argumentos de boa-fé têm natureza menos sólida que outros e há, assim, a 

necessidade de maior convencimento, de início, e a necessidade para uma fundamentação 

mais exata pelo árbitro em seu processo de tomada de decisão”370.  

Em suma, um dos principais fatores atrelados à resistência ou receio em torno da 

boa-fé é a concepção do direito ainda moldada por alguns dogmas da modernidade 

(completude do ordenamento jurídico, certeza do direito, exclusividade das fontes estatais 

de forma a não reconhecer o pluralismo jurídico, entre outros) e, como consequência, a 

                                                        
369 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p.  149. 
370 B. M. CREMADES, Good Faith in International Arbitration…, p. 786: “when an arbitrator decides on 
specific claims based on a legislative text he enjoys an interpretative precision that he lacks when basing his 
decisions on the general principles of law, specifically on the principle of good faith. Therefore, the logical 
hesitation that exists in practice and in doctrine makes recurring to good faith replete with legal insecurity or, 
in a worst case scenario, leads to a risk of arbitrariness. Nevertheless, any judicial or arbitral decision, as a 
human activity, has a strong discretionary content subject to personal valuation. Therefore, arbitrators are 
extraordinarily cautious in their decisions when they must apply the principle of good faith. Specifically, 
arbitrators are well aware of the risk of subsequent judicial oversight or oversight by a special tribunal of 
annulment. However, it is clear that the application of the general principles of law in international 
arbitration does not open the door to arbitrariness. Good faith is exercised in the contractual negotiation and 
in the subsequent performance of the contract. If a dispute arises from the legal relationship, there is no doubt 
that arguments based on good faith are of a more precarious nature than others and thus, the need for a 
greater conviction at first and the need for a more exact reasoning by the arbitrator in his decision-making 
process afterwards”. 
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equivocada expectativa quanto à definição do conteúdo em tese ou em abstrato da boa-fé, 

fora do caso concreto, de forma a prescindir da discricionariedade na especialização e 

concretização do princípio, condição de sua eficácia e efetividade. Como bem reflete 

AUER, na medida em que a discussão a respeito da boa-fé envolve não apenas seu 

conteúdo, mas também a sua governabilidade, “o debate é levado do nível da regra de 

interpretação para o nível de justificação da regra”. Ou seja, passa-se à discussão sobre 

política do direito, isto é, se um princípio geral de boa-fé deve existir ou não371 . O 

pressuposto deste trabalho é que sim. 

Um segundo fator ou obstáculo à plena compreensão da boa-fé, parece-nos, é o 

emprego de uma grande variedade de termos relacionando-os à boa-fé, às vezes para 

classificá-la, às vezes como sinônimos, e outras vezes como noções equivalentes, sem o 

devido cuidado com as eventuais distinções necessárias. É o que se investiga a seguir.   

3.1.2. Princípio geral, cláusula geral, standard ou dever? 
 

Relata HESSELINK que “a boa-fé é tida como uma norma, um princípio (muito 

importante), uma máxima, um dever, uma regra ou padrão (standard) de conduta, uma 

fonte de direito não escrito, uma cláusula geral”372. De acordo com JAUFFRET-SPINOSI, a 

doutrina às vezes trata a boa-fé como princípio, às vezes como standard. Da mesma forma, 

a referência à boa-fé pela Corte de Cassação francesa também não é uniforme373. Também 

JALUZOT, por sua vez, observa que em algumas ordens jurídicas ela é tratada como 

standard em outras como princípio, o que lhes atribui uma posição mais alta374. 

Os Princípios UNIDROIT, por exemplo, caracterizam a boa-fé como princípio375, 

assim como alguns laudos arbitrais. Já parte da doutrina, como OSMAN
376, ao mesmo 

tempo em que trata a boa-fé como princípio, também a caracteriza como standard. A lista 

de princípios do CENTRAL, também377. Alguns sistemas jurídicos também concebem a 

                                                        
371 M. AUER, The Structure of Good Faith…, p. 42: “this consequence, however, has a tendency to shift the 
debate from the level of rule interpretation to a level of rule justification”. 
372 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 622: “good faith is said to be a norm, a (very 
important) principle, a rule, a maxim, a duty, a rule or standard for conduct, a source of unwritten law, a 
general clause”. Nas n.r. de 12 a 20, HESSELINK menciona uma série de referências bibliográficas para cada 
um dos termos acima. 
373 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, 2006, p. 33. 
374 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 69. 
375 Vide Comentário 1 ao artigo 1.7 dos Princípios UNIDROIT. 
376 F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 26.  
377 Vide item 2.8.3. 
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boa-fé como standard378. O Uniform Commercial Code, dos Estados Unidos, por sua vez, 

trata a boa-fé como um dever379.  

De acordo com BOBBIO, os princípios gerais são “normas fundamentais ou 

generalíssimas do sistema, as normas mais gerais”380. Já segundo REALE, “princípios gerais 

de direito são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a 

compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a 

elaboração de novas normas”381.  

Contra aqueles que argumentam que os princípios gerais não seriam norma,  

BOBBIO afirma, enfaticamente, que, para ele “não há dúvida, os princípios gerais são 

normas como todas as outras. (...) Para sustentar que os princípios gerais são normas, os 

argumentos são dois, e ambos válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais 

os princípios gerais são extraídos, através de um processo de generalização sucessiva, não 

se vê por que não devam ser normas também eles (...). Em segundo lugar, a função para 

qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto é, a função 

de regular um caso”382. 

JALUZOT destaca que o princípio ocupa o lugar mais alto na hierarquia das normas, 

de forma que uma série de regras são submetidas e também que regras, standards e 

princípios inferiores se agrupam em volta do princípio383. 

A cláusula geral 384 , por sua vez, desconhecida na França, é uma tradução do 

alemão Generalklause385. Segundo JAUFFRET-SPINOSI, “a jurisprudência então ‘descobriu’ 

                                                        
378 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 74. 
379 “§205. Dever de Boa-fé e Lealdade Negocial: Todo contrato impõe a cada um das partes o dever de boa-fé 
e lealdade negocial em seu cumprimento e execução” (“§205. Duty of Good Faith and Fair Dealing. Every 
contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its 
enforcement”). 
380 N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico, trad. port. de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, 10ª 
ed., Brasília, Universidade de Brasília, 1999, p. 158. 
381 M. REALE, Lições Preliminares de Direito, 7a ed., São Paulo, Saraiva, 1980, p. 300. 
382 N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico..., p. 158. 
383 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats – étude comparative des droits français, allemand et japonais, 
Paris, Dalloz, 2001, p. 74 e 124. JALUZOT (p. 71) faz referência à definição de Al-Sanhoury, segundo quem 
“o princípio é uma ideia geral, extraído de um conjunto de regras ligadas entre si por uma relação lógica e é 
esta idea comum que é na essência de todas essas regras que nós formulamos em ‘princípio’. Mas o que 
caracteriza o ‘princípio’ é a abstração. Chegamos à extração, a partir de um conjunto de regras, um princípio 
por um trabalho de pura indução lógica, eliminando as particularidades de cada regra, para reter apenas uma 
concepção ideal e puramente subjetiva e fazer uma realidade permanebte e objetiva” (“le principe est une 
idée générale, il est dégagé d'un ensemble des règles liées entre elles par une certaine relation logique et c'est 
l'idée commune qui est à la base de toutes ces règles qu'on formule en ‘principe'. Mais ce qui cractérise le 
'principe' c'est l'abstraction. On arrive à dégager de l'ensemble des règles un principe par un travail de pure 
induction logique, en éliminant les particularités de chaque règle, pour ne retenir qu'une conception idéale et 
purement subjective et en faire un réalité permanente et objective”). 
384 De acordo com A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1184, há três grandes tipos de 
cláusulas gerais: o tipo restritivo, o extensivo e o regulativo, sendo que “o tipo restritivo opera contra uma 
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de uma certa maneira as regras vagas, indeterminadas, às quais foi reconhecido um valor 

superior ao das normas, ainda que imperativas, contidas no direito alemão. E assim foi 

qualificada de ‘cláusula geral’ a regra relativa à boa-fé (...)”386.  

Para JALUZOT, “uma cláusula geral é uma regra que tem por característica de ser 

desprovida de condição de aplicação determinada, assim como de consequência jurídica 

precisa. Elas são ‘vagas’, ‘abstratas’ ou ‘gerais’. Segundo a doutrina alemã, o sentido de 

uma cláusula geral reside na sua capacidade de adaptar o direito às transformações 

sociais”. Segundo a jurista francesa, uma das particularidades da cláusula geral seria o fato 

de sua aplicação depender de intermediários, não podendo ser implementada diretamente 

pelo juiz387. 

JAUFFRET-SPINOSI, por sua vez, define cláusula geral como “uma normal legal, 

escrita, com um campo de aplicação muito amplo, de conteúdo fluido, ou indeterminado, 

que permite ao juiz, no campo das relações contratuais, (...) penetrar de uma certa maneira 

no contrato (...)”388. Para a jurista francesa, assim como os princípios gerais, a cláusula 

geral permite a adaptação do direito e do contrato389. Entretanto, com eles não se confunde. 

Diferentemente dos princípios, segundo a jurista, a cláusula geral é necessariamente 

escrita390 e se assemelha mais a uma “regra escrita de âmbito geral, mas haveria ainda uma 

                                                                                                                                                                        
série de operações singulares, delimitando-as como no caso da exceptio doli; o tipo extensivo amplia uma 
regulação dispersa em vários preceitos, como exemplo no ex-art 1778.o, g), acima referido; o tipo regulativo 
não se ordena, como as anteriores, em função de outras disposições, surgindo de modo independente, com 
paradigma no art 483.o/1” . 
385 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 23. 
386 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 24: “la jurisprudence a donc d’une certaine manière 
‘découvert’ des règles vagues, indéterminées, aux quelles a été reconnue un valeur supérieure aux normes, 
même imperatives, contenues dans la loi allemande. Ainsi ont été qualifiée de ‘clause génerale’ la régle 
relative à la bonne foi...”. De acordo a jurista francesa, entre os fatores que justificam o uso da cláusula geral, 
na Alemanha, está a existência de uma parte geral no BGB, a concepção liberal deste código e a vontade de 
adptá-lo às evoluções sociais. 
387 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 75: “une clause générale est une règle qui a pour 
caractéristique d’être dépourvue de condition d’application déterminée ainsi que de conséquence juridique 
précise. Elles sont ‘vagues’, ‘abstraites’ ou ‘générales’. Selon la doctrine allemande le sens d'une clause 
générale réside dans sa capacité d’adaptér le droit aux changements sociaux”. 
388 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 24: “on peut dire que la clause générale est une norme 
légale, écrite, ayant un champ d’application très large, au contenu flou, ou indéterminé, qui permet au juge, 
dans le champ des relations contractuelles, (...) de pénétrer d’une certaine manière dans le contrat (...)”. 
389 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 25: “car la clause générale, comme toute règle au contenu 
imprécis, flou, flexible, indéterminé est un facteur d’adaption du droit, ou du contrat. Le contenu de la clause 
générale fait état de notions evolutives, changéantes, déterminables et rédéterminables au fur et à mesure de 
l’avancement du temps. Elle permet au droit de tenir compte de l’évolution du contexte social, des 
changemants dans les relations humaines et économiques. (...) Ainsi, le droit français connaît les principes 
généraux, les standards, les adages, les maximes. Notions au contenu indéterminé qui, comme les clauses 
générales, permettent au juge d’adapter le contrat (ou même la loi), aux évolutions sociales et économiques” 
390 M. REALE, Lições Preliminares de Direito..., p. 301, afirma, no sentido da distinção proposta por Jauffret-
Spinosi, que “a maioria dos princípios gerais de direito, porém, não constam de textos legais, mas 
representam textos doutrinários (...)”. 
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outra diferença, pois, em direito privado, uma regra, mesmo de conteúdo geral, não tem 

qualquer valor superior a uma regra de conteúdo preciso. E as regras especiais derrogam as 

cláusulas gerais”391.  

Como o princípio e a cláusula geral, o standard é um “elemento de mobilidade do 

direito” e não tem consequências jurídicas precisas392. O padrão ou standard, segundo M. 

CORDEIRO, foi “introduzido no espaço jurídico pela literatura anglo-saxónica”, (...) e 

“corresponde a um alcance médio ou a uma bitola normal” 393.  

Já JAUFFRET-SPINOSI sublinha “que a palavra standard, conceito mais estreito que 

‘princípio’, é bem conhecida nos sistemas de common law. Oposto à regra escrita e geral, o 

standard se integra muito bem nesses sistemas em que o direito, nascido de situações 

concretas, é elaborado pelo juiz. O standard não é uma regra de direito, mas seu modo de 

expressão”394. Ou seja, continua JAUFFRET-SPINOSI, “o standard é, portanto, um meio de 

administração da regra de direito. Contrariamente ao princípio, que tem relação com a 

substância do direito, que é uma norma, o standard nada mais é do que uma técnica 

jurídica, uma diretiva para o juiz, uma linha de conduta. Ele corresponde a critérios 

fundados naquilo que parece aceitável em um determinado momento na sociedade. É ‘um 

padrão da realidade factual. Ele seria uma medida flexível, não vinculante, mas de 

convencimento”395. 

                                                        
391  C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, pp. 31-2: “la clause générale, règle legale de valeur 
supérieure, ne peut donc exactement être assimilée ni à un príncipe general, (celui-co peut ne pas être fondé 
sur un texte légal), ni à un standard (qui n’est pas un règle legal). Elle s’apparenterait plutôt à une régle écrit 
ayant une portée générale, mais il y aurait encore une différence, car en droit privé, une règle, même au 
contenu general, n’aucune valeur supérieure à une règle ayant contenu précis. Et les règles spéciales dérogent 
aux règles générales”. 
392 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 32. 
393 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil...,, pp. 1187 e ss. O jurist português (p. 1195) considera que 
“não é possível considerar que a boa fé remeta, de modo particular, para quaisquer padrões (standards). (...) 
As referências à boa fé, pela sua generalidade, não fazem qualquer selecção dos padrões a atender, sendo 
impensável uma sua recepção global. A relevância dos padrões – então ditos de jurídicos – ocorre, antes, 
noutra dimensão: no ponderar de pontos de vista, muito lato, neste caso, que conduz à decisão segundo a boa 
fé, o que é dizer, na argumentação. Todas as situações que, por ferirem as aspirações de previsibilidade e de 
equilíbrio, levem o intérprete-aplicador a lançar mão da boa fé, implicam, da parte deste, um aferir do 
ocorrido e das suas circunstâncias, pela correspondente situação típica normal” 
394 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 31: “le mot standard, concept plus étroit que ‘principe’, 
est bien connu des systèmes de common law. Opposé à la règle écrite e générale, le standard s’integre fort 
bien dans ces systèmes où le droit, né des situations concrètes, est élaboré par le juge. Le standard n’est pas 
un règle de droit, mais son mode de expression”. Segundo a autora francesa (p. 33), os autores do código 
civil de 1804 não atribuíram à boa-fé o caráter de standard. Quem o fez foi, posteriormente, a doutrina. 
395 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 32: “le standard est donc un moyen d’administration de la 
règle de droit. Contrairement au principe qui tient au fond du droit, qui est une norme, le standard n’est 
qu’une technique juridique, une directive pour le juge, une ligne de conduite. Il correspond à des critères 
fondés sur ce qui paraît acceptable à un moment dans une société. C’est ‘un étalon de la réalité factuelle’. Il 
serait une mesure souple, non contraignante, mais convaincante”. 
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OSMAN, por sua vez, na mesma linha, descreve o standard como “uma regra muito 

mais flexível, uma vez que ele enuncia uma linha de conduta social, cuja apreciação 

repousa sobre critérios que devem levar em conta as particularidades dos fatos do caso 

concreto. Como resultado, do próprio fato que ela toma a forma de uma medida média de 

conduta social, esta noção-quadro é condenada a uma adaptabilidade constante, em 

sacrifício à segurança e previsibilidade que caracterizam a regra, Ela supõe, com efeito, a 

existência de uma pluralidade de meios de se comportar face a uma situação específica. 

Para apreciar se a via escolhida é lícita, o juiz deve levar em conta todas as circunstâncias. 

É portanto em consequência de uma abordagem empírica, e não mais de uma 

fundamentação lógica, que o standard é aplicado. É assim seu modo de aplicação que o 

diferencia da regra”396.  

Se assim como o princípio geral, o standard tem conteúdo indefinindo (e também 

não pode ser definido de maneira precisa), atribuindo ao julgador maior poder de 

avaliação, sublinha JALUZOT que, ao contrário do princípio geral, cujas características são a 

abstração e subjetividade, o standard é concreto e objetivo. Ao aplicar um standard, que 

não tem a rigidez das regras, o julgador considera uma série de elementos particulares, 

específicos de um determinado comércio, atribuindo-lhes o peso que considerar mais 

apropriado, entretanto estará sempre limitado ao quanto disposto nas regras escritas397. 

Além disso, outro fator de distinção seria o fato de “o standard não ser mais do que um 

suporte para o juiz ao decidir, ao passo que o princípio permite ao juiz fundar sua decisão 

inteiramente nele”398. 

                                                        
396 F. OSMAN, Les principes généraux..., pp. 26-7: “le standard est (...) une règle beaucoup plus souple, car il 
énonce une ligne de conduite social dont làppréciation repose sur des critères devant tenir compte des 
particularités des faits de l’espèce. Il en résulte que, du fait même qu’elle emprunte la forme d’une mesure 
moyenne de conduite sociale, cette notion-cadre est condamnée a une adaptabilité constante sacrifiant à la 
securité et à la previsibilité qui caractérisent la règle. Elle suppose, en effet, l’existence d’une pluralité de 
façons de se comporter face à une situation donnée. Pour apprécier si la voie choisie est licite, le juge este 
tenu de tenir compte de toutes les circonstances. C’est donc à la suíte d’une démarche empirique, et non plus 
d’un raisonnement logique, que le standard trouve lieu à application. Par suite c’est son mode d’application 
qui le diferencie de la règle de droit classique”.  
397 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 75. JALUZOT (p. 69) descreve, ainda, o standard como 
uma “diretiva geral para guiar o juiz” (“une directive générale por guider le juge”) e recorre, também, à 
definição de Al-Sanhoury, segundo quem “o standard dá uma medida média de conduta social, suscetível de 
se adaptar às particularidades de de cada hipótese determinada” (“le standard donne une mesure moyenne de 
conduite sociale, susceptible de s’adapter aux particularités de chaque hypothèse detérminée”). 
398 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 124: “le standard n’est qu’une aide por le juge lorsqu’il 
prend une décision tandis que le principe permet au juge de la fonder entièrement”. Em outra passagem, 
Jaluzot (p. 74) define standard “como um critério vago em que o juiz se apóia para apreciar um 
comportamento e proferir uma decisão” (“c’est-à-dire un critère vague sur lequel le juge s’appuie pour 
apprécier un comportement et rendre une décision”). 
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O dever, por sua vez, ensina EROS GRAU, “consubstancia precisamente uma 

vinculação ou limitação imposta à vontade de quem por ele alcançado. Definido como tal 

pelo ordenamento jurídico, o dever há de ser compulsoriamente cumprido, sob pena de 

sanção jurídica — o seu não atendimento configura comportamento ilícito”399.  

Analisado, ainda que de maneira menso profunda, a noção desses quatro conceitos 

(princípio geral, cláusula geral, standard e dever), cabe em seguida relacioná-los com a 

boa-fé. 

Segundo JALUZOT, a identificação à boa-fé como standard era prevalente no século 

XIX, mas no século XX a caracterização como princípio passou a ser mais comum. Se na 

França a boa-fé é tratada como standard, na Alemanha e no Japão o é como princípio400. 

JALUZOT observa que na Alemanha, por obra da jurisprudência 401 , a boa-fé, 

diferentemente do que previu o legislador, assume a forma de princípio, que se aplica a 

diversos ramos do direito, ao passo que, no Japão, a boa-fé é mais limitada ao direito 

contratual402. Ainda que, como no Japão, a boa-fé seja limitada ao direito civil ou aos 

contratos, ela não deixa de ser um princípio, pois como ensina REALE, “nem todos os 

princípios gerais têm a mesma amplitude, pois há os que se aplicam neste ou naquele ramo 

do Direito (...)”403. REALE, aliás, menciona o princípio “da boa-fé como pressusposto da 

conduta jurídica” 404 e JALUZOT firma categoricamente que a boa-fé é um princípio geral405. 

A nosso ver, ante as considerações acima, a boa-fé é um princípio geral, a partir da 

qual são extraídas outras regras, deveres, standards e, até, outros princípios (pelo menos 

assim denominados pela doutrina). Estes, por sua vez, têm seu conteúdo e sentido pautado 

na boa-fé. 

3.1.3. Boa-fé e outros institutos 
 

No item anterior, mostrou-se que a boa-fé às vezes é tratada como princípio, outras 

como cláusula geral, e ainda rotulada por uns como standard e por outros dever. E, 

                                                        
399 E. R. GRAU, Nota sobre a Distinção entre Obrigação, Dever e Ônus, in RFDUSP, v. 77, 1982, , cf. 
disponível [online] in http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/66950/69560, p. 178. 
400 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., pp. 70, 73 e 125-6. A autora (p. 70) afirma que a referência 
à boa-fé como princípio tem sido crescente na França. 
401 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., pp. 71-2. A autora (p. 71) afirma que “a jurisprudência 
alemã, com a cocnordância da doutrina, alterou a concepção do legislador” (“la jurisprudence allemande – 
avec le concours de la doctrine – a changé la conception du legislateur”).  
402 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 73. 
403 M. REALE, Lições Preliminares de Direito..., p. 300. 
404 M. REALE, Lições Preliminares de Direito..., p. 301. 
405 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., pp. 125-6: “a boa-fé como princípio jurídico tende à 
unanimidade” (“la bonne foi en tant que principe juridique tend à faire unanimité”). 
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distinguindo-se essas noções uma das outras, viu-se que, ainda que no âmbito da lex 

mercatoria e dos contratos internacionais deva ser tratada como princípio geral, a prática 

tende a ignorar essa distinção – o que contribui para uma percepção às vezes receosa em 

relação à boa-fé. 

Da mesma maneira, igualmente afeta a sua percepção ou correto entendimento a 

correlação da boa-fé a outros termos, às vezes utilizados como sinônimos ou equivalentes 

da boa-fé, outras vezes utilizados a fim de tentar definir ou clarear o que se deve entender 

por boa-fé. 

Assim, são comuns, seja pela doutrina, pelas legislações nacionais ou por árbitros 

ou juízes, as referências à boa-fé como sinônimo, equivalente ou em conjunto com os 

termos honestidade, honestidade de fato, sinceridade, lealdade, confiança, expectativa 

legítima, cooperação, fidelidade, fidelidade à palavra dada, razoabilidade, diligência, 

proteção, justiça, equidade, bons costumes, ordem pública406.  

Dentre esses termos, há aqueles que são utilizados mais como modo a elucidar o 

que seria o conteúdo da boa-fé, como honestidade, honestidade de fato, sinceridade, 

fidelidade, fidelidade à palavra dada, e há aqueles que refletem deveres como diligência, 

cooperação e proteção. Outros, que de fato refletem ou agregam sentido à boa-fé, como 

lealdade, confiança, expectativa legítima e, especialmente, razoabilidade e que serão 

abordados mais adiante407. 

 Por ora, duas são as tarefas. A primeira delas, é enfatizar, como salienta M. 

CORDEIRO, que uma das formas de preencher o vácuo deixado pela falta de conceitos 

cristalinos é a assimilação da “boa fé à justiça, à equidade, ao equilíbrio, à lealdade e assim 

por diante, numa série de locuções, cuja abstracção pouco ou nada fica a dever à da própria 

boa fé e das quais o retirar de soluções práticas seria igualmente vão, ou se vê nela, uma 

remissão para complexos ordenadores metajurídicos, como a Ética, a Moral, o Direito 

natural – nas suas varianres não positivas – ou certas deontologias sectoriais, que à 

abstracção contínua, somam, na sua miscigenação com o Direito, dificuldades 

suplementares. Não admira, por isso, que tenham feito a sua aparição doutrinas 

                                                        
406 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., pp. 12-3. A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., 
p. 1197, observa que, “dentre os conceitos que se encontram ou se aproximam em aspectos regulativos, da 
boa fé, avultam a equidade, os bons costumes, a ordem pública, a culpa, a diligência e a função social e 
económica dos direitos”. M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 621, por exemplo, menciona 
que “a boa-fé significa honestidade, franqueza, lealdade e etc.” (“good faith means honesty, candour, loyalty 
et cetera”). 
407 Sobre boa-fé e razoabilidade, vide item 3.5 abaixo e sobre a relação da boa-fé com os demais, vide itens 
3.2 (boa-fé objetiva) e item 4.2. 
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negativistas, que recusam à boa-fé qualquer papel jurídico efectivo, pela impossibilidade 

de conteúdo que lhe advem da sua extensão figurativa”408.  

 JALUZOT, por sua vez, destaca que a referência a valores como honestidade, 

lealdade ou justiça, se por um lado é positiva por ser consensual e indicar o que deve ser 

considerado pelo julgador, por outro é negativa porque esses termos são igualmente ou 

mais vagos e não aportam qualquer precisão juridical409. Hesselink, por exemplo, sustenta 

que, por ser a boa-fé noção tão aberta, 410 

Assim, cumpre sublinhar que a referência recorrente pela doutrina a valores não 

jurídicos – na Alemanha, por exemplo, fala-se em valores ético-sociais e no Japão em 

valores éticos e morais411  – tais como citados acima, faz com que a boa-fé deixe de ter um 

sentido jurídico próprio. Essa referência vazia, sendo desprovida de conteúdo efetiva, 

constitui talvez um dos maiores obstáculos – se não o maior – ao bom desenvolvimento da 

boa-fé no âmbito dos contratos comerciais, entendido como seu entendimento pela 

doutrina, sua operação e implementação entre os contratantes e sua aplicação pelos 

árbitros.  

 A segunda tarefa, de certa forma complementação da primeira, é tentar demonstrar 

o que a boa-fé não é.  

 M. CORDEIRO constata “a existência de diferenças profundas entre boa fé, bons 

costumes e ordem pública. A primeira prescreve condutas, nos termos já reconhecidos, ou 

pode fazê-lo e intervém, de modo preferencial, em relações específicas; os segundos 

vedam apenas certos comportamentos e concretizam-se, em absoluto, sem dependência de 

um relacionamento particular. Além disso, no que tem um significado profundo, boa fé e 

bons costumes apresentam origens históricas diferentes, evoluções diversas e sentidos 

jusculturais distintos, colocando, na ciência do Direito, temas próprios de discussão e 

aprofundamento. Em consequência, têm conteúdos inconfundíveis: os bons costumes 

exprimem a Moral social, nas áreas referidas da actuação sexual e famiiar e da deontologia 

profissional, proibindo os actos que a contrariem, enquanto a boa fé, mais complexa, 

                                                        
408 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 44-5. 
409 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 113. 
410 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 640: “Não há diferença entre dizer ‘a boa-fé exige’ e 
‘a justice exige’ ou o direito ‘exige’” (“there is no difference between saying ‘good faith requires’ and 
‘justice requires’ or ‘the law requires’”). 
411 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 111. 
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manda assumir uma série de atitudes correspondências a exigências fundamentais do 

sistema”412. 

 COUTO E SILVA sublinha que “os bons costumes referem-se a valores morais 

indispensáveis ao convívio social, enquanto que a boa-fé tem atinência com a conduta 

concreta dos figurantes na relação jurídica”413. 

Quanto aos efeitos dos bons costumes, JALUZOT aponta que, diferentemente do que 

ocorre com a boa-fé, na Alemanha, a contrariedade a eles leva à nulidade do contrato414. 

Já em relação à ordem pública415-416, M. CORDEIRO explica que “a ordem pública 

abrange numerosas expressas que não correspondem à boa fé. Esta, por seu turno, implica, 

com predominância, regulações supletivas, estranhas por definição, ao ius cogens 

integrante da ordem pública. Têm funções diferentes e manifestações diversas: a primeira 

visa a reprodução do sistema e impõe actuações; a segunda, a sua preservação, proibindo, 

apenas. O conteúdo materialmente heterogéneo da ordem pública possibilita-lhe abarcar 

regras sediadas na boa fé: isso sucede quando estas assumam uma relevância que imponha 

a sua inderrogabilidade, interna, ou até, internacional”417. 

 Boa-fé também não é sinônimo de equidade. Em razão da relevância da distinção, 

ela sera feita em um item específico, a seguir. 

3.1.3.1.Equidade 
 

HESSELINK ressalta que ,“na verdade, alguns sistemas não distinguem equidade e 

boa-fé e os considera como o mesmo standard objetivo”, apontando, por exemplo, que na 

França, “deveres acessórios como o dever de informar ou o dever de cuidado (care), são 

                                                        
412 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1223. Segundo o jurista português (p. 1210), “os 
antecedentes históricos dos bons costumes revelam uma origem claramente diferenciada da da boa fé. 
Reportam-se aos boni mores romanos, cujo controlo, confiado ao censor, marcava bem a sepração cuidada 
existente entre as normas morais que os integravam e as regras jurídicas, entregues ao pretor. Ora, é nestas 
últimas, e com um sentido técnico vincado que se deve situar, como se viu, a boa fé. Com vicissitudes várias, 
a diferenciação mantém-se no Código Civil”. 
413 C. COUTO E SILVA, A obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2006, p. 35. 
414 Segundo B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 337. 
415 Vide itens 1.3.1 e 1.3.2 acima. 
416 Segundo A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 1222-3, ordem pública e bons costumes têm 
núcleos conceituais próprios. Mesmo assim, sendo distintos, podem ter áreas de sobreposição. O autor 
português afirma: “assim, o núcelo fundamental dos bons costumes é de ordem pública, podendo mesmo ser 
de ordem pública internacional, na medida em que não ceda à autonomia privada e ao próprio Direito 
estrangeiro, quando seja chamado a estatuir no espaço interno; em consequência, regras incluídas na ordem 
pública podem, em substância, corresponder aos bons costumes”.  
417 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 1223-4. Tal como sucede com ordem pública e bons 
costumes, tal jurista esclarece ser possível haver “zonas de sobreposição, mantendo embora perspectivas 
próprias”.  
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fundados pelos tribunais no art. 1134, §3o (bonne foi) e outras no art. 1135 (équité), 

alternativamente, e algumas vezes, em ambos os artigos”418.  

Relata JALUZOT que, a doutrina japonesa considera muitas vezes equidade e boa-fé 

como sinônimos, tratando-os outras vezes como noções equivalentes, ao passo que na 

Alemanha, embora se evite tal afirmação, equidade e boa-fé são considerados com 

proximidade419. Às vezes, segundo ela, a equidade é aplicada na Alemanha como uma 

regra paralela à boa-fé e outras vezes como um critério de apreciação e avaliação na 

aplicação da regra de boa-fé. Já a jurisprudência francesa é mais reticente quanto ao uso da 

equidade, mas, para JALUZOT, esse quadro vem sendo alterado e deve vir a ser refletido420.  

Segundo JAUFFRET-SPINOSI, além dos alemães, também na Itália há aproximação 

dos conceitos e, na Holanda, a equivalência foi afirmada pelo Código Civil de 1992.e na 

Alemanha há aproximação ou equivalência421 . Além disso, JAUFFRET-SPINOSI também 

parece relacionar, de aguma maneira, as duas noções, ao declarar que a “a boa-fé nas 

relações internacionais não é mais do que uma aplicação da equidade, mas a serviço de um 

interesse econômico, que rege a boa execução do contrato, sua sobrevivência” 422.  

Equidade e boa-fé tinham relação muito estreita no direito romano423. De acordo 

com VICENTE RÁO, “os romanos, que com frequência ligavam o conceito da equidade ao 

do direito natural, distinguiam, entretanto, a aequitas naturalis da aequitas civilis, 

definindo a primeira como uma forma de justiça absoluta, que o direito constituído procura 

alcançar, e a segunda como parte integrante deste direito, aplicada, em Roma, 

precipuamente pelos pretores (aequitas praetoris). A aequitas naturalis, segundo essa 

concepção, inspira o direito e em direito tende a transformar-se; a aequitas civilis, 

incorporada ao direito positivo, da natureza deste participa”424.  

                                                        
418 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 621: “good faith means honesty, candour, loyalty et 
cetera”; “actually, some systems do not distinguish between equity and good faith; they regard them as the 
same objective standard”; “in France, accessory duties like the duty to inform or the duty of care, are founded 
by the courts on Art. 1134, Section 3 (bonne foi) and Art. 1135 (équité) alternatively, and sometimes on 
both”. 
419 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., pp. 118 e 125. 
420 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 120. 
421 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 37. Vide item [___] acima. 
422 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 38: “la bonne foi dans les relations internationales n’est 
qu’une application de l’équité, mais au service d’un interêt économique, qui commande la bonne exécution 
du contrat, sa survie”. 
423 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 117. Segundo a autora francesa, equidade e boa-fé 
tinham relação muito estreita no direito romano e chegavam até a se confundir. Aponta, também, que se, por 
um lado, a boa-fé foi elevada ao nível da equidade, por outro, a equidade integrou também o conteúdo da 
boa-fé. A respeito da boa-fé no direito romano, vide R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in 
European Contract…, pp. 17 e ss. e JALUZOT, La bonne foi dans les contrats – étude comparative des droits 
français, allemand et japonais, Paris, Dalloz, 2001, pp. 19-26. 
424 V. RÁO, O Direito e a Vida dos Direitos, 6a ed., São Paulo, RT, 2004, p. 92. 
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“No período clássico”, aponta M. CORDEIRO, a equidade “acabaria por ser imputada 

ao legislador autocrata, perdendo em consequência, um sentido particular. A situação de 

esvaziamento a que deste modo, a aequitas se viu remetida, permitiu a sua mistura com a 

bona fides, então em estado similar, conservando-se, as duas noções, assim diluídas, no 

Corpus Iuris Civilis. A influência canónica não desfez a confusão entre os dois conceitos. 

(...) Na evolução posterior, a junção entre a aequitas e a bona fides manteve-se; o próprio 

jusracionalismo foi, afinal, incapaz de lhe pôr cobro, malgrado uma certa separação 

ensaida pelo Código de Naopelão: aproximadas, de novo, por alguma doutrina, elas 

confundir-se-iam no Codigo italiano de 1865. (....) Compreende-se, pois, que hoje ainda, as 

duas noções estejam associadas em termos menos claros, com uma facilidade acrescida 

pela vaguidade de seus conteúdos”425.  

Ensina VICENTE RÁO que “diverso, entretanto, é o conceito moderno da eqüidade, 

que não mais como direito se considera, mas como atributo do direito, quer lhe seja 

conferido pelo legislador, ao formular a norma jurídica, quer pelo juiz, ao aplicá-la”426. De 

acordo com JALUZOT, “a equidade é o valor de acordo com o qual a decisão do juiz deve se 

orientar ao aplicar a boa-fé”427. Inversamente, DELLA VALLE, afirma que na arbitragem 

comercial internacional “uma das principais vertentes que se encontra na aplicação da 

eqüidade como critério de julgamento é a proteção à boa-fé contratual”428. 

De acordo com ARISTÓTELES em Ética a Nicômaco, “a eqüidade, embora justa, não 

é justiça legal, porém retificação desta. A razão para isso é que a lei é sempre geral; (...) 

Em matérias, portanto, nas quais embora seja necessário discursar em termos gerais, não é 

possível fazê-lo corretamente, a lei toma em consideração a maioria dos casos, embora não 

seja insciente do erro que tal coisa acarreta. (...) Quando, portanto, a lei estabelece uma 

regra geral e, posteriormente, surge um caso que apresenta uma exceção à regra, será, 

então, correto (...) retificar o direito (preencher a lacuna) decidindo como o próprio 

legislador teria ele mesmo decidido se estivesse presente na ocasião em particular e teria 

                                                        
425 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1198. 
426 V. RÁO, O Direito e a Vida dos Direitos..., p. 92. Para ele (pp.95-6), as funções da equidade são: “a) a 
adaptação da lei a todos os casos que devem incidir em sua disposição, mesmo aos não previstos 
expressamente, devendo estes últimos ser tratados em pé de rigorosa igualdade com os contemplados por 
modo expresso; b) a aplicação da lei a todos esses casos, levando-se em conta todos os elementos de fato, 
pessoais e reais, que definem e caracterizam o caso concreto; c) o suprimento de erros, lacunas ou omissões 
da lei, para os fins acima; d) realização dessas funções com benignidade e humanidade”. 
427 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 117: “l’équité est la valeur selon laquelle la décision du 
juge doit s’orienter lorsqu’il applique la bonne foi’. Tal como ocorre com a boa-fé, vários laudos arbitrais 
(ex. CCI 1.382 e 2.216) tratam o razoável e a equidade em conjunto, destaca G. WEISZBERG, Le 
“Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §398. 
428 M. DELLA VALLE, Da decisão por eqüidade na arbitragem comercial internacional, Tese (USP), 2009, p. 
350. 
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promulgado se tivesse sido conhecedor do caso em questão. Consequentemente, embora o 

equitativo seja justo e seja superior a uma espécie de justiça, não é superior à justiça 

absoluta, mas apenas ao erro devido à expressão absoluta. Esta é a natureza essencial do 

equitativo, ou seja, é uma retificação da lei onde a lei é lacunar em função de sua 

generalidade”429. 

Segundo M. CORDEIRO, duas acepções fundamentais podem ser atribuídas à 

equidade na atualidade: “uma noção, de sabor aristotélico, que, apelando às 

particularidades da questão real, permitiria corrigir injustiças ocasionadas pela natureza 

rígida das regras jurídicas abstractas e a de uma outra, mais radical, que prescindindo do 

Direito estrito, oferece para os problemas soluções baseadas na chamada justiça do caso 

concreto” 430 . VICENTE RÁO, aparentemente ligado à noção aristotélica, afirma que 

“também é certo que a eqüidade influi na elaboração e na aplicação do direito, mas ela não 

constitui um direito e, sim, um atributo do direito, destinado a atenuar e a suprir o rigor e 

as falhas das fórmulas lógicas, a fim de que o princípio da igualdade não pereça, nem fique 

sacrificado, no trato das relações jurídicas”431.  

