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RESUMO 

A presente dissertação é sobre a nova Lex Mercatoria, 

sobre as suas possibilidades de aplicação, e sobre os limites dessa 

aplicação em nosso país, em relação aos contratos relativos ao comércio 

internacional brasileiro, ante as características do nosso ordenamento 

jurídico. O estudo do tema decorre da importância cada vez maior do 

comércio internacional para a economia dos diversos países, em 

decorrência de fatores como a diminuição dos espaços que vivenciamos 

em tempos de globalização, decorrentes das inovações tecnológicas que 

permitem grande velocidade nos transportes, e quase imediatidade na 

comunicação. Foi feita uma aproximação do seu objeto, de suas fontes e de 

seu conteúdo, ante a necessidade de conhecimento das regras que têm, ao 

contrário dos ordenamentos jurídicos nacionais, vocação para a regulação 

do comércio internacional. Assim, foi demonstrada a inaptidão dos métodos 

tradicionais do Direito Internacional Privado para a solução dos possíveis 

conflitos gerados no seio desse comércio. Foram estudados institutos 

jurídicos de importância para o tema, como a autonomia da vontade, 

grande sustentáculo da teoria. Além disso, a ordem pública foi estudada 

como sendo a principal garantia de controle dos Estados ante essa ordem 

jurídica criada independentemente dos Estados, com o escopo de evitar 

distorções inaceitáveis em nossos padrões jurídicos e morais. A arbitragem 

foi estudada, também, como fonte e como âmbito de aplicação da nova Lex 

Mercatoria. Desse modo, foi possível concluir pela necessidade de 

conhecimento desse novo direito regulador do comércio internacional, eis 

que de importância para o aumento da segurança jurídica, por ser uma 

ordem jurídica aplicável em nosso país, inclusive por nosso Poder 

Judiciário. 

Palavras-chave : Arbitragem. Autonomia da Vontade. Comércio Internacional. Lex 
Mercatoria. Ordem Pública. 



 

ABSTRACT 

This dissertation focuses on the new Lex Mercatoria, its 

possible applications, and the limits of this application in our country, in 

relation to international Brazilian trade contracts, due to certain aspects of 

our legal system. This theme was chosen due to the growing importance of 

international trade in countries’ economies, owing to factors such as the 

shortening of distances and globalization, and technological innovations, 

which allow, for example, greater speed of transportation and almost 

simultaneous communication. An initial review of the subject was carried 

out, in terms of its sources and contents, due to a need for knowledge of its 

rules that, contrary to the national legal systems, show vocation for the 

regulation of international trade. Thus, the ineptitude of the traditional 

methods of International Private Law for resolving possible conflict 

generated within international trade was demonstrated. Legal institutes 

relevant to the theme were studied, such as free will, considered the main 

basis of the Lex Mercatoria theory. The notion of public order was also 

studied, as a principal guarantee of control of the States before this legal 

order, created independently of the States, with the scope of avoiding 

unacceptable distortions in our legal and moral standards. Arbitration was 

also studied, as the source and means of application of the new Lex 

Mercatoria. Thus, it was concluded that there is a need for knowledge of this 

new regulatory law of international trade, since it is important for increasing 

legal safety, given that it is an applicable legal order in our country, including 

by our Judiciary Power. 

Key words : Arbitration. Free Will. International Trade. Lex Mercatoria. Public 
Order. 
 



 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é apresentado como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Mestre em Ciência Jurídica na 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, na linha de pesquisa Direito e 

Atividade Portuária e no grupo de pesquisa Regulação da Infra-estrutura e 

Juridicidade da Atividade Portuária. A dissertação possui como tema as 

possibilidades e os limites da aplicação da nova Lex Mercatoria no Direito 

Brasileiro. O tema foi escolhido em virtude de sua atualidade e importância, 

especialmente porque 95 % das cargas do comércio exterior brasileiro são 

transportadas em navios, que carregam e descarregam suas mercadorias 

nos portos brasileiros. É sabido que atualmente há diminuição das 

distâncias entre os povos, em decorrência das inovações tecnológicas que 

permitem a comunicação instantânea entre os mais distantes lugares do 

mundo, assim como a transferência de recursos em tempo cada vez mais 

curto. 