GALGANO entende, a equidadade, quando analisada como critério de decisão, de 

maneira distinta, se afastando da noção aristotélica de justiça no caso concreto, se ela for 

entendida como “justiça proferida no caso a caso”. De acordo com o jurista italiano, “não é 

verdade que julgar segundo o o direito significa julgar segundo regras, e julgar por 

equidade significa julgar sem regras. Julgar segundo regras significa julgar segundo uma 

regra pré-constituída... Quando se decide uma controvérsia por equidade não se decide 

segundo peculiaridades próprias daquela controvérsia específica e com uma ratio 

decidendi irrepetível em outras controvérsias; isto seria arbítrio, seria julgar de acordo 

segundo as  causalidades das circunstâncias de fato. (...) jukgar por equidade significa 

sempre julgar segundo regras, com esta única diferença: que a regra não é preconstituída 

em relação ao juízo, mas criado pelo juiz”432. 

                                                        
429 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, trad. port. E. BINI, São Paulo, Edipro, 2002, p. 160. 
430 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 1198-9. 
431 V. RÁO, O Direito e a Vida dos Direitos, 6a ed., São Paulo, RT, 2004, p. 277. 
432 F. GALGANO, L’equità degli arbitri, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, n. 2, 1991, pp. 
412-3: “ma la sperienza storica demostra l’erroneità della formula [justiça no caso concreto], se con essa si 
vuole alludere ad una giustizia resa caso per caso. Non è vero che giudicare secondo diritto significa 
giudicare secondo regole, e giudicare secondo equità significa giudicare senza regole. Giudicare secondo 
diritto significa giudicare secondo una regola precostituita... Quando si decide una controversia secondo 
equità non si decide secondo peculiarità proprie di quella sola controversia e con una ratio decidendi 
irrepetibele per altre controversie; questo sì sarebbe arbitrio, sarebbe giudicare secondo la causalità dele 
circonstanze di fatto. (...) giudicare secondo equità significa sempre giudicare secondo regole, con questa sola 
differenza: che la regola non è precostituita al giudizio, ma è creata dal giudice”. 
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Nesse mesmo sentido, esclarece que BOBBIO, “chamam-se ‘juízos de equidade’ 

aqueles que o juiz está autorizado a resolver uma controvérsia sem recorrer a uma norma 

legal preestabelecida. O juízo de equidade pode ser definido como autorização, ao juiz, 

para produzir direito fora de cada limite material imposto pelas normas superiores”433. 

Também DELLA VALLE explica que “a escolha da decisão por eqüidade tem por efeito 

liberar os árbitros da aplicação estrita da lei, ressalvada a ordem pública. A obrigação dos 

árbitros é decidir conforme lhes pareça justo, independentemente das regras de direito 

positivo. Todavia, podem aplica-lo caso lhes pareça equitativo”434. FOUCHARD, GAILLARD 

e GOLDMAN, por sua vez, definem o julgamento por equidade “de maneira essencialmente 

negativa, na medida em que aos árbitros é estendida a prerrogativa de não se restringir à 

aplicaçãodas regras de direito, desta forma permitindo-lhes não apenas ignorar as regras de 

direito como um todo, mas também afastar-se delas na medida em que sua concepção de 

equidade exigir”435. 

Assim, segundo GALGANO, “julgar por equidade significa traduzir em regras a 

cultura econômica e social da época. Essas regras – e nela reside a essência do julgamento 

por equidade – podem não coincidir com aquelas codificadas nas leis ou estabelecidas 

pelas outras fontes de normação. Do laudo arbitral proferido por equidade deve – se a 

equidade não é arbítrio – ser sempre possível extrair uma ratio decidendi passível de 

tradução em uma máxima suscetível de ser aplicada em outros casos futuros” 436 . 

Complementa ainda GALGANO que “a equidade se revelou historicamente como um meio 

particular de formação de regras: regras que são formadas a partir do caso concreto”, e que 

posteriormente se tornam vinculantes437. 

Entendida dessa forma, sob o ponto de vista da decisão, há que se refletir sobre a 

relação da equidade com os princípios gerais, especialmente a nova lex mercatoria, 

                                                        
433 N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico..., p. 56. 
434 M. DELLA VALLE, Da decisão por eqüidade..., p. 97. 
435 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN (E. GAILLARD, J. SAVAGE, John (ed.), Fouchard Gaillard Goldman on 
International Commercial Arbitration, The Hague, Kluwer Law International, 1999, p. 836: “amiable 
composition can thus be defined in an essentially negative fashion as the arbitrators' power not to restrict 
themselves to applying rules of law, thereby allowing them not only to ignore rules of law altogether, but 
also to depart from them to the extent that their conception of equity requires”. 
436 F. GALGANO, L’equità degli arbitri…, p. 413: “tento una definizione: giudicare secondo equità significa 
tradurre in regole la cultura economica e sociale del tempo. Queste regole – e in ciò sta l’essenza del giudizio 
secondo equità – possono non coincidere con quelle codificate nelle leggi o dettate dalle altre fonti di 
normazione. Dal lodo arbitrale esteso secondo equità deve – se l’equità non è arbitrio – essere sempre 
possibilie di ricavare una ratio decidendi traducibile in una massima suscettibile di essere applicata in altri 
casi futuri”. 
437 F. GALGANO, L’equità degli arbitri…, pp. 413-4: “l’equità si è storicamente rivelata come un modo 
particolare di formazione di regole: di regole che vengono formate a partire dal caso concreto”. 
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mormente considerando-se que o novo ius mercatorum é um ordenamento em 

construção438. 

A arbitragem por equidade, também denominada de amiable composition ou ex 

aequo et bono439 , em razão do já exposto acima, não se confunde com a arbitragem 

baseada na nova lex mercatoria.  

Observa DELLA VALLE que, “na prática, contudo, existe alguma aproximação entre 

a arbitragem por equidade e a aplicação de princípios gerais do comércio internacional. A 

prática da arbitragem comercial internacional oferece exemplos de aplicação de princípios 

gerais do comércio internacional ou da chamda lex mercatoria em casos nos quais os 

árbitros são autorizados a decidir por equidade, mesmo sem nenhuma referência a eles 

como expressão da solução eqüitativa para o caso concreto”, citando como exemplo “os 

casos 1850 e 1337, em que o árbitro se recusou a aplicar a nova lex mercatoria na ausência 

de autorização por equidade” ou o caso CCI 3.540, em que “o tribunal resolve aplicar a lex 

mercatoria, por entender que a eqüidade indicaria ‘implicitamente’ a vontade de submeter 

o litígio aos princípios do comércio”440. 

Percebe-se que os laudos citados são menos recentes, o últimos deles sendo de 

1980. FOUCHARD, GAILLARD e GOLDMAN esclarecem que “existe de fato uma explicação 

histórica para essa confusão. Durante aos anos 1950 e 1960, o objetivo da amiable 

composition não era simplesmente evitar a estrita aplicação do direito nacional. Parte da 

doutrina também a considerava um meio para o árbitro aplicar e, acima de tudo, 

gradualmente desenvolver as regras da lex mercatoria. Como a lex mercatoria agora tem 

mais substância, sua aplicação não mais depende da existência de uma cláusula de amiable 

composition”441. 

FOUCHARD, GAILLARD e GOLDMAN observam, ainda, que “é verdade os tribunais 

arbitrais resolvendo disputas com base na equidade tendem a buscar orientação em 

                                                        
438 Vide itens 1.1 acima. 
439 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN…, p. 835, comentam que, apesar da controvérsia sobre a distinção 
entre os termos amiable composition, ex aequo et bono e por equidade, a distinção é artificial e as expressões 
são intercambiáveis. M. DELLA VALLE, Da decisão por eqüidade..., pp. 74 e ss., também afirma que “a 
maioria da doutrina não diferencia ex aequo et bono e amiable composition”, assim como a prática arbitral 
(“nos casos CCI n. 7.913, 7.986 e 11.409, os tribunais claramente afirmam a identidade entre arbitragem por 
eqüidade e amiable composition”) e, por fim, que “não parece haver diferença substancial entre o significado 
de arbitragem por eqüidade e a expressão ex aequo et bono e suas variações”. 
440 M. DELLA VALLE, Da decisão por eqüidade..., p. 97. 
441 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN…, pp. 837-8: “there is in fact an historic explanation for this confusion. 
During the 1950s and 1960s, the aim of amiable composition was not simply to avoid the strict application of 
a national law. Commentators also considered it to be a means for the arbitrator to apply and, above all,  to 
gradually develop the rules of lex mercatoria. As lex mercatoria now has more substance, its applicability no 
longer depends on the existence of an amiable composition clause”. 
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princípios gerais mais do que um direito nacional específico, ainda que eles podem se 

afastar desses princípios se a sua aplicação direta conflitar com o senso dos árbitros do que 

é equânime. Entretanto, a tentação de assimilar a amiable composition com a aplicação dos 

princípios gerais de direito deve ser evitada. Árbitros decidindo como amiables 

compositeurs não estão, de nenhuma forma, adstritos a aplicar regras transnacionais. Ao 

contrário, a aplicação de regras transnacionais pelos árbitros não necessariamente exige 

que os árbitros sejam dotados da prerrogativa de decidir por equidade, ou que, de fato – e 

aqui é uma diferença essencial entre o regime da lex mercatoria e o da amiable 

composition – as partes expressamente autorizem os árbitros a aplicar as regras 

transnacionais, na medida em que essas regras podem ser escolhidas pelos árbitros na 

ausência de alguma escolha pelas partes”442.  

Sucintamente, LANDO sublinha que, “apesar de terem traços comuns, há uma 

diferença entre lex mercatoria e equidade. A lex mercatoria exige o árbitro a basear sua 

decisão com base na law merchant ainda que a equidade o levasse para um outro 

resultado”443. Segundo DELLA VALLE, mais recentemente, “no caso CCI n. 5.587/ES, de 

1992, o tribunal decide aplicar a lex mercatoria, esclarecendo que ela não se confunde com 

a equidade”444. 

OSMAN, após retomar o debate a respeito da relação entre os princípios gerais de 

direito e a equidade, a partir do trabalho de E. Loquin (L’amiable composition en droit 

compare et international), entende que a referência à equidade nas arbitragens de direito 

pode ser entendida de duas formas: (i) tendo o árbitro consciência de que não pode afastar 

o direito em razão da obrigação de decidir o caso ou (ii) compreendendo o árbitro que é 

seu mandato corrigir as distorções eventusalmente resultantes da aplicação das regras de 

direito cabíveis no caso concreto. Neste caso, a sentença correria o risco de ser anulada, 

                                                        
442 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN…, p. 837: “it is true that arbitral tribunals resolving a dispute on the 
basis of equity tend to seek guidance from general principles rather than from a particular national law, even 
though they may ultimately depart from those principles if their direct application conflicts with the 
arbitrators’ sense of what is equitable. However, the temptation to assimilate amiable composition with the 
application of general principles of law should be avoided. Arbitrators deciding as amiables compositeurs are 
not in any way required to apply transnational rules. Conversely, the application of transnational rules by 
arbitrators does not necessarily require that the arbitrators be empowered to rule in equity, or indeed–and this 
is an essential difference between the regime of lex mercatoria and that of amiable composition – that the 
parties expressly empower the arbitrators to apply transnational rules, as those rules may be chosen by the 
arbitrators in the absence of any choice by the parties”. Vide A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais 
internacionais..., pp. 92 e ss., inclusive a respeito da teoria da escolha implícita negativa da lei aplicável. 
443  O. LANDO, The Lex Mercatoria In International Commercial Arbitration, in International and 
Comparative Law Quarterly, v. 4, n. 34, 1985, p. 754: “in spite of common traits, there is a difference 
between lex mercatoria and equity. The lex mercatoria obliges thearbitrator to base his decision on the law 
merchant even when equity might lead him to another result”. 
444 M. DELLA VALLE, Da decisão por eqüidade..., p. 97. 
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por contrariedade ao mandato do árbitro. De acordo com OSMAN, “a análise da 

jurisprudência mostra que é conveniente adotar a primeira hipótese”, considerando ainda 

ser conveniente, “com efeito, distinguir com um maior rigor direito e equidade, apesar das 

interações entre eles...”445.  

Assim, em conclusão, pode-se afirmar que, apesar de “muitas vezes, a conexão da 

boa-fé com a equidade visa sublinhar a capacidade que aquela tem de se adaptar ao caso 

concreto, combatendo formalismos e generalizações” 446 , equidade e boa-fé não se 

confundem. Esta, diferentemente da equidade, é uma regra pré-constituída, já existente na 

ordem juridical e, no caso do direito commercial internacional, pertencente à nova lex 

mercatoria. Sendo a arbitragem por direito e aplicando-se a nova lex mercatoria, a boa-fé 

(e os deveres, standards e regras que se lhe extraem) há que se aplicar, como fundamento e 

princípio geral do ius mercatorum. O fato de ser uma norma aberta, cuja determinação de 

conteúdo só se dá no caso concreto, não muda esse quadro. A boa-fé não pode alterar os 

termos do contrato, em respeito ao pacta sunt servanda, a não ser em caso de violação da 

ordem pública, ao passo que nas arbitragens por equidade isso parece possível, apesar dos 

dabates447. 

Também não transmuta toda e qualquer decisão baseada na nova lex mercatoria em 

decisão por equidade se, em uma ou mais decisões ex aequo et bono, forem aplicados 

princípios da nova lex mercatoria, incluindo a boa-fé, por serem compatíveis com que os 

árbitros entendem por equânime naquele(s) caso(s) específico(s).  

Por outro lado, nada impede que regras ou máximas extraídas de julgamentos por 

equidade venham a se tornar regras jurídicas no futuro e sejam uma especialização ou uma 

concretização (uma regra ou um dever) que passe a integrar o princípio geral da boa-fé.  

                                                        
445 F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 338: “l’analyse de la jurisprudence arbitrale montre cependant 
qu’il convient de reterni la première hypothèse”; “il convient, en effet, de distinguer avec une plus grande 
rigueur droit et équité malgré l’existence de liens d’interaction...”. 
446 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1207. M. CORDEIRO (pp. 1207-8) complementa que 
“as aproximações, frequentes e confusas, entre a equidade e a boa fé não se justificam. Num prisma 
estrutural, a decisão segundo a boa fé surge como Direito estrito: ampara-se numa justificação computável 
em reduções dogmático-sistemáticas, e, nessa medida, torna-se susceptível de controlo. Os argumentos 
juspositivos que seja possível introduzir no modelo de decisão bonae fidei dispõem de autoridade que o 
ordenamento lhes impute e não, apenas, do peso cultural representativo próprio da sociedade onde o caso se 
discuta. As regras técnicas, formais e instrumentais, que a equidade ignora, devem ser consideradas pela boa 
fé, ainda quando consiga combatê-las. Os institutos que integram a boa fé têm sempre a necessidade de 
reprodução das decisões implicadas e convidam vivamente ao labor científico; ambos estes aspectos escapam 
à equidade”. 
447 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN…, p. 25: “some arbitrators do, however, consider that their amiable 
compositeur status allows them to attenuate the overly harsh consequences of a strict application of the 
contract, and recent French case law has accepted this practice”. 
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De qualquer modo, o ideal seria evitar referências à equidade nas arbitragens de 

direito, a fim de evitar inseguranças, incluindo quanto à exequibilidade do laudo, 

distinguindo claramente direito (e seus princípios gerais, como a boa-fé) e equidade. 

 

3.1.3.2.Abuso de direito 
 

No capítulo 2 acima, ao analisar a legislação comparada em diversos países, 

verificou-se que boa-fé e abuso de direito são muitas vezes tratados de forma muito 

próxima, às vezes um integrando o outro, mas outras vezes, como institutos separados.  

Na Alemanha, por exemplo, a segunda das funções propostas Wieacker para a boa-

fé abarca tudo o que for relacionado ao abuso de direito448 . Na Suíça, a correcto do 

contrato é feita não pela boa-fé, mas pelo abuso de direito449. Na Bélgica, “o abuso de 

direito é uma expressão da função limitativa da boa-fé” 450. Na Espanha, a alteração do 

Código Civil, pelo Decreto 1.836/1974, incluindo a boa-fé no exercício dos direitos, teve 

como norte o fato de que “existem indiscutíveis concomitâncias entre aquelas proibições 

(fraude e abuso do direito) e a consagração, como módulo diretor do exercício dos direitos, 

da boa-fé, não obstante as mais amplas manifestações desta” 451. O Código Civil português 

(art. 334) também relaciona o abuso de direito à boa-fé, delimitando aquele em função dos 

limites impostos por esta. Na França, a construção do abuso de direito é jurisprudencial, 

baseada nos artigos 1.134 (boa-fé) e nos artigos 1.135 (equidade) do Código Civil452. 

No Japão, ao lado da boa-fé, aparece no Mimpô como princípio fundamental (artigo 

1(3)) a proibição ao abuso do direito453. 

Além disso, é efeito da boa-fé como critério de interpretação, segundo JALUZOT, a 

interpretação maliciosa, que favorece ao abuso de direito454. 

Cabe, assim, entender a relação entre boa-fé e abuso de direito no âmbito da nova 

lex mercatoria. 

                                                        
448 Vide item 2.1.4 acima e 3.6 abaixo. 
449 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., pp. 231-2. 
450 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 52: “in Belgian law: abuse of 
right is an expression of the limitative function of good faith”. 
451 Introdução ao Decreto 1.836/1974: “existen indiscutibles concomitancias entre aquellas prohibiciones 
[fraude e abuso de direitos] y la consagración, como módulo rector del ejercicio de los derechos, de la buena 
fe, no obstante las más amplias manifestaciones de ésta” (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
1974-1083). 
452 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 316. 
453 “Fundamental Principles. (...) (2) The exercise of rights and performance of duties must be done in good 
faith. (3) No abuse of rights is permitted” (http://www.moj.go.jp/content/000056024.pdf). 
454 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 137. 
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Observa OSMAN que “muito ligada à noção de boa-fé, a teoria do abuso de direito é 

parte integrante dos princípios da nova lex mercatoria”455. O jurista francês cita como 

exemplo os laudos CCI 3267/1984 e 4145/1986 que reconheceram e tutelaram um abuso 

de direito. O laudo CCI 4761/1987 decidiu que “é manifestamente contrário à boa-fé e, 

assim, abusivo manter obrigações impostas ao devedor se as circunstâncias existentes 

quando de sua conclusão se modificaram de tal maneira que a economia do contrato está 

abalada”456. O laudo CCI 11.849/2003, por sua vez, prevê obrigação de não se beneficiar 

de forma indevida dos remédios contratuais previstos em caso de inadimplemento457. 

Nos Princípios UNIDROIT, por exemplo, o Comentário 2 ao Artigo 1.7 (Boa-fé e 

Lealdade Negocial), indica que “um exemplo típico de comportamento contrario à boa-fé e 

lealdade negocial é aquilo que em alguns ordenamentos jurídicos é conhecido como ‘abuso 

de direitos’. É caracterizado pelo comportamento malicioso de uma parte que ocorrer, por 

exemplo, quando uma parte exerce seu direito meramente para prejudicar a outra parte ou 

para um propósito diferente daquele para o qual foi estabelecido, ou quando o exercício de 

um direito é desproporcional ao resultado originalmente pretendido”458. 

A lista de princípios do CENTRAL trata o abuso de direito em um artigo separado 

(I.1.4), segundo o qual “uma parte não pode exercer um direito apenas para prejudicar a 

outra parte ou para atingir um resultado que é desproporcional ao resultado pretendido pelo 

princípio jurídico de que resulta”, mas no comentário 4 ao I.1.4, que trata da boa-fé e 

lealdade negocial, afirma que “a boa-fé pode também impor limites ao exercício dos 

direitos das partes, e.g. em relação à proibição do abuso de direitos…”459. 

Percebe-se, assim, que boa-fé e abuso de direito não são sinônimos ou equivalentes. 

O abuso de direito é uma noção mais estreita, voltada a tutelar o exercício ilegítimo ou 

desproporcional de direitos em determinadas situações, ao passo que a boa-fé é bem mais 

                                                        
455 F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 37: “très liée à la notion d ebonne foi, la théorie de l’abus de droit 
fait partie intégrante des principes généraux de la lex mercatoria”. 
456 F. OSMAN, Les principes généraux..., pp. 37-8: “est manifestement contraire à la bonne foi et, partant, 
abusive de maintenir des obligations imposes au débiteur par le contrat si les circonstances existant lors de sa 
conclusion se son modifies à un point tel que l’économie du contrat se trouve bouleversée”. 
457  Cf. disponível [online] in http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1160&step=FullText 
[15.12.2009]. 
458 Comentário 2 ao artigo 1.7. dos Princípios UNIDROIT (2010): 2. “Abuse of rights: A typical example of 
behaviour contrary to the principle of good faith and fair dealing is what in some legal systems is known as 
“abuse of rights”. It is characterised by a party’s malicious behaviour which occurs for instance when a party 
exercises a right merely to damage the other party or for a purpose other than the one for which it had been 
granted, or when the exercise of a right is disproportionate to the originally intended result”. 
459 “I.1.4. A party may not exercise a right merely to damage the other party or to achieve a result which is 
disproportionate to the result intended by the legal principle out of which the right arises; Comentário 4 ao 
I.1.1: “Good faith may also set limits to the exercise of the parties' legal rights, e.g. with respect to the 
prohibition of abuse of rights…”. 
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ampla, princípio geral. O abuso de direito, na nova lex mercatoria, integra a boa-fé e a ela 

está subordinada, dela extraindo seu sentido e referência. Como sublinha CREMADES, “a 

proibição do abuso de direito ou exercício anti-social de um direito é uma clara 

consequência normativa da boa-fé como princípio geral de direito”460. 

Interessante, por fim, mencionar a decisão da Corte de Cassação italiana de 2009, 

que elenca os seguintes elementos constitutivos do abuso de direito: “titularidade de um 

direito subjetivo à disposição de um sujeito; 2) a possibilidade de que o exercício concreto 

desse direito possa ser efetuado de acordo com uma pluralidade de modalidades não 

rigidamente predeterminadas; 3) o fato de que tal exercício concreto, ainda que 

formalmente conforme o que deu origem a esse direito, seja feito de uma forma censurável 

em relação a um critério de avaliação, jurídico ou não; 4) o fato de, em razão de tal 

modalidade de exercício, seja verificada uma desproporção injustificada entre o benefício 

do titular do direito e o sacrifício a que a outra parte fique sujeita” 461. 

3.2. A boa-fé no direito comercial internacional: objetiva e subjetiva? 
 

No intuito de construir, ao final desta parte do trabalho, alguns contornos 

preliminares do princípio da boa-fé, e seguindo na empreitada de delimitar algumas 

características da boa-fé, precisando-lhe mais particularmente aquilo que ela não é, cuida-

se a seguir, como na grande maioria dos trabalhos a respeito desse princípio, da distinção 

entre boa-fé subjetiva e objetiva. Como na nova lex mercatoria e nos contratos comerciais 

internacionais é a boa-fé objetiva que entra em cena, a ela será dado maior enfoque. Em 

seguida, como complemento ao quanto comentado no item 3.1.1 acima a respeito da 

impossibilidade de definição e de delimitação em abstrato do conteúdo da boa-fé, será 

destacada a inafastável subjetividade da boa-fé, à medida em que seu conteúdo e extensão 

mostram-se variáveis em função das partes, do tipo do contrato e do contexto negocial. 

3.2.1. Objetividade da boa-fé: regra de conduta 
 

                                                        
460 B. M. CREMADES, Good Faith in International Arbitration…, p. 769: “the prohibition of the abuse of a 
right or antisocial exercise thereof is a clear normative consequence of good faith as a general principle of 
law”. 
461 Cass. 5.3.2009 n. 5348, cf. disponível [online] in http://www.altalex.com/index.php?idnot=48597: “1) la 
titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel 
diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la 
circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel 
diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od 
extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione 
ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte”. 
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Ensina M. CORDEIRO que “a boa-fé subjectiva é uma qualidade reportada ao 

sujeito” 462 , sendo o seu “núcleo conceitual” a tradução de um estado de ignorância 

desculpável, no sentido de que, o sujeito, tendo cumprido com os deveres de cuidado 

impostos pelo caso, ignora determinadas eventualidades...”463.  

Já JALUZOT trata a boa-fé subjetiva como crença legítima (croyance legitime), “que 

é constituída por um estado de espírito de uma pessoa que crê em uma certa aparência das 

coisas”464. Para M. CORDEIRO, são três os pressupostos da boa-fé subjetiva: “uma situação 

de confiança conforme com o sistema e traduzida na boa fé subjectiva e ética própria da 

pessoa que, sem violar os deveres de cuidado e de indagação que ao caso caibam, ignore 

estar a lesar posições alheias; uma justificação para essa confiança, expressa na presença 

de elementos objetivos capazes de, em abstracto, provocarem uma crença plausível; um 

investimentos em confiança consistente em, da parte do sujeito, ter havido um assentar 

efectivo de actividades jurídicas sobre a crença consubstanciada, em termos  qie 

desaconselhem o seu preterir. O segundo elemento pode ser dispensado, nalgumas 

situações, pela intensidade particular que assuma o primeiro, como sucede não titulada de 

boa fé: prenuncia-se a sistemática móvel”465.  

 “O direito francês”, ressalta JALUZOT, “mantém-se vinculado a uma concepção 

subjetiva da boa-fé ao dar um grande espaço à intenção de uma pessoa quando se aprecia 

sua boa-fé”, de modo que os juízes franceses decidem se uma pessoa é ou não de boa-fé466 

                                                        
462 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 408. 
463 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 516-7. M. CORDEIRO (p. 525) esclarece, ainda, que 
“os objetivos da boa fé subjectiva, definidos particularisticamente nas suas aplicações típicas, constituem 
uma síntese com os fins mais globais do sistema jurídico: a aparição da confiança, nos diversos cenários, 
basta para o demonstrar... A concretização periférica última das regras de conduta pressupostas pela boa fé 
subjectiva depende, assim, das situações típicas em que a lei preveja a sua aplicação, tendo em conta os bens 
em jogo a cada uma delas, nos termos já estudados e dos vectores sistemáticos chamados ao caso”. Afirma, 
ainda, que “as regras de conduta implicadas na boa fé subjectiva visam concretizar um dever de informação 
ou indagação, face à realidade que rodeia o sujeito actuante no espaço jurídico; tal dever de informação é, ele 
próprio, instrumental em relação à regra material do não atingir as realidades básicas, perante as quais há que 
agir com esclarecimento...”. 
464 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 7: “cette notion recouvre la bonne foi – croyance legitime 
qui est constituée par l’état d’espirit d’une personne qui croit en une certaine apparence de choses”. Segundo 
a autora, na Alemanha, a boa-fé como guter Glaube é reservada ao direito das coisas. 
465 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 1248-9. 
466 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 80 e p. 124: “le droit français reste attaché à une 
conception subjective de la bonne foi en donnant une grande place à l’intention d’une personne lorsqu’il 
apprécie sa bonne foi”. Segundo a jurist francesa, a boa-fé subjetiva “abrange também o senso de lealdade, 
tal como aquele que aparece no artigo 1134(3), prescrevendo a execução das convenções de boa-fé” (Elle 
recouvre aussi le sens de loyauté, telle celle qui apparaît dans l’article 1134 alinéa 3, prescrivant d’exécuter 
les conventions de bonne foi”). LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, Notas sobre a Boa-Fé e..., p. 71 
define boa-fé subjetiva como “o estado interior ou psicológico dos indivíduos relativamente ao conhecimento 
– ou ao desconhecimento – da intenção ou falta de intenção de alguém”. 
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e alguns autores franceses reputam a boa-fé como “condutal leal e honesta”, ao passo que 

outros acrescentam que a boa-fé é a ausência de conduta mal-intencionada467. 

A boa-fé objetiva “traduz, de imediato, uma regra de comportamento” 468 ou “regra 

de conduta, que interessa à formação e à execução dos contratos, como valor exterior à 

conduta dos contratantes”469. Aos três pressupostos da boa-fé subjetiva acima indicados, a 

boa-fé objetiva acrescenta um quarto, segundo M. CORDEIRO: “a imputação da situação de 

confiança criada ao prejudicado em causa, o qual, por acção ou omissão, terá dado azo à 

entrega do confiante ou ao fator objetictivo que a tanto conduziu”. Em alguns casos, há 

tutela mesmo na falta de algum dos elementos, desde que os demais ou um deles assuma 

intensidade que compense a falta” 470.  

Se por um lado o Japão 471 , segundo JALUZOT, ao atribuir maior pessoa às 

circunstâncias particulares do caso, tem uma concepção neutra da boa-fé, em Portugual e 

na Itália o Código Civil trata da boa-fé objetiva472 e o direito alemão entende ser necessário 

                                                        
467 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 60. 
468 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 408. 
469 L. G. P. DE B. LEÃES, Notas sobre a Boa-Fé e a Lealdade Negocial, in Il Progetto UNIDROIT “Principi 
per i contratti commeciali internazionali” e l’unità e specifità del sistema giuridico latinoamericano, M. J. 
BONELL e S. CHIPANI (org.), Padova, Cedam, 1996,p. 71. 
470 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 1248-9. 
471 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 124. Isso, segundo a jurista, mesmo que os comentários 
ao Mimpô afirmem que, “quando se determina o conteúdo da boa-fé face a um caso concreto, deve-se fazê-lo 
de acordo com critérios objetivos” (“lorsque l’on determine le contenu de la bonne foi face à un ca concret, il 
faut le faire selon critères objectifs”). 
472 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 662. Na Itália, vale citar a decisão do Tribunal de 
Roma, de 24 de janeiro de 1955 (in Rivista del Diritto Commerciale, v. LIV, Parte II, 1956, pp. 360, 
especialmente p. 369), que proclamou: “a jurisprudência da Suprema Corte e alguns tribunais de mérito têm 
assumido posição firme contra essa corrente doutrinária e em decisões repetidas estabeleceu o princípio de 
que o dever de lealdade e de boa fé nas tratativas contratuais deve ser entendido em um sentido objetivo: isto 
è, não se deve buscar e estabelecer um comportamento particular subjetivo de má-fé, conforme determinado 
pela prova intencional de um contraente de de causar prejuízo a outro, em si e por si mesmo considerado 
independentemente das razões que determinaram, está em conformidade ou não com a obrigação geral de 
lealdade e boa-fé, entendida objetivamente” (“la giurisprudenza della Suprema Corte e alcuni corti di merito 
ha assunto decisa posizione contro questa corrente dottrinaria ed in ripetute pronunce, ha stabilito il principio 
che l’obbligo di correttezza e di buona fede nelle trattative contrattuali deve essere inteso in senso oggetivo: 
non occorre cioè cercare ed accertare un particolare comportamento soggetivo di mala fede, determinato 
dalla prova intenzionale dell’un contraente di arrecare pregiudizio all’altro, in sé e per sé considerato 
indipendentemente dei motivi che l’hanno determinato, risulti o meno conforme all’obbligo generale della 
correttezza e della buona fede, obiettivamente intesa”). Mais recentemente, a Corte de Cassação (Cass. 
5.3.2009 n. 5348, cf. disponível [online] in http://www.altalex.com/index.php?idnot=48597, decidiu que “em 
matéria de contratos, o princípio da boa-fé objetiva, isto é da lealdade de conduta recíproca, deve presidir a 
execução do contrato, assim como sua formação e interpretação, e de maneira definitiva, acompanhá-lo em 
cada uma de susas fases. (…) A obrigação de boa-fé objetiva ou lealdade negocial (correttezza) constitui, de 
fato, um dever jurídico autônomo, expressão de um princípio geral de solidariedade social, cuja 
constitucionalização é atualmente pacífica. (…) A boa-fé, essencialmente, tem como finalidade manter uma 
relação jurídica no binário do equilíbrio e da proporção. (…) O princípio da boa-fé objetiva, isto é, da 
lealdade de conduta, deve acompanhar o contrato no seu desenvolvimento, da formação à execução, e, sendo 
expressão do dever de solidariedade fundado no art. 2° da Constituição, impõe a cada uma das partes a 
obrigação de agir na ótica de um equilíbrio dos interesses mútuos, independentemente da existência de 
obrigações contratuais específicas ou regras específicas. A sua violação, portanto, constitui por si só um 
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“distinguir claramente uma concepção da outra, a primeira sendo subjetiva (guter Glaube, 

equivalente à croyance legitime, reservada ao direito das coisas), pois faz referência ao 

estado de espírito de uma pessoa, e a segunda (Treu und Glauben, que ela traduz por 

fidelidade e confiança [ou lealdade])”473-474. Complementa a jurista francesa que ao passo 

que “o juiz francês decide se uma pessoa é ou não de boa-fé, no direito japonês e também 

no alemão, o juiz determinda se há respeito ou não ao princípio de boa-fé, se há ou não 

violação do princípio de boa-fé” 475. 

A Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um 

direito europeu comum da compra e venda, de 2011, também prevê a boa-fé (na versão 

inglesa, good faith and fair dealing) a boa-fé em seu sentido objetivo, como um padrão de 

conduta caracterizado pela honestidade, abertura e, se tal for adequado, consideração 

razoável pelos interesses da outra parte, na transação ou na relação em causa”476. No 

mesmo sentido, os Princípios de Direito Europeu dos Contratos (PECL) e o Draft of 

Common Frame of Reference (DCFR)477. 

Nos Estados Unidos, tanto o Uniform Commercial Code como o Restatement 

(Second) of Contracts cuidam da boa-fé objetiva, ambos fazendo refêrencia à lealdade 

negocial478.  

                                                                                                                                                                        
inadimpemento e pode dar ensejo à obrigação de ressarcir o dano a que der causa” (“in tema di contratti, il 
principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione 
del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in 
ogni sua fase. (…) L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere 
giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai 
pacifica. (…) La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e 
della proporzione. (…) Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve 
accompagnare il contratto nei suo svolgimento, dalla formazione all’esecuzione, ed, essendo espressione del 
dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto 
obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di 
specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé 
inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato”). 
473 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., pp. 7 e 124: “le droit allemand a radicalisé cette position. Il 
a estimé qu’il fallait clairement distinguer ces conceptions l’une de l’autre, la première étant subjective, car 
ele fait reférence à l’état d’espirit d’une personne, la seconde étant objective, car invariable selon les 
individus”. 
474 O mesmo acontece no direito holandês, por exemplo. Vide G. WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du 
Commerce International…, §48: “para evitar qualquer confusão, o legislador holandês evoca a boa-fé 
objetiva como sendo redelijkeid en billijkheid (o razoável e a equidade) e a boa-fé subjetiva como goede 
trouw (boa-fé)” (“pour éviter toute confusion, le législateur néerlandais évoque la bonne foi objective comme 
étant le redelijkeid en billijkheid (le raisonnable et l’équité) et la bonne foi subjective comme la goede 
trouw”). 
475 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 80: “le juge français décide si une personne est ou non de 
bonne foi,  que  tandis qu'en droit japonais aussi bien qu'en droit allemand, le juge détermine s'il y a respect 
ou non du principe de bonne foi, s'il y a ou non violation du principe de bonne foi”. 
476 Artigo 2o, na alínea (f)-E. Vide 2.2.1 acima. 
477 PECL, Artigo 1:106; DCFR, Artigo 1:103. Vide item 2.2.2 acima. 
478 Vide item 2.3.2 acima.  
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Também na Inglaterra, não havendo um princípio geral de boa-fé, o sentido dos 

remédios e doutrinas específicas que tutelam ao menos uma parte das questões envolvendo 

a boa-fé em outros ordenamentos, é objetivo, a partir dos testes de reasonable man e 

reasonable reliance. Esse sentido fica claro e é reforçado pela decisão do caso Yam Seng 

Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013), repassada em detalhes acima479. 

No âmbito da lex mercatoria e dos contratos comerciais internacionais, a referência 

à boa-fé é e deve ser sempre à sua acepção objetiva.  

É esse o sentido que dá a jurisprudência arbitral. No caso Norsolor (CCI 

3131/1979), a boa-fé aparece como regra de comportamento, com referência aos usos480. 

No laudo 2.291/1975, estabelece-se que “as convenções devem ser interpretadas de boa-fé, 

cada parte tendo a obrigação de ter, em relação à outra, um comportamento que não possa 

prejudicá-la...” e que as partes devem ter uma “diligência normal, útil e razoável na 

salvaguarda de seus interesses”481. O laudo CCI 8908/1999 menciona que “a interpretação 

com base na boa-fé coloca importância, entre outras coisas, na confiança recíproca entre as 

partes...”482. No caso Klöckner (CIRDI, 1983), os árbitros reconheceram a confiança como 

findamento da relação, obrigando as partes a serem francas, leais e transparentes483.  

Também é o sentido do artigo 1.7 dos Princípios UNIDROIT a acepção objetiva do 

princípio, que menciona a boa-fé e a lealdade negocial no comércio internacional (good 

faith and fair dealing)484, assim como da lista de princípios da CENTRAL485. 

 

3.2.2. Subjetividade da boa-fé: conteúdo e extensão variáveis em função das partes, 
do tipo do contrato e do contexto negocial  

 
No item anterior, retomou-se uma distinção bastante usual quanto a duas possíveis 

acepções do princípio da boa-fé. A primeira, denominada de subjetiva, vinculada à 

intenção, ao estado psicológico, de uma determinada parte; a segunda acepção – a boa-fé 

objetiva – entendida como regra de conduta, de comportamento, que tem como ponto de 

partida valores exteriores às partes, como por exemplo o comércio e o tipo de contrato em 

                                                        
479 Vide item 2.3.1 e, especialmente, item 2.3.1.3 acima. 
480 in Revue de l'Arbitrage, 1983, pp. 530-1, cf. disponível [online] in http://www.trans-lex.org/203131; 
481 “les conventions doivent s’interpréter de bonne foi, chaque partie ayant l’obligation d'avoir à l'égard de 
l'autre un comportement qui ne puisse lui nuire…”; “diligence normale, utile, et raisonnable dans la 
sauvegarde de leurs intérêts”. 
482 in ICC Bulletin, n. 2., 1999, pp. 83 e ss., cf. disponível [online] in http://www.trans-lex.org/208908: “an 
interpretation on the basis of good faith places importance, among other things, on the reciprocal trust 
between the parties…”. 
483 F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 28. 
484 Vide item 2.8.1 acima. 
485 Vide item 2.8.3 acima. 
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questão. Entre essas duas, concluiu-se que o direito comercial internacional é fundado na 

boa-fé objetiva. 

Entretanto, compreender a boa-fé no comércio internacional como objetiva não 

significa que ela seja única e invariável para todos os tipos de contratos e casos. Isto, aliás, 

é corolário do que já se argumentou acima a respeito da impossibilidade de definição da 

boa-fé e seu conteúdo, em abstrato, uma vez que ela depende do caso concreto e dos 

elementos de fato para tomar forma486. Como resume M. CORDEIRO, “nunca se poderá, 

pois, perguntar, em abstracto, por uma solução imposta pela boa fé: apenas perante uma 

ordem jurídica precisa e face ao caso concreto, aflorará a resposta”487. 

A boa-fé é objetiva no sentido acima, mas é também variável em função das partes, 

do (tipo do) contrato e do contexto negocial e, por isso, é também subjetiva. É nesse 

sentido que JALUZOT afirma que “a noção de boa-fé não pode ser qualificada de puramente 

objetiva ou subjetiva. Qualquer que seja o país, os elementos que ela contêm, isto é, os 

elementos aos quais o juiz recorre para implementá-la, são ao mesmo tempo subjetivos e 

objetivos” 488 . Em qualquer caso, observa a jurista francesa, há dois pólos a serem 

considerados na apreciação da boa-fé, um subjetivo e um objetivo, a partir dos quais a boa-

fé se define no caso concreto.  

O subjetivo agrega os elementos que nunca se repetem em outros casos (e daí a 

variabilidade da boa-fé), que incluem as partes daquela relação específica (qualidades e 

objetivo), as circunstâncias do caso concreto, interesse das partes, seu comportamento (o 

modo da execução de suas obrigações), entre outros, normalmente agrupados como 

“circunstâncias particulares do caso”. O pólo objetivo é relacionado aos usos e normas 

culturais, o standard do homem razoável e outros elementos não relacionados ao caso 

concreto, que são constantes e invariáveis para além da relação em concreto analisada. 

Assim, quando se menciona a subjetividade da boa-fé, o que se quer dizer é a subjetividade 

do caso e não das partes, mas que é o meio de adaptação da boa-fé ao caso concreto e 

também faz com que ela não possa ser definifa em abstrato489. 

A subjetividade da boa-fé, no sentido proposto por JALUZOT e aqui adotado, 

relacionado ao caso específico e não às partes, reflete de certa maneira os comentários ao 

                                                        
486 Vide item 3.1.1 acima.  
487 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1257.  
488 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 82. La notion de bonne foi ne peut être qualifiée de 
purement objective ou subjective. Quel que soit le pays, les éléments qu’elle contient, c'est-à-dire les 
élements auxquels les juges font appel lors de sa mise en oeuvre, son à la fois subjectifs e objectifs. 
489 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., pp. 82-4. A autora aponta, também, que essa bipolarização 
está presente na Alemanha, na França, no Japão, nos Países Baixos e também na Suíça. 
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artigo 1.7 dos Princípios UNIDROIT. No comentário 3 a tal artigo, esclarece-se que “a 

referência à ‘boa-fé e a lealdade negocial no comércio internacional’ primeiro deixa claro 

que no contexto dos Princípios esses dois conceitos não devem ser aplicados de acordo 

com os padrões ordinariamente adotados dentro dos diferentes ordenamentos jurídicos 

nacionais. (...) Uma outra implicação da fórmula usada é que a boa-fé e a lealdade negocial 

devem ser interpretadas de acordo com as condições especiais do comércio internacional. 

Standards da prática negocial podem de fato variar consideravelmentre de um setor 

comercial para outro, e mesmo dentro de um setor, eles podem ser mais ou menos estritos, 

dependendo do ambiente em que as empresas operam, o porte e capacitação técnica, 

etc.”490. 

Esta subjetividade e variabilidade da boa-fé reflete também um processo de 

desenvolvimento, ao lado de uma nova lex mercatoria de vocação universal, de um ius 

mercatorum com caráter regional e/ou setorial, como resultado de um processo de 

especialização de princípios (sua concretização) e de usos491, especialmente por obra da 

arbitragem comercial internacional – cabendo aqui recordar que são eles três as fontes 

constitutivas da nova lex mercatoria. 

É especificamente a relação entre os usos comerciais e a boa-fé no comércio 

internacional é que se passa a analisar. 

 

3.3. Relação dos usos comerciais com a boa-fé 
 

 Usos comerciais e boa-fé relacionam-se, na nova lex mercatoria, de pelo menos 

duas formas, cada uma delas com o seu desdobramento. A primeira delas, relaciona-se à 
                                                        
490  Comentário 3 ao artigo 1.7. dos Princípios UNIDROIT (2010), cf. disponível [online] in 
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/414-chapter-1-general-
provisions/869-article-1-7-good-faith-and-fair-dealing: “the reference to “good faith and fair dealing in 
international trade” first makes it clear that in the context of the Principles the two concepts are not to be 
applied according to the standards ordinarily adopted within the different national legal systems. In other 
words, such domestic standards may be taken into account only to the extent that they are shown to be 
generally accepted among the various legal systems. A further implication of the formula used is that good 
faith and fair dealing must be construed in the light of the special conditions of international trade. Standards 
of business practice may indeed vary considerably from one trade sector to another, and even within a given 
trade sector they may be more or less stringent depending on the socio-economic environment in which the 
enterprises operate, their size and technical skill, etc.”. 
491 Vide A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., pp. 124-6. F. MARRELLA, La nuova lex 
mercatoria..., p. 89, afirma que, ao lado de uma lex mercatoria de vocação universal, cujos princípios tendem 
a reger a totalidade dos contratos internacionais, se justapõe, desde sempre, uma lex mercatoria de vocação 
setorial: o processo de especialização dos princípios e usos do comércio é acompanhado por um processo de 
especialização dos mesmos, limitada a determinadas matérias” (“accanto ad una lex mercatoria a vocazione 
universali, i cui principi tendono a regolare la totalità dei contratti internazionali, si giustappone, da sempre, 
una lex mercatoria a vocazione settoriale: ad un processo di specializzazione di principi ed usi degli scambi 
si accompagna un processo di specializzazione degli stessi, limitatamente a alcune materie”). 
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própria formação dos usos, como fonte normativa, que dependem de sua conformidade 

com a boa-fé, como se verá. A segunda, ao contrário, diz respeito à conformidade, sob a 

perspectiva do princípio da boa-fé, de uma conduta ou obrigação com os usos comerciais. 

Recordando-se dos dois pólos (subjetivo e objetivo da boa-fé), JALUZOT observa que, 

segundo autores alemães, os usos comerciais aportam aquele elemento objetivo que corrige 

o elemento subjetivo da boa-fé492. 

 WEISZBERG destaca que “o ‘razoável’ e os usos têm uma relação tanto de causa e 

efeito, quanto de dependência. Na primeira hipótese, o uso existe enquanto fundado no 

‘razoável’: este, de natureza abstrata, tomaria corpo em determinadas circunstâncias 

concretas nos usos, ele seria o fundamento destes, ao menos implícito, assim como sua 

expressão; (...) Na segunda hipótese, o uso só é levado em consideração se conforme ao 

standard do ‘razoável’ (...)”493. 

 Ou seja, os usos existem, como fonte normativa494, na medida de sua conformidade 

com a boa-fé e, ao mesmo tempo, a implementação da boa-fé no caso específico, sua 

concretização, é medida pela conformidade de um comportamento com os usos. É o que se 

passa a analisar em seguida. 

3.3.1. Usos comerciais são fonte normativa da nova lex mercatoria 
 

 Como já se indicou no item anterior e logo no item 1.1, os usos comerciais 

(formulados ou não495) são fonte da nova lex mercatoria e seu elemento mais dinâmico, 

                                                        
492 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 107. 
493 G. WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §340: “le ‘raisonnable’ et les 
usages entretiennent une relation tantôt de cause à effet, tantôt de dépendance. Dans la première hypothèse, 
l’usage existe en ce qu’il est fondé sur le ‘raisonnable’: celui-ci, de nature abstraite, prendrait dans certaines 
circonstances concrètement corps dans des usages, il en serait le fondement, tout au moins un fondement 
implicite, aussi bien qu’une expression ; (…) Dans la seconde hypothèse, l’usage n’est pris en considération 
qu’à la condition qu’il satisfasse au standard du ‘raisonnable’ (…)”. 
494 F. MARRELLA, La nuova lex mercatoria..., p. 206, esclarece que “em extrema síntese, é evidente que, 
enquanto o uso normativo é aplicável como direito objetivo de fonte não estatal, que prescinde da vontade 
comum das partes, expressa ou tácita, conforme ou contrária, a problemática do uso contratual se traduz em 
atribuir relevância a uma cláusula que falta no contrato, salvo vontade (expressa) diversa das partes.  No caso 
do uso interpretativo, ao contrário, se trata da hermenêutica de uma cláusula contratual pré-existente, 
circunstância essa que pressupõe uma dúvida interpretativa, considerando-se que in claris non fit 
interpretatio” (“in estrema sintesi, sembra evidente che, mentre l’uso normativo diviene applicabile quale 
diritto oggetivo di fonte astatuale a prescindere dalla communa volontà delle parti, sia expressa o tacita, 
conforme o contraria, la problematica dell’uso contrattuale si traduce nell’attribuire rilevanza ad una clausola 
che nel contratto manca, salva diversa volontà (espressa) delle parti. Nel caso dell’uso interpretativo, invece, 
si trata dell’ermeneutica di una clausola contrattuale preesistente, fattispecie questa che pressupone un 
dubbio interpretativo, considerato che in claris non fit interpretatio”). 
495 Como já houve oportunidade de demonstrar por ocasião da dissertação de mestrado (A. B. SCHULZ, Os 
contratos comerciais internacionais..., p. 117, com base em A. C. CUTLER, Private Power…, p. 220), “os 
usos formulados são reduzidos a escrito, como resultado de atos deliberados de entidades profissionais e 
organizações não governamentais, intergovernamentais ou internacionais. É o caso, por exemplo, de certos 
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que permite a adaptação desta às necessidades do comércio internacional, que estão sempre 

em processo de formação e mutação496. É parte fundamental de seu desenvolvimento. 

 Os usos, assim como a própria lex mercatoria, também passam por um processo de 

setorização ou especialização, como já discutido no item anterior. Aliás, é esse o sentido 

do artigo 9o da CISG, que obriga as partes em relação aos usos estabelecidos entre si, 

aqueles do comércio como um todo e do setor específico: “(1) As partes se vincularão 

pelos usos e costumes em que tiverem consentido e pelas práticas que tiverem estabelecido 

entre si. (2) Salvo acordo em contrário, presume-se que as partes consideram tacitamente 

aplicáveis ao contrato, ou á sua formação, todo e qualquer uso ou costume geralmente 

reconhecido e regularmente observado no comércio internacional, em contratos de mesmo 

tipo no mesmo ramo de comércio, de que tinham ou devessem ter conhecimento”497.  

 Os Princípios UNIDROIT, em seu artigo 1.9, contêm previsão semelhante quanto à 

vinculação das partes aos usos de um comércio específico: “(1) as partes estão obrigadas 

por qualquer uso que elas tenham acordado e por quaisquer práticas que elas tenham 

estabelecido entre si; (2) as partes estão obrigadas por um uso que seja amplamente 

conhecido e regularmente observado no comércio internacional por partes no comércio 

específico envolvido, exceto quando a aplicação de um tal uso não for razoável”498.  

 As práticas contratuais (contratos-tipo, cláusulas padrão, entre outros) integram a 

categoria dos usos comerciais. Entretanto, a efetiva caracterização dessas práticas como 

uso dependem de dois fatores: (i) sua difusão (caráter geral) e (ii) a existência ou não da 

opinio iuris, entendida como a consciência, pelos membros da societas mercatorum499, da 

                                                                                                                                                                        
trabalhos da CCI e da UNCITRAL. Já o uso não formulado “é constituído por práticas que são de uso 
comum, tais como as apólices de seguro marítimo, mas que não foram deliberadamente ou formalmente 
articulados por entidades elaboradas (formulating agencies)”. Vide, a respeito, C. SCHMITTHOFF, 
International Business Law – A New Law Merchant, in Select Essays on International Trade, Chia-Jui Cheng 
(ed.), Dortrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers e Graham&Trotman, 1988, pp 34-5 e A. C. 
CUTLER, Private Power and Global Authority – Transnational Merchant Law in the Global Political 
Economy, Cambridge, Cambridge, 2003, p. 220. 
496 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., pp. 101-2, a esse respeito, alias, explica que os Princípios 
UNIDROIT têm como característica essencial a abertura para os usos e que “a razão para tanto reside no fato 
de que um dos objetivos principais dos Princípios UNIDROIT é aquele de prever uma disciplina 
suficientemente flexivel em condição de poder se adaptar às condições técnicas e econômicas do comercio 
internacional, sempre em mudança” (“la ragione di ciò sta nel fatto che uno degli obiettivi fondamentali dei 
Principi UNIDROIT è quello di prevedere una disciplina sufficientemente flessibile in gradi di potersi adattare 
alle sempre mutevoli condizioni techniche ed economiche dei traffic internazionali”). 
497 Vide também M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., pp. 103-4. 
498 Princípios UNIDROIT (2010). Artigo 1.9: “(1) the parties are bound by any usage to which they have 
agreed and by any practices which they have established between themselves; (2) the parties are bound by a 
usage that is widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade 
concerned except where the application of such a usage would be unreasonable”. 
499 A societas mercatorum é formada por Estados, organizações internacionais e intergovernamentais, ONGs 
e empresas transnacionais, entidades profissionais de caráter coletivo e os prestadores de serviços jurídicos e 
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conformidade da prática às necessidades do comércio internacional e de estarem, portanto, 

juridicamente a ela vinculados500.  

 A mera prática501, por mais difundida que seja, sem a opinio iuris, não forma uso 

(fonte normativa). Assim, por exemplo, as condições gerais de venda de uma grande 

exportadora de commodities, por mais utilizadas e repetidas que sejam, não se alçam a usos 

a menos que dotadas de opinio iuris. Na ausência da opinio iuris, a prática “... tem valor de 

uma regra interpretativa da vontade das partes e extrai sua força exclusivamente desta 

última”502. 

 A formação dos usos, como fonte da nova lex mercatoria, deve ser compreendida 

de acordo com a função dos contratos na sociedade pós-industrial, que extrapola a 

dimensão meramente bilateral das relações comerciais e interessa à societas 

mercatorum503. Assim, em conformidade com a boa-fé e com a ordem pública que lhe dá 

sentido, os usos devem ser orientados pelas necessidades do comércio internacional (e não 

apenas das partes), valor ou elemento este que é o fator de coesão e unidade da societas 

mercatorum.  

 Ou seja, “havendo repetição e generalidade de determinada prática, desde que 

compatível com a boa-fé objetiva, pela interação entre os operadores, as regras escritas e a 

jurisprudência, passa a existir a expectativa legítima ou previsibilidade razoável de 

vinculação dessa prática”504.  

                                                                                                                                                                        
contábeis, cujos laços expressam interesses comuns relacionados às necessidades do comércio internacional, 
geridos por organizações internacionais, organizações intergovernamentais e entidades privadas de caráter 
coletivo, sejam entidades profissionais ou outras organizações não governamentais, cf. A. B. SCHULZ, Os 
contratos comerciais internacionais..., pp. 161-2. 
500  Para F. GALGANO, La globalizzazione ..., p. 76, “a opinio iuris resultaria da aplicação das práticas 
contratuais pelas câmaras arbitrais na convicção de que devem ser aplicadas” (“trade usages should be 
considered as a part of the lex mercatoria… it is a fact that contracts, arbitral awards and codified 
commercial law, all open the door to the actual practices of merchants as a source of standards of decision 
and interpretation”). 
501 F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 429, salienta que “os usos anacionais têm, na verdade, natureza 
jurídica. Eles, portanto, se distinguem acentuadamente das práticas de empresariais” (“les usages anationaux 
revêtent, en effet, un caractère juridique. Ils se distinguent donc nettement des pratiques d’affaire...”). F. 
MARRELLA, La nuova lex mercatoria..., p. 198, explica também que dois são os elementos constitutivos do 
uso, um subjetivo (opinio iuris) e um objetivo (a repetição de um dado comportamento no tempo). E é 
justamente a falta do elemento subjetivo que diferencia os usos das meras práticas. B. JALUZOT, La bonne foi 
dans les contrats..., p. 107, retoma a classificação tripartite dos usos feitas por Veronica Taylor, baseada em 
seu grau de abstração: primeiro, há os usos fatuais; segundo, os usos ou costumes comerciais determinados 
explicitamente ou não pelos parceiros comerciais, como por exemplo os usos profissionais; o terceiro e 
último nível, por sua vez, mais abstratos, são os usos reconhecidos por lei ou pela comunidade internacional 
e têm força de lei perante os tribunais. 
502 F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 418:“... a la valeur d’une ‘règle’ interpretative de la volonté des 
parties et tire sa force exclusivement de cette dernière”.  
503 Vide item 1.2 acima. 
504 A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 144. 
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 A relação dos usos comerciais e da boa-fé, refletindo a expectativa legítima das 

partes, é fundamental para compreensão da relação entre os princípios da boa-fé e do pacta 

sunt servanda, que é objeto do item 3.4 abaixo. 

3.3.2. Usos comerciais: parâmetro de implementação da boa-fé 
 

Na Alemanha, o artigo 242 do BGB estabelece que as partes devem executar suas 

obrigações de acordo com a boa-fé, levando em consideração os usos. Outro artigo chave 

da boa-fé no BGB, o 157, também faz prescreve a obrigatoriedade de se considerar os usos 

na interpretação dos contratos, que deve ser de boa-fé. Segundo JALUZOT, “o Código civil 

alemão, em sua codificação, associou boa-fé e usos: todos os artigos que colocam em 

prática boa-fé invocam ‘a boa-fé em consideração aos usos’ (‘Treu und Glauben mit 

Rücksicht auf die Verkehrssitte’)”505.  

Ao lado da Alemanha, segundo a jurista francesa, apenas o Uniform Commercial 

Code, nos Estados Unidos, codificaram os usos como elemento intrínseco da boa-fé. No 

Japão e na França, os usos – considerados mais como elementos de fato – são utilizados 

para aplicação da boa-fé506. 

Os Princípios UNIDROIT, conforme artigo 1.6, devem ser interpretados a partir de 

sua natureza internacional e em conformidade com os seus objetivos, incluindo a 

necessidade de promover a uniformidade em sua aplicação507. E o comentário 3, ao tratar 

dos objetivos dos Princípios, refere-se ao “Artigo 1.7 que, apesar de endereçado às partes, 

pode também ser visto como uma expressão do objetivo fundamental dos Princípios de 

promover a observância da boa-fé e lealdade negocial nas relações contratuais”508. 

Como comenta BONELL, no âmbito dos Princípios UNIDROIT (mais precisamente 

em relação a seu artigo 4.3 – Circunstâncias Relevantes), “de fato ... os usos são um dos 

instrumentos para a interpretação de declarações individuais, do comportamento de uma 

parte ou do contrato como um todo, no sentido que esses devem ser considerados para 

determinar a intenção (comum) da(s) partes ou o significado que uma pessoa razoável, do 

                                                        
505 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p.  104: “le Code civil allemand, lors de la codification, 
associa bonne foi et usages: tous les articles qui mettent en oeuvre la bonne foi invoquent ‘la bonne foi eu 
égard aux usages’ (‘Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte’”. 
506 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p.  105. 
507  Article 1.6 (Interpretation and Supplementation of the Principles): (1) In the interpretation of these 
Principles, regard is to be had to their international character and to their purposes including the need to 
promote uniformity in their application.  
508 Vide Comentário 3: “see further Article 1.7 which, although addressed to the parties, may also be seen as 
an expression of the underlying purpose of the Principles as such to promote the observance of good faith 
and fair dealing in contractual relations”. 
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mesmo tipo da(s) parte(s), atribuiria à declaração, ao comportamento ou ao contrato em 

questão”509.  

Também a CISG, que prevê em seu artigo 7o a necessidade de a interpretação da 

Convenção “assegurar o respeito à boa fé no comércio internacional”, relaciona, no §3o do 

artigo 8o, a interpretação do contrato aos usos ao estabelecer que “para determinar a 

intenção de uma parte, ou o sentido que teria dado uma pessoa razoável, devem ser 

consideradas todas as circunstâncias pertinentes ao caso, especialmente negociações, 

práticas adotadas pelas partes entre si, usos e costumes e qualquer conduta subsequente das 

partes”. 

Independentemente da discussão se os usos integram ou não a boa-fé510, cujo efeito 

prático para a proposta deste trabalho é menor, fato é que os usos, na análise de um caso 

concreto, servem como parâmetro de concretização da boa-fé. Isto porque, como analisado 

anteriormente, a interpretação do contrato, por meio da verificação da conformidade de um 

determinado comportamento, declaração ou obrigação à boa-fé (pólo subjetivo da boa-fé), 

é necessariamente pautada na adequação de tal comportamento, declaração ou obrigação 

com os usos (pólo objetivo da boa-fé), como medida da expectativa legítima das partes. 

3.4. Parâmetro de avaliação da boa-fé: expectativa legítima das partes e pacta sunt 

servanda 
 

“O princípio pacta sunt servanda511 , expressão da autonomia da vontade512 , é 

pressuposto da nova lex mercatoria e espaço essencial de seu desenvolvimento”513. Os 

                                                        
509 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., pp. 105-6: “infatti... gli usi sono uno degli strumenti per 
l’interpretazione di singole dichiarazioni o del comportamento di una parte o del contratto nel suo insieme, 
nel senso che di essi si deve tener conto per determinare la (comune) intenzione della(e) parte(i) o il 
significato che una persona ragionevole dello stesso tipo della(e) parte(i) attribuirebbe alla dichiarazione, al 
comportamento o al contratto in questione”. 
510 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 108, relata que, no direito alemão, os usos são cada vez 
menos mencionados na determinação da boa-fé, o que demonstraria um declínio desse seu papel, sustentando 
alguns autores que os usos não podem mais servir de elemento de concretização da boa-fé. Para JALUZOT, 
que não é necessário fazer menção na pratica aos usos na concretização da boa-fé e que, no direito alemão, os 
usos integram a boa-fé. 
511 Em inglês, sanctity of contracts e em francês, intangibilité du contrat. 
512 A autonomia da vontade compreeende a liberdade de contratar, de estipular o contrato e seu conteúdo 
(escolhendo contratos típicos ou criando atípicos), assim como de escolher a lei aplicável ao contrato 
(observadas eventuais restrições em ordenmaneots jurídicos estatais, como o Brasil, quanto à election iuris) e 
a forma de solução de disputas (arbitragem ou tribunais estatais). Sendo a escolha a arbitragem, a autonomia 
da vontade se expande para a escolha do local da arbitragem, do idioma, dos árbitros (e sua qualificação), da 
instituição e das regras procedimentais aplicáveis. Vide, a respeito, M. BASSO, A Autonomia da Vontade nos 
Contratos Internacionais de Comércio, in Direito e Comércio Internacional – Tendências e Perspectivas – 
Estudos em Homenagem ao Professor Irineu Strenger, São Paulo, LTr, p. 42 Curso de direito internacional 
privado, São Paulo, Atlas, 2009, pp. 178-182, assim como F. MARRELLA, La nuova lex mercatoria..., p. 112 
e ss. e 125 e ss. 
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Princípios UNIDROIT, por exemplo, logo em seu primeiro artigo prevêem que “as partes 

são livres para celebrar o contrato e seu conteúdo”, esclarecendo o seu Comentário 1 que 

“o princípio da autonomia da vontade é de importância suprema no contexto do comércio 

internacional”514. 

A autonomia da vontade não é absoluta e está condicionada pelas “noções de 

ordem pública interna e internacional” 515 . Isto é, está limitada pela ordem pública 

vinculada ao direito internacional público e também por aquelas que a ela se submetem 

(interna, do direito internacional privado, regional e transnacional). Como já se afirmou 

acima516, a ordem pública transnacional e ordem pública são a unidade de sentido da nova 

lex mercatoria, em que os princípios (assim como as demais fontes) devem se pautar. E um 

dos instrumentos para tanto, no caso concreto, é a operacionalização da boa-fé (respeitados 

os seus limites). 

Não por acaso FRIGNANI trata, lado a lado, como super-preincípios o pacta sunt 

servanda e a boa-fé517. BERGER afirma que, além de praticidade e certeza jurídica, os 

operadores do comérico internacional necessitam também de flexibilidade. Ele observa que 

“nos últimos anos, a estrita aplicação do princípio pacta sunt servanda cedeu espaço para 

uma abordagem mais flexível para o ‘conrtrole social’ dos contratos comerciais 

internacionais”518. Na nova lex mercatoria, como refletido nos Princípios UNIDROIT, não 

podem as partes derrogar a boa-fé. Ela tem natureza cogente ou mandatória519.  

AUER, ao retomar e sintetizar em pares os argumentos a favor e contra (para  autora 

altruísta e individualista, respectivamente) a boa-fé como princípio geral, elenca e detalha, 

                                                                                                                                                                        
513 A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., pp. 104 e ss. I. STRENGER, Direito do Comércio..., p. 91, 
por exemplo, reputou a autonomia da vontade como “o maior sustentáculo da lex mercatoria”. 
514 Comentário 1 ao Artigo 1.1 dos Princípios UNIDROIT (2010): “the parties are free to enter into a contract 
and to determine its content; Comment 1. Freedom of contract as a basic principle in the context of 
international trade: The principle of freedom of contract is of paramount importance in the context of 
international trade (…)”. 
515 M. BASSO, Curso de Direito..., p. 179. No mesmo sentido, da mesma autora, A Autonomia da Vontade... p. 
53. 
516 Vide item 1.3.2. 
517 A. FRIGNANI, L’arbitrato commerciale internazionale..., p. 143. 
518  K. P. BERGER, The relationship between the UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts and the new lex mercatoria, in Uniform Law Review, 2000, pp. 153-4: “over the past few years, 
the strict application of the pacta sunt servanda has given way to a more flexible approach to the ‘social 
control’ of international business contracts”. 
519 Comentário 4 ao Artigo 1.7 dos Princípios UNIDROIT (2010); M. J. BONELL, Un “codice” internazionale 
..., pp. 159 e ss. e V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 338: “A boa-fé é uma noção fundamental do 
comércio internacional à que os Princípios faz referência, seja diretamente, seja indiretamente como no caso 
do artigo 2-4. Essa obrigação de se comportar de boa-fé é de natureza imperativa e as partes não podem nem 
excluí-la, nem limitar seus efeitos” (“la bonne foi est une notion fondamentale du commerce international à 
laquelle les Principes font appel soit directement, soit indirectement comme dans le cas de l’article 2-4. Cette 
obligation de se comporter de bonne foi est de nature imperative et les parties ne peuvent ni l’exclure, ni en 
limiter la portée”).  
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entre outros tipos de argumento, a argumentação relacionada aos argumentos beaseados na 

expectativa520. Segundo AUER, de um lado, há a corrente, “que há uma longa tradição no 

direito comercial, que sustenta que a expectativa das partes podem apenas ser 

razoavelmente compreendidas com base no histórico de usos ou costumes comuns dentro 

do qual o seu contrato está situado. A boa-fé, portanto, pretege as expectativas ao 

incorporar standards dos usos comerciais no direito”521.  

AUER descreve e cria os seguintes pares de argumentos: “(6) (a) altruísta: a boa-fé 

protege as expectativas contratuais razoáveis das partes pela referencia aos usos comerciais 

ou normas sociais. Estas asseguram uma adaptação flexível do direito às regras do 

contexto social que são essenciais para uma compreensão adequada do contrato das partes. 

(Proteção das expectativas por meio de normas sociais); (b) Individualista: a lei, e não os 

usos, deveria ser a base da compreensão do acordo das partes, já que a referencia aos usos 

causa mais ambiguidades do que resolve” (Separação do direito e normas sociais”); (c) 

Individualista: Em muitos casos, um uso claramente aplicável não existirá ou não será 

passível de discernimento. (Negação da existência de normas sociais); (d) Individualista: A 

referência às normas sociais não aumentará o crescimento flexível do direito comercial. Ao 

contrário, a elevação dos usos comerciais no rol das normas jurídicas fará com que ele se 

torne periférico e, assim, destrua seu potencial de adaptação estável para as necessidades 

comerciais alteradas (Proteção reversa de expectativas por meio de normas sociais); (7) 

Altruísta (Variação): A boa-fé protege as expectativas contratuais razoáveis de uma parte 

ao reprimir o exercício, pela outra parte, de discricionariedade no cumprimento do 

contrato”522. 

                                                        
520 M. AUER, The Structure of Good Faith…, pp. 58 e ss. 
521 M. AUER, The Structure of Good Faith…, p. 58: “another common way to support a good faith obligation 
is to claim that it protects the reasonable contractual expectations of the parties. Two variants of this 
argument are currently part of the discourse. One, which has a long tradition in commercial law, claims that 
the parties’ expectations can reasonably be understood only against the background of common usage or 
commercial custom within which their contract is situated. Good faith, therefore, protects expectations by 
incorporating standards of commercial custom into law”. 
522 M. AUER, The Structure of Good Faith…, p. 59: “(6) (a) Altruist: Good faith protects the reasonable 
contractual expectations of the parties by referring to commercial custom or social norms. These ensure flexible 
adaptation of the law to the rules of the social background which are essential to a meaningful understanding of the 
parties’ agreement. (Protection of expectations through social norms); (b) Individualist: The law, and not custom, 
should be the basis of understanding the parties’ agreement, since a reference to custom causes more ambiguities 
than it solves. (Separation of law and social norms); (c) Individualist: In many cases, a clearly applicable custom 
will not exist or will not be discernible. (Denial of existence of social norms); (d) Individualist: Reference to social 
norms will not increase the flexible growth of commercial law. Rather, the elevation of trade usage into the rank of 
legal norms will petrify the former and thereby destroy its potential of steady adaptation to changed commercial 
demands (Reverse protection of expectations through social norms); (7) Altruist (Variant): Good faith protects the 
reasonable contractual expectations of one party by constraining the other party’s exercise of discretion in contract 
performance. (Protection of expectations through constraint of discretion)”. 
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O argumento contrário à boa-fé, com base no pacta sunt servanda, basicamente 

tem como ponto central a ideia de que a boa-fé, por ser uma noção sem conteúdo definido 

em abstrato, mas apenas no caso concreto, aporta ao direito ou à decisão de uma demanda 

específico uma tal margem de discricionariedade ao juiz ou árbitro que leva ou pode levar 

à arbitrariedade. E, sendo assim, a solução de um litígio não só deixa de ser previsível, 

como pode se afastar ou alterar a alocação de risco feita pelas partes e o contrato em si. E é 

justamente nessa medida, segundo essa linha de argumentação, que a boa-fé contraria ou o 

pacta sunt servanda. 

Com a ressalva de que este trabalho tem como premissas a utilidade e a 

necessidade da boa-fé como princípio geral (e fundamento) da nova lex mercatoria e dos 

contratos comerciais internacionais – considerando o papel destes na sociedade pós-

industrial523, a opinião mais acertada é a de que não só a boa-fé não é incompatível ou 

contraria o pacta sunt servanda, como o reforça a partir do respeito à expectativa legítima 

das partes. 

Para tanto, ainda que brevemente, é necessário retomar a formação histórica da 

máxima pacta sunt servanda524. 

Em Roma, em que as obrigações eram geradas não pela vontade (como fonte), mas 

pela forma (contrato formado por um ato solene), o princípio pacta sunt servanda não 

existia. Os pactos, que eram convenções acessórias ao contrato, davam lugar apenas a 

exceptiones e não a actiones, consistindo apenas em meio de defesa, sem criar obrigações 

autônomas. Os pacta, destaca LIMA LOPES, não podiam contrariar os essentiala do negócio 

principal525. Se contrariasse, o pacto era considerado um mero pacto (nudum pactum), do 

qual não resultava um direito de ação. 

Foi o direito canônico que teve um papel fundamental para a criação da máxima 

pacta sunt servanda, como conhecida na modernidade. Com a proximidade entre direito e 

moral, a Igreja defendeu o respeito à palavra dada (“os contratos obrigam por 

concretizarem a lei de Deus”526).  Como se afirmou, “é interessante notar como a boa-fé, 

entendida como ausência de pecado, exerce papel de legitimação dos nuda pacta. O direito 

canônico passou a reconhecer a vinculação das partes pelos pacta nuda, defendendo a 

consensualidade dos contratos e o respeito à palavra. Entretanto, o direito canônico não 

                                                        
523 Vide A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., pp. 41 e ss. 
524 Vide A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., pp. 14 e ss., para um relato mais detalhado. 
525 J. R. DE LIMA LOPES, O Direito na História..., p. 392. 
526 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 154. 
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elevou o pacta sunt servanda a princípio fundamental ou mesmo o formulou como 

máxima”. 

Foi com os filósofos Duns Scotus (1266-1308) e Guilherme de Ockham (1290-

1349) que a vontade passou a ser reconhecida como fonte das obrigações, no lugar dos 

ritos e formalidades e foi com o jusracionalismo, é que a autonomia da vontade triunfa e a 

máxima pacta sunt servanda aparece (por obra de Pufendorf, atribui-se), em seus termos 

modernos.  

Assim, percebe-se, na gênese do pacta sunt servanda está o respeito à palavra dada, 

à obrigação assumida, a boa-fé. Dar eficácia a uma disposição contratual (formal) em 

deterimento daquilo que tiver sido efetivamente almejado e acordado (em termos 

objetivos, razoavelmente apurados, e não subjetivos) parece ser subverter a própria origem 

do pacta sunt servanda. Essa relação entre pacta sunt servanda e boa-fé, aliás, já foi 

ressaltada por vários autores. 

Enfatiza JALUZOT que, “em virtude da boa-fé, o juiz atribui às obrigações sua justa 

medida em razão da vontade ou da intenção das partes”527.  

Também O’CONNOR, por exemplo, descreve a boa-fé como “um princípio 

fundamental derivado da regra pacta sunt servanda, e outras regras jurídicas, distintamente 

e diretamente relacionadas à honestidade, lealdade e razoabilidade, cuja aplicação é 

determinada em um tempo específico pelos standards de honestidade, lealdade e 

razoabilidade prevalecentes na comunidade, que sejam considerados apropriados para 

formulação de novas regras ou regras revisadas”528. 

M. CORDEIRO, por sua vez, destaca que a boa-fé obriga “a considerar de modo 

finalista os comportamentos que pretendam ocorrer no seu seio...” e que “a boa fé não 

contemporiza, pois, com cumprimentos formais; exige, numa atitude metodológica 

particular perante a realidade jurídica, a concretização material dos escopos visados. Este 

aspecto releva no domínio dos deveres acessórios, em boa parte destinados a promover a 

realização material das condutas devidas, sem frustrar o fim d credor e sem agravar a 

vinculação do devedor (...)”529. O jurista português vê a boa-fé como veículo do princípio 

                                                        
527 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 67: “en vertu de la bonne foi, le juge donnait aux obligations leur 
juste mesure en raison de la volonté ou de l’intention de parties”. 
528 J. F. O’CONNOR, Good Faith in English Law, p. 67 apud K. P. BERGER, The lex mercatoria doctrine and 
the Unidroit Principles of International Commercial Contracts, n.r. 128: “a fundamental principle derived 
from the rule pacta sunt servanda, and other legal rules, distinctively and directly related to honesty, fairness 
and reasonableness, the application of which is determined at a particular time by the standards of honesty, 
fairness and reasonableness prevailing in the community which are considered appropriate for formulation in 
new or revised legal rules”. 
529 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 649. 
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da materialidade e afirma que “(...) a boa fé, ao exprimir o princípio da materialidade 

jurídica, associa-se às idéias velhas da justiça comutativa e distributiva, tal como a cultura 

jurídica ocidental, com as raízes conhecidas, veio a conhecer”530.  

É nesse sentido, da materialidade, que JALUZOT identifica a fé do contrato a seu 

espírito, àquilo que o anima e que deve ser respeitado, afirmando que “la bonne foi 

comande la (a fé) respecter”531.  

A operação da boa-fé em conjunto com o pacta sunt servanda, de modo a 

salvaguardar a materialidade ou o espírito do contrato, é fundado na proteção da confiança 

ou expectativa legítima532. No Japão, por exemplo, a definição mais comum da boa-fé 

consiste no dever de agir sinceramente, de modo a não trair a confiança que a outra parte 

razoavelmente tem533. 

DUONG observa que “o direito inglês é mais atento à confiança legítima do que 

pesquisar as motivações de suas intenções reais. Assim, na vida negocial, o 

comportamento e as palavras são decifrados de acordo com um código próprio da 

comunidade dos mercadores e ‘cada um tem o direito de esperar que o outro aja de forma 

coerente e razoável’, isto quer dizer que trata-se daquilo que pode ser razoavelmente 

esperado em circunstâncias ordinárias, considerando as dificuldades existentes”534.  

Segundo M. CORDEIRO, “a confiança exprime a situação em que uma pessoa adere, 

em termos de actividade ou de crença, a certas representações passadas, presentes ou 

futuras, que tenha por efectivas. O princípio da confiança explicitaria o reconhecimento 

                                                        
530 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil... pp. 1252 e 1256. 
531 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 98: “La foi du contrat, c’est l’espirit du contrat, ce qui l’anime. 
La bonne foi commande la respecter”. A autora (p. 97) afirma, também, que “ a fé das partes, sua ‘fidelidade 
e confiança’ para os juristas alemães, sua ‘lealdade e sinceridade’ para os japoneses, manifestada por sua 
personalidade e comportamento são apenas uma parte da noção. A boa-fé é também apreciada dentro do 
contexto contratual, isto é, em consideraçãoao contrato e às circunstâncias a ele relacionadas, pois a boa-fé é 
também a fé do contrato”  (“le foi des parties, leur 'fidelité et confiance' pour les juristes allemands, leur 
‘loyauté et sincérité’ por les japonais, manifestée par leur personnalité et leur comportement ne sont qu'une 
partie de la notion. La bonne foi est aussi appréciée dans le contexte contactuel, c’est-à-dire en considération 
du contrat et des circonstances qui l'entourent, car la bonne foi est aussi la foi du contrat”). 
532 H. H. COHN, The Grotian Concept of Good faith, in Tel Aviv University Studies in Law, 1985-86, pp. 10-
1, afirma que, a teoria da fides (confiança e fé) no direito internacional, por Grócio, é baseada na premissa de 
que as promessas devem ser cupridas. 
533 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 59: 
534 L. DUONG, Le raisonnable das les principes du droit européen des contrat, in Revue internationale de 
droit comparé, v. 60, n. 3, p. 709: “le droit anglais est plus soucieux de protéger la confiance légitime des 
parties que de rechercher les ressorts de leurs intentions véritables. Ainsi, dans la vie des affaires, les 
comportements et les paroles sont déchiffrés selon un code propre à la communauté des  marchands et 
‘chacun est en droit d’attendre de l’autre qu’il agisse de manière cohérente et raisonnable’, c’est-à-dire qu’il 
fasse ‘ce qui peut raisonnablement être attendu en des circonstances ordinaires, considérant les difficultés en 
jeu’”. Aliás, como se viu no item 2.3.1.1, uma das razões sustentadas por Lord Steyn é que não haveria 
necessidade para introduzir, na Inglaterra, um dever geral de boa-fé uma vez que os tribunais respeitam a 
expectativa razoável das partes. Vide também W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, pp 196 e ss. 
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dessa situação e sua tutela”535. O jurista português ressalta que “(...) a confiança, fora das 

normas particulares a tanto dirigidas, é protegida quando, da sua preterição, resulte 

atentado ao dever de actuar de boa fé ou se concretiza um ‘abuso de direito’” 536. De 

acordo com WEISZBERG, “a crença (croyance) sugere uma idéia de uma confiança legítima 

ou razoável”537. 

YEE menciona que “o modelo baseado nas expectativas razoáveis das partes cria 

um meio termo entre os princípios da autonomia da vontade e a lealdade negocial”538.  

“Em princípio”, observa JALUZOT, “a partir do momento em que a fé do contrato é 

selada, ela se torna intangível e a fé das partes não pode mais haver influência. Se a 

vontade das partes é claramente formada em relação a um ponto, não não seria mais 

questão de boa-fé, da parte de um ou de outro, retornar a ela (fé)”539. Como consequência 

disso, completa a autora francesa, “se um elemento foi previsto a cargo de uma das partes, 

a regra de boa-fé não pode intervir para modificar tal repartição de riscos”540-541.  

                                                        
535 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 1234. Ele afirma (p. 1.241), também, que a “a 
aproximação entre a confiança e a boa-fé constitui um passo da Ciência Jurídica que não mais se pode perder. 
Mas ele só se torna produtivo quando, à confiança, se empreste um alcance material que ela, por seu turno, 
comunique à boa fé”. 
536 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 1247-8. De acordo com M. CORDEIRO (p. 1249), “as 
consequências advenientes da protecção da confiança podem, em teoria, consistir ou na preservação da 
posição nela alicerçada, ou num dever de indemnizar o qual, por seu turno, ainda poderia atender ao interesse 
positivo ou, tão só, ao negativo”. 
537 G. WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §441: “la croyance suggère 
l’idée d’une confiance légitime ou raisonnable”. 
538  W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, p. 223: “in contrast, the model based on reasonable 
expectations forges a compromise between the principles of freedom of contract and fair dealing”. 
539 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 98: “en principe, à partir du moment où la foi du contrat est 
scellée, elle devient intangible et la foi des parties ne peut plus avoir d’influence. Si la volonté des parties 
s’est clairement formée sur un point, il ne saurait plus être question de bonne foi de la part de l'un ou de 
l'autre pour y revenir”. Continua a autora a relatar que “a Corte de cassação francesa se recusa a recorrer à 
boa-fé quando as disposições do contrato tenham sido pura e simplesmente aplicadadas. Do mesmo modo, o 
direito alemão impõe o respeito estrito à vontade das partes. Em 1915, o Tribunal do Império declarou, ao 
interpretar um contrato segundo a boa-fé, que ‘jamais pode ocorrer que uma lacuna contratual apta a ser 
completada, ao ser complementada, conduza a ‘um alargamento do objeto do contrato’” (“la Cour de 
cassation française se refuse à recourir à la bonne foi lorsque les dispositions contractuelles ont purement et 
simplement été appliquées. De même, le droit allemand impose un strict respect de la volonté des parties. 
Dans un attendu de principe le Tribunal d’Empire déclara en 1915, interprétant un contrat selon la bonne foi 
que ‘jamais il ne peut être question d’une lacune contractuelle apte à être complétée lorsque le complément 
doit conduire ‘a un élargissement de l’object do contrat’”).  
540 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 97, comenta que Japão, Alemanha e França “oferecem uma série 
de decisões em que as partes tentaram recorrer ao princípio da boa-fé para escapar das disposições contratuas 
que haviam subscrito, a que os juízes lhes opouseram o princípio pacta sunt servanda” (“les trois orders 
juridiques qui nous intéressent offrent tous de décisions dans lesquelles les parties ont tenté de recourir a 
principe de bonne foi pour tenter d’échapper à des dispositions contractuelles auxquelles ells avaient souscrit, 
ce à quoit les juges leur opposent le principe pacta sunt servanda”). Em uma decisão de 2011 a Corte de 
Cassação (10-20661) reafirmou que “os juízes não podem, sob o pretxto de equidade ou por qualquer outro 
motive, como a modificação de circunstâncias econômicas ou a exigência de boa-fé nas relações contratuais, 
modificar as convenções legalmente formadas entre as partes” (“les juges ne peuvent sous prétexte d'équité 
ou pour tout autre motif, tel que la modification des circonstances économiques ou l'exigence de bonne foi 



 123

A base para essa avaliação está na teoria do risco, cuja adoção “repousa sobre o 

seguinte postulado: na formação do contrato, acordando os direitos e obrigações de cada 

um, as partes aceitam assumir um certo número de riscos. Isso lhes permite prever o o 

alcance de seu compromisso no contrato e aquele que incorrerá no caso de um mau 

desenvolvimento da relação. Isso compõe a ‘esfera de risco’ (Risikosphäre) que cada parte 

terá a seu cargo. Todo dano superveniente que entrar na esfera de risco de alguém proibie o 

juiz de intervir. Por exemplo, os riscos de depreciação monetária ficam a cargo do 

vendedor ou proprietário do imóvel locado. Por outro lado, se os limites dessa esfera são 

extrapolados, o juiz deverá reequilibrar a relação contratual”542. 

No texto introdutório ao Draft of Common Frame of Reference (DCFR) explica que 

o princípio da lealdade é apenas “um aspecto da segurança contratual da perspectiva da 

outra parte. A segurança contratual da outra parte é aumentada pelo fato de que na outra 

parte é depositada expectativa para cooperar e agir de acordo com as exigências da boa-fé 

e lealdade negocial. Nada é mais prejudicial à segurança contratual do que um parceiro 

contratual que não o fizer dessa forma: um parceiro trapeceiro e que não seja digno de 

confiança e mesmo um parceiro que não coopere, pode ser pior do que não ter parceiro”543. 

Assim, no DCFR a segurança contratual repousa “(1) na força obrigatória dos contratos 

(mas sujeita à possibilidade de questionamento em caso de alteração imprevisível de 

circunstâncias que prejudiquem gravemente a utilidade do contrato para uma das partes); e 

(2) o fato de que cada parte tem deveres decorrentes da lealdade contratual (i.e. comportar-

se de acordo com as exigências da boa-fé; cooperar quando necessário para cumprimento 

                                                                                                                                                                        
dans les rapports contractuels, modifier les conventions légalement formées entre les parties”) 
(http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000024296350.html). 
541 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 100: “si un élément a été prévu à la charge d'une des parties, la 
règle de bonne foi ne peut intervenir pour modifier cette répartition des risques”. 
542 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., pp. 267-8: “l’adoption di cette théorie repose sur le postulat suivant: 
lors de la formation du contrat, en s’accordant sur les droits et obligations de chacun, les parties acceptent de 
prendre en charge un certain nombre de risques. Ceci lui permet alors de prévoir l’éntendue de son 
engagement dans le contrat et ce qu’elle encoure en cas de mauvais déroulement de la relation. Ceci compose 
la ‘sphére des risques’ (Risikosphäre) que chaque partie aura à sa charge. Tout dommage survenu qui entre 
dans la sphere d’une partie interdira au juge d’intervenir. Par exemple, les risques de depreciation monétaire 
sont généralement à la charge du vendeur ou du propriétaire de l’immoble loué. En revanche, si les limites de 
cette sphere sont dépassées, le juge devra réequilibrer la relation contractuelle”. 
543 C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, Principles, Definitions and Model..., pp. 13-4: “to some 
extent it is simply an aspect of contractual security viewed from the standpoint of the other party. One party’s 
contractual security is increased by the fact that the other is expected to co-operate and act in accordance 
with the requirements of good faith and fair dealing. Nothing is more detrimental to contractual security than 
a contractual partner who does not do so: a cheating and untrustworthy partner, and even an unco-operative 
partner, may be worse than no partner at all”. 
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das obrigações; não agir de maneira inconsistente em relação a declarações ou condutas 

prévias em que a outra parte tenha se confiado)” 544. 

No comércio internacional também a confiança é base para boa-fé. CREMADES 

também relaciona boa-fé à conduta baseada na confiança545, assim como fizeram o laudo 

CCI 8908/1999 e a decisão no caso Klöckner546. 

FORTHIER enfatiza que “a referência ao razoável permite, com efeito, evitar que se 

abale a economia do contrato e a repartição das obrigações tal como quista pelas partes”547. 

Além disso, segundo ele, “em regra geral, os árbitros do comércio internacional, 

encarregados de interpretar o contrato, adotam uma posição idêntica: a vontade claramente 

exprimida pelos contratantes é a pedra angular da interpretação; mas a coerência da 

interpretação fundada sobre a vontade contratual é medida pelo critério do razoável”548. 

Comentando o laudo CCI 4761/1987, de acordo com o qual a boa-fé seria um 

princípio superior ao pacta sunt servanda, OSMAN observa que esse entendimento não é o 

mais apropriado: “afirmar que o pacta sunt servanda encontra seu limite na boa-fé não 

implica, de modo algum, a existência de relações de subordinação entre as duas noções. 

Pois, como já sublinhamos, a boa-fé aparece antes de tudo como um instrumento de 

respeito da força obrigatória dos contratos na medida em que, como elemento de definição 

das modalidades e limites de toda prerrogativa contratual, de determinar em que as partes 

escrupulosamente cumpriram suas obrigações”. Assim, “... é preferível escrever que a boa-

                                                        
544 C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, Principles, Definitions and Model..., p. 56: “Contractual 
security. The main ingredients. The Principes directeurs identify as the main ingredients in contractual 
security: (1) the obligatory force of contracts (but subject to the possibility of challenge where an 
unforeseeable change of circumstances gravely prejudices the utility of the contract for one of the parties); 
(2) the fact that each party has duties flowing from contractual loyalty (i.e. to behave in accordance with the 
requirements of good faith; to co-operate when that is necessary for performance of the obligations; not to act 
inconsistently with prior declarations or conduct on which the other party has relied)”. 
545 B. M. CREMADES, Good Faith in International Arbitration…, p. 768.  
546 in ICC Bulletin, n. 2., 1999, pp. 83 e ss., cf. disponível [online] in http://www.trans-lex.org/208908: “a 
interpretação com base na boa-fé coloca importância, entre outras coisas, na confiança recíproca entre as 
partes...” (“an interpretation on the basis of good faith places importance, among other things, on the 
reciprocal trust between the parties…”). No caso Klöckner (CIRDI, 1983), comentado por F. OSMAN, Les 
principes généraux..., p. 28, os árbitros reconheceram a confiança como findamento da relação, obrigando as 
partes a serem francas, leais e transparentes. 
547 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 329: “la reference au raisonnable permet, en effet, d’éviter de 
bouleverser l’économie du contrat et la repartition des obligations telle qu’elle a été voulue par les parties”.  
548 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 322: “en règle générale, les arbitres du commerce international, 
chargés d’interpréter le contrat, adoptent une position identique: la volonté clairement exprimée des 
contractants est la pierre angulaire de l’interprétation mais la coherence de l’interprétation fondée sur la 
volonté contratcuelle est mesuré à l’aune du raisonnable”.  
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fé define as modalidades de exercício das prerrogativas contratuais encontrando seu 

fundamento no princípio da força obrigatória dos contratos”549. 

Em síntese, a boa-fé não tem o condão de alterar a vontade das partes, contrariando 

o pacta sunt servanda. Ao contrário, apenas o reforça, ao dar eficácia ao espírito do 

contrato (princípio da materialidade) a partir da expectativa legítima e razoável (proteção 

da confiança) das partes. E a pedra angular para a operação harmoniosa da boa-fé e do 

pacta sunt servanda é o respeito à alocação de riscos. Uma vez alocados os riscos pelas 

partes, salvo excepcionalmente quando houver a ofensa à ordem pública, não pode a boa-fé 

alterar tal partilha de riscos. Poderá, apenas, identificar ou esclarecer.  É justamente por tal 

razão que a análise das funções da boa-fé – que se investiga no item 3.6 abaixo – se torna 

importante. 

 

3.5. Boa-fé e razoabilidade 
 

FORTHIER destaca que, na CISG, há 46 referências ao razoável (e termos com a 

mesma raiz, como razoabilidade ou não razoável), a ponto de WEISZBERG
550  e 

SCHLECHTRIEM
551 terem tratado a razoabilidade, na CISG, como seu conceito fundador ou 

                                                        
549 F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 35: “affirmer que pacta sunt servanda trouve sa limite dans la 
bonne foi n’implique pas, en effet, l’existence de relations de subordination entre les deux notions. Car, 
comme nous l’avons souligné, la bonne foi apparaît avant tout comme un instrument de respect de la force 
obligatoire du contrat dès lors qu’elle permet, en tant qu’élément de définition des modalités et limites de 
toute prérogative contractuelle, de déterminer dans quelle mesure les parties se sont scrupuleusement 
acquittées de leurs obligations.” “… il est préférable d’écrire que la bonne foi définit les modalities 
d’exercise des prérogatives contractuelles trouvant leur fondament dans le principe de la force obligatoire des 
contrats”. 
550 G. WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §258. O jurista francês destaca 
que “se, de fato, o ‘razoável’ não é solenemente inscrito como conceito fundador da Convenção de Viena, ele 
constituiria um princípio geral da mesma categoria que o da boa-fé. Precisamente, se os negociadores da 
Convenção de Viena não quiseram consagrar expressamente a boa-fé ou qualquer outro princípio geral, 
atribuindo à boa-fé apenas que uma disposição limitada à sua interpretação, o ‘razoável’ é constantemente 
empregado para atenuar esse contexto. Na verdade, o ‘razoável’ tampouco é enunciado como princípio geral 
ou como valor que orientou a elaboração do texto da convenção. Mas sua presença em tantos artigos permite 
afirma que é um princípio geral indutivo (‘inductive general principle’), implicitamente mas necessariamente 
e, principalmente, uma preocupação essencial dos redatores da convenção” (si, en effet, le « raisonnable » 
n’est pas solennellement inscrit comme le concept fondateur de la Convention de Vienne, il en constituerait 
un principe général du même rang que celui de la bonne foi. Précisément, si les négociateurs de la 
Convention de Vienne n’ont pas voulu consacrer expressément la bonne foi ou n’importe quel autre principe 
général, en ne consacrant à la bonne foi qu’une disposition limitée à son interprétation, le « raisonnable » est 
censé y pallier, qui est constamment employé. En effet, le « raisonnable » n’est pas davantage énoncé 
comme un principe général ou une valeur présentée comme ayant guidé la rédaction du texte conventionnel. 
Mais sa présence remarquée dans nombre d’articles permet d’affirmer qu’il est un principe général induit 
(‘inductive general principle’), implicitement mais nécessairement et, surtout, une préoccupation essentielle 
des rédacteurs de la convention”). 
551 P. SCHLECHTRIEM,  Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, Manz, Vienna, 1986 (excerto disponível [online] em 
 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem-07.html): “o jurista alemão pode lamentar essa 
rejeição à boa-fé correspondente ao §242 do BGB no seu significado atual. Entretanto, a função de tal 
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princípio geral tal qual a boa-fé. Nos Princípios UNIDROIT (1994), FORTHIER menciona 

39 e nos Princípios UNIDROIT (2002), WEISZBERG conta 53. Atualmente, em sua terceira 

versão (2010), as referências ao razoável nos Princípios UNIDROIT dobrou e somam 

quase 80552, pouco menos do que as 82 constantes nos Princípios Europeus de Princípios 

de Direito Europeu dos Contratos (PECL)553. O Draft of Common Frame of Reference 

(DCFR) tem ao menos 200 referências ao razoável. 

O termo razoabilidade, razoável e seus derivados554, estão presentes nas previsões a 

respeito das tratativas, da formação, da interpretação, da (não-)execução e mesmo da 

rescisão do contrato555. Esses termos aparecem sempre para qualificar algo. Aparecem 

como homem razoável, expectativa razoável, previsão razoável, atraso razoável, tempo 

razoável, quantidade razoável, preço razoável, qualidade razoável, despesas razoáveis, 

medida razoável, diligência razoável, resolução razoável, renegociação razoável, entre 

outros. Nos Princípios UNIDROIT, ao tratar de usos, por exemplo, prevê-se que 

determinados usos e práticas são aplicáveis a menos que não seja razoável fazê-lo. 

Esses números e utilizações, por si só, demonstram a importância da compreensão 

do papel e significado do razoável para os contratos comerciais internacionais.  

Além disso, é bastante frequente a associação da boa-fé e razoabilidade como 

termos próximos, complementares ou mesmo substitutos ou sinônimos. Na Holanda, por 

exemplo, com a reforma do Código Civil de 1992, a boa-fé objetiva foi substituída por 

“razoabilidade e equidade”. Como salienta WEISZBERG, “em direito holandês dos 

contratos, agir de boa-fé refere-se ao respeito dos standards comerciais internacionais 

razoáveis de relações de negociação equitativas (équitable) (em direito anglo-americano 

                                                                                                                                                                        
cláusula geral pode provavelmente ser exercida pela regra de acordo com a qual as partes devem se conduzir 
de acordo com o standard do ‘homem razoável’, que está descrito expressamente em uma série de 
disposições e, portanto, de acordo com o artigo 7(2), deve ser considerado como um princípio geral da 
Convenção” (The German jurist may regret this rejection of a « good faith rule » corresponding to the § 242 
of the German Civil Code in its present day meaning. However, the function of such general clause can 
probably be fulfilled by the rule that the parties must conduct themselves according to the standard of the 
‘reasonable person’, who is expressly described in a number of provisions and, therefore, according to 
Article 7(2), must be regarded as a general principle of the Convention”). 
552 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 316 e WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce 
International…, § 320. 
553 WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, § 320. 
554 A reasonableness e o reasonable são noções oriundas da common law. Vide, por exemplo, V. FORTHIER, 
Le raisonnable dans…, p. 316 e WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §§ 
32 e ss. 
555 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 379, afirma que « fortemente presente em todas as etapas da 
relação contratual, seu nascimento, sua vida, seu fim, o razoável contribui inegavelmente para contribuir um 
código de boa conduta entre os contratantes, uma certa deontologia fundada sobre a eficácia, a cooperação e 
a lealdade” (“Fortement present à toutes les étapes de la relation contractuelle, sa naissance, sa vie, sa fin, le 
raisonnable contribute indéniablement à etablir un code de bonne conduit entre les contractans, une certe 
déontologie fondée sur l’efficacitè, la coopération, la loyauté”). 
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reasonable commercial standard of fair dealing) ou, como o legislador holandês legislou, 

‘agindo em respeito à razoabilidade e à equidade’. É um teste puramente objetivo: se uma 

parte agir de maneira não razoável ou iníqua, ela não terá a possibilidade de alegar que ela 

pensava honestamente que sua atitude era razoável e equânime, de boa-fé. Esse teste é o do 

razoável e da equidade”556. 

O mesmo WEISZBERG, que considera a razoabilidade um standard mas também a 

trata como princípio, afirma ao tratar de direitos nacionais que “o ‘razoável’ não é outra 

coisa senão a boa-fé; a equidade tem um papel maior” e também que “a exigência do 

‘razoável’ é, além disso, muito frequentemente, se não sempre, substituível pela exigência 

de agir de boa fé no comércio internacional”557. 

De fato, boa-fé e razoabilidade têm características comuns, como por exemplo o 

fato de ambas serem noções abertas e flexíveis, dependentes de concretização e portanto 

sujeitas a uma margem de discricionariedade pelo árbitro 558 , ou de certa forma 

qualificarem a conduta ou comportamento das partes (e portanto serem suscetíveis de uma 

polo subjetivo e um objetivo559). Entretanto, boa-fé e razoabilidade não se confundem560. 

                                                        
556  WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, § 48: “en effet, en droit 
néerlandais des contrats, agir de bonne foi renvoie au respect des standards commerciaux internationaux 
raisonnables, de rapports de négociation équitable (rappr. En droit anglo-américain: reasonable commercial 
standard of fair dealing) ou, comme le législateur néerlandais a légiféré, ‘en agissant dans le respect du 
raisonnable et de l’équité’. C’est un test purement objectif : si une partie agit de manière déraisonnable et/ou 
inéquitable, elle n’aura pas la possibilité de plaider qu’elle pensait honnêtement que son attitude était 
raisonnable et équitable, de bonne foi. Ce test est celui du raisonnable et de l’équité”. Vide item 2.1.9 acima 
a respeito da boa-fé no direito holandês. 
557 WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §§52 e 275: “le ‘raisonnable’ 
n’est cependant pas que la bonne foi; l’équité joue un rôle majeur”; “l’exigence du ‘raisonnable’ est au 
demeurant bien souvent -sinon toujours- substituable par celle de se comporter de bonne foi dans le 
commerce international”. Também EVERARDO NÓBREGA QUEIROZ, O Princípio da Boa-fé Objetiva ou da 
Razoabilidade como fundamento Jurídico da Lex Mercatoria, in AMARAL JÚNIOR, Alberto do (coord), 
Direito do Comércio Internacional, Juarez de Oliveira, São Paulo, 2002, utiliza princípio da razoabilidade 
como sinônimo do princípio da boa-fé objetiva. 
558  Vide item 3.1.1 a distinção entre discricionariedade e arbitrariedade, especialmente no âmbito da 
previsibilidade das decisões judiciais ou arbitrais. 
559 Trata-se da noção e do teste do contratante razoável, que envolve, como na boa-fé (e não poderia ser 
diferente) um subjetivismo em relação ao contexto, ao contrato. Destaca V. FORTHIER, Le raisonnable 
dans…, pp. 318-9, que “os métodos colocados em prática para apreciar o caráter razoável do contratante 
realizam, entre a apreciação in abstracto e a apreciação in concreto, um equilíbrio original e delicado, 
necessário para tratar da patologia de um contrato cuja qualidade essencial é ser internacional” (“les methods 
mises en oeuvre pour appreciér le caractère raisonnable du contractant réalisent, entre l’appréciation in 
abstracto et l’appréciation in concreto, un équilibre original et délicat, nécessaire pour gérer la pathologie 
d’un contrat dont la qualité essentielle est d’être international”). Esse teste, como a própria razoabilidade, se 
aplica ao nascimento, ao desenvolvimento e ao fim da relação contractual. Vide também WEISZBERG, Le 
“Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §§262-3. 
560  
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Primeiro, a menos na nossa opinião, boa-fé é um princípio, do qual uma série de 

regras e deveres são extraídos (em torno do qual outras noções se agrupam) e a 

razoabilidade não é. Apesar de, como mencionado acima, alguns autores tratarem a  

razoabilidade como princípio, ela se aproxima mais do standard (vide item 3.1.2), servindo 

como suporte para o árbitro ou juiz (e as próprias partes) avaliar e ponderar as 

circunstâncias do caso específico (como por exemplo, qualificar um uso ou um 

comportamento).  

Para WEISZBERG, “o comportamento razoável é a atitude equilibrada ou 

proporcional, aquela que minimamente uma pessoa tem o direito de esperar”561 ou, como 

destaca FORTHIER, “o contratante razoável é assim aquele de quem não poderia se esperar 

que agisse de outra forma”562. Segundo DUONG, “o razoável traduz a busca por uma via 

média. Esta via média está circonsxrita por um limite e um limite baixo. Por exemplo, o 

homem razoável não é nem exageradamente otimista, nem exageradamente pessimista”563.  

Como observa o WEISZBERG, “antes de ser um standard abstrato, um padrão de 

normalidade a partir da qual se aprecia uma situação, o ‘razoável’ coincide com uma 

realidade observável, descritível, aquela do operador ativo do comercio internacional. É a 

reiteração de um mesmo estado de fato em um contexto similar que generalizará a 

‘razoabilidade’” 564. WEISZBERG complementa ainda que “os princípios e os usos setoriais” 

                                                                                                                                                                        
L. DUONG, Le raisonnable das les principes…, pp. 707 e ss., dá ao termo ‘razoável’ noção mais ampla do 
que a adotada aqui. Segundo ele, “se ser razoável é, antes de tudo, estar de boa-fé, o razoável não se reduz 
portanto a esta única exigência”. Para ele (p. 720), “se obrigar de maneira razoável, é ‘se obrigar a fazer 
utilmente’ para não tornar abusrdo um ato jurídico validamente concluído’”; “dito de outra forma, razoável é 
aqui que vai no sentido da eficácia, isto é, a ação pelas partes com o objetivo de realizer o efeito útil da 
operação juridical” (p. 723) (“par suite, si être raisonnable c’est, avant toute chose, être de bonne foi, le 
raisonnable ne se réduit pourtant pas à cette seule exigence; “s’obliger à agir de manière raisonnable, 
c’est ‘sobliger à le faire utilement’ pour ne pas rendre absurde un acte juridique valablement conclu”; 
“Autrement dit, est raisonnable ce qui va dans le sens de l’efficacité, c’est-à-dire l’action par les parties 
dans le but de réaliser l’effet utile de l’opération juridique”). 
561  WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, § 409: “le comportement 
raisonnable est l’attitude équilibrée ou proportionnée, celle que l’on est en droit, au minimum, d’attendre)”. 
Em outros termos, esse autor (§415) afirma o razoável é o mínimo aceitável. 
562 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 329 : “le contractant raisonnable est alors celui dont on ne 
pouvait attendre qu’il agisse autrement”.  
563 L. DUONG, Le raisonnable das les principes…: “par ailleurs, le raisonnable traduit la recherche d’une voie 
médiane. Cette voie médiane est circonscrite par une limite haute et une limite basse. Par exemple, l’homme 
raisonnable n’est ni exagérément optimiste, ni exagérément pessimiste”. 
564 WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §406: “avant d’être un standard 
abstrait, un étalon de la normalité à partir duquel s’apprécie une situation, le ‘raisonnable’ coïncide avec une 
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– cuja importância já foi destacada no item 3.2 acima – “são com frequência pouco 

conhecidos pelos juristas, e incumbe normalmente aos profissionais de auxiliá-los a 

transformer essas fontes informais em argumentos de direito para o juiz ou árbitro. O 

‘razoável’ pode ser um pré-requisito para o diálogo entre advogados e os homens de 

negócio, e é nesse sentido o catalisador do fato ao critério da regra de direito”565. 

Segundo FORTHIER, solidamente ancorado na tradição, fundado na experiência e 

permitindo o futuro, o razoável aparece como modo de expressão privilegiado da 

moderação, da medida, da conformidade com um modelo pré-estabelecido ou improvisado 

de acordo com o qual são comparados os contratantes e o contrato”566. 

De acordo com os PECL (1:302), a razoabilidade é definida “segundo aquilo que 

pessoas agindo de boa-fé e na mesma situação considerariam como razoável. Em especial, 

ao verficar o que é razoável, a natureza e a finalidade do contrato, as circunstâncias do 

caso, e os usos e práticas do comércio ou profissões envolvidos devem ser 

considerados” 567 . “Em suma”, destaca DUONG, “o razoável nos Princípios de direito 

europeu dos contratos sustenta a ideia de que cada parte deve se comportar conforme o que 

o outro tem direito de esperar. As expectativas correspondem às crenças que devem ser 

legítimas, ou, dito de outro modo, que devem se justificar pelas circunstâncias próprias do 

caso e que decorrem naturalmente da relação jurídica nascida entre as partes, colocada em 

seu contexto”568. 

Já o DCFR utiliza essa definição como base, com alguns ajustes, e prevê (1:104) 

que a “razoabilidade deve ser aferida objetivamente, tendo em consideração e natureza e o 

                                                                                                                                                                        
réalité observable, descriptible, celle de l’opérateur actif, agissant, du commerce international. C’est la 
réitération d’un même état de fait dans un contexte similaire qui généralisera la ‘raisonnabilité’”. 
565 WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §356: “principes et usages de 
branches sont souvent méconnus par les juristes, et c’est aux professionnels qu’incombe le plus souvent de 
les aider à transformer ces sources informelles en arguments de droit devant le juge ou l’arbitre. Le 
« raisonnable » peut être un passage obligé du dialogue entre juristes et hommes d’affaires, il est à cet égard 
le catalyseur du fait à l’aune de la règle de droit”. 
566 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 379: “solidement ancré dans la tradition, fondé sur l’expérience et 
ménageant l’avenir, le raisonnable apparaît comme le mode d’expression privilégié de la moderation, de la 
mesure, en conformité avec un modèle préétabli ou improvisé auquel sont compares le contractant et le 
contrat”. 
567 “Article 1:302: Reasonableness. Under these Principles reasonableness is to be judged by what persons 
acting in good faith and in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In particular, in 
assessing what is reasonable the nature and purpose of the contract, the circumstances of the case, and the 
usages and practices of the trades or professions involved should be taken into account”. 
568 L. DUONG, Le raisonnable das les principes…, p. 726: “en somme, le raisonnable dans les Principes du 
droit européen des contrats sous-tend l’idée que chaque partie doit se comporter conformément à ce que 
l’autre est en droit d’attendre. Les attentes correspondent à des croyances qui doivent être légitimes, 
autrement dit qui doivent se justifier par les données de fait propres à l’espèce et qui découlent 
naturellement de la relation juridique née entre les parties, replacée dans son contexte”. 
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objetivo do que está sendo feito, as circunstâncias do caso e quaisquer usos e práticas 

relevantes”569.  

O comentário a tal artigo esclarece que, apesar de conceitualmente o DCFR seguir 

a mesma linha dos PECL, uma das razões para o ajuste de redação é justamente a 

necessidade de distinção entre a boa-fé e a razoabilidade. Segundo o comentário “os 

conceitos de boa-fé e lealdade negocial, de um lado, e a razoabilidade, do outro, são 

diferentes. Algo pode ser contrário à boa-fé e à lealdade negocial e mesmo assim ser 

razoável. Por exemplo, seria contrário à boa-fé e lealdade negocial permitir que a outra 

parte acredite, e agir com base nela em prejuízo de tal parte, que um determinado direito 

não seria exercido e então exercer esse direito. E, entretanto, o exercício em si do direito, 

na ausência do comportamento contraditório, pode ser perfeitamente razoável. Por outro 

lado, alguma coisa pode não ser razoável e mesmo assim pode não ser contrário à boa-fé e 

à lealdade negocial. Por exemplo, um representante pode explicar que a política do 

representado era insistir em uma cláusula penal muito severa sendo inserida nos termos de 

todos os contratos de um determinado tipo. O representante pode alertar expressamente a 

outra parte sobre sobre os riscos de aceitar tal cláusula. A inclusão da cláusula pode não ser 

razoável no caso específico, mas se abertamente discutida e se a outra parte a aceitá-la 

livremente, ela não é contrária à boa-fé e à lealdade negocial570”. Note-se, aliás, que o que 

esse comentário traduz é uma alocação expressa de risco, que não pode ser alterada pela 

boa-fé, como já sustentado acima (vide item 3.4).  

Na Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um 

direito europeu comum da compra e venda, de 2011, aparece no artigo 5o o “caráter 

razoável”: “(1) Importa apreciar objectivamente o carácter razoável, tendo em conta a 

natureza e a finalidade do contrato, as circunstâncias do caso e os usos e práticas do 

comércio ou das profissões em causa. (2). Qualquer referência ao que se pode esperar de 

                                                        
569 “I.–1:104: Reasonableness. Reasonableness is to be objectively ascertained, having regard to the nature 
and purpose of what is being done, to the circumstances of the case and to any relevant usages and practices”. 
Os ajustes em relação aos PECL foram feitos também para acomodar o fato de que o DCFR são aplicáveis 
não só a contratos. Vide http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf. 
570 Vide http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf: “The concepts of good faith 
and fair dealing on the one hand and reasonableness on the other are different. Something can be contrary to 
good faith and fair dealing and yet be reasonable.For example, it would be contrary to good faith and fair 
dealing to allow the other party to believe, and to act on the belief to that party’s prejudice, that a certain right 
would not be exercised and then to exercise that right. And yet the actual exercise of the right in itself, in the 
absence of the inconsistent conduct, might be perfectly reasonable. Conversely, something can be 
unreasonable and yet not be contrary to good faith and fair dealing. For example, a representative might 
explain that the policy of the principal was to insist on a very severe penalty clause being inserted in the 
terms of all contracts of a certain type. The representative might warn the other party expressly about the 
dangers of accepting the clause. The insertion of the clause might be unreasonable in the particular case but if 
it is openly discussed and if the other party accepts it freely it is not contrary to good faith and fair dealing”. 
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uma pessoa, ou às expectativas desta, ou numa situação determinada, remete para o que se 

pode razoavelmente esperar”. 

O standard da razoabilidade ou do razoável571, parece-nos, é sim relacionado à 

boa-fé. Não como sinônimo ou equivalente. WEISZBERG identifica relações de 

complementaridade e de reforço entre razoabilidade e boa-fé572 e FORTHIER afirma que “a 

boa-fé, regra geral de comportamento dos atores do comércio internacional, implica que 

esses ajam de maneira razoável” e que, embora em algumas situações o razoável é 

autônomo, “o razoável não é mais que o prolongamento da boa-fé, seu instrumento de 

implementação”573. 

Mas como atributo de qualificação574, de avaliação e de aferição de conformidade 

de um determinado comportamento, circunstância ou elemento com o que requer a boa-fé, 

como valor superior, como princípio. A razoabilidade é, nesse sentido que se propõe, o 

parâmetro de referência para avaliação da boa-fé em um caso concreto, meio de sua 

concretização575. 

 

3.6. Aplicação da boa-fé: funções 
 

A classificação das funções da boa-fé é bastante comum nos trabalhos a seu 

respeito, especialmente quando feitos com foco no direito alemão576. 

Uma das classificações mais influentes é a de Wieacker. M. CORDEIRO escreve que 

ele apresenta uma “tripartição de funções… a saber: a boa-fé como concretização do plano 

                                                        
571 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 316, afirma que o razoável é standard e também método, ambos 
fundados em dados objetivos da prática internacional (“le raisonnable n’ouvre pas la porte à l’arbitraire de 
ses interprettes car, s’il est standard, il est aussi method, l’un e l’autre fondés sur des données objectives, 
celles de la pratique commercial international”). 
572 WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §424.  
573 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, pp. 317-18: “(...) la bonne foi, règle générale de comportement des 
acteurs du commerce international, implique ceux-ci agissent de manière raisonnable”; “Le raisonnable n’est 
alors plus que le prolongement de la bonne foi, son instrument de mise en oeuvre. Mais, parfois, le 
raisonnable cohabite avec la bonne foi, revendique son autonomie: c’est le cas, notamment, lorsqu’une 
disposition en appellee à la bonne foi et à ces qui est raisonnable. Les deux notions alors se complètent”. 
Segundo FORTHIER (pp. 342 e ss.), o razoável contribui para a precisão dos contratos, mas atua com outros 
elementos, como a boa-fé, os usos, as práticas, entre outros, para completar o contrato. 
574 WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §387 comenta, alias, que com 
muita frequência, “o ‘razoável’ aparece nas sentenças para reforçar outras noções que qualificam a decisão 
ou os elementos da decisão tomada, a fim de dar suporte à demonstração de que a solução encontrada é a 
mais oportuna naquele context dado” (“le plus souvent en effet, le « raisonnable » apparaît dans des 
sentences au renfort d’autres notions qualifiant la décision ou les éléments de la décision prise, afin 
d’appuyer la démonstration de ce que la solution trouvée est bien la plus opportune dans le contexte donné”).  
575 Não por acaso, como já abordado no item 3.3 acima, a razoabilidade e os usos têm, entre si, uma relação 
de causa e efeito e também de dependência. Vide WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce 
International…, §340. 
576 M. AUER, The Structure of Good Faith…, pp. 31 e ss. 
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legal, em áreas de explicitação insuficiente, a boa-fé como regra de comportamento ético-

jurídico, com chamada, pois, para bitolas extra-legais, mas não opostas à lei e a boa-fé 

como meio de rompimento do Direito legal, aquando da ocorrência de quebras jurídicas”. 

Complementa o jurista português que “como concretização do plano legal, a boa fé comete 

ao juiz o decider de acordo com valores legais, num campo alargado; W. fala, a esse 

propósito, no officium iudicis. Em execução deste plano, o juiz procede ao 

desenvolvimento da ordem contractual, clarificando o como da prestação – a interpretação 

dos negócios segundo a boa fé é expressão clara do fenómeno – dá corpo a elementos 

naturais do negócio e problemas com eles conectados, como distribuição de riscos pelas 

partes, pondera os deveres acessórios e recusa questões sem dignidade para aceder a juízo: 

de minima non curat praetor. Enquanto regra de situação ético-jurídica, a boa fé integra o 

cerne da velha exceptio doli, sensível, segundo W., em quarto campos já estudados: venire 

contra factum proprium, dolo agit qui petit quot statim redditurus est, tu quoque e 

inciviliter agere. As quebras ético-jurídicas promovidas pela inserção da boa fé na ordem 

juridical – e que, implicando saídas contra legem, revestem uma delicadez compreensível 

– advêm de incompleições legais ou de mudanças infrajurídicas; exemplificam-se com a 

alteração das circunstâncias, designadamanete na área de revalorização”577. 

Note-se que, na primeira categoria, ressalta – não sem crítica – JALUZOT , está 

compreendida também criação de novas obrigações contratuais (as secundárias e de 

proteção). AUER identifica “(…) forte semelhança desta categoria com algumas funções da 

boa-fé na execução (good faith performance) no direito dos Estados Unidos, tal como 

originalmente identificada por Summers (…)”578. 

Na segunda categoria, resume JALUZOT, está tudo aquilo que for ligado ao abuso de 

direito e na terceira categoria estão as novas regras criadas não por necessidades de justiça, 

mas novas necessidades imperativas579. Auer cita como exemplo mais recente a adaptação 

os contratos afetados com a reunificação da Alemanha580. 

Tanto JALUZOT quanto M. CORDEIRO, apesar dos méritos da classificação de 

Wieacker, também a criticam. Para o português, ela “é, apenas, descritiva e empírica”581 e 

                                                        
577 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 1127-8. Vide B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., 
pp. 286-7 e M. AUER, The Structure of Good Faith…, pp. 129 e ss. 
578 M. AUER, The Structure of Good Faith…, pp. 32-3: “the strong resemblance of this category with some 
functions of good faith performance in American law as originally identified by Summers is obvious”. A 
respeito do que propos Summers, vide item 2.3.2 abaixo. 
579 Vide B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., pp. 286-7. 
580 M. AUER, The Structure of Good Faith…, p. 35. 
581 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1129. 
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para a francesa, parece “que todas as criações jurisprudenciais alemãs respondem 

simultanemante às três categorias dadas”582.  

JALUZOT  menciona, também, a classificação proposta por Roth (1) função de 

concretização de direitos e obrigações; 2) função de limitação e de garantia de direitos; 3) a 

função de correção do conteúdo e da limitação de atos jurídicos); por Gernhuber (1) 

criação de obrigações; 2) função de regulação; 3) correção e controle) e por Heinrichs, 

cujos comentários são os mais utilizados na Alemanha (1) concretização, que regula como 

a prestação deve ser executada; 2) a função do complemento, com a imposição de 

obrigações secundárias; 3) limitação, que inclui o abuso de direito e função corretora, que 

compreende o desenvolvimento da imprevisão). 

HESSELINK relata que Siebert – seguido por muitos – distinguiu, além da função 

interpretativa prevista no §157 do BGB, as seguintes funções do §242: (i) suplementação 

de deveres (às vezes divida em mais de uma função por alguns autores); (ii) limitação de 

direitos e (iii) desaparecimento da base do contrato (Wegfall der Geschäftsgrundlage, 

traduzida em inglês por frustration of contract)583. 

Diferentemente do que ocorre na Alemanha, em que as classificações são mais 

baseadas nos poderes do juiz, na França, observa JALUZOT, elas são moldadas a partir das 

fases contratuais. Assim, a mais comum é a análise da boa-fé na formação, na execução e 

na extinção do contrato584. Para JALUZOT, esta classificação baseada no contrato contém 

inúmeras imperfeições e é artificial, na medida em que as fases contratuais são 

entrelaçadas de tal maneira que acabam por ser indissociáveis585. 

Na Bélgica, segundo HESSELINK, a boa-fé tem três funções: interpretativa; supletiva 

e restritiva (limitativa, moderadora), às vezes (contra a maioria da doutrina e dos tribunais) 

sendo incluída uma quarta função que permite aos tribunais em alguns casos alterar o 

conteúdo do contrato. A tripartição interpretação-suplementação-correção é muito similar 

na Holanda e na Itália, existindo também na Grécia e em Portugal, de acordo com 

HESSELINK. Ele conclui que, “ignorando as sutilizas, pode-se afirmar que essa tricotomia é 

o common core europeu”586. Apesar disso, HESSELINK critica essa tripartição functional da 

                                                        
582 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 288. 
583 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 624. 
584 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 284 
585 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 294 
586 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 626: “therefore, ignoring the subtleties, one could 
regard this trichtonomy as the European common core”. 
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boa-fé por representar nada mais do que “as atribuições normais do juiz”  e são as mesmas 

funções reconhecidas também no direito romano587. 

De fato, independentemente e além das classificações, pode-se afirmar que de 

maneira geral, seja por reconhecimento legislativo ou jurisprudencial, é permitido aos 

tribunais – em intensidade que varia conforme os ordenamentos jurídicos – utilizar a boa-

fé na interpretação, na suplementação do contrato e na correção e/ou limitação do contrato 

ou de direitos588. Com base em tais funções, é certo também que podem ser criados direitos 

e deveres acessórios ou secundários para as partes. 

 Não obstante as críticas às classificações mencionadas pelos autores acima, a 

utilização da tripartição de funções (interpretação, suplementação ou integração, e 

correção) para a boa-fé na nova lex mercatoria parece de muita utilidade e até necessária, 

não pelo seu rigor científico, mas para guiar a sua aplicação pelas pelos árbitros e também 

pelas partes.  

 A correta compreensão da função exercida pela boa-fé em um determinado caso ou 

na alegação de aplicação por qualquer das partes, apesar de suas dificuldades, contribui 

para o desenvolvimento da nova lex mercatoria e para um regime mais eficaz dos 

contratos comerciais internacionais. 

 Primeiro, porque ajuda a reconhecer os limites dos poderes dos árbitros. Como já se 

argumentou a respeito da relação entre boa-fé e pacta sunt servanda, a boa-fé não deve ser 

utilizada para alterar a alocação de riscos feita as partes de um determinado contrato 

(respeito ao pacta sunt servanda). Ao contrario, deve-se respeitar e proteger a expectativa 

das partes e dar eficácia ao espírito do contrato, exceto quando houver a ofensa à ordem 

pública. Ou seja, apenas nesses casos excepcionais, é que, no âmbito dos contratos 

comerciais internacionais, deve o árbitro utilizar a boa-fé para corrigir o contrato, 

eventualmente afastando uma obrigação ou o objeto do contrato ou limitando o exercício 

de algum direito que contrarie os valores fundamentais da nova lex mercatoria (ordem 

                                                        
587 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 636: “what are usually called the three functions of 
good faith are in reality the normal tasks of the judge. There is no inner coherence between so-called good 
faith rules and doctrines”; “it is interesting to see that these three activities with regard to the law - 
concretising (or interpreting), supplementing, and correcting - which follow from the normal task of the 
judge (i.e. to apply the law), correspond to the three tasks that Papinian attributed to the praetor with regard 
to the written law in Rome. The praetor (and other magistrates) had to help (concretise), supplement and 
correct the ius civile, and the results of these three operations were regarded as new law which was called ius 
honorarium”. 
588 Vide M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 626 e B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., pp. 
129 e ss. , 291 e ss. JALUZOT (p. 233), por exemplo ressalta que os poderes dos juízes, fundados na boa-fé, 
tiveram movimentos opostos na França e na Alemanha. Na França, nasceram com amplos poderes (incluindo 
de correção) e foram minguando e na Alemanha, ao contrário, nasceram de forma restrita (interpretação) e 
alcançaram uma prerrogativa ímpar de controle dos contratos. 
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pública transnacional) ou da comunidade internacional (ordem pública do direito 

internacional público).  

 Uma das maiores críticas ou receios relacionados à boa-fé é justamente a 

(possibilidade de) sua utilização para modificar o contrato e portanto modificar a partilha 

de riscos feita pelas partes. Compreendendo exatamente essa função de correção, na forma 

ora proposta, esse receito ou crítica seria infundado. A terceira função da boa-fé (correção) 

é e deve ser utilizada utilizada intensamente nos contratos de consumo e apenas muito 

excepcionalmente (como também o acolhimento dos argumentos de ordem pública589) nos 

contratos comerciais internacionais 590 . Deveria haver poucas oportunidades para um 

árbitro intervir na partilha de riscos de um contrato comercial internacional, regido pela 

nova lex mercatoria. E quando utilizada nessa função, cabe e seria recomendável aos 

árbitros, a fim de proporcionar maior previsibilidade e transparência não só ao caso 

específico, mas à nova lex mercatoria como um todo (já que a jurisprudência arbitral é 

fonte normativa desta), não só justificar sua utilização, mas expressamente indicar a função 

que lhe fundamenta.  

 Já em relação à primeira (interpretação) e segunda (suplementação ou integração), 

há que se investigar qual é a fronteira entre elas e como se distinguem. Para tanto, deve-se 

refletir, primeiro, sobre a relação entre a regra de interpretação e e de execução de boa-fé, 

mesmo sendo difícil a distinção na prática591. 

 Ensina JALUZOT que a regra de execução de boa-fé consiste na maneira pela qual 

(no como) o contrato deve ser executado e, com o tempo, passou a ser composta de duas 

perspectivas: determinação do comportamento das partes e determinação do real conteúdo 

                                                        
589 A. B. SCHULZ, A ordem pública na Convenção..., pp. 89 e ss. 
590 J. H. DALHUISEN, Dalhuisen on Transnational…, p. 290, destaca, com razão, que “… o real perigo (…) é 
que as noções de proteção ao consumidor se alastram para a esfera professional como consequência de uma 
noção de boa-fé que é pensada para operar de forma igual para todos” (“… the real danger (…) is that 
consumer protection notions spill over in the professional sphere as a consequence of good faith notion that 
is thought to operate in the same way for all”).  
591 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 166, ressalta que “ficta na prática, a distinção entre execução e 
interpretação do contrato é bem real do ponto de vista intellectual. Somos da opinião que ela é necessária em 
termos teóricos pos, ao delimiter uma e outra, torna-se possível conhecer melhor a atividade do juiz e, 
consequentemente, compreender melhor sua intervenção nos contratos. Essa necessidade aparece em outra 
questão prática: uma tal separação permite dar uma certa ordem sobre as conseqüências jurídicas atribuídas à 
boa-fé” (“fictive en pratique, la distinction entre exécution et intérpretation du contrat est bien réelle d’un 
point du vue intellectuel. Nous sommes d’avis qu’elle est nécessaire du point de vue de la théorie car en 
délimitant l’une de l’autre, il devient possible de mieux connaître l'activité du juge et en conséquence de 
mieux encadrer son intervention dans les contrats. Cette nécessité apparaît d’autre part d’un point de vue 
pratique: une telle séparation permet de mettre un certain ordre dans les conséquences juridiques attribuées à 
la bonne foi”). 
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do contrato592. Para ela, a boa-fé na interpretação (§ 157 do BGB) deveria corresponder à 

pergunta se a obrigação existe, ao passo que a regra de boa-fé na execução deveria 

corresponder à pergunta como a obrigação deve ser executada593.  

 Isto é, “a interpretação do contrato é a fase preliminar indispensável à execução do 

contrato. Pois interpretar um contrato é determinar seu conteúdo e para poder exigir o 

conteúdo dos contratos, há que saber antes a que as partes estão obrigadas”594.  

 Saber a que as partes estão obrigadas é investigar a vontade das partes. Na medida 

em que a boa-fé refletir o que as partes ajustaram ou razoavelmente, de maneira objetiva, 

quiseram ajustar, a interpretação de boa-fé nada mais fará do que ratificar a autonomia da 

vontade. Neste cenário, é claro o domínio da função interpretativa. Na função 

interpretativa, aliás, parece-nos, está compreendida também a limitação do exercício de um 

direito, em função de seu exercício irregular ou abusivo, pois trata-se, na verdade, de 

proteger o que as partes ajustaram ou razoavelmente quiseram ajustar, sob a perspectiva da 

finalidade ou espírito do contrato.  

 A pergunta, então, é: preencher lacunas é interpretar? Esclarece JALUZOT que “se se 

considerar que a interpretação do contrato é exclusivamente a busca da vontade das partes, 

então o prteenchimento de lacunas não é parte do domínio da interpretação do contrato. Ao 

contrário, se se considerar que a interpretação do contrato é a determinação de seu 

conteúdo, o preenchimento das lacunas faz parte. A maioria dos autores considera que a 

interpretação as duas coisas, ao mesmo tempo a determinação do sentido de um texto e o 

preenchimento de suas lacunas”595. Mas, para ela, “determinar o conteúdo do contrato é 

                                                        
592 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., pp. 145 e 154. Explica a autora (p. 155) que, a partir da ideia da 
determinação do modo de cumprir a obrigação, surgiu a idéia de determinação do conteúdo da prestação. 
Assim, diferentemente da intenção inicial do legislador, em uma etapa seguinte da evolução e que consiste 
em um dos principais papéis da boa-fé no Japão e Alemanha atualmente, a boa-fé “serve de fundamento para 
a criação de toda uma série de obrigações contratuais impostas pelo juiz, principalmente em direito japonês e 
alemão” (“elle sert de fondement à la création de toute une série d’obligations contractuelles imposées par le 
juge, surtout en droit japonais et allemande”).  
593 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 164. 
594 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 163: “L’interprétation du contrat est la phase préliminaire 
indispensable à l’éxécution du contrat. Car interpréter un contrat, c’est en déterminer le contenu et pour 
pouvoir exiger la bonne foi dans l’exécution des contrats, il faut d’abord savoir ce à quoi les parties sont 
obligées”. 
595 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 179: “se l’on considere que l’interprétation du contrat est 
exclusivement la recherche de la volonté des parties, alors le comblement de lacunes n’est pas du domaine de 
l’interprétation du contrat. En revanche, si l’on considere que l’intérpretation du contrat est la détermination 
de son contenu, le comblement de lacunes en fait bien partie. La plupart des auteurs considere ainsi que 
l’interprétation comprend les deux choses, à la fois la détermination du sens d’un texte et le comblement de 
ses lacunes”. 
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interpretá-lo de maneira criativa”596. Também ZIMMERMANN e WHITTAKER partilham da 

opnião de que a determinação do conteúdo é questão de interpretação597
.  

 JAUFFRET-SPINOSI argumenta que, pela interpretação, “os juízes, por aplicação 

dessas noções indeterminadas [cláusulas gerais, princípios, standards], completar o 

contrato, equilibrá-lo, declarar não escritas certas cláusulas, impor sua renegociação, até 

modificá-lo”598. Parece-nos, aqui, que a modificação do contrato não está ou não deveria 

estar associada ou ser resultado da interpretação do contrato. 

 Apesar da dificuldade e fragilidade da distinção entre a função de interpretação e de 

integração, especialmente do ponto de vista prático, parece-nos útil ao menos com intuito 

pedagógico, a fim de orientar o árbitro quando e como, a partir de um ou mais elementos 

objetivos (o teste do razoável, por exemplo), conectar um caso específico ao restante do 

setor ou comércio envolvido. Mas a este ponto será dedicado o item 4.3.2 abaixo. 

3.7. Concretização da boa-fé: criação e especialização de deveres contratuais 
acessórios 

 

A boa-fé é princípio fundamental da nova lex mercatoria. E como tal, noção aberta, 

sua especialização e concretização são pressupostos para sua eficácia e efetividade599 . 

Decorre da própria natureza da boa-fé (princípio) a extração e desdobramento de regras e 

deveres a partir dela. M. CORDEIRO ressalta que “no que toca ao cumprimento de 

obrigações, a boa fé é chamada a precisar e complementar a fonte negocial respectiva, 

actuando, depois, no conteúdo, seja para precisar a prestação, seja para lhe acrescentar os 

deveres acessórios”600.  

Na Inglaterra, como já se teve oportunidade de estudar, não existe uma obrigação 

geral de boa-fé. Em contrapartida, existem remédios, doutrinas e deveres específicos que 

de alguma maneira tutelam algumas das situações cobertas pela boa-fé em outros sistemas 

(equivalência funcional). A existência dessas soluções e remédios é, aliás, utilizada por 

alguns como argumento para não adoção de um princípio geral de boa-fé. Pode-se citar, 

                                                        
596 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 156: “or déterminer le contenu d’un contrat, c’est l’interpréter de 
manière créatrice”. 
597 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 18. 
598 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, p. 36: “sous couvert d’interprétation, les juges vont, par 
l’application de ces notions indéterminées, compléter le contrat, l’équilibrer, en déclarer non écrites certaines 
clauses, imposer sa rénegociation, voire le modifier”. 
599 P. KAHN, Les principes généraux..., p. 319. Vide, também, item 3.1.1 acima.  
600 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1.230. 
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assim, duress, unconscionability, misrepresentation, restitution, unjust enrichment, laches, 

entre outros601. 

Na Alemanha, até como resultado da tripartição das funções da boa-fé que se tratou 

no item 3.6 acima, a jurisprudência extraiu e criou uma série de deveres a partir do artigo 

242 do Código Civil. São deveres que não se confudem com a obrigação principal do 

contrato, mas cujo cumprimento são necessários para a consecução da finalidade (do 

objeto, do espírito) do contrato, considerado como um todo. Por isso, são denomindados de 

obrigações ou deveres acessórios, secundários, anexos ou instrumentais602.  

M. CORDEIRO classifica esses deveres acessórios em deveres de proteção, de 

esclarecimento e de lealdade. Pelos de proteção, “considera-se que as partes, enquanto 

perdure um fenómeno contratual, estão ligadas a evitar que, no âmbito desse fenómeno, 

sejam infligidos danos mútuos, nas suas pessoas ou nos seus patrimônios”603. 

Já “os deveres acessórios de esclarecimento obrigam as partes a, na vigência do 

contrato que as une, informarem-se mutuamente de todos os aspectos atinentes ao vínculo, 

de ocorrências que, com ele, tenham certa relação e, ainda, de todos os efeitos que, da 

execução do contrato possam advir” 604. 

Por fim, os de lealdade “obrigam as partes a, na pendência contratual, absterem-se 

de comportamentos que possam falsear o objetivo do negócio ou desequilibrar o jogo das 

prestações por elas consignado. Com esse mesmo sentido, podem ainda surgir deveres de 

actuação positiva. A casuística permite apontar, como concretização desta regra, a 

existência, enquanto um contrato se encontre em vigor, de deveres de não concorrência, de 

não celebração de contratos incompatíveis com o primeiro, de sigílo face a elementos 

obtidos por via da pendência contratual e cuja divulgação possa prejudicar a outra parte e 

de actuação com vista a preservar o objetivo e a economia contratuais. Estes deveres hão-

de imputar-se à boa fé e não ao próprio contrato em si, quando não resultem apenas da 

mera interpretação contratual, mas antes das exigências do sistema, face ao contrato 

considerado” 605. 

COUTO E SILVA observa que esses deveress “consistem em atos de proteção, como o 

dever de afastar danos, atos de vigilância, de guarda, de cooperação, de assistência” e que 

podem ser consubstanciados em deveres de indicação e de esclarecimento, de cooperação e 

                                                        
601 Vide itens 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.1.4 acima. 
602 C. COUTO E SILVA, A obrigação como processo..., p. 35. 
603 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 604. 
604 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 605. 
605 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 606-7. 
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de auxílio. Em alguns contratos, há deveres de assistência e guarda. Além disso, os deveres 

acessórios podem representar tanto uma obrigação de fazer quanto de não fazer e, também, 

ser dependentes ou não em relação à obrigação principal. Sendo dependentes, seu 

descumprimento caracterizará a violação da obrigação principal606. 

Também na nova lex mercatoria há a criação de deveres acessórios a partir da boa-

fé. Como direito pretoriano 607 , ela é em grande parte formada pela atividade dos 

árbitros608. São os precedentes arbitrais que extraem, evidenciam e enunciam os princípios 

gerais (e deveres ou regras deles decorrentes) 609 e os usos da nova lex mercatoria610, 

formando pouco a pouco uma jurisprudência arbitral, fonte normativa do ius 

mercatorum611. 

Nos Princípios UNIDROIT, por exemplo, o primeiro comentário ao artigo 1.7 

(Boa-fé e Lealdade Negocial) esclarece que há “várias disposições ao longo dos diversos 

Capítulos dos Princípios que constituem uma aplicação direta ou indireta do princípio da 

boa-fé e lealdade comercial. Vide, especialmente, o Artigo 1.8 612  (Comportamento 

Contraditório), mas também por exemplo Artigos 1.9(2); 2.1.4(2)(b), 2.1.15, 2.1.16, 2.1.18 

e 2.1.20; 2.2.4(2), 2.2.5(2), 2.2.7 e 2.2.10; 3.2.2, 3.2.5 e 3.2.7; 4.1(2), 4.2(2), 4.6 e 4.8; 

                                                        
606 C. COUTO E SILVA, A obrigação como processo..., pp. 93 e ss. A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito 
Civil..., p. 602, sublinha que “deve-se considerar como integrando hipóteses de violação positiva do contrato, 
os casos de cumprimento defeituoso da prestação principal, de incumprimento ou impossibilitação de 
prestações secundárias e de violação de deveres acessórios”... “Nela, a boa fé é chamada a depor em dois 
níveis: no campo da determinação das obrigações secundárias e da delimitação da própria obrigação 
principal, ela age sobre as fontes, como instrumento de interpretação  e de integração; no dos deveres 
acessórios, ela tem um papel dominante na sua génese”. 
607 F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 19: “la raison pour laquelle les principes généraux anationaux... 
ne peuve que procéder d’une ouevre prétorienne: celle des arbitres du commerce international, président 
positivement à l’emergence et à la consécration desdits principes”. 
608 A. FRIGNANI, L’arbitrato commerciale internazionale..., p. 160, observa que “na verdade, raramente se se 
desvia de uma série constante de precedentes arbitrais, exceto para dizer que eles não se aplicam ao caso 
concreto ou que eles são contrários a uma regra específica (nacional) a ser aplicada no caso concreto” 
(“infatti, ben raramente ci si discosta da una serie costante di precedenti arbitrali, se non per dire che essi non 
se applicano al caso concreto o che essi sono contrari ad una norma especifica (nazionale) da applicarsi nel 
caso concreto”), constituindo os precedentes arbitrais fonte constitutiva da nova lex mercatoria. Já F. 
MARRELLA, La nuova lex mercatoria..., p. 5, destaca que é pela arbitragem que a nova lex mercatoria 
emerge, se cristaliza e se coordena com o direito estatal e interestatal.  
609 Segundo F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 355, “os princípios da lex mercatoria são em realidade a 
expressão de um direito pretoriano, porque a autoridade que os constata, que é ao mesmo tempo aquela que 
os cria, é o árbitro” (“les principes de la lex mercatoria sont en réalitè l’expression d’un droit prétorien, parce 
que l’autoritè qui les constate, qui est en même temps celle qui les crée, est l’arbitre”).  
610 E. LOQUIN, Où en est la lex mercatoria..., pp. 32-3. 
611 Vide sobre a arbitragem e a jurisprudência arbitral como fonte da nova lex mercatoria, A. B. SCHULZ, A 
ordem pública na Convenção..., pp. 121 e ss. e 146 e ss. 
612 Artigo 1.8 – “Comportamento Contraditório: Uma parte não pode agir contrariamente às expectativas 
suscitadas na outra, quando esta confiou razoavelmente naquelas expectativas e agiu em prejuízo de si 
própria”. 
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5.1.2 e 5.1.3; 5.2.5; 5.3.3 e 5.3.4; 6.1.3, 6.1.5, 6.1.16(2) e 6.1.17(1); 6.2.3(3)(4); 7.1.2, 

7.1.6 e 7.1.7; 7.2.2(b)(c); 7.4.8 e 7.4.13; 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.10(1)”613.  

Pode-se afirmar que decorrem da boa-fé, exemplificativamente, além da vedação ao 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium 614  ou estoppel 615  nos 

ordenamentos de common law), as obrigações implícitas (implied terms) 616, obrigação de 

diligência617 , de sigilo, de não concorrência, de proteção, lealdade618 , cooperação, de 

colaboração total, leal e constante e de minimização de danos 619 , de informar, de 

renegociar620. 

                                                        
613 Comentário ao Artigo 1.7 dos Princípios UNIDROIT (2010): “1. “Good faith and fair dealing” as a 
fundamental idea underlying the Principles. There are a number of provisions throughout the different 
Chapters of the Principles which constitute a direct or indirect application of the principle of good faith and 
fair dealing. See above all Article 1.8, but see also for instance, Articles 1.9(2); 2.1.4(2)(b), 2.1.15, 2.1.16, 
2.1.18 and 2.1.20; 2.2.4(2), 2.2.5(2), 2.2.7 and 2.2.10; 3.2.2, 3.2.5 and 3.2.7; 4.1(2), 4.2(2), 4.6 and 4.8; 5.1.2 
and 5.1.3; 5.2.5; 5.3.3 and 5.3.4; 6.1.3, 6.1.5, 6.1.16(2) and 6.1.17(1); 6.2.3(3)(4); 7.1.2, 7.1.6 and 7.1.7; 
7.2.2(b)(c); 7.4.8 and 7.4.13; 9.1.3, 9.1.4 and 9.1.10(1)”. 
614 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 745 e ss., ensina que “venire contra factum proprium 
postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – o factum 
proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. Assim, “há venire contra factum proprium (...) quando uma 
pessoa, em termos que, especificamente, não a vinculem, manifeste a intenção de não ir praticar determinado 
acto e depois o pratique e quando ume pessoa, de modo, também a não ficar especificamente adstrita, declare 
pretender avançar com certa actuação e, depois, se negue”. Ainda a respeito do venire contra factum 
proprium, A. M. CORDEIRO poustula que pode ordenar-se a vasta casuística em três grupos. Num primeiro, o 
titular-exercente manifesta a intenção de não exercer um direito potestativo, mas exerce-o. (...) No segundo, o 
titular-exercente indicia não ir exercer um direito subjectivo comum, mas exerce-o. (...) No terceiro, 
finalmente, a pessoa age ao abrigo de uma permissão genérica de actuação e não de um direito subjectivo, 
potestativo ou comum; nesse âmbito – autonomia privada, liberdade de deslocação, por exemplo – declara 
não ir tomar determinada atitude, mas acaba por assumi-la”. Conclui o jurista português que “a proibição de 
venire contra factum proprium traduz a vocação ética, psicológica e social da regra pacta sunt servanda para 
a juspositividade (...)” e que, “como expressão da confiança, o venire contra factum proprium situa-se já 
numa linha de concretização da boa fé”. 
615 Vide item 2.3.1.4(iii) acima e item 4.3.3 abaixo. 
616 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 356, por exemplo, observa que as “obrigações implícitas (...) são 
uma consequência não apenas dos elementos específicos da relação das partes (natureza, finalidade do 
contrato, práticas, usos), mas também do princípio da boa-fé e da exigência da razoabilidade em toda relação 
contratual)” (“obligations implicites car non exprimées formellement dans le contrat, elles sont une 
consequence non seulement des elements spécifiques à la relations des parties (nature, but du contrat, 
habitudes, usages) mais également du principe de bonne foi et de l’exigence du caractère raisonnable de toute 
relation contractuelle”). 
617 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 356, também afirma que “a diligência exigida co contratante, por 
meio do atraso razoável, é entendida como uma aplicação do princípio de boa-fé que domina as relações do 
comércio internacional” (“la diligence requise du contractant, à travers le délai raisonnable, est entendue 
comme une application du principe de bonne foi qui domine les rapports du commerce international”). 
618 M. W. HESSELINK, The Concept of Good Faith…, p. 624. 
619 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 375, ao tratar da obrigação de minimizar os danos prevista no 
artigo 77 da CISG, ressalta que esse artigo “reflete o espírito da Convenção, governada pela boa-fé e 
cooperação das partes” (“l’article 77 reflète tout à fait l’espirit de la Convention, gouvernée par la bonne foi 
et la coopération des parties”). 
620 Vide por exemplo laudos CCI 2291/1975, 2508/1976, 4381/1981 e também V. FORTHIER, Le raisonnable 
dans…, pp. 376-7, B. M. CREMADES, Good Faith in International Arbitration…, p. 774, M. BASSO, Âmbito 
de Aplicação dos Princípios UNIDROIT sobre os Contratos Comerciais Internacionais, in Revista Jurídica 
UNIGRAN, 1999, pp. 55-6; S. JARVIN e Y. DERAINS, Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985, The 
Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers/Deventer, 1990, pp. 274-7; 292-6.. 
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 Há regras e deveres que, em razão de sua importância e consolidação nos 

instrumentos transnacionais (nas fontes formais e materiais) e na prática arbitral, acabam 

por ganhar autonomia (como por exemplo o dever de sigilo e minimização de danos que, 

mesmo sendo um dever, alguns consideram como princípio 621 ), mas cujo regime e 

implementação continuam sujeitas à boa-fé e a partir dela é que adquirem sentido622. O 

paralelo com o §242 do BGB aqui é bastante útil. Segundo ZIMMERMANN e WHITTAKER, o 

“§242 do BGB é frequentemente necessário por uma fase transitória até que uma nova 

regra esteja bem estabelecida para se sustentar por si própria” 623. 

A criação de deveres acessórios a partir da boa-fé é essencial para a nova lex 

mercatoria. Os deveres acessórios não só contribuem para o desenvolvimento do próprio 

conteúdo da boa-fé e criação de regras específicas, como também aumenta a transparência 

e a (sensação de) previsibilidade da aplicação da boa-fé pelos árbitros.  

Ou seja, quanto maior o número de deveres específicos e regras identificados e 

extraídos e quanto mais consolidados forem, melhor. O modelo ideal da boa-fé para o 

comércio internacional, parece-nos, é a combinação de um princípio geral (que permite a 

criação de novas regras e adaptação do sistema) com regras e deveres específicos, que 

agregam transparência e previsibilidade ao conteúdo da nova lex mercatoria. 

  

                                                        
621  V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 374, ressalta que “o dever do credor minimizar as perdas 
decorrentes da inexecução é uma constante do comércio internacional e deve ser considerado como um 
princípio geral” (“le devoir du créancier de minimizer les pertes dues à l’inexécution est une constant du 
commerce international et doit être considéré comme un principe général”). 
622 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 230. 
623 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good faith in European Contract …, p. 32: “§242 BGB is often needed 
merely for a transitory phase until a new rule is sufficiently well established to be able to stand on its own 
legs”. 
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4. A BOA-FÉ NOS CONTRATOS COMERCIAIS INTERNACIONAIS: 
NOÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

4.1. A boa-fé no comércio internacional: propósito, distinções e relações com as fontes 
da nova lex mercatoria 

 
A partir do que foi estudado nos três capítulos anteriores, especialmente no 

Capítulo 3 acima, percebe-se que a boa-fé é noção central, fundamental do comércio 

internacional. Ocupa, ao lado do pacta sunt servanda (que, como expressão da autonomia 

da vontade, é pressuposto da nova lex mercatoria. 

Uma parte relevante do debate em torno da boa-fé no comércio internacional gira 

em torno da dificuldade de precisão de seu conteúdo, o que cria desafios de segurança e 

previsibilidade quanto à sua aplicação na prática. Primeiro, há que se ressalvar que a 

essência de um tal argumento ou crítica diz respeito não à imprecisão do conteúdo da boa-

fé, mas se concentra sobre se quer ou não de tê-la como noção geral e central. Ou seja, 

trata-se de um debate de política do direito. É pressuposto deste trabalho que a sua 

existência é benéfica, na medida em que reforça não apenas as relações contratuais 

especificamente consideradas, a partir da proteção da finalidade do contrato e da 

expectativa legítima ou razoável das partes, mas o próprio comércio internacional e sua 

harmonia com as demais ordens jurídicas, também por meio da ordem pública (vinculada o 

direito internacional público e transnacional) – e neste ponto vale recordar o papel do 

contrato na sociedade pós-industrial: é fonte normativa e passa a ser considerado não 

apenas na esfera bilateral, mas na sua relação com o todo (terceiros e sociedade). 

Segundo, há que se estabelecer expectativas quanto ao alcance da boa-fé, até pela 

sua própria natureza. A boa-fé é, inexoravelmente, uma noção aberta, sem conteúdo 

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

de sua aplicação ao caso concreto a partir das circunstâncias de fato (elementos subjetivos 

e objetivos) considerados. Ou seja, em alguma medida, ela variará caso a caso, mas terá 

sempre um traço, uma ratio comum, aferível em termos abstratos, que servirá como 

referência para casos futuros.  

Isto significa que as críticas sobre a impossibilidade de indefinição de conteúdo da 

boa-fé estão, em alguma medida, muito corretas. Entretanto, o fato de ser uma noção 

aberta, não passível de definição a priori, não é um fato em si negativo. Ao contrário, é 

uma medida necessária de abertura e flexibilidade do ordenamento, de forma a adaptá-lo às 

novas necessidades que surgem. Aqui, há se recordar que o direito na sociedade pós-
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industrial exige que se revisite os dogmas da previsibilidade, certeza do direito e 

completude do ordenamento jurídico. Mais do que isso, deve-se ter em mente também que 

a nova lex mercatoria, como todo direito voltado às relações privadas comerciais, é 

extremamente dinâmica, o que requer uma capacidade de adaptação e resposta maior. 

Além disso, expressão desse direito da sociedade pós-industrial, a nova lex mercatoria é 

um work-in-progress, está em constante formação e desenvolvimento, a partir de uma 

multiplicidade de fontes (princípios gerais, usos e jurisprudência arbitral), formais e 

materiais, e de atores que formam a societas mercatorum. Por isso, instrumentos flexíveis, 

como a boa-fé, aptos a criar regras são de fundamental importância. 

Outro esclarecimento importante, que decorre da natureza aberta da boa-fé, é a 

discricionariedade dada ao árbitro. E então mostra-se importante distinguir boa-fé e 

equidade.  

Discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. A discricionariedade é 

exercida segundo os ditames e os requisitos da ordem jurídica que se impõe ao árbitro. Ao 

decidir discricionariamente, o árbitro não está sendo arbitrário, ao contrário, deve 

implementar os valores e princípios que fundamentam a ordem jurídica em questão. Claro 

que, na prática, pode haver casos em que a arbitrariedade seja revestida como 

discricionariedade. Mas, nesse caso, trata-se de patologia. E, parece-nos, um desvio 

patológico não deve inverter a ordem dos fatores e ser alçado a padrão ou regra, e a regra, 

por sua vez, ser tratada como um acaso, ou exceção. A menos que o desvio patológico seja 

repetido e torne-se uma prática geral. Este, contudo, não parece ser o cenário mostrado 

pela doutrina e pela jurisprudência arbitral do comércio internacional. 

Do mesmo modo, a relação entre boa-fé e equidade no comércio internacional 

merece ser objeto de reflexão. Boa-fé e equidade não são sinônimos, apesar de ambas 

serem instrumentos flexíveis para modificação, desenvolvimento e adaptação do direito e, 

apenas sob tal ótica, exercerem algumas funções semelhantes. A equidade, entendida aqui 

no contexto dos juízos de equidade (arbitragem por equidade, amiable compositeur ou ex 

aequo et bono), é a prerrogativa dada ao árbitro de não aplicar regras de direito positivo 

preestabelecidas e criar regras próprias para o caso prático (com uma ratio decidendi 

identificável e passível de aplicação em outros casos) que se adequem ao senso de 

equidade daquele tribunal arbitral. Nesse sentido, o árbitro decidindo por equidade, não 

está obrigado a se referir a princípios ou regras de algum ordenamento específico, 

incluindo da nova lex mercatoria, mas pode fazê-lo se entender que são adequadas para a 

disputa. E ocorre que, sendo uma controvérsia a respeito de um contrato comercial 
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internacional, muitas vezes são consideradas adequadas, mais do que um direito nacional 

específico. Por isso, e também por razões históricas relacionadas ao projeto de 

desenvolvimento e crescimento da nova lex mercatoria, não são incomuns as referências à 

lex mercatoria ou seus princípios em uma arbitragem ex aequo et bono. Mas isso não torna 

a boa-fé sinônimo ou equivalente à equidade, assim como a referência a alguma outra regra 

de conteúdo preciso fosse invocada em conjunto ou como expressão da equidade no caso 

concreto, esta regra não passaria a ser equidade, deixando de ser de direito. 

Ao contrário, sendo a arbitragem de direito, o árbitro deverá considerar e aplicar a 

boa-fé, eis que noção central e fundamental da nova lex mercatoria. Sendo cabível ante as 

circunstâncias do caso, não poderá o árbitro afastá-la e aplicar outra norma não pertencente 

à nova lex mercatoria, sob pena de anulabilidade do laudo arbitral.  

Assim, considerando as incertezas e questionamentos que pairam sobre a relação 

entre os dois temas, inclusive por razões históricas, é fortemente recomendável aos árbitros 

evitar a referencia à equidade nas arbitragens de direito cuja lei aplicável for a nova lex 

mercatoria (ou seus equivalentes, como princípios gerais e/ou usos do comércio 

internacional, entre outros). 

Além disso, boa-fé não se confunde com ordem pública ou bons costumes, embora 

às vezes seja tratada em conjunto. 

Com esses esclarecimentos, fixa-se ao menos alguns primeiros traços do que a boa-

fé não é. Não tem e não terá (nem pode ter ou vir a ter) conteúdo definível em abstrato. 

Não implica, como regra, arbitrariedade, mas discricionariedade. E não se confunde com 

ordem pública (esta é o sentido da boa-fé), nem com os bons costumes e nem com 

equidade (como juízo de equidade), embora possam se prestar a funções semelhantes e 

possam aparecer em conjunto nas decisões arbitrais (podem nas arbitragens por equidade, 

mas não deveriam nas arbitragens de direito). 

A boa-fé é princípio geral. Entretanto, na prática (legislações nacionais, doutrina, 

laudos arbitrais e instrumentos inter- ou transnacionais), ela seja também referida como 

regra, dever, cláusula geral ou standard.  

À exceção da regra e do dever, a fluidez de sua caracterização se deve também ao 

fato de que essas outras categorias também são categorias abertas, dependentes de 

concretização, se prestando assim à mobilidade e adaptação do direito. Mas a boa-fé não é 

cláusula geral (regra necessariamente escrita de âmbito geral, sem valor superior a uma 
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regra de conteúdo preciso, que a derroga, segundo JAUFFRET-SPINOSI
624) e nem standard 

(técnica jurídica, meio de administração da regra de direito, por abordagem empírica e não 

lógica).  

É compreensível (mas não ideal), por outro lado, que se repute a boa-fé como regra 

ou dever no caso concreto, no momento de sua concretização, eis que então lhe será 

atribuído alcance específico, típico dos deveres e das regras. Contudo, com eles a boa-fé 

não se confunde. Ao contráro, regras e deveres são extraídas da boa-fé e dela adquirem seu 

sentido. 

Apesar dessa multiplicidade de referências, o importante a ter em mente é que ela é 

princípio geral e é geral em função de sua aceitabilidade difundida e não porque lhe falta 

conteúdo específico 625 . E, como princípio geral, dele são extraídos regras, deveres, 

cláusulas gerais e standards, cujo sentido é dado pela boa-fé e a operação a ela se submete.  

Apesar de também não ser ideal a variedade de formas com que referências 

(imprecisas) à boa-fé é feita, sendo recomendável tratá-la no âmbito da nova lex 

mercatoria sempre como princípio geral. Note-se, porém, que a caracterização da boa-fé 

como essas outras categorias não parece nociva (desde que, de um modo ou de outro, se 

conceba que dela são extraídas normas cujo sentido e aplicação repousam na boa-fé), eis 

que tende a não surtir efeitos quanto à (expectativa de) previsibilidade do laudo ou 

segurança jurídica (diferentemente da confusão com a equidade). 

Estabelecida a boa-fé como princípio geral da nova lex mercatoria, importa 

debruçar-se sobre sua relação com as fontes da nova lex mercatoria (jurisprudência 

arbitral, usos e princípios gerais).  

Assim, sua relação com o pacta sunt servanda é do maior relevo. Diferentemente 

do que propõem uns contra a boa-fé e outros a favor dela, a boa-fé não está abaixo, nem 

acima do princípio pacta sunt servanda. Está ao lado, com ele deve se acomodar. 

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). Ao contrário, 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. É 

                                                        
624 C. JAUFFRET-SPINOSI, Théorie et Pratique…, pp. 24-5. 
625 E. GAILLARD, Legal Theory of International Arbitration, Leiden- Boston, Martinus Nijhoff, 2010, p. 55: 
“general principles of law are ‘general’ only to the extense they are widely accepted, not because they lack 
specificity”. 
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esta alocação, como expressão da vontade das partes, a pedra angular, o principal 

parâmetro de avaliação da boa-fé num caso concreto. Afetando-se a partilha de risco, tal 

como quista pelas partes, a boa-fé pode entrar em cena. 

A relação da boa-fé com o abuso de direito também deve ser objeto de atenção. Há 

aqueles que se referem-se ao abuso de direito como teoria, há aqueles que o fazem na 

qualidade de princípio. Há aqueles que o tratam separadamente em relação à boa-fé e 

aqueles que o integram àquele princípio geral. 

Apesar de não ser imune a críticas, entendemos pelas últimas hipóteses (princípio 

integrado e subordinado à boa-fé), na nova lex mercatoria, talvez mais por questões de 

ordem prática. Parece-nos também que esse é o sentido que as fontes formais e materiais 

do novo ius mercatorum lhe estendem. Parece-nos não se tratar de princípio. 

De qualquer modo, a implementação do abuso de direito – entendido, grosso modo, 

como exercício ilegítimo ou desproporcional de direitos – é meio de concretização da boa-

fé, na medida em que visa tutelar situações de fato para fazer prevalecer o espírito e a 

materialidade do quanto acordado, o que é essência da boa-fé. Seria conveniente que os 

laudos arbitrais não tratassem abuso de direito e boa-fé como pares, mas ressaltar a relação 

entre eles, destacando que a boa-fé, sendo-lhe superior, determina seu sentido. 

Em relação à jurisprudência arbitral, basta dizer que são os árbitros que 

concretizam a boa-fé, extraindo-lhe e enunciando regras, deveres (acessórios ou 

secundários) e princípios a ela subordinados. 

Já a boa-fé e os usos têm, entre si, uma relação de causa e efeito e dependência. Isto 

porque, por um lado, a formação e reconhecimento do uso, como fonte normativa da nova 

lex mercatoria, depende de sua conformidade com a boa-fé (por meio da opinio iuris); por 

outro, aplicação da boa-fé em um caso concreto (sua concretização, especialização) é 

medida pela razoabilidade de um comportamento, conduta ou obrigação – i.e., com os 

usos. Vale ressaltar que a implementação dos usos e da boa-fé desse modo também 

contribuem para a segurança contratual, ao proteger a expectativa razoável das partes, 

informada por critérios objetivos. 

 

4.2. Sentido da boa-fé no comércio internacional 
 

4.2.1. Boa-fé e termos qualificadores relacionados 
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O verbete boa-fé, no dicionário de língua portuguesa, significa “1 – retidão ou 

pureza de intenções; sinceridade; 2 – convicção de agir ou portar-se com justiça e lealdade 

com relação a alguém, a determinados princípios etc.; 3 – respeito ou fidelidade às 

exigências da honestidade ou do que é considerado direito; lisura; 4 – Rubrica: termo 

jurídico. Estado de consciência de quem crê, por erro ou equívoco, que age com correção e 

em conformidade com o direito, podendo ser levado a ter seus interesses prejudicados 

[Configura uma circunstância que a lei leva em conta para proteger o faltoso das 

conseqüências da irregularidade cometida.]. Locuções: boa-fé contratual. Rubrica: termo 

jurídico: sinceridade ao contratar (significando que as partes devem agir com idoneidade, 

correção e honestidade, como base de confiança recíproca); à boa-fé: 1 – com sinceridade 

ou honestidade; francamente; 2 –por certo, em verdade, com certeza; de boa-fé: com 

pureza de intenções, sem dolo; conforme com a sua consciência ou sua noção do que é 

correto; francamente, bona fide”626. 

  Em outro dicionário da língua portuguesa entende-se pelo verbete “1 – Lisura ou 

pureza de intenções; honestidade; 2 – Credulidade, ingenuidade: Foi vítima da própria boa-

fé; 3 – Jur. Conduta leal, sem intenção de lesar terceiros ou descumprir o compromisso ou 

a obrigação assumida”627. 

 De acordo com Cremades, “o dicionário de língua espanhola da Academia Real 

Espanhola define boa-fé (fe- buena) como ‘retitude, honra, critério de conduta ao qual o 

qual o comportamento honesto dos sujeitos de direito deve se adaptar; em relações 

bilaterais, comportamento apropriado à expectativa da outra parte’”. A boa-fé, aqui, 

aparece fundada na confiança628 e, desse modo, está mais próxima do que se deve entender 

por boa-fé no comércio internacional. 

 No campo jurídico, incluindo na nova lex mercatoria, a boa-fé é geralmente 

associada a noções ou conceitos como lealdade, sinceridade, franqueza, transparência, 

fidelidade, expectativa, honestidade, confiança, credibilidade, cooperação, prudência, 

diligência, razoabilidade, equidade ou mesmo justiça629.  

 Em relação à equidade já se discutiu nos itens 3.1.3.1 e 4.1 acima. Basta, então, 

aqui, (re-)afirmar que ela não se confunde com a boa-fé, esta integrando o conteúdo 
                                                        
626 Dicionário Houaiss, cf. disponível [online] in houaiss.uol.com.br. 
627 Caldas Aulete, cf. disponível [online] in aulete.uol.com.br. 
628 B. M. CREMADES, Good Faith in International Arbitration…, pp. 767-8: “the Dictionary of the Spanish 
Language of the Spanish Royal Academy defines good faith” (fe- buena) as: “rectitude, honor; criterion of 
conduct to which the honest behavior of subjects of the law must adapt; in bilateral relations, behavior 
appropriate to the expectations of the other party”; “good faith appears as conduct based on trust”. 
629 B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats..., p. 12. Vide também V. SIMS, Good faith in contract law…, 
p. 307. 
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jurídico da nova lex mercatoria e aquela não. 

 Quanto à justiça, é dado que elas não sao sinônimos. A justiça, como valor 

imanente e fundamental de toda ordem jurídica, orienta a aplicação da boa-fé num caso 

concreto, especialmente sob a tutela da justiça comutativa e distributiva630. Ressalte-se, 

porém, que no âmbitos das relações comerciais internacionais (da nova lex mercatoria, 

portanto), a aplicação da boa-fé como meio de implementação da justiça distributiva não 

deveria ocorrer a não excepcionalmente, quando houver violação à ordem pública 

(transnacional ou vinculada ao direito internacional público). Ela reflete a função corretiva 

da boa-fé, tratada no capítulo anterior e mais adiante neste capítulo, que deve ser 

relacionada mais a relações com consumidores e outros que a lei visa a proteger. Já a 

justiça comutativa, dando a cada um o que é seu, faz sentido nos contratos comerciais 

internacionais, à medida que colocar em prática o quanto quisto pelas partes e proteger a 

finalidade ou espírito do contrato. 

 Nos Estados Unidos, o Uniform Commercial Code (§2-103) inclui, na definição de 

honestidade, a honestidade de fato631. A honestidade não é sinônimo de boa-fé, sendo esta 

muito mais ampla do que aquela. Além disso, vale advertir que a honestidade (assim como 

a sinceridade) parece remeter a uma acepção subjetiva da boa-fé, vinculada à intenção do 

agente632, o que não é compatível com o entendimento da boa-fé na nova lex mercatoria. 

Para ilustrar, vale citar BROWNSWORD, que qualifica o sentido subjetivo da boa-fé como 

exigência da honestidade de fato. Assim, não é recomendável utilizar o termo honestidade, 

por si só, para qualificar a boa-fé633.  

 Já sinceridade e franqueza podem ser tratados em conjunto. Os dois primeiros são 

sinônimos, segundo o dicionário Houaiss e também segundo o Caldas Aulete634, definindo 

este último a sinceridade como um “misto de franqueza e verdade”. Também o Caldas 

Aulete define a transparência como “qualidade de quem demonstra sinceridade e/ou 

lisura”. Percebe-se, dessa maneira, que esses termos fazem referência a uma circunstância 

ou estado que independe da condição psicológica do agente, mas é percebido como fato 

externo (transparência, verdade). Por isso, utilizadas em conjunto com a boa-fé, podem 

reforçar a acepção objetiva que a deve orientar. Porém, não nos parece que aportam algum 

                                                        
630 Vide A. B. SCHULZ, Os contratos comerciais internacionais..., p. 16, n.r. 93. 
631 Vide item 2.3.2 acima. 
632 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., p. 139, por exemplo, qualifica “agir honestamente” como 
boa-fé subjetiva. 
633 R. BROWNSWORD, Positive, Negative, …, p. 4. 
634 Dicionário Houaiss, cf. disponível [online] in houaiss.uol.com.br e Caldas Aulete, cf. disponível [online] 
in aulete.uol.com.br. 



 149

outro atributo à boa-fé, contribuindo para a compreensão. Além disso, não sendo muito 

categórica a percepção da conduta externa, parece-nos pode variar conforme as culturas. 

Por exemplo, o dicionário Cambridge635, define a sinceridade com a honestidade, podendo 

gerar incertezas desnecessárias, especialmente se considerado que os termos franqueza ou 

sinceridade pouco aportam ao entendimento da boa-fé, de modo que, a nosso ver, seria 

recomendável evitar seu uso.  

 Confiança, fidelidade e credibilidade (“qualidade ou característica de quem ou do 

que (...) é confiável636), por sua vez, podem também, a nosso ver, ser tratadas em conjunto. 

Confiança637 e fidelidade, como visto nos itens 2.1.4 e 3.2 acima são os elementos de 

sentido e compreensão do termo Treu und Glauben, a boa-fé objetiva do Código Civil 

alemão. Desse modo, até um função do peso que o direito alemão tem para o 

desenvolvimento e entendimento da boa-fé, carregando com si toda essa carga semântica 

amplamente discutida e consensada entre juristas, a utilização dos termos confiança, 

fidelidade e credibilidade parecem ser úteis e agregar à compreensão da boa-fé na nova lex 

mercatoria. Primeiro, reforçam seu sentido objetivo, como se disse. Segundo, e talvez mais 

importante, quando utilizadas no sentido de expectativa (legítima ou razoável), aportam à 

boa-fé um importante parâmetro para sua avaliação e operacionalização. Ideal seria, assim, 

que os laudos arbitrais se referissem sempre à confiança ou expectativa legítima ou 

razoável. 

 Também a transparência parece ser útil à plena compreensão da boa-fé, 

emprestando-lhe sentido, parece-nos, especialmente no venire contra factum proprium e 

no abuso de direito, ao dar suporte para qualificação de determinada conduta ou exercício 

de direito segundo sua finalidade e a expectativa legítima gerada na outra parte a partir de 

conduta ou declaração de uma determinada parte. O O Draft of Common Frame of 

Reference, refere-se, ao definir a boa-fé, a “um padrão de conduta caracterizado por 

honestidade, transparência e consideração pelos interesses da outra parte do negócio ou 

relação jurídica em questão” 638. 

                                                        
635 Dicionário Cambridge, cf. disponível [online] in dictionary.cambridge.org. 
636 Dicionário Houaiss, cf. disponível [online] in houaiss.uol.com.br e Caldas Aulete, cf. disponível [online] 
in aulete.uol.com.br. 
637 Como já anotado anteriormente, A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1234, aponta que “a 
confiança exprime a situação em que uma pessoa adere, em termos de actividade ou de crença, a certas 
representações passadas, presentes ou futuras, que tenha por efectivas. O princípio da confiança explicitaria o 
reconhecimento dessa situação e sua tutela”  
638 “I. – 1:103: Good faith and fair dealing. (1) The expression “good faith and fair dealing” refers to a 
standard of conduct characterised by honesty, openness and consideration for the interests of the other party 
to the transaction or relationship in question. (2) It is, in particular, contrary to good faith and fair dealing for 
a party to act inconsistently with that party’s prior statements or conduct when the other party has reasonably 
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 Os demais termos – lealdade, cooperação, diligência, razoabilidade – têm maior 

relevância e, ainda que sejam termos também gerais não passíveis de apotar elementos 

concretors, contribuem para a compreensão da boa-fé. 

 A lealdade (negocial) é um dos termos mais utilizados em conjunto com a boa-fé, 

pelos acadêmicos, árbitros e também por instrumentos de soft law, como os Princípios 

UNIDROIT, a lista de princípios da CENTRAL ou o DCFR. Como já comentado acima, a 

locução lealdade negocial (fair dealing), em conjunto com boa-fé, denota que esta deve ser 

entendia objetivamente639. É principalmente o fair dealing que, ao lado da honestidade de 

fato, constrói o sentido objetivo da boa-fé no Uniform Commercial Code (§2-103). 

 Para FORTHIER, da lealdade decorre tanto a diligência na execução das obrigações, 

como a obrigaçãode preservar o interesse comercial de cada parte, mesmo a relação tenha 

sido extinta640. 

 Segundo o relatório do DCFR, o termo lealdade (loyalty) é utilizado entre aspas 

“porque ele não captura o termo francês loyauté nesse contexto. Os elementos chave sãp 

boa-fé, fairness e cooperação na relação contratual. Loyauté compreende o dever de agir 

em conformidade com as exigências da boa-fé e lealdade comercial, desde a negociação do 

contrato até que a todas as suas disposições tenha sido dado efeito, a proibição de usar os 

direitos e termos contratuais de maneira que não respeite o objetivo que justificou sia 

inclusão no contrato [ou seja, o abuso de direito] e o dever de cooperar na medida 

necessária para cumprimento das obrigações; ele também exige que uma parte não aja de 

forma contraditória com declarações ou condutas em que a outra parte possa ter 

legitimamente confiado”641. Note-se que a lealdade, para o DCFR, tem um sentido bem 

mais amplo, qualificando-se como a própria boa-fé, o que não parece ser a melhor 

abordagem para a nova lex mercatoria. 

Do mesmo modo, a cooperação. DIESSE afirma que “como standard de conduta, o 

dever de cooperação é baseado em regras como lealdade, honestidade e agilidade 

                                                                                                                                                                        
relied on them to that other party’s detriment”. 
639 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., p. 139 e K. P. BERGER, The relationship between …, p. 159. 
Vide item 2.8.1 acima. 
640 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 342. 
641  C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, Principles, Definitions and Model..., p. 1: “the word 
“loyalty” is within quotation marks because it does not fully capture the French word loyauté in this context. 
The key elements are good faith, fairness and co-operation in the contractual relationship. Loyauté comprises 
a duty to act in conformity with the requirements of good faith and fair dealing, from the negotiation of the 
contract until all of its provisions have been given effect, a prohibition on using contractual rights and terms 
in a way which does not respect the objective that justified their inclusion in the contract and a duty to co-
operate so far as necessary for the performance of the contractual obligations; it also requires a party not to 
act in contradiction of prior declarations or conduct on which the other party might have legitimately relied.” 
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(promptness), deve-se aplicar a todas as relações empresariais, do começo ao fim, assim 

permitndo que os negócios tenham uma base moral e possam ser adaptados às exigências 

das partes ou do business no geral”642. “Este dever de cooperação”, complementa, “é mais 

amplo do que a obrigação de agir de boa-fé [para ele, é autônomo em relação à boa-fé]. 

Isto porque a última é limitada à crença justificadamente errada ou o dever de não 

prejudicar o parceiro de alguém, ao passo que a cooperação impõe, além da lealdade, um 

grau mais elevado de cautela (care) e de conduta bem-intencionada que são apuradas 

conforme as circunstâncias e o tipo do contrato”. O dever de cooperação envolve, segundo 

tal autor, o dever de levar em consideração os interesses (fundamentalmente diferentes, 

mas complementares) da contraparte, colaborando para que eles se desenvolvam, assim 

como a confiança e expectativa gerada na outra parte643. A distinção entre cooperação e 

boa-fé feita por DIESSE parece, porém, baseada na boa-fé como noção subjetiva644. 

F. MARRELLA também identifica “... um dever geral de cooperação entre as partes. 

Segundo este princípio, cada uma das partes tem a obrigação de cooperar com a outra 

quando esta pode razoavelmente esperar essa cooperação para o cumprimento das suas 

próprias obrigações. Este princípio, que expressa no sentido transnacional a noção de boa-

fé objetiva (a correttezza do artigo 1175 no direito italiano)”645. 

Diligência e prudência também podem ser analisadas em conjunto.  

No decisão proferida no caso CCI 2.291/1975, os árbitros decidiram que as partes 

devem ter uma “diligência normal, útil e razoável na salvaguarda de seus interesses”646. A 

                                                        
642 F. DIESSE, The requirement of contractual cooperation in international trade, in Revue de droit des 
affaires internationales, n. 7, 1999, p. 747: “as a standard of conduct, the duty to cooperate is based on rules 
such as loyalty, honesty and promptness and, as a result, must apply to all business relationships from 
beginning to end, and thus enables transactions to have a moral basis and for them to be adapted to the 
parties’ requirements or business in general”. 
643 F. DIESSE, The requirement of…, pp. 737-8 e 763: “this duty to cooperate is therefore more extensive than 
the obligation to act in good Faith. The later is limited to holding a belief that is justifiably mistaken or the 
duty not to harm one’s partner, while cooperation imposes, in addition to loyalty, a higher degree of care and 
well intentioned conduct that are assessed according to circumstances and the type of contract”. 
644 F. DIESSE, The requirement of…, p. 763: “o princípio de boa-fé é, acima de tudo, uma exigência de 
moralidade em seu aspect internacional ou psicológico, que é caracterizado pela apreciação e sanção da 
intenção de causa dano identificada no devedor no cumprimento de sua obrigação” (“the principle of good 
Faith is above all a requirement of morality in its international or psychological aspect which is characterized 
by appreciation and sanctioning of the intention to cause harm found in the debtor in the performance of his 
obligation”). 
645 F. MARRELLA, La nuova lex mercatoria..., p. 715: (“... un generale dovere di cooperazioni tra le parti. In 
base a tale principio, ciascuna delle parti tenuta a cooperare con la controparte quando questa può 
ragionevolmente attendersi tale cooperazione per l’adempimento delle proprie obligazioni. Tale principio, 
che sprime in senso transnazionale la nozione di buona fede oggetiva (la corretezza dell’articolo 1175 in 
diritto italiano)”.  
646 “les conventions doivent s’interpréter de bonne foi, chaque partie ayant l’obligation d'avoir à l'égard de 
l'autre un comportement qui ne puisse lui nuire…”; “diligence normale, utile, et raisonnable dans la 
sauvegarde de leurs intérêts”. 
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diligência, segundo M. CORDEIRO, “corresponde à medida de esforço ou de colaboração 

exigível ao devedor no cumprimento de suas obrigações”647.  

FORTHIER vê a exigência de determinado grau de diligência como uma aplicação do 

princípio da boa-fé, mas também como decorrência da lealdade648. Segundo FORTHIER, 

ainda, no cumprimento de sua obrigação de meio, o contratante razoável deve aportar toda 

a prudência e diligência ao cumprir uma obrigação de meios. Nesse sentido, o artigo 5.1.4 

dos Princípios UNIDROIT, e seu comentário, coloca a diligência como critério para 

avaliação da conformidade da conduta de determinada parte ante um obrigação de meio ou 

best efforts649. 

A diligência e a prudência são, assim, critérios de avaliação de um comportamento 

segundo a boa-fé. Da mesma forma, a razoabilidade, de que se tratou no item 3.5 acima. 

Como se afirmou, a razoabilidade não é sinônimo da boa-fé, mas com ela desenvolve 

relações de complementaridade e de reforço650. O razoável ou a razoabilidade651 é, assim, 

como se concluiu, critério de qualificação, avaliação e conformidade de um 

comportamento com aquilo que exige a boa-fé; parâmetro de referência para avaliação da 

boa-fé em um caso concreto, meio de sua concretização, representado pela busca do que é 

normal, mediano, do que se pode esperar. 

 

4.2.2. Noção preliminar proposta para a boa-fé  
 

Considerando a investigação acima, pode se considerar, até este momento, os 

seguintes atributos para qualificar a boa-fé na nova lex mercatoria: (i) princípio geral ou 

sobreprincípio, a partir do qual são extraídos regras, deveres e outros princípios (cujo 

sentido é informado pela boa-fé); (ii) voltado para aumentar a segurança das relações 

contratuais e também aportar flexibilidade a elas e ao direito; (iii) baseado na tutela da 

confiança ou da expectativa legítima ou razoável; (iv) que exige das partes (a) 

comportamento ou conduta leal; (b) transparente; (c) diligente; (d) razoável e também (e) a 

obrigação de considerar os interesses da outra parte, (f) com ela devendo cooperar na 

                                                        
647 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1229) 
648 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 356, também afirma que “a diligência exigida co contratante, por 
meio do atraso razoável, é entendida como uma aplicação do princípio de boa-fé que domina as relações do 
comércio internacional” (“la diligence requise du contractant, à travers le délai raisonnable, est entendue 
comme une application du principe de bonne foi qui domine les rapports du commerce international”). 
649 Comentário 1 ao Artigo 5.1.4 dos Princípios UNIDROIT (2010). 
650 WEISZBERG, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International…, §424.  
651 Tal como ocorrer com a “cooperação”, há quem, L. DUONG, Le raisonnable das les principes…, e ntende 
o “razoável” de forma mais ampla, como intercambiável do que se entende neste trabalho por boa-fé. 
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medida necessária para cumprimento de suas obrigações e do contrato, (g) de modo a 

assegurar a consecução de sua finalidade e a materialização de seu espírito. 

4.3. Operação da boa-fé 
 

Antes de investigar alguns elementos da operação da boa-fé na nova lex 

mercatoria, é importante retomar brevemente (i) a objetividade e a subjetividade da boa-fé, 

como discutido no item 3.2 acima; (ii) as funções da boa-fé no direito comercial 

internacional e (iii) a criação de deveres acessórios ous ecundários. 

 

4.3.1. Objetividade e subjetividade da boa-fé no comércio internacional 
 

A nova lex mercatoria é informada pela boa-fé objetiva. Este princípio traduz-se 

numa regra ou diretiva de comportamento, pautada na conduta exterior e nos valores 

externos (setor do comércio, contrato, práticas e usos, etc.) os contratantes e não moldada 

pelo seu respectivo estado psicológico (boa-fé subjetiva).  

Contudo, como ressaltado, ainda que seja objetiva, há um caráter de subjetividade 

que lhe é inafastável e decorre da sua própria natureza de norma aberta. A boa-fé é, assim, 

objetiva e subjetiva. Esta subjetividade consiste na variabilidade do conteúdo da boa-fé em 

função das circunstâncias ou elementos de fato do caso concreto, tais como as partes e sua 

qualidade, contrato (seu tipo, duração e finalidade), obrigações do caso específico e os 

eventos ocorridos após sua celebração. 

Assim, a boa-fé tem dois pólos. Pelo objetivo, são colocados em jogo os elementos 

não relacionados ao caso, constantes e invariáveis para além da relação em concreto 

analisada. Pelo pólo subjetivo, não se quer referir à boa-fé subjetiva, mas à subjetividade 

do caso. 

 

4.3.1.1.O tipo do contrato e a incidência da boa-fé 
 

JALUZOT comenta que “é impossível concordar com esta afirmação desatualizada 

de que a boa-fé seria mais influente em certas categorias de contratos do que os outras, o 

que implicaria a contrario que algumas categorias seriam menos sujeitas à boa-fé do que 

outras, não por causa das circunstâncias particulares, mas pela natureza do contrato, 

independentemente da vontade das partes e do juiz. A influência da boa-fé não dependeda 
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natureza, mas, essencialmente, das circunstâncias que cercam o contrato, que é o que 

revela o estudo da jurisprudência”652. 

Claro, não há contratos que não estejam sujeitos à incidência do princípio da boa-

fé. Isto é, de fato, correto. Mas, mesmo assim, em determinados tipos de contrato há mais 

oportunidades e campo para atuação da boa-fé do que outros.  

Primeiro, por elementos de fato que se repetem em vários casos e podem, nessa 

medida, ser objeto de alguma abastração e generalização quanto aos efeitos da boa-fé. Há 

alguns deveres acessórios que surgem apenas em determinados tipos de contrato. É esse o 

sentido do Comentário 3 ao artigo I.1.1 da lista de princípios da CENTRAL: “a aplicação 

do princípio da boa-fé nunca é um processo puramente mecânico, mas sempre requer a 

determinação do que é a conduta apropriada de uma parte, levando em consideração todas 

as circunstâncias. Esta análise deve incluir a natureza do próprio contrato. Assim, a 

referência à ‘duração do contrato’ na línea (b) tem por objetivo indicar que o prazo pode 

ser um fator importante para amplificar para as partes os deveres a elas impostos pelo 

princípio da boa-fé” 653.  

Assim, em contratos de longo prazo, relacionais, o princípio da boa-fé quase 

sempre imporá deveres mais elevados de boa-fé se comparados com contratos instantnes 

de troca. YEE, a respeito dos contratos relacionais, afirma que “nesses dinâmicos negócios, 

as partes não conseguem prever toda e qualquer contingência. (...)”, de modo que o quadro 

clássico deveria ser repintado como segue: (1) os contratantes prudentes reconhecem que a 

desvantagem da concessão é menor do que a desvantage, de ser excluído do negócio; (2) 

em contratos de longo prazo, as partes subordinam interesses de curto prazo a interesses 

maiores de longo prazo – um espírito de cooperação existe quando os contratantes exercem 

                                                        
652 JALUZOT, p. 294: “en outre il est impossible de souscrire à cette affirmation surannée selon laquelle la 
bonne foi serait plus influente dans certaines categories de contrats que d’autres, ce qui impliquerait a 
contrario que certains seraient moins soumis à la bonne foi que d’autres en raison non de circonstances 
particulières, mais de la nature du contrat, indépendamment de la volonté des parties et du juge. L’influence 
de la bonne foi ne depend pas de la nature mais essentiellement des circonstances qui entourent le contrat, 
c’est ce que fait apparaître l’étude de la jurisprudence”. 
653 Comentário 3: “the application of the good faith principle is never a purely mechanical process, but 
always requires a determination of what is deemed to be a proper conduct of a party, taking into account all 
circumstances of the concrete case. This analysis must include the nature of the contract itself. Thus, the 
reference to the ‘duration of the contract’ in subsection (b) is meant to indicate that the time factor may play 
an important role as an ‘amplifier’ for the parties’ duties imposed on them by the good faith principle. Thus, 
in long-term, ‘relational’ contracts, the principle of good faith will almost always impose increased duties of 
good faith on both parties as compared to ‘one off’ exchange contracts”. Vide http://www.trans-
lex.org/901000. 
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alguma limitação na busca do próprio interesse para o sucesso do empreendimento; e (3) a 

utilidade simbólica do gesto de cooperação é essencial”654
  

Assim, um contrato associativo ou de longo prazo têm uma incidência maior da 

boa-fé do que um contrato de compra e venda, de execução instantânea. Não que este não 

esteja sujeito à boa-fé; ao contrário, sua execução deve a ela se conformar. Mas justamente 

por ser de execução instantânea, e não continuada, é mais fácil para as partes preverem 

eventuais contingências, eventos futuros ou circunstâncias alteradas. Até porque, há menos 

tempo para que tais ocorram. Fique claro, porém, que na sua ocorrência, exigindo das 

partes alguma cooperação para garantir a consecução da finalidade do contrato ou 

preserver os interesses dessa parte (mitigação da danos, por exemplo), a boa-fé é aplicável 

tal qual nos contratos de outra categoria. Em resumo, o que se quer dizer é: a boa-fé deve 

ser chamada em menos oportunidades para atuar em alguma circunstância do contrato, mas 

em sendo, não há razão para sua incidência ser diferente da dos demais contratos. 

É esse o sentido, por exemplo, do que afirma DIESSE: “o dever de cooperação [que, 

como visto, para ele faz as vezes da boa-fé655] pode ser visto como uma obrigação de cada 

parte levar em consideração as características particulares desse tipo de relação contractual 

(internacional) e adaptar sua conduta de acordo, tal como pode ser inferido da distância 

entre as partes, a natureza alheia (extraneous) do contrato, sua longa duração e às vezes a 

qualidade ou a personalidade das partes ou a complexidade do negócio em si”656.  

E também é, nesse sentido, que a observação de BERNARDINI deve ser 

compreendida: “os elementos constitutivos da regra (dever de negociar de boa-fé) são a 

relação contractual de longo prazo e a confiança mais próxima gerada entre as partes, por 

esse tipo de relação, especialmente no case de uma joint venture. A ideia básica que sbjaz a 

regra em exame (dever de negociar de boa-fé) é que a pessoa que se vincular a uma relação 

                                                        
654 W. P. YEE, Protecting Parties’ Reasonable…, pp. 197-8: “in these dynamic transactions, parties cannot 
provide for every contingency (…); “The classical picture should be repainted as follows: (1) prudent would-
be contractors concede ground to the point where the disutility of concession is less than the disutility of 
being excluded from the deal; (2) in long-term dealings, parties subordinate short-term interests to greater 
long-term interests a spirit of co-operation exists where contractors exercise some restraint in the pursuit of 
self-interest for the success of the venture; and (3) the symbolic utility of a co-operative gesture is essential”. 
655 Vide item 4.2.1 acima. 
656  F. DIESSE, The requirement of…, pp. 737-8: “it (dever de cooperar) can also be seen as being an 
obligation of each party to take into account the particular characteristics of this type of contractual relations 
(internacional) and to adapt their conduct accordingly, such as what can be inferred from the distance 
between the parties, the extraneous nature of the contract, its long duration, and sometimes the quality or the 
personality of the parties, or the complexity of the transaction”. 
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contractual caracterizada pela longa duração deve lidar com seu parceiro de maneira franca 

e leal”657. 

   

4.3.2. Boa-fé como critério interpretativo, de integração ou corretivo 
 

Apesar das variações a respeito do tema, propôs-se que, do ponto de vista 

decisório, a aplicação da boa-fé na nova lex mercatoria, em um caso concreto pode ser 

dividida em (i) corretiva; (ii) integrativa e (iii) interpretativa. 

A corretiva, no âmbito do comércio internacional, deve ser excepcionalíssima, em 

casos gravíssimos de abalo da economia do contrato ou de ordem pública. Trata-se de 

preservar a alocação de riscos feita pelas partes, como expressão de sua autonomia da 

vontade e do respeito ao pacta sunt servanda. Em outros contratos, como aqueles 

envolvendo uma relação de consumo, sua incidência é maior, mais frequente. 

Quanto às duas outras funções, interpretação e integração, elas são de difícil 

distinção entre si e serão tratadas no item a seguir. 

  

Além dessa classificação sob o ponto de vista decisório, há também a categorização 

dos deveres e regras extraídos da boa-fé a partir das fases contratuais – criticada por 

JALUZOT em razão de sua artificialidade causada pelo imbricamento, na prática, entre a 

negociação, formação e execução, e também extinção do contrato658. 

De qualquer modo, apesar desse fato, parece-nos interessante, mesmo que 

brevemente, discorrer sobre a incidência da boa-fé no ciclo contratual. É o que será objeto 

de análise no item 4.3.2.2 abaixo. 

4.3.2.1.Interpretação e integração segundo a boa-fé 
 

FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN comentam que o “princípio mais geral da 

interpretacão do contrato é que ele deve ser interpretado segundo a boa-fé” e que isso é 

“apenas um outro modo de dizer que a interpretação literal não deve prevalecer sobre a 

                                                        
657 P. BERNARDINI, Piero, Is the duty to cooperate in long-term contracts a substantive transnational rule, in 
E. GAILLARD (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration, ICC Publishing, n. 480, 
Paris, 1993, cf. disponível [online] in www.Trans-Lex.org/110000, p. 144: “the constituent elements of the 
rule are the long-term contractual relationship and the closer confidence generated between the parties by 
such type of relationship, particularly in case of a joint venture. The basic idea underlying the rule under 
examination is that a person who engages in a contractual relationship characterized by a long duration must 
deal with its partner in a frank and loyal manner”. 
658 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 294. 
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interpretação que refletir a real intenção das partes”659. COUTO E SILVA aponta que, na 

interpretação, “a boa-fé dá o critério para a valorização judicial, não a solução prévia”660. 

A interpretação segundo a boa-fé é o meio de se preservar a consecução da 

finalidade do contrato, seu espírito (princípio da materialidade661). Nesse sentido, outro 

elemento importante para a interpretação é a conjugação com o princípio favor contractus, 

i.e., “a intenção de manter vivo, tanto quanto possível, o contrato, limitando rigorosamente 

o número de casos em que é possíve colocar em discussão sua validade ou ainda colocar 

fim a sua existência antes de sua expiração”662 –que se desdobra também em dar efeito útil 

às suas cláusulas663. 

A interpretação do contrato compreende a determinação de seu conteúdo, com 

imposição de obrigações e deveres acessórios664. Segundo COUTO E SILVA, “por meio da 

interpretação da vontade, é possível integrar o conteúdo do negócio jurídico com outros 

deveres que não emergem diretamente da declaração. Em muitos casos, é difícil 

determinar, com firmeza, o que é resultado da aplicação do princípio da boa-fé e o que é 

conquista da interpretação integradora. É certo que tal forma de interpretação serve, 

realmente, para aumentar o conteúdo do negócio jurídico, mas por outro lado, não é menos 

exato do que se adstringe, tão-somente, à pesquisa e explicitação volitiva das partes no 

momento da constituição do ato, não abrangendo, por consequência, as mesmas situações 

atingidas pelo princípio da boa-fé, o qual traça uma órbita bem mais ampla, assumindo, por 

vezes função limitadora de direitos (inclusive formativos) dos partícipes da relação até o 

adimplemento de deveres e obrigações. Além disso, o princípio da boa-fé revela-se como 

delineador do campo a ser preenchido pela interpretação integradora, pois, de perquirição 

dos propósitos e intenções dos contratantes, pode manifestar-se a contrariedade do ato aos 

bons costumes ou à boa-fé” 665. 

Por isso, como mencionado, torna-se difícil, especialmente na prática, dinstinguir 

                                                        
659 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN…, p. 824: “the most general principle of contractual interpretation is 
that contracts should be interpreted in good faith”; “the requirement that contracts be interpreted in good faith 
is merely another way of saying that a literal interpretation should not prevail over an interpretation reflecting 
the parties’ true intentions”. 
660 C. COUTO E SILVA, A obrigação como processo..., p. 42, sintetiza que “a boa-fé dá o critério para a 
valorização judicial, não a solução prévia”. 
661 Vide A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil... pp. 1252 e ss. 
662 M. J. BONELL, Un “codice” internazionale ..., p. 107: “l’intento di tenere in vita, per quanto possibile, il 
contratto, limitando rigorosamente il numero dei casi in cui è possibile mettere in discussione a sua validità o 
comunque porre fine alla sua esistenza prima della scadenza” 
663 Tal como reconhecido no caso CCI 1434/1975 mencionado por FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN…, pp. 
824-5. 
664 B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 156. 
665 C. COUTO E SILVA, A obrigação como processo..., p. 36.  
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entre as duas funções. Mesmo assim, apesar dessa limitação, parece-nos que a distinção é 

útil para a fim de orientar o árbitro quanto à imposição desses obrigações, deveres e 

demais elementos objetivos (o polo objetivo da boa-fé).  

Isto porque a integração do contrato deve ser mais cautelosa e não pode alterar os 

termos do contrato ou a esfera de risco das partes em questão, assim como a interpretação. 

Por meio da integração, o árbitro impõe deveres, obrigações e completa o contrato de 

forma a promover a sua finalidade e preservar seu espírito – não alterá-lo, afetando a 

alocação de riscos feita pelas partes. Enfatize-se novamente que a análise da boa-fé a partir 

da teoria do risco é absolutamente fundamental para seu bom funcionamento e 

compreensão. 

E aqui os pressupostos estabelecidos para a implicação de termos (implication of a 

term) no direito inglês parecem ser de grande utilidade, e podem servir – adaptados ao 

contexto da nova lex mercatoria – como teste ou importante ponto de referência ou partida 

para que a tarefa de integração se desenvolva adequadamente, de forma não exagerada ou 

desmedida.  

Assim, os pressupostos (adaptados), cumulativos, que sugerimos, a partir do teste 

existente na Inglaterra, 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 público666. 

 

4.3.2.2.A incidência da boa-fé no ciclo contratual 
 

No caso Norsolor, o tribunal arbitral fixou que o princípio da boa-fé, que inspira a 

nova lex mercatoria, “deve presidir a formação e a execução dos contratos” 667.  

Apesar da resistência por parte de representantes dos sistemas de common law, 

como Inglaterra e Estados Unidos668, parece sedimentado o entendimento de que, na lex 

                                                        
666 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”.  
667 in Revue de l'Arbitrage, 1983, pp. 530-1, cf. disponível [online] in http://www.trans-lex.org/203131: “l’un 
des principes qui inspirent cette dernière est celui de la bonne foi qui doit présider à la formation et à 
l’exécution des contrats”. 
668 Vide, respectivamente, itens 2.3.1 e 2.3.2. 
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mercatoria, a boa-fé é aplicável a todo o ciclo contratual, incluindo no período das 

tratativas669 e também pós-contratual670. 

É à relação da boa-fé com essas duas fases que se volta a seguir. 

O Comentário 1 ao Artigo 1.7 (Boa-fé e Lealdade Negocial) dos Princípios 

UNIDROIT esclarece que “o comportamento das partes ao longo da vida contrato, 

incluindo a fase de negociação, devem se conformar à boa-fé e à lealdade negocial”671. Já 

seu Artigo 2.1.15 (Negociações de Má-fé) prevê que “(1) Cada parte é livre para negociar e 

não se torna responsável pela frustração em se chegar a um acordo. (2) Entretanto, uma 

parte que negocia ou suspende as negociações de má-fé é responsável pelas perdas 

sobrevindas à outra parte. (3) Está, em particular, de má-fé a parte que entra ou permanece 

em negociações sem a intenção de concluir um acordo com a outra”. O comentário 2 a tal 

artigo qualifica como negociar de má-fé a conduta da parte que deliberadamente ou por 

negligência tenha induzido em erro (misled) quanto à natureza ou termos do contrato 

proposto, seja por prestart declarações falsas ou enganosas quanto a fatos, ou por não 

reveler fatos que, dada a natureza das partes e/ou do contrato, deveriam ter sido 

revelados”672. 

Se a boa-fé aplicável às tratativas e ao período pós-contratual, também o são os 

deveres acessórios. 

                                                        
669 Sobre a culpa in contrahendo, vide A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., pp. 530-52:   “pode-
se considerar que, para Jhering, a culpa in contrahendo é um instituto da responsabilidade civil pelo qual, 
havendo nulidade no contrato, uma das partes, que tenha ou devesse ter conhecimento do óbice, deve 
indemnizar a outra pelo interesse contratual negativo”. A vasta jurisprudência no direito alemão divide os 
casos de culpa in contrahendo em três grupos: “um primeiro grupo de casos de culpa in contrahendo postula 
a existência, na fase preliminar, de um dever de protecção, a cargo das partes” (...) “... o dever de proteção se 
estendeu. Enetende-se que funciona ainda antes de começarem negociações formais, bastando que as partes, 
ou uma delas, a isso se disponha, e nessa qualidade, ‘atinja uma certa proximidade negocial’”; “(...) “Num 
segundo grupo, a culpa in contrahendo prevê deveres de esclarecimento a cargo das partes em negociação. A 
conclusão de um contrato na base de falsas indicações, de informação deficiente, ou, até, de ameaças ilícitas, 
independentemente da aplicabilidade do regime próprio dos vícios na formação da vontade, implica o dever 
de indemnizar, por culpa na formação dos contratos. Este dever de esclarecimento tem intensidade particular 
quando um contratante surja, perante o outro, como carecido de protecção especial”; (...) “Um terceiro grupo 
de casos ditos de culpa in contrahendo assenta na existência de um dever de lealdade entre as futuras partes 
no contrato. A sua distinção de um dever de esclarecimento, nem sempre clara, deriva de que, na lealdade, a 
censura in contrahendo não assenta tanto num âmbito informativo, mas antes no próprio comportamento 
assumido pelas pessoas. Subcaso importante da deslealdade pré-contratual concretiza-se quando, de modo 
especialmente injustificado, se abandonem negociações em curso ou quando, de forma condenável, se faca 
desembocar o processo num contrato nulo”. 
670 F. DIESSE, The requirement of…, p. 742. 
671 Comentário 1 ao Artigo 1.7 (Boa-fé e Lealdade Negocial) dos Princípios UNIDROIT 2010: “(...) the 
parties’ behaviour throughout the life of the contract, including the negotiation process, must conform to 
good faith and fair dealing”. 
672 Comentário 1 ao Artigo 2.1.15 (Negociações de Má-Fé) dos Princípios UNIDROIT 2010: “(...) other 
instances are where one party has deliberately or by negligence misled the other party as to the nature or 
terms of the proposed contract, either by actually misrepresenting facts, or by not disclosing facts which, 
given the nature of the parties and/or the contract, should have been disclosed”. 
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Segundo DIESSE, examinando a jurisprudência “pode-se dividir os deveres pré-

contratuais em duas categorias: aquelas que tem por objetivo preservar a integridade da 

palavra de uma pessoa (…) Além dos deveres negativos para não induzir em erro (mislead) 

o parceiro, nem explorar a fraqueza ou a situação do parceiro em detrimento deste, o 

comércio internacional dá bastante importância ao dever de informar a outra oarte quanto a 

fatos que provavelmente sejam decisivos ou esclareçam o consentimento”. Estas 

obrigações têm autonomia em relação ao contrato673.  

Já quanto à relação dos deveres secundários e a fase pós-contratual, DIESSE observa 

que: “de uma maneira geral, podemos dizer, numa primeira série de hipóteses, que as 

obrigações pós-contratuais descobertas pelo juiz ou consentida pelas partes tem como 

objtivo ‘liquidar’ a situacão que o contrato deu causa. Certamente, a questão é mais aguda 

para os contratos de longo prazo ou de execução continuada do que para contratos de 

execução instantânea” 674  

 COUTO e SILVA ressalta que “a particularidade mais importante de algumas 

obrigações anexas é a de ainda perdurarem, mesmo depois do adimplemento da obrigação 

principal, de modo que, quando se diz que o adimplemento extingue a relação jurídica, se 

deve entender que extingue um crédito considerado” 675 . M. CORDEIRO, por sua vez, 

enfatiza que “os deveres acessórios manifestam-se, também, depois de extinta a obrigação: 

é a pós-eficácia das obrigações ou culpa post factum”676. 

 Assim, no item seguinte serão analisados os deveres acessórios no contexto da nova 

lex mercatoria. 

 

4.3.3. Os deveres acessórios extraídos da boa-fé 
 

A partir da boa-fé são extraídos e enunciado regras, deveres, standards e até mesmo 

princípios que estão sujeitos à boa-fé. É a boa-fé a medida de sentido e implementação 

                                                        
673 F. DIESSE, The requirement of…, pp. 743-4: “upon examination of case law, the precontractual duties may 
be regrouped into two categories: those where the aim is to preserve the integrity of one’s word (...) Apart 
from the negative duties not to mislead one’s partner, not to exploit the partner’s situation or weakness to his 
detriment, international trade places great importance on the duty to inform the other party of all facts likely 
to be decisive or to enlighten his consent”. 
674 F. DIESSE, The requirement of…, p. 746: “d’une manière général, on peut dire, dans une première série 
d’hypothèses, que les obligations postcontractuelles découvertes par le juge ou consenties par les parties ont 
pour objet de ‘liquider’ la situation que le contrat a egendrée. Assurément le problème se pose avec plus 
d’acuité pour les contrats à long terme ou à execution successive que pour les contrats à exécution 
instantanée”. 
675 C. COUTO E SILVA, A obrigação como processo..., p. 92. 
676 A. M. CORDEIRO, Da Boa-Fé no Direito Civil..., p. 1291. 
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desses deveres. E é este um relevante efeito de ser (e a importância de ser corretamente 

classifcada) como princípio geral. É o que também constatam FOUCHARD, GAILLARD, 

GOLDMAN: “o princípio da boa-fé é particularmente útil quando entendido como base para 

regras mais específicas, que podem por sua vez se tornar princípios gerais” 677. 

Como já se afirmou, também por obra da jurisprudência arbitral e das fontes 

materiais da nova lex mercatoria, há regras e deveres específicos que, com o passar do 

tempo, tornam-se tão consolidados que se destacam da boa-fé e são tratados de forma 

autônoma e, às vezes, alçados até de princípios, como os deveres de sigilo e de 

minimização de danos678.  

São desdobramentos da boa-fé e a jurisprudência arbitral assim reconhece. E por 

isso, e por ser a boa-fé princípio fundamental, a ela tem de se conformar e nela repousa seu 

respectivo sentido679 . É uma relação distinta do que a boa-fé tem com o pacta sunt 

servanda, de acomodação entre ambos os princípios.  

 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. 

 Dentre esses deveres específicos (também deonominados de secundários, 

acessórios, anexos ou instrumentais), reconhecidos na nova lex mercatoria, pode-se citar o 

dever de negociar de boa-fé, por exemplo. Este, segundo BERNARDINI, citando um laudo 

arbitral não publicado do caso Suisse Oil v. Gabão, “implica o dever de respeitar o 

arcabouço (framework) para esse negociação já previsto no contrato e de se abster de 

reabrir discussões sobre pontos que já haviam sido acordados” 680 . O jurista italiano 

também identifica o dever de renegociar contratos de longo prazo em caso de alteração de 

circunstâncias681.  

 Em um outro laudo (CCI 2508/1976), os árbitros decidiram que é contrário ao 

dever de boa-fé fazer propostas não razoáveis ou deixar de aceitar as que assim sejam, com 

a obrigação de se abster de de toda proposição ou conduta capaz de conduzir ao fracasso 

                                                        
677 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN…, p. 819: “the principle of good faith is particularly useful when 
understood as providing the basis for more specific rules, which may in turn become general principles”. 
678 V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 374. 
679 É nesse sentido que B. JALUZOT, La bonne foi dans les ..., p. 230, ressalta a boa-fé como elemento 
organizador de outras regras e princípios em torno de si. Estes, por sua vez, só fazem sentido e são ligados 
uns aos outros pela boa-fé.  
680 P. BERNARDINI, Piero, Is the duty to cooperate …, pp. 143-4: “the obligation to negotiate implies the duty 
to respect the framework for such negotiation already provided by the contract and to refrain from reopening 
the discussion on the points already agreed upon”. 
681 P. BERNARDINI, Piero, Is the duty to cooperate …, pp. 140. 
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das negociações682. 

 Outra regra que decorre da boa-fé é a proibição ao comportamento contraditório, às 

reconhecida e denominada, na nova lex mercatoria, às vezes por venire contra factum 

proprium, outras por ou estoppel.  

 CREMADES ressalta que “a doutrina do estoppel é uma outra consequência 

normative da boa-fé como princípio geral de direito. Como Díez Picazo destaca, a boa-fé 

implica ‘um dever de conduta consistente, consistente na necessidade de se observer no 

future a conduta que atos anteriores tornaram previsível. (…) O estoppel (…) não extingue 

o direito, mas limite seu exercío. Ele postula a impossibilidade do exercício de um 

direito’”683. 

PINSOLLE, por sua vez, define o estoppel no comércio internacional – também 

exprimido como a probição de venire contra factum proprium – como a “impossibilidade 

de uma parte se beneficiar de alegações contraditórias, quando uma tal pretensão  

prejudicar a outra”684. E FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN o entendem como “ princípio 

pelo qual a parte não pode se contradizer em detrimento da outra”685.  

O laudo CCI 11849/2003 prevê obrigação de não se beneficiar de forma indevida 

dos remédios contratuais previstos em caso de inadimplemento – o que se assemelha mais 

ao regime do abuso de direito686. 

 O Comentário 1 ao Artigo 1.7 dos Princípios UNIDROIT (Boa-fé e Lealdade 

Negocial) elenca como aplicação da boa-fé especialmente o estoppel, previsto no artigo 

1.8, dos Princípios UNIDROIT como proibição ao comportamento contraditório (em 

inglês, inconsistent behaviour): “Comportamento Contraditório: Uma parte não pode agir 

contrariamente às expectativas suscitadas na outra, quando esta confiou razoavelmente 

naquelas expectativas e agiu em prejuízo de si própria”. Após situar essa proibição como 

aplicação direta da boa-fé, o Comentário 1 pontua – de forma mais ampla do que 
                                                        
682  M. BASSO, Âmbito de Aplicação dos Princípios UNIDROIT sobre os Contratos Comerciais 
Internacionais, in Revista Jurídica UNIGRAN, 1999, pp. 55-6; S. JARVIN e Y. DERAINS, Collection of ICC 
Arbitral Awards 1974-1985, The Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers/Deventer, 1990, pp. 
274-7; 292-6 e V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, pp. 377. 
683 B. M. CREMADES, Good Faith in International Arbitration…, p. 769: “the doctrine of estoppel is another 
normative consequence of good faith as a general principle of law. As Díez Picazo points out good faith 
implies “a duty of consistent conduct, consisting in the need to observe in the future, the conduct that prior 
acts made foreseeable.” The doctrine of estoppel (…) does not extinguish the right, but rather only limits its 
exercise. It postulates the inability to exercise the right”. 
684 P. PINSOLLE, Distinction entre le principe…, p. 906. 
685 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN…, p. 819: “this is the case, for example, of the principle that a party 
cannot contradict itself to the detriment of another”. 
686 O laudo do caso CCI 10671, em que o direito grego se aplicou, também faz referênciaà vedação ao 
comportamento contraditório, como relatado por E. S. ROMERO, Note to ICC Award No. 10671, Clunet, 
2006, cf. disponível [online] in www.trans-lex.org/196106. 
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sustentada por CREMADES acima – que de tal proibição pode surgir a criação de direitos ou 

na perda, suspensão ou modificação de direitos. 

 Há também o dever de diligência, que, de acordo com o laudo 2291/1975 deve ser 

normal, útil e constante na salvaguarda dos interesses mútuos687. 

 Ao lado deles, merece também destaque o dever de informação, que BERNARDINI, 

com base no caso Klöcker, repute de dever de full disclosure688. De acordo com AUER, “a 

boa-fé é fonte do deber de informar a outra parte sobre circunstâncias que são relevantes 

para suas decisões contratuais. Este dever, contudo, não implica um dever geral de reveler 

(disclose). O dever de reveler existe apenas em casos excpecionais em que a outra parte 

poderia razoavelmente esperar informação em razão de circunstâncias especiais”689. O 

dever de infromação foi reconhecido e sancionado, por exemplo, também no caso CCI  

4381/81, estabelecendo-se a obrigação de informação recíproca sobre particularidade das 

normas aplicáveis ao contrato690, e também no caso  CCI 12127/2003, em que a parte não 

foi liberada do dever de informação mesmo após a extinção do do contrato já que 

continuous as vendas691.   

 De bastante relevância, é o dever de minimizar os danos. Este, de origem inglesa692, 

segundo REIFEGERSTE e WEISZBERG, “impõe à vítima de um dano que tome todas as 

‘medidas razoáveis’ para limitar ou, de fato, reduzir tais danos”693. OSMAN menciona que 

                                                        
687 M. BASSO, Âmbito de Aplicação..., pp. 55-6 e S. JARVIN e Y. DERAINS, Collection of ICC ..., pp. 274-7. 
688 P. BERNARDINI, Piero, Is the duty to cooperate …, pp. 143-4: “the obligation to negotiate implies the duty 
to respect the framework for such negotiation already provided by the contract and to refrain from reopening 
the discussion on the points already agreed upon”. 
689 M. AUER, The Structure of Good Faith…, p. 34: “finally, good faith is the source of a duty to inform the 
other party of circumstances which are relevant for its contractual decisions.106 This, however, does not 
imply a general duty to disclose. The duty to disclose exists only in exceptional cases where the other party 
could reasonably expect information in light of special circumstances”. A afirmação da autora é baseada na 
jurisprudência e doutrina alemãs sobre o tema. 
690 M. BASSO, Âmbito de Aplicação..., pp. 55-6 e S. JARVIN e Y. DERAINS, Collection of ICC ..., pp. 274-7. 
691 Cf. disponível [online] in www.kluwerarbitration.com. 
692 No caso LCIA 4.533/2004 (cf. disponível [online] in www.kluwerarbitration.com), decidiu-se que, em um 
Mercado em alta, “de fato, pelo direito inglês, presume-se que a o comprador razoável mitigará suas perdas 
indo ao mercado imediatamente após o descumprimento do contrato pelo vendedor, para comprar bens 
substitutos (…) tudo o que é exigido da parte inocente em medir seus danos é que ele aja razoavelmente de 
modo a não incrementar indevidamente os danos causados pelo inadimplemento” (“indeed, under English 
law, it is assumed that the reasonable buyer will mitigate his loss by  going into the market, immediately 
following the seller's breach of contract, to buy replacement goods” (…) All that is required of the non-
defaulting party in measuring his damage is that he act reasonably so as not unduly to enhance the damages 
caused by the breach”). 
693  S. REIFEGERSTE, G. WEISZBERG, Obligation de minimiser le dommage et ‘raisonnable’ en droit du 
commerce international in Revue du Droit des Affaires Internationaux, n. 2, 2004, p. 182: “‘l’obligation de 
minimser le dommage’impose, en effet, à la victim d’un prejudice de prendre toutes les ‘mesures 
raisonnables’ afin de le limiter, voire de le réduire’”. V. FORTHIER, Le raisonnable dans…, p. 368: “les règles 
qui gouvernent la rupture des relations contractuelles traduisent de façon remarquable, l’espirit de 
cooperation qui anime les relations du commerce international et qui doit perdurer en debit d’incidents graves 
dans l’éxecution. En effet, et alors meme que la rupture est imminente, voire consommé, pèse sur le créancier 
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nos casos CCI 2103, 2216 e 2404 foram reconhecidos694.  

 O Artigo 7.4.8 (Mitigação de Dano) dos Princípios UNIDROIT prevê que “(1) A 

parte inadimplente não é responsável por danos sofridos pela parte prejudicada na medida 

em que esses danos poderiam ter sido reduzidos com a adoção de medidas razoáveis por 

parte desta; (2) A parte prejudicada tem direito a reaver quaisquer despesas que tenha 

razoavelmente realizado na tentativa de reduzir os danos”. 

 Além deles, há vários outros deveres e regras extraídos, no âmbito do comércio 

internacional, a partir da boa-fé, tais como o dever de sigilo, direito à compensação, a 

exceptio non adimpleti contractus (em inglês, right to withhold performance695). Para um 

elenco mais geral, vide o Comentário 1.7 aos Princípios UNIDROIT 696  e também o 

Comentário 4 ao Artigo I.1.1 da lista de princípios da CENTRAL697. 

 

4.4. Elementos centrais da boa-fé no comércio internacional 
 

Os elementos centrais da boa-fé na nova lex mercatoria, cuja identificação e 

entendimento contribuem para um regime mais transparente e previsível da concretização 

desse princípio (considerando-se sempre, como premissa, que ela não é passível de 

definição em abstrato, de modo que sua eficácia se dá na medida de sua concretização em 

cada caso), favorecendo o desenvolvimento e previsibilidade da própria lex mercatoria 

tanto em relação à societas mercatorum quanto com as demais ordens jurídicas, são: 

Primeiro, que a boa-fé implica uma obrigação positiva, de fazer. 

SUMMERS propôs uma noção excludente da boa-fé, segundo a qual “a exigência 

geral de boa-fé contratual exige que as partes não ajam desonestamente ou contrariamente 

                                                                                                                                                                        
le devoir d’agir pour preserver les interest commerciaux du debiteur ou pour minimizer les pertes subies du 
fait de la rupture. En outré, les consequences financières de cette rupture ne doivent être drastiques pour le 
contractant en faute: il faut notamment en modérer le montant”.  
694 F. OSMAN, Les principes généraux..., pp. 183-4. 
695 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN…, pp. 829-30, comentam que o direito de suspender o cumprimento de 
sua obrigação, em caso de inadimplemento da outra parte, foi considerado no caso CCI 2540/1980 como 
princípio geral da lex mercatoria. 
696  Pelo Comentário 1 ao Artigo 1.7 dos Princípios UNIDROIT considera-se também que as seguintes 
disposições dos Princípios são aplicação direta ou indireta do princípio da boa-fé: 1.9(2); 2.1.4(2)(b), 2.1.15, 
2.1.16, 2.1.18 e 2.1.20; 2.2.4(2), 2.2.5(2), 2.2.7 e 2.2.10; 3.2.2, 3.2.5 e 3.2.7; 4.1(2), 4.2(2), 4.6 e 4.8; 5.1.2 e 
5.1.3; 5.2.5; 5.3.3 e 5.3.4; 6.1.3, 6.1.5, 6.1.16(2) e 6.1.17(1); 6.2.3(3)(4); 7.1.2, 7.1.6 e 7.1.7; 7.2.2(b)(c); 
7.4.8 e 7.4.13; 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.10(1). Ressalte-se, porém, que, ainda que os Princípios UNIDROIT sejam 
uma das mais importantes fontes de cognição da nova lex mercatoria, eles não são considerados no todo, en 
bloc, como lex mercatoria, cabendo analisar caso a caso. Vide, a respeito, A. B. SCHULZ, Os contratos 
comerciais internacionais..., pp. 96 e ss. 
697 Há, aqui, um reparo a ser feito. Pelo Comentário 4 ao Artigo I.1.1 da lista de princípios da CENTRAL o 
princípio pacta sunt servanda é derivado da boa-fé – o que, como se viu no item 3.4 acima, não é correto. A 
respeito, vide F. OSMAN, Les principes généraux..., p. 35. 



 165

aos standards de lealdade negocial nas relações contratuais… Ao mesmo tempo, a boa-fé 

também exige que não haja desonestidade ou deslealdade (…)”698. 

Não nos parece adequado, por mais que se repute as condutas desonestas na prática 

em termos objetivos. A boa-fé deve ser vista em termos de um comportamento positivo 

(agir). Esse sentido decorre da própria acepção objetiva da boa-fé no comércio 

internacional e é refletida no dever de lealdade e de cooperação, levando em conta os 

interesses da outra parte na medida necessária para consecução da finalidade do contrato. 

Segundo, a boa-fé é voltada para a consecução da finalidade do contrato. 

 COUTO e SILVA, ao tratar da obrigação como processo, vê o vínculo obrigacional 

“como uma ordem cooperadora, formadora de uma unidade que não se esgota na soma de 

seus elementos”. Assim, “sob o ângulo da totalidade, o vínculo passa a ter sentido próprio, 

diverso do que assumiria se se tratasse de uma pura soma de suas partes, de um compósito 

de direitos, deveres e pretensões, obrigações e exceções”. Nesse sentido, “a obrigação, 

vista como processo, compõe-se, em sentido largo, do conjunto de atividades necessárias à 

satisfação do credor [das partes, nos parece mais adequado]” e “é precisamente a 

finalidade que determina a concepção da obrigação como processo”. Trata-se, dessa forma, 

de um “elo de cooperação, em face do fim a que visam” 699. 

 Assim, a boa-fé age de modo a assegurar a consecução da finalidade do contrato, 

da materialização de seu espírito (princípio da materialidade). O princípio da boa-fé é 

assim essencialmente teleológico. Apenas para ilustrar esse ponto, no caso CCI 

11440/2003, o tribunal arbitral considerou um ato como meramente formalista, o que foi 

reputado contrário à boa-fé700. 

 O terceiro elemento central é, salvo nos casos de ordem pública, a estrita 

observância à alocação de riscos feita pelas partes como parâmetro principal de avaliação 

da boa-fé no caso concreto. Assim, não pode um árbitro, em nome da boa-fé, imputar a 

uma parte um risco que não havia assumido. Trata-se de medida de respeito à expectativa 

legítima ou razoável das partes. E é por isso que a atenção às funções da boa-fé é relevante.  

 Assim, ante esses elementos centrais, propomos os seguintes atributos para 

qualificar a boa-fé e orientar seu funcionamento na nova lex mercatoria: (i) princípio geral 

                                                        
698 R. S. SUMMERS, The conceptualistaion of good faith in American contract law – a general account, in R. 
ZIMMMERMANN, S. WHITTAKER (ed.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge, 2000, 
pp. 135-6: “a general requirement of contractual good faith requires that parties do not deal dishonestly or 
contrary to standards of fair dealing in contract negotiations. (...) At the same time, good faith also requires 
that there be no dishonesty or unfairness (…)”. 
699 C. COUTO E SILVA, A obrigação como processo..., pp. 19 e ss. 
700 Cf. disponível [online] in www.kluwerarbitration.com. 
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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 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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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 

ordem pública vinculada ao direito internacional privado, relevante, por exemplo, para 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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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 

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, 
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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 público701. 

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. 

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-

                                                        
701 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”.  



 174

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 

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 
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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. 

  



 176

BIBLIOGRAFIA 
 

AJANI, Gianmaria, SERAFINO, Andrea, TIMOTEO, Marina, Diritto dell’Asia orientale – 

Trattato di diritto comparato diretto da Rodolfo Sacco, Torino, Utet, 2007. 

AMOUSSOU-GUÉNOU, Roland, Perspectives des Principes Asean (Ou Asiatiques) du 

droit des contrats, in Revue de droit des affaires internationales, 2005, pp. 573-591. 

ANCEL, Bertrand, The Tronc Commun Doctrine – Logics and Experience in International 

Arbitration, in Journal of International Arbitration, 1990, pp. 65-72. 

ARAÚJO, Nádia de, A Nova Lei de Arbitragem e os “Princípios Uniformes dos Contratos 

Comerciais Internacionais”, elaborados pelo UNIDROIT, in CASELLA, Paulo Borba 

(coord.), Arbitragem – Lei Brasileira e Praxe Internacional, 2ª ed., São Paulo, LTr, 1999, 

pp. 133-62. 

ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, trad. port. BINI, Edson, São Paulo, Edipro, 2002. 

ARNALDEZ, Jean-Jacques, Note to ICC Award No. 6653, in Clunet, 1993, pp. 1047-1053 

(http://www.trans-lex.org/196665). 

ARNAUD, André Jean, Entre modernité et mondialisation – Leçons d’histoire de la 

philosophie du droit et de l’Etat, 2ª ed., Paris, LGDJ, 2004. 

ATIYAH, Patrick Selim, The rise and fall of freedom of contract, New York, Oxford, 

1985. 

AUER, Marietta, The Structure of Good Faith – A Comparative Study of Good Faith 

Arguments, 2006 cf. disponível [online] in http://ssrn.com/abstract=945594.  

AZEVEDO, Luiz Carlos de, Introdução Histórica do Direito, São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2005. 

BAPTISTA, Luiz Olavo, A Boa Fé nos contratos internacionais, in Revista de Direito 

Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, v. 6, n. 20, 2003, pp. 24-46.  

_________________, Arbitragem Comercial e Internacional, São Paulo, Lex, 2011. 

_________________, Contratos Internacionais, São Paulo, Lex, 2010. 

_________________, Parallel Arbitrations – waivers and estoppel, in CREMADES, 

Bernardo M., LEW, Julian D. M. (org.), Parallel State and Arbitral Procedures in 

International Arbitration, ICC Publication, Paris, 2005, pp. 127-151.  

_________________, O Projeto de princípios para Contratos Comerciais internacionais 

da UNIDROIT – Aspectos de direito internacional privado, in BONELL, Michael Joachim 

e CHIPANI, Sandro (org.), Il Progetto UNIDROIT “Principi per i contratti commeciali 



 177

internazionali” e l’unità e speificità del sistema giuridico latinoamericano, Padova, 

Cedam, 1996, pp. 23-33. 

BAR, Christian von, CLIVE, Eric, SCHULTE-NÖLKE, Hans, Principles, Definitions and 

Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR) - 

Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC 

Private Law (Acquis Group), Munique, Sellier, 2009, cf. disponível [online] in 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf. 

BART, Jean, La lex mercatoria au moyen age – mythe ou realitè?, in LEBEN, Charles; 

LOQUIN, Eric; SALEM, Mahmoud (org.), Souveraineté étatique et marchés 

internationaux à la fin du 20ème siècle, à propos de 30 ans de recherche du CREDIMI – 

mélanges en l'honneur de Philippe Kahn, Paris, Litec, 2000, pp. 10-22. 

BASEDOW, Jürgen, International Uniform Law Conventions and the UNIDROIT 

Principles of International Commercial Contracts, in Uniform Law Review, 2000, pp. 129-

39.  

BASSO, Maristela, A Autonomia da Vontade nos Contratos Internacionais de Comércio, 

in Direito e Comércio Internacional – Tendências e Perspectivas – Estudos em 

Homenagem ao Professor Irineu Strenger, São Paulo, LTr, pp. 42-62. 

_________________, Âmbito de Aplicação dos Princípios UNIDROIT sobre os Contratos 

Comerciais Internacionais, in Revista Jurídica UNIGRAN, 1999, pp. 48-57. 

_________________, Contratos Comerciais do Comércio – Negociação, Conclusão, 

Prática, 2ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1998. 

_________________, Curso de Direito Internacional Privado, São Paulo, Atlas, 2009. 

BAXTER, R. R., International Law in “Her Infinite Variety”, in International and 

Comparative Law Quarterly, v. 29, 1980, pp. 549-566. 

BEALE, H., General Clauses and Specific Rules in the Principles of European Contract 

Law – The Good Faith Clause, in GRUNDMANN, S., MAZEAUD, D., General Clauses 

and Standards in European Contract Law, the Netherlands, Kulwer, 2006, pp. 205-18. 

BEATSON, Jack, FRIEDMANN, Daniel (ed.), Good Faith and Fault in Contract Law, 

New York, Oxford, 1995. 

BERGER, Klaus Peter, The concept of the “Creeping Codification” of Transnational 

Commercial Law, cf. disponível [online] in www.Trans-Lex.org/000004 [15.12.2009]. 

_________________, The creeping codification of the lex mercatoria, The Hague, Boston, 

Kluwer Law International, 1999. 



 178

_________________, The relationship between the UNIDROIT Principles of International 

Commercial Contracts and the new lex mercatoria, in Uniform Law Review, 2000, pp. 

153-70. 

BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas, Modernität, Pluralismus und Sinnkrise – Die 

Orientierung des modernen Menschen, trad. port. de Edgar Orth, Modernidade, Pluralismo 

e Crise de Sentido – A Orientação do Homem Moderno, Petrópolis, Vozes, 2004. 

BERGER, Michel, Préjudice indemnisable et droit international des contrats, in Revue de 

droit des affaires internationals, v. 4, 2004, pp. 427-443. 

BERNARDINI, Piero, Is the duty to cooperate in long-term contracts a substantive 

transnational rule, in GAILLARD, Emmanuel (ed.), Transnational Rules in International 

Commercial Arbitration, ICC Publishing, n. 480, Paris, 1993, pp. 137-145, cf. disponível 

[online] in www.Trans-Lex.org/110000.  

BERMAN, Paul Schiff, From international law to law and globalization, in Columbia 

Journal of Transnational law, v. 43, n. 2, 2005, pp. 485-556.  

BERMAN, Harold J.; KAUFMAN, Colin, The Law of International Commercial 

Transactions (Lex Mercatoria), in Harvard International Law Journal, Cambridge, 1978, 

pp. 221-77. 

_________________, Private commercial law in the cotton industry – creating 

cooperation through rules, norms and institutions, in Michigan law Review, 2001, pp. 

1724-90. 

BOBBIO, Norberto, Contributi ad un dizionario giuridico, Torino, G. Giappichelli, 1994, 

pp. 257-79. 

_________________, Da Estrutura à função – novos estudos de teoria do direito, São 

Paulo, Manole/Bovespa, 2006. 

_________________, Il positivismo giuridico, trad. port. de Márcio Pugliesi, Edson Bini, 

Carlos E. Rodrigues, O Positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do Direito, São Paulo, 

Ícone, 2006. 

_________________, Teoria dell’ordinamento giuridico, trad. port. de Maria Celeste 

Cordeiro Leite dos Santos, 10ª ed., Brasília, Universidade de Brasília, 1999. 

BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco, Dizionario di 

Politica, trad. port. de Carmen C. Varriale et al., Dicionário de Política, 12ª ed., v. 1 e v. 2, 

Brasília, Universidade de Brasília, 2004.  

BODIN, Didier, Le pluralisme juridique en droit international privé, in Archives de 

philosophie du droit, n. 49, 2006, pp. 275-316. 



 179

BOGART, D., Good Faith and Fair Dealing in Commercial Leasing – The Right Doctrine 

in the Wrong Transactionsi, in Marshall Law Review, 2007-8, pp. 275-324. 

BONELL, Michael Joachim, Do we need a Global Commercial Code, in Uniform Law 

Review, 2000, pp. 469-82. 

_________________, The UNIDROIT Principles and Transnational Law, in Uniform Law 

Review, 2000, pp. 199-218. 

_________________, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts – 

The first 50 or so decisions, in New Trends in International Trade Law – Contributions on 

the Occasion of the 10th Anniversary of the International Trade Law Course, Torino, G. 

Giappichelli, 2000, pp. 65-80. 

_________________, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 

and CISG – Alternatives or Complementary Instruments, in Uniform Law Review, 1996, 

pp. 26-39. 

_________________, Un “codice” internazionale del diritto dei contratti – I Principi 

UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali, 2ª ed. Milano, Giuffrè, 2006. 

_________________, Unidroit Principles 2004 – The New Edition of International 

Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private 

Law, in Uniform Law Review, 2004, pp. 5-40. 

BORTOLOTTI, Fabio, Manuale di diritto commerciale internazionale, v. 1, 2ª ed., 

Padova, Cedam, 2003. 

_________________, The ICC Model Contracts, in New Trends in International Trade 

Law – Contributions on the Occasion of the 10th Anniversary of the International Trade 

Law Course, Torino, G. Giappicheli, 2000, pp. 81-97. 

_________________, The UNIDROIT Principles and the arbitral tribunals, in Uniform 

Law Review, 2000, pp. 141-52. 

BOSCHIERO, Nerina, La lex mercatoria nell’era della globalizzazione – considerazioni 

di diritto internazionale pubblico e privato, in Sociologia del Diritto, v. 32, n. 2-3, 2005, 

pp. 83-155. 

BOWDEN, P., L‘interdiction des se contredire au détriment d‘autrui (estoppel) as a 

Substantive Transnational Rule in International Commercial Arbitration, in GAILLARD, 

Emmanuel (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration, Paris, ICC 

Publishing, n. 480, 1993, pp. 125-136, cf. disponível [online] in www.Trans-

Lex.org/110600. 

BROWNLIE, Ian, Principles of Public International Law, 5ª ed, New York, Oxford, 1998. 



 180

BROWNSWORD, R., Positive, Negative, Neutral – the Reception of Good Faith in 

English Contract Law, in BROWNSWORD, R., HIRD, e HOWELLS, G. (ed), Good Faith 

in Contract – Concept and Context, Aldershot, Dartmouth, 1999, pp. 13-40. 

BUCHER, Andreas, La Dimension Sociale du Droit International Privé, Leiden/Boston, 

Martinus Nijhoff, 2010. 

BURTON, Steven J., Judging in good faith, Cambridge, Cambridge, 1992. 

CALLIGAN, Dennis J., Law in Modern Society, New York, Oxford University Press, 

2007. 

CASELLA, Paulo Borba, Utilização no Brasil dos Princípios UNIDROIT Relativos aos 

Contratos Comerciais Internacionais, in CASELLA, Paulo Borba (coord.), Arbitragem - 

Lei Brasileira e Praxe Internacional, 2ª ed., São Paulo, LTr, 1999, pp. 99-105. 

CASTELLS, Manuel, The rise of the network society, trad. port. de Roneide Venâncio 

Majer, A sociedade em rede – A era da informação – economia, sociedade e cultura, v. 1, 

São Paulo, Paz e Terra, 1999. 

CASTILLA, Gustavo Ordoqui, Buena Fe en los Contractos, Madri, Reus, 2011. 

CASUCCI, Felice, Il diritto ‘plurale’ – Pluralismo delle fonti e libera circulazione delle 

norme giuridiche, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004. 

COQUILLETTE, Daniel R., Incipit Lex Mercatoria, Que, Quando, Ubi, Inter Quos et de 

Qubius Sit – El Tratado de Lex Mercatoria en el Little Red Book de Brístol, in PETIT, 

Carlos (org.), Del Ius Mercatorum al Derecho Mercantil –3 Seminario de Historia del 

Derecho Privado, Sitges 28-30 de Mayo de 1992, Madrid, Marcial Pons, 1997. 

CORDEIRO, António Menezes, Da Boa-Fé no Direito Civil, Coimbra, Almedina, 2001. 

CANARIS, Claus-Wilhelm, Grigoleit, Hans Christoph, Interpretation of Contracts, in 

HARTKAMP, Arthur, HESSELINK, Martijn W., HONDIUS, Ewoud H. et. al., Towards a 

European Civil Code, 4a ed., Kluwer, the Netherlands, 2004, pp. 445-69, cf. disponível 

[online] in http://www.trans-lex.org/103950. 

CARTWRIGHT, John, Protecting legitimate expectations and estoppel – English Law, in 

FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte (ed.), La Confiance Légitime et l'Estoppel, Paris, 

Société de Législation Comparée, 2007, pp. 321-48. 

CARVAJAL-ARENAS, Lorena, Good faith in the lex mercatoria - an analysis of arbitral 

practice and major western legal systems, Tese (Univeristy of Portsmouth), 2011, cf. 

disponível [online] in http://eprints.port.ac.uk. 

COHN, Haim H., The Grotian Concept of Good faith, in Tel Aviv University Studies in 

Law, 1985-86, pp. 9-19.  



 181

COUTO E SILVA, Clóvis, A obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2006.  

CREMADES, Bernardo M., Good Faith in International Arbitration, in American 

University International Law Review, v. 27, n. 4, 2013, pp. 761-90. 

CUTLER, A. Claire, Private Power and Global Authority – Transnational Merchant Law 

in the Global Political Economy, Cambridge, Cambridge, 2003. 

DAL RI JÚNIOR, Arno, História do Direito Internacional – Comércio e Moeda –  – 

Cidadania e Nacionalidade, Florianópolis, Fundação Boiteux, 2004. 

DALHUISEN, Jan H., Dalhuisen on Transnational and Comparartive Commercial, 

Financial and Trade Law, 3a ed., Portland, Hart, 2007. 

_________________, Custom and Its Revival in Transnational Private Law, in Duke 

Journal of Comparative International Law, v. 18, 2007-2008, pp. 338-70. 

DANIS-FATÔME, Anne, Apparence et Contrat, Paris, LGDJ, 2004. 

DASSER, Felix, Lex Mercatoria – Critical Comments on a Tricky Topic, 2003, cf. 

disponível [online] in http://www.homburger.ch/fileadmin/publications/LMCRIT.pdf 

[4.1.2009]. 

DAVID, René, Il diritto del commercio internazionale – un nuovo compito per i legislatori 

nazionali o una nuova lex mercatoria?, inRivista di Diritto Civile, 1976, I, pp. 577-90. 

_________________, Les Grands Systèmes du Droit Contemporains, trad. port. de 

Hermínio A. Carvalho, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, 4ª ed., São 

Paulo, Martins Fontes, 2002. 

DE LY, Filip, Les Clauses D’Interpretation Dans Les Contrats Internationaux 

(Qualification, Definition, Accord Complet, Intitules, Langue, Modification, Renonciation 

Et Nullite Partielle), in Revue de droit des affaires internationales, n. 6, 2000, pp. 719-812. 

_________________, Les clauses mettant fin aux contrats internationaux, in Revue de 

droit des affaires internationales, n. 7, 1997, pp. 801-836. 

DE MASI, Domenico (org.), L’avvento post-industriale, trad. port. de Ana Maria 

Capovilla, Luiz Sérgio do Nascimento Henrique et al., A sociedade pós-industrial, 3ª ed., 

São Paulo, Senac, 2000. 

DEL VECCHIO, Giorgio, Storia della filosofia del diritto, trad. esp. de Luis Legaz y 

Lacambra, Historia de la filosofía del derecho, 2ª ed., Barcelona, Bosch, 1964.  

DELLA VALLE, Martim, Da decisão por eqüidade na arbitragem comercial 

internacional, Tese (USP), 2009. 

DELMAS-MARTY, Mireille, Les forces imaginantes du droit – le relatif e l’universel, 

Paris, Seuil, 2004. 



 182

DERAINS, Y., L‘Obligation de Minimiser le Dommage dans la Jurisprudence Arbitrale, 

in Revue de droit des affaires internationales, n. ___, 1987, cf. disponível [online] in 

www.trans-lex.org/120100, pp. 375-82. 

DEZALAY, Yves; GARTH, Bryant, Merchants of Law as Moral Entrepreneurs – 

Constructing International Justice from the Competition for Transnational Business 

Disputes, in Law & Society Review, v. 29, n. 1, 1995, pp. 27-64. 

DEZALAY, Yves; TRUBEK, David M., A reestruturação global e o direito – a 

internacionalização dos campos jurídicos”, in FARIA, José Eduardo Campos de (org.), 

Direito e globalização econômica, São Paulo, Malheiros, 1998, pp. 29-80. 

DIESSE, François, The requirement of contractual cooperation in international trade, in 

Revue de droit des affaires internationales, n. 7, 1999, pp. 737-782. 

DOLINGER, Jacob, A Ordem Pública Internacional em seus Diversos Patamares, in RT, 

v. 828, 2004, p. 38 

_________________, Direito Internacional Privado – Parte Geral, Rio de Janeiro, 

Renovar, 8ª ed., 2005. 

DORFMAN, Rosalee S., The Regulation of Fairness and Duty of Good Faith in English 

Contract Law – A Relational Contract Theory Assessment, in Leeds Journal of Law & 

Criminology, v. 1, n. 1, 2013 cf. disponível [online] in 

http://criminology.leeds.ac.uk/files/2013/09/Fairness-English-Contract-Law_Dorfman.pdf, 

pp. 91-116. 

DRAETTA, Ugo, Les clauses de force majeure et de hardship dans les contrats 

internationaux, in Revue de droit des affaires internationales, n. 3-4, 2002, pp. 347-56. 

_________________, The notion of consequential damages in international trade practice 

– a merger of common law and civil law concepts, in Revue de droit des affaires 

internationales, n. 4, 1991, pp. 487-98. 

DRAETTA, U., LAKE, Ralph B., Les clauses pénales et les pénalités dans la pratique du 

commerce international, in Revue de droit des affaires internationales, n. 3, 1993, pp. 261-

72. 

DUKE, Arlen, Universal Duty of Good Faith - An Economic Perspective, Monash 

University Law Review, 2007, pp. 182-.202 

DUONG, Lêmy, Le raisonnable das les principes du droit européen des contrat, in Revue 

internationale de droit comparé, v. 60, n. 3, pp. 701-27. 

FARALLI, Carla, Certezza del diritto o diritto alla certezza?, in Materiali per una Storia 

della Cultura Giuridica, v. 27, n. 1,1997, pp. 89-104. 



 183

_________________, La filosofia del diritto contemporanea, trad. port. de Candice 

Premaor Gullo, A filosofia contemporânea do direito – Temas e desafios, Martins Fontes, 

São Paulo, 2006. 

_________________, Vicende del pluralismo giuridico – tra teoria del diritto, 

antropologia e sociologia, in Sociologia del Diritto, v. 26, n. 3, 1999, pp. 89-102. 

FARNSWORTH, E. ALLAN, Duties of good faith under the UNIDROIT Principles, 

relevant international conventions and national laws, in Tulane Journal of International 

and Comparative Law, v. 3, 1995, pp. 47-63.  

FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte, La confiance legitime et l’Estoppel – Rapport  

général, in FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte (ed.), La Confiance Légitime et 

l’Estoppel, Paris, Société de Législation Comparée, 2007, pp. 9-62. 

FERRARESE, Maria Rosaria, Diritto sconfinato – inventiva giuridica e spazi nel mondo 

globale, Roma-Bari, Laterza, 2006. 

_________________, Maria Rosaria, Il diritto al presente – globalizzazione e tempo delle 

istituzioni, Bologna, Il Mulino, 2002. 

_________________, La lex mercatoria tra storia e attualità – da diritto dei mercanti a 

lex per tutti?, in Sociologia del Diritto, v. 32, n. 2-3, 2005, pp. 157-78. 

_________________, Le istituzioni della globalizzazione – diritto e diritti nella società 

transnazionale, Bologna, Il Mulino, 2000. 

FERRARI, Franco, General Principles and International Commercial Law Conventions – 

A Study of the 1980 Vienna Sales Convention and the 1988 Unidroit Conventions, in 

Uniform Law Review, 1997, pp. 465-73. 

FERRARI, Vincenzo, Quesiti sociologici sulla lex mercatoria, in Sociologia del Diritto, v. 

32, n. 2-3, 2005, pp. 7-27. 

FLECHTNER, H., Comparing the general good faith provisions of the PECL and the UCC 

– appearance and reality, in Pace International Law Review, 2001, v. 13, pp. 295-338. 

FONTAINE, M., L’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats - vue 

d’ensemble, in Revue de Droit Uniforme, 2008, n. 1-2, cf. disponível [online] in 

http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2008-1&2/203-215.pdf, pp. 

203-215. 

FORTHIER, Vincent, Le raisonnable dans le contrat du commerce international, in 

Journal du Droit International, v. 123, n. 2, 1996, pp. 315-79. 



 184

FORTIER, L. Yves, New trends in governing law – the new, new lex mercatoria, or, back 

to the future, in ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, v. 16, n. 1, 2001, pp. 10-

9. 

FORTUNATI, Maura, La lex mercatoria nella tradizione e nella recente ricostruzione 

storico-giuridica,in Sociologia del Diritto, v. 32, n. 2-3, 2005, pp. 29-41. 

FRIGNANI, Aldo, L’arbitrato commerciale internazionale – v. XXXIII – Trattato di 

diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da Francesco Galgano, 

Padova, Cedam, 2004. 

FRY, James D., Désordre Public International Under the New York Convention – Wither 

Truly International Public Policy, in Chinese Journal of International Law, v. 8, n. 1, 

2009, pp. 81-134, cf. disponível [online] in 

http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/8/1/81.full.pdf+html. 

GAILLARD, Emmanuel, La distinction des principes généraux du droit et des usages du 

commerce international, in Études offertes à Pierre Bellet, Paris, Litec, 1991, pp. 203-17. 

_________________, L’interdiction de se contredire au detriment d'autrui comme 

principe general du droit du commerce international, in Revue de l’Arbitrage, 1985, cf. 

disponível [online] in as www.trans-lex.org/123000, pp. 241-59. 

_________________, Legal Theory of International Arbitration, Leiden- Boston, Martinus 

Nijhoff, 2010. 

_________________, Transnational Law – A Legal System or a Method of Decision 

Making?, in Arbitration International, v. 17, n. 1, 2001, pp. 59-71.  

_________________, Trente ans de lex mercatoria – pour une application selective de la 

methode des principes generaux du droit, in Journal du Droit International, v. 122, n. 1, 

1995, pp. 5-30. 

GAILLARD, Emmanuel, SAVAGE, John (ed.), Fouchard Gaillard Goldman on 

International Commercial Arbitration, The Hague, Kluwer Law International, 1999. 

GALGANO, Francesco, L’equità degli arbitri, in Rivista Trimestrale di Diritto e 

Procedura Civile, n. 2, 1991, pp. 409-16. 

_________________, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, Il Mulino, 

2005. 

_________________, Lex Mercatoria, Bologna, Il Mulino, 2001.  

GALGANO, Francesco; MARRELLA, Fabrizio, Diritto del commercio internazionale, 

Padova, Cedam, 2005. 



 185

GALLO, P., Unjust Enrichment – A Comparative Analysis, in American Journal of 

Comparative Law, v. 40, 1992, pp. 431-66.  

GAMBARO, Antonio, Alcuni appunti sugli aspetti istituzionali della cosidetta 

globalizzazione, in Sociologia del Diritto, v. 32, n. 2-3, 2005, pp. 241-7. 

GAMBARO, Antonio, SACCO, R., Sistemi Giuridici Comparati – Trattato di Diritto 

Comparato diretto da Roldofo Sacco, 3a ed.,Torino, Utet, 2009.  

GARRO, A. M., Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods, in 23 International Lawyer (1989), cf. disponível 

[online] in http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html, pp. 443-483. 

__________________, The Gap-Filling Role of the Unidroit Principles in International 

Sales Law – Some Comments on the Interplay between the Principles and the CISG, in 

Tulane Law Review, n. 69, 1994-1995, pp. 1149-90. 

GHESTIN, Jacques, L’analyse Économique de la Clause Générale, in GRUNDMANN, S., 

MAZEAUD, D., General Clauses and Standards in European Contract Law, the 

Netherlands, Kulwer, 2006, pp. 165-87. 

GIARDINA, Andrea, La lex mercatoria e la certezza del diritto nei commerci e negli 

investimenti internazionali, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, v. 

28, n. 3, 1972, pp. 461-70. 

GILISSEN, John, Introduction historique au droit, trad. port. de António Manuel Botelho 

Hespanha e Manuel Luís Macaísta Malheiros, Introdução Histórica ao Direito, 4ª ed., 

Lisboa, Calouste Gulbenkian, 2003. 

_________________, Introduction à l’étude comparée du pluralisme juridique, in 

GILISSEN, John (org.), Le pluralisme juridique, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1971. 

GOLDMAN, Berthold, Frontières du droit et lex mercatoria, in Archives de philosophie 

du droit, n. 9, 1964, pp. 177-92. 

_________________, Nouvelles Réflexions sur la Lex Mercatoria, in Festschrift Pierre 

Lalive, Basel, Frankfurt a.M., 1993, pp. 241-55. 

_________________, La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux – 

réalité et perspectives, in Journal du Droit International, 1979, pp. 475-99. 

_________________, The applicable law – general principles of law – the “lex 

mercatoria”, in Contemporary problems in international arbitration, Julian D.M. Lew, 

Center for commercial Studies, London, 1986, pp. 113-25. 



 186

GOLDSCHMIDT, Levin, Universal-geschichte des Handelsrecht, trad. it. de Vittorio 

Pouchain, Storia universale del diritto commerciale, Torino, Unione tipografico-editrice 

torinese, 1913. 

GOMES, Orlando, Contratos, 24ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001. 

GOODE, Roy, The Concept of “Good Faith” in English Law, 1992, cf. disponível [online] 

in http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/goode1.html. 

GORDLEY, James, Impossibility and Changed and Unforeseen Circumstances, in 

American Journal of Compararive Law, v. 52, 2004, pp. 513-30. 

_________________, Mistake in Contract Formation, in American Journal of 

Compararive Law, v. 52, 2004, pp. 433-68. 

GRAU, Eros Roberto, Nota sobre a Distinção entre Obrigação, Dever e Ônus, in 

RFDUSP, v. 77, 1982, pp. 177-83, cf. disponível [online] in 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/66950/69560. 

GROSHEIDE, Willem, The Duty to Deal Fairly in Commercial Contracts, in 

GRUNDMANN, S., MAZEAUD, D., General Clauses and Standards in European 

Contract Law, the Netherlands, Kulwer, 2006, pp. 197-204. 

GROSS, Charles, The Court of Piepowder, in The Quarterly Journal of Economics, v. 20, 

n. 2, 1906, pp. 231-249, cf. disponível [online]in http://www.jstor.org/stable/1883654 

[20.4.2009].  

GROSSI, Paolo, L’Europa del Diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007. 

_________________, Mitologie giuridiche della modernità, trad. port. de Arnaldo Dal Ri 

Júnior, Mitologias jurídicas da modernidade, Florianópolis, Fundação Boiteaux, 2007. 

GRUNDMANN, Stefan, General Standards and Principles, Clauses Générales and 

Generalklausen in European Contract Law, in GRUNDMANN, S., MAZEAUD, D., 

General Clauses and Standards in European Contract Law, the Netherlands, Kulwer, 

2006, pp. 1-19. 

HACHEN, P.; SCHWENZER, I., Chaper II – General Provisions – Article 7, in 

SCHLECHTRIEM, P.; SCHWENZER, I. (ed.), Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (CISG), 3ª ed., Oxford, New York, 2010, pp. 120-44. 

HARTKAMP, Arthur S., Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands, 

in American Journal of Comparative Law, v. 40, 1992, p. 54, cf. disponível [online] in 

http://www.trans-lex.org/123700. 

_________________, Modernisation and Harmonisation of Contract Law –Objectives, 

Methods and Scope, in Uniform Law Review, 2003, pp. 81-96. 



 187

_________________, The concept of good faith in the UNIDROIT Principles, in Tulane 

Journal of International and Comparative Law, v. 3, 1995, pp. 65-72.  

HASCHER, D., Note to ICC Award No. 5961, Clunet 1997, at 1054 et seq.  

HESPANHA, António Manuel, Cultura Jurídica Européia – Síntese de um Milênio, 

Florianópolis, Fundação Boiteux, 2005. 

_________________, O Caleidoscópio do Direito – O Direito e a Justiça nos Dias de 

Hoje, Coimbra, Almedina, 2007.  

HESSELINK, Martijn W., The Concept of Good Faith, in HARTKAMP, Arthur, 

HESSELINK, Martijn W. et. al., Towards a European Towards a European Civil Code, 3a 

ed., Kluwer, the Netherlands, 2008, cf. disponível [online] in 

http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1098856_code88206.pdf?abstractid=1

098856&mirid=1, pp. 619–649.  

HOFFMANN, Nathalie, Interpretation Rules and Good Faith as Obstacles to the UK's 

Ratification of the CISG and to the Harmonization of Contract Law in Europe, v. 22, Pace 

International Law Review, 2010, pp. 145-18.  

HUCK, Hermes, Marcelo, Sentença Estrangeira e lex mercatoria – Horizontes e fronteiras 

do comércio internacional, Saraiva, São Paulo, 1994. 

HYLAND, Richard, Pacta Sunt Servanda – Una reflexión, in PETIT, Carlos (org.), Del Ius 

Mercatorum al Derecho Mercantil, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 359-81. 

INFANTE, F. G., Aplicação da Boa-Fé na Arbitragem Internacional, Dissertação 

(mestrado), USP, 2011. 

JALUZOT, B., La bonne foi dans les contrats – étude comparative des droits français, 

allemand et japonais, Paris, Dalloz, 2001. 

_________________, Methodologie du droit comparee – bilan et prospective, in Revue 

internationale de droit compare, 2005, v. 57, n. 1, pp. 29-48. 

JARVIN, Sigvard e DERAINS, Yves, Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985, 

JARVIN, S., Note to ICC Award No.6317, Clunet 2003, at 1159 et seq. 

JAUFFRET-SPINOSI, Camille, Théorie et Pratique de la Clause Générale en Droit 

Français et dans les Autres Systèmes Juridiques Romanistes, in GRUNDMANN, S., 

MAZEAUD, D., General Clauses and Standards in European Contract Law, the 

Netherlands, Kluwer, 2006, pp. 23-39. 

JAYME, Erik, Identité culturelle et integration – Droit international privé post-moderne – 

Cours génerale de Droit International Privé, in Recueil des cours de l’Académie de Droit 

International de la Haye, 1995, v. II, pp. 9-267. 



 188

JOACHIM, Wille E., The “Reasonable Man” in United States and German Commercial 

Law, in Comparative Law Yearbook of International Business, 1992, v. 15, cf. disponível 

[online] in www.trans-lex.org/124800, pp. 341-62. 

JESSUP, Philip C., Transnational Law, trad. port. deCarlos Ramires Pinheiro da Silva, 

Direito transnacional, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1956. 

JOLIVET, E., Note to ICC Award No.10422, Clunet 2003, 1150 et seq.  

_________________, Note to ICC Award No. 10527, Clunet 2004, at 1268 et seq. 

KAHN, Philippe, Droit international économique, droit du developpement, lex mercatoria 

– concept unique ou pluralisme des ordres juridiques?, in Droit des relations economiques 

internationales – Études offertes a Berthold Goldman, Paris, Litec, 1982, pp. 97-107. 

_________________, L’interpretation des contrats internationaux, in 108 Clunet, 1981, 

cf. disponível [online] in www.trans-lex.org/125000, pp. 5-28. 

_________________, La vente commercial internationale, Paris, Sirey, 1961. 

_________________, Les principes généraux du droit devant les arbitres du commerce 

international, in Journal du Droit International, v. 116, n. 2, 1989, pp. 304-27. 

KASSIS, Antoine, L’autonomie de l’arbitrage commercial international – le droit français 

en question, L’Harmattan, Paris, 2005. 

_________________, Théorie générale des usages du commerce – droit comparé, contrats 

et arbitrage internationaux, lex mercatoria, Libr. générale de droit et de jurisprudence, 

Paris,1984.  

KELSEN, Hans, Reine Rechtslehre,trad. port. de João Baptista Machado, Teoria Pura do 

Direito, 6º ed. São Paulo, Martins Fontes, 1999. 

KERCHOVE, Michel van der; OST, François, Legal system between order and disorder, 

New York, Oxford, 1994. 

KOMAROV, A., Mitigation of damages, in DERAINS, Y.; KREINDLER, R. H. (ed.). 

Evaluation of Damages in International Arbitration, Dossiers ICC Institute of World 

Business, 2006. 

KONRADI, Wioletta; FIX-FIERRO, HÉCTOR, Lex mercatoria in the mirror of empirical 

research, in Sociologia del Diritto, v. 32. n. 2-3, 2005, pp. 205-27. 

LAGARDE, Paul, Approche critique de la lex mercatoria, in Droit des relations 

economiques internationales – Études offertes a Berthold Goldman, Paris, Litec,1982, pp. 

125-50. 

LALIVE, Pierre, Ordre Public Transnational (ou Réellement International) Et Arbitrage 

International, trad. port. de CASELLA, Paulo Borba, Ordem pública transnacional e 



 189

arbitragem internacional – conteúdo e realidade da ordem pública transnacional na 

pratica arbitral, in Revista do Direito do Comércio e das Relações Internacionais, v. 1, n. 

1, 1989, pp. 25-69. 

LANDO, Ole, Assessing the Role of the UNIDROIT Principles in the Harmonization of 

Arbitration Law, in Tulane Journal of International and Comparative Law, 1994, pp. 129-

43. 

_________________, Contract law in the EU – The Commission Action Plan and the 

Principles of European Contract Law, disponível [online] in 

http://web.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/literature/Lando/Response

%2016%20May%2003.doc [19-07-2004]. 

_________________, Some Features of the Law of Contract in the Third Millennium, 

disponível [online] in 

http://web.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/literature/lando01.htm [19-

07-2004].  

_________________,The Lex Mercatoria In International Commercial Arbitration, in 

International and Comparative Law Quarterly, v. 4, n. 34, 1985, pp. 747-68. 

LE PAUTREMAT, S., Mitigation of Damage – A  French Perspective, in x, v. 55, 2006, 

pp. 218. 

LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros, Notas sobre a Boa-Fé e a Lealdade Negocial, in Il 

Progetto UNIDROIT “Principi per i contratti commeciali internazionali” e l’unità e 

specifità del sistema giuridico latinoamericano, BONELL, Michael Joachim e CHIPANI, 

Sandro (org.), Padova, Cedam, 1996, pp. 71-3. 

LEVASSEUR, Alain A., Comparative Law of Contracts – Cases and Materials, Durham, 

Carolina Academic Press, 2008. 

LOPES, José Reinaldo de Lima, As palavras e a lei – Direito, ordem e justiça na história 

do pensamento jurídico moderno, São Paulo, Ed. 34/Edesp, 2004. 

_________________, O Direito na História – Lições Introdutórias, 2ª ed., São Paulo, Max 

Limonad, 2002. 

LOQUIN, Eric, Oú en est la lex mercatoria?, in LEBEN, Charles; LOQUIN, Eric; 

SALEM, Mahmoud (org.), Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 

20ème siècle, à propos de 30 ans de recherche du CREDIMI – mélanges en l'honneur de 

Philippe Kahn, Paris, Litec, 2000, pp. 23-51. 

MACINTYRE, Alasdair, After Virtue, 2ª ed., Notre Dame, University of Notre Dame 

Press, 2003. 



 190

MACKAAY, Ejan et. al., L’economie de la bonne foi contractuelle, in MOORE, Benoît 

(dir.), Mélanges Jean Pineau, Montréal, Thémis, 2003, 421-459.  

MAGALHÃES, José Carlos de, “Lex Mercatoria” – Evolução e Posição Atual, in Revista 

dos Tribunais 709/1994, pp. 42-45. 

_________________, O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional –Uma 

análise Crítica, 1ª ed, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000. 

MAGGS, Gregory. E., Report concerning the United States of America, in FAUVARQUE-

COSSON, Bénédicte (ed.), La Confiance Légitime et l'Estoppel, Paris, Société de 

Législation Comparée, 2007, pp. 415-44. 

MAJEED, Nudrat, Good Faith and Due Process – Lessons from the Shari'ah, in 

Arbitration International, 2004, v. 20, n. 1, pp. 97-112. 

MALLAT, Chibli, Islamic Culture, in REIMANN, Mathias, ZIMMERMANN, Reinhard, 

The Oxford Handbook of Comparative Law, New York, Oxford, 2006, pp. 609-639. 

MANN, Frederick A., England rejects ‘delocalized’ contracts and arbitration, in 

International and Comparative Law Quarterly, n. 33, v. 1, 1984, pp. 193-8. 

MARCHI, Eduardo César Silveira Vita, Guia de Metodologia Jurídica – Teses, 

Monografias e Artigos, Lecce, Edizioni del Grifo, 2001. 

MARRELLA, Fabrizio, La nuova lex mercatoria, Principi Unidroit ed usi dei contratti del 

commercio internazionale – v. XXX – Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia diretto da Francesco Galgano, Padova, Cedam, 2003. 

_________________, La nuova lex mercatoria tra controversie dogmatiche e mercato 

delle regole – Note di analisi economica del diritto dei contratti internazionali, in 

Sociologia del Diritto, v. 32, n. 2-3, 2005, pp. 249-85.  

MAYER, Pierre, L’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur les contrats – Innovations et 

débats, in Revue de droit des affaires internationales, n. 3, 2008, pp. 291-317. 

_________________, Le Principe de Bonne Foi devant les Arbitres du Commerce 

International, in Festschrift Pierre Lalive, Basel, Frankfurt a.M., 1993, p. 543 e ss.  

_________________, Effects of International Public Policy in International Arbitration, in 

Julian D. M. Lew e Loukas A. Mistellis (ed.), Pervasive Problems in International 

Arbitration, The Hague, Kluwer Law International, 2006. 

MAYER, Pierre, SHEPPARD, Audley, Final ILA Report on Public Policy as a Bar to 

Enforcement of International Arbitral Awards, in Arbitration International, v. 19, n. 2, 

2003, pp. 249-63. 



 191

MERTENS, Hans-Joachim, Lex Mercatoria – A Self-applying System Beyond National 

law?, in TEUBNER, Gunther (org.), Global Law Without a State, Burlington, Ashgate, 

2006, pp. 31-43. 

MONATERI, Pier Giuseppe, Lex mercatoria e competizione fra ordinamenti, in 

Sociologia del Diritto, v. 32. n. 2-3, 2005, pp. 229-40. 

MORIN, A., La responsabilité fonéee sur la confiance - Étude critique des fundaments 

d'une innovation controverse, Genève-Bâle-München, Helbing & Lichtenhahn, 2002. 

MOSS, Giuditta Corder, International contracts between common law and civil law –is 

non-state law to be preferred? The difficulty of interpreting legal standards such as good 

faith”, in  Global Jurist,  7.1, 2007, cf. disponível [online] in 

<http://find.galegroup.com/itx/infomark.do?&contentSet=IAC-

Documents&type=retrieve&tabID=T002&prodId=AONE&docId=A163466118&source=g

ale&srcprod=AONE&userGroupName=capes77&version=1.0>. 

MUCHLINSKI, Peter T., Global Burkowina Examined – Viewing the Multinational 

Enterprise as a Transnational Law-Making Community, in TEUBNER, Gunther (org.), 

Global Law Without a State, Burlington, Ashgate, 2006, pp. 79-108. 

MUSTILL, Michael, The New Lex Mercatoria – The First Twenty-five Years, in 

Arbitration International, 1988, pp. 86 e ss, cf. disponível [online] in www.trans-

lex.org/126900 [15.12.2009]. 

OLGIATI, Lex mercatoria e communitas mercatorum nell'esperienza giuridica 

contemporanea, in Sociologia del Diritto, v. 32, n. 2-3, 2005, pp. 351-78. 

OPPETIT, B., L’Adaptation des Contrats Internationaux aux Changement de 

Circonstances – La Clause de Hardship aux Changement de Circonstances – La Clausede 

Hardship, 101 Clunet 1974, cf. disponível [online] in www.trans-lex.org/127600, pp. 794-

815. 

_________________, Philosophie d l'arbitrage commercial international, in Journal du 

Droit International, 1993, pp. 811-27. 

OSMAN, Filali, Les principes généraux de la lex mercatoria – contribution à l'étude d'un 

ordre juridique anational, Paris, Libr. générale de droit et de jurisprudence, 1992. 

OST, François, Jupiter, Hercules, Hèrmes – Trois Modelés du Juge, in BOURETZ, Pierre 

(org.), La Force du Droit – panorama des débats contemporains, Paris, Esprit, 1996, pp. 

241-72. 

PADOA-SCHIOPPA, Antonio, Brevi note storiche sulla lex mercatoria, in Sociologia del 

Diritto, v. 32, n. 2, 2005, pp.75-82. 



 192

PANNARALE, Luigi, Delocalizzazione del diritto e lex mercatoria – linee-guida per una 

politica dei diritti in una società transnazionale, in Sociologia del Diritto, v. 32, n. 2-3, 

2005, pp. 309-28. 

PAULSSON, J., Arbitration in Three Dimensions, LSE Law, Society and Economy 

Working Papers 2/2010, cf. disponível [online] in 

www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm. 

_________________, El orden público como criterio para negar el reconocimiento y la 

ejecución de laudos arbitrales, in TAWIL, G. S., ZULETA (ed.), El Arbitraje Comercial 

Internacional Estudio de la Convención de Nueva York con Motivo de su 50º Aniversario, 

Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2008, pp. 609-16. 

_________________, La Lex Mercatoria dans l’Arbitrage C.C.I., in Revue de l’Arbitrage, 

1999, cf. disponível [online] in www.trans-lex.org/127800, pp. 55-103. 

PICCIOTO, Sol, Regulatory Networks and Global Governance, cf. disponível [online] in 

http://eprints.lancs.ac.uk/232/1/reg_networks_&_glob_gov.pdf [3.1.2010] 

PELLET, Alain, La lex mercatoria “tiers ordre juridique”? – remarques ingenues d’un 

internationaliste de droit publique, in LEBEN, Charles; LOQUIN, Eric; SALEM, 

Mahmoud (org.), Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle, 

à propos de 30 ans de recherche du CREDIMI – mélanges en l'honneur de Philippe Kahn, 

Paris, Litec, 2000, pp. 54-74. 

PINSOLLE, P., Distinction entre le principe de l’estoppel er le principe de bonne foi dans 

le droit du commerce international, in Journal du Droit International, 1998, pp. 905-931. 

PUREZA, José Manuel, Defensive and oppositional counter-hegemonic uses of 

international law – from the international criminal court to the common heritage of 

humankind, in SANTOS, Boaventura de Sousa; RODRIGUEZ-GRAVITO, César A. (ed.), 

Law and Globalization from Below – Towards a Cosmopolitan Legality, Cambridge, 2005, 

pp. 267-80. 

QUEIROZ, Everardo Nóbrega de, O Princípio da Boa-fé Objetiva ou da Razoabilidade 

como fundamento Jurídico da Lex Mercatoria, in AMARAL JÚNIOR, Alberto do (coord), 

Direito do Comércio Internacional, Juarez de Oliveira, São Paulo, 2002, pp. 79-104. 

RÁO, Vicente, O Direito e a Vida dos Direitos, 6a ed., São Paulo, RT, 2004. 

REALE, Miguel, Lições Preliminares de Direito, 7a ed., São Paulo, Saraiva, 1980. 

RECHSTEINER, Beat Walter, Direito Internacional Privado – Teoria e Prática, 8ª ed., 

São Paulo, Saraiva, 2005. 



 193

REIFEGERSTE, Stephan, WEISZBERG, Guillaume, Obligation de minimiser le 

dommage et ‘raisonnable’ en droit du commerce international in Revue du Droit des 

Affaires Internationaux, n. 2, 2004, pp. 181-97. 

RENSMANN, Thilo, Anational arbitral awards – legal phenomenon of academic 

phantom?, in Journal of International Arbitration, v. 15, n. 2, 1998, pp. 37-65. 

ROBIN, Guy, Le principe de la bonne foi dans les contrats internationaux, in Revue de 

droit des affaires internationales, 2005, n. 6, pp. 695-727. 

_________________, Les dommages et intérêts punitifs dans les contrats internationaux, 

in Revue de droit des affaires internationales, 2004, n. 3, pp. 247-67. 

ROMAIN, Jean-François, Théorie critique du principe general de la bonne foi en droit 

privé, Bruxelles, Bruylant, 2000. 

ROMANO, Santi, L’ordinamento giuridico, trad. franc. de Lucien François e Pierre 

Gothot, L'ordre juridique, 2ª ed., Paris, Dalloz, 2002. 

ROMERO, Eduardo S., Note to ICC Award No. 10671, Clunet, 2006, pp. 1423-, cf. 

disponível [online] in www.trans-lex.org/196106. 

_________________, Note to ICC Award No. 11426, in Clunet, 2006, pp. 1450-4, cf. 

disponível [online] in www.trans-lex.org/196114. 

RONGEAT-OUDIN, Federica, OUDIN, Martin, La reception des Principes UNIDROIT 

par la lex mercatoria – l’exemple de la bonne foi, in IBLJ, n. 6, 2009, pp. 697-722. 

ROSETT, Arthur, The many paths to harmony in international commercial law, in New 

rends in International Trade Law – Contributions on the Occasion of the 10th Anniversary 

of the International Trade Law Course, Torino, G. Giappicheli, 2000, pp. 319-24. 

_________________, Unification, Harmonization, Restatement, Codification and Reform 

in International Commercial Law, in The American Journal of Comparative Law,1992, pp. 

688-97. 

ROULAND, Norbert, Aux confins du droit, trad. port. de Maria Ermantina de Almeida 

Prado Galvão, Nos Confins do Direito, 1ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003. 

SACCO, Rodolfo, Antropologia giuridica – contributo ad una macrostoria del diritto, 

Bologna, Il Mulino, 2007. 

SACCO, Diversity and Uniformity in the Law, in The American Journal of Comparative 

Law, 2001, v. 49, pp. 171-90.  

SACHS, Stephen E., From St. Ives to cyberspace – the modern distortion of the medieval 

law merchant, in American University International Law Review, v. 21, n. 5, 2006, pp. 

685-812. 



 194

SANTOS, Boaventura de Sousa (org.), Conhecimento Prudente para uma Vida Decente – 

Um Discurso sobre as Ciências Revisitado, São Paulo, Cortez, 2004. 

SANTOS, Boaventura de Sousa, Notas sobre a História Jurídico-Social de Pasárgada, pp. 

107-17, in SOUTO, Cláudio; FALCÃO, Joaquim (org.), Sociologia Jurídica – leituras 

básicas de sociologia jurídica, São Paulo, Pioneira, 1980. 

SANTOS, Boaventura de Sousa, law – A Map of Misreading – Toward a Post-Modern 

Concept of Law, in Journal of Law and Society, v. 14, n. 13, 1987, pp. 279-302.  

SANTOS, Boaventura de Sousa; RODRIGUEZ-GRAVITO, César A., Law, politics, and 

the subaltern in counter-hegemonic globalization, in SANTOS, Boaventura de Sousa; 

RODRIGUEZ-GRAVITO, César A. (ed.), Law and Globalization from Below – Towards a 

Cosmopolitan Legality, Cambridge, 2005, pp. 1-26. 

SCHLECHTRIEM, P., Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, Manz, Vienna, 1986 (excerto disponível [online] em 

 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem-07.html) 

SCHMITTHOFF, Clive, International Business law – A New Law Merchant, in Select 

Essays on International Trade, Chia-Jui Cheng (ed.), Dortrecht, Boston, London, Martinus 

Nijhoff Publishers e Graham&Trotman, 1988, pp. 20-37. 

_________________, Nature and Evolution of the Transnational Law of Commercial 

Transactions, in Selected Essays on International Trade Law, Dortrecht, Boston, London, 

Martinus Nijhoff Publishers e Graham&Trotman, 1988, pp. 231-42. 

SCHULZ, Alexandre Buono, A ordem pública na Convenção de Nova Iorque sobre 

Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, in RBA, n. 38, 2013, 

pp. 65-95. 

_________________, Os contratos comerciais internacionais na sociedade pós-industrial 

– reflexões sobre a nova lex mercatoria, Dissertação (mestrado), USP, 2010. 

SENADO FEDERAL, Novo Código Civil – Exposição de Motivos e Texto Sancionado, 

Senado Federal, Brasília, 2002, p. 342, p. 43-44. 

SHAH, Prakash, Legal Pluralism in Conflict – Coping with Cultural Diversity in Law, 

Cooggee, Cavendish Publishing, 2005. 

SHMATENKO, Leonid, Is Lex Mercatoria Jeopardizing the Application of Substantive 

Law?, in Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, v. 13, 2013, pp. 89-108. 

SIMS, Vanessa, Good faith in contract law – of triggers and concentric circles, in The 

King’s College Law Journal, n. 16, 2005, pp. 293-310. 



 195

SNYDER, Francis, Economic Globalisation and the Law in the 21st Century, cf. disponível 

[online] in http://www.francis-

snyder.com/tl_files/contents/articles/Economic_Globalisation_and_the_Law_in_the_21st_

Century_fin.pdf [3.1.2010]. 

SPENCE, J. R., Legitimate Expectations and Unlawful Representations, in Cambridge 

Law Journal, v. 63-2, 2004, 261-316. 

STRENGER, Irineu, Contratos Internacionais do Comércio, 3ª ed., São Paulo, LTr, 1998. 

_________________, Da Autonomia da Vontade – direito interno e internacional, 2ª ed., 

São Paulo, LTr, 2000. 

_________________, Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria, São Paulo, 

LTr, 1996.  

SUCHANKOVA, Martina, The Unidroit Principles of International Commercial 

Contracts and the Precontractual liability in the Event of Failed Negotiations, in Revue de 

droit des affaires internationales, n. 6, 1997, pp. 691-702.  

SUMMERS, Robert S., The conceptualistaion of good faith in American contract law – a 

general account, in ZIMMMERMANN, Reinhard, WHITTAKER, Simon (ed.), Good 

Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge, 2000, pp. 118-41.  

SUPIOT, Alain, Homo Juridicus – Essai sur la function anthropologique du droit, trad. 

port. de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão, Homo Juridicus – ensaio sobre a 

função antropológica do direito, São Paulo, Martins Fontes, 2007. 

TERRÉ, Dominique, Le pluralisme et le droit, in Archives de philosophie du droit, n. 49, 

2006, pp. 69-83. 

TETLEY, William, Good Faith in Contract – Particularly in the Contracts of Arbitration 

and Chartering, in Journal of Maritime and Commercial Law, n. 35, 2004, cf. disponível 

[online] in http://www.mcgill.ca/files/maritimelaw/goodfaith.pdf, pp. 561-616. 

TEUBNER, Gunther, ‘Global Burkowina’ – Legal Pluralismin the World Society,in 

TEUBNER, Gunther (org.), Global Law Without a State, Burlington, Ashgate, 2006, pp. 3-

28. 

_________________, Breaking Frames– La globalizzazione economica e l’emegere della 

lex mercatoria, in La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione – L’emergere 

delle costituzioni civili, Roma, Armando, 2005. 

_________________, Direito, Sistema e Policontexturalidade, Piracicaba, UNESP, 2005. 

TREVES, Tullio, Lex Mercatoria Dei Naviganti, in Sociologia del Diritto, v. 32, n. 2-3, 

2005, pp. 379-82. 



 196

TWINING, William, Globalization and legal theory, New York, Cambridge, 2006. 

VAN DEN BERG, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a 

Uniform Judicial Interpretation, The Hague, Kluwer Law International, 1981. 

VAN ERP, Sjef, Good faith – a concept unworkable in practice – A case note on Walford 

v. Miles, in Tilburg Foreign Law Review, v. 1, 1991-1992, pp. 215-22.  

VAN HOUTTE, H., Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda in GAILLARD, 

Emmanuel (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration, Paris, ICC 

Publishing, n. 480, 1993, cf. disponível [online] in www.Trans-Lex.org/117300, pp. 105-

25. 

VANDERLINDEN, Jacques, Le pluralisme juridique – essai de synthèse, in GILISSEN, 

John (org.), Le pluralisme juridique, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1971, pp. 19-56. 

VIRALLY, Michel, Un tiers droit? – refléxions theoriques, in Droit des relations 

economiques internationales – Études offertes a Berthold Goldman, Paris, Litec,1982, pp. 

373-85. 

VOLCKART, Oliver, Are the Roots of the Modern Lex Mercatoria Really Medieval?, in 

Southern Economic Journal, v. 65, n. 3, 1999, pp. 427-450, cf. disponível [online] in 

http://www.jstor.org/stable/1060808 [20.4.2009] 

VON BAR, Christian, CLIVE, Eric, SCHULTE-NÖLKE, Hans, Principles, Definitions 

and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR) - 

Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC 

Private Law (Acquis Group), Munique, Sellier, 2009, cf. disponível [online] in 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf. 

WALLERSTEIN, Immanuel, European Universalism – The Retoric Of Power, trad. port. 

de Beatriz Medina, O Universalismo Europeu – A Retórica do Poder, São Paulo, 

Boitempo, 2007.  

WEISZBERG, Guillaume, Le “Raisonnable” en Droit du Commerce International, Tese 

(doutorado), Université Panthéon-Assas (Paris II), 2003, cf. disponível [online] in 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/Reasonableness.html. 

WHITE&CASE, 2010 International Arbitration Survey: Choices in International 

Arbitration, cf. disponível [online] in http://choices.whitecase.com/. 

WIEACKER, Franz, Privatsrechtgeschichte der Neuzeit unter Besonderer 

Berücksichtigung der Deutschen Entwicklung, trad. port. de António Manuel Botelho 

Hespanha, História do Direito Privado Moderno, 2ª ed., Lisboa, Calouste Gulbenkian, 

1967. 



 197

YEE, Woo Pei, Protecting Parties’ Reasonable Expectations – A General Principle of 

Good Faith, in Oxford University Commonwealth Journal, v. 1, n. 2, 2001, pp. 195-229. 

ZELLER, B., Good faith - Is it a contractual obligation?, in Bond Law Review, v. 15, n. 2, 

2003, disponível [online] in http://epublications.bond.edu.au/blr/vol15/iss2/13, pp. 215-39. 

_________________, Good Faith - The Scarlet Pimpernel of the CISG, cf. disponível 

[online] in http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/zeller2.html. 

ZIMMMERMANN, Reinhard, WHITTAKER, Simon, Coming to terms with good faith, in 

ZIMMMERMANN, Reinhard, WHITTAKER, Simon (ed.), Good Faith in European 

Contract Law, Cambridge, Cambridge, 2000, pp. 653-701. 

_________________, Good faith in European Contract Law – Surveying the Legal 

Landscape, in ZIMMMERMANN, Reinhard, WHITTAKER, Simon (ed.), Good Faith in 

European Contract Law, Cambridge, Cambridge, 2000, pp. 7-62. 

ZUPPI, A. L., The Parol Evidence Rule – A Comparative Study of the Common Law, the 

Civil Law Tradition, and Lex Mercatoria, in Georgia Journal of Comparative and 

International Law, v. 35, n. 2, 2007, pp. 235-76. 

  



 198

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 del rispetto per l’allocazione di 
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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. 