Desse modo, o comércio internacional, ou seja, entre 

pessoas físicas e/ou jurídicas de países diferentes, o comércio 

transfronteiriço, possui inegável importância na vida de todos. Suas 

dificuldades, no entanto, foram sentidas durante muito tempo, por todo o 

mundo, e como não poderia deixar de ser, foram sentidas também no 

mundo jurídico, eis que o direito não pode ficar alheio a nenhum tipo de 

relação entre pessoas. 

Em vista das peculiaridades do comércio internacional, 

especificamente o fato de ocorrer entre pessoas sujeitas a ordenamentos 

jurídicos diferentes, verificou-se nas últimas décadas o surgimento, ou 

ressurgimento, como entendem alguns, de um fenômeno jurídico que 

desafia o monopólio da soberania estatal como criadora das normas 
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jurídicas. A esse fenômeno deu-se o nome de (nova) Lex Mercatoria, por 

aqueles que a advogam. 

Assim, a pesquisa efetuada abrange a sua utilização 

como principal, se não o único, regente das relações comerciais 

internacionais, e suas eventuais implicações com o direito estatal interno. A 

questão foi problematizada nos seguintes temos: A nova Lex Mercatoria, 

como entendida e aplicada atualmente, contribui para a segurança jurídica 

no comércio internacional brasileiro? 

Foram formuladas duas hipóteses de trabalho. A 

primeira é que a nova Lex Mercatoria tem sido amplamente usada no 

comércio internacional, todavia, no Brasil ainda é causa de insegurança 

jurídica. A segunda hipótese de trabalho foi formulada nos seguintes 

termos: o estudo da Nova Lex Mercatoria, assim como o socorro à noção 

de ordem pública e a possibilidade de uso da arbitragem colaboram para 

aumentar a segurança jurídica em nosso país. 

O trabalho será apresentado em três capítulos, sendo 

que o primeiro capítulo tratará de questões introdutórias, onde são 

apresentados, além do tema de sua justificação, os principais conceitos e 

princípios aplicáveis à questão, necessários para o desenvolvimento da 

matéria, assim como uma explicação da metodologia adotada e justificação 

da opção. 

O segundo capítulo tratará da Nova Lex Mercatoria, de 

sua definição, de seu surgimento histórico, de suas razões, das suas fontes 

e de seu conteúdo. O capítulo terceiro abordará os seus limites e 

possibilidades face ao direito brasileiro. Serão tratadas questões referentes 

à autonomia da vontade, seu principal fundamento, à ordem pública, como 

a maior salvaguarda à disposição do país para evitar abusos e distorções. 

Por fim, a arbitragem será abordada, eis que é o meio no qual a nova Lex 
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Mercatoria se mostra com maior facilidade. Em seguida, serão feitas as 

considerações finais. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na 

Fase de Investigação1 foi utilizado o Método Indutivo2, na Fase de 

Tratamento de Dados o Método Cartesiano3, e, o Relatório dos Resultados 

expresso na presente Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente4, da Categoria5, do Conceito Operacional6 e da 

Pesquisa Bibliográfica7. 

                                            
1 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 

estabelecido[...]. PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da 
pesquisa jurídica.  10 ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 101. 

2 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e 
Metodologia da pesquisa jurídica.  p. 104. 

3 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 
Eduardo de oliveira. A monografia jurídica . 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 
22-26. 

4 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa.” PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesqu isa 
jurídica.  p. 62. 

5 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.”  PASOLD, 
Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesqu isa jurídica.  p. 31. 

6 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa 
jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica.  p. 45. 

7 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesqu isa jurídica.  p. 239. 



 

CAPÍTULO 1 

ASPECTOS CONCEITUAIS 

 
 
1.1 LEX MERCATORIA  

 
As complexidades concernentes à nova Lex Mercatoria 

começam com a sua conceituação. Não existe um conceito definitivo, 

tampouco unívoco, para o fenômeno estudado. Jan Paulsson explica que 

há dois problemas básicos referentes a ela: o primeiro, o fato de que a sua 

discussão é limitada a um pequeno grupo, e o segundo é que “quando os 

especialistas discutem a lex mercatoria, eles geralmente não falam sobre a 

mesma coisa”8, demonstrando-se dessa forma a pluralidade de significados 

para a expressão. Eric Loquin cita como causa para a existência de duas 

escolas, uma “mercatorista” e outra “antimercatorista”, citando Gaillard para 

os termos, justamente a ausência de univocidade da expressão9. 

Podemos relacionar algumas definições, para ter uma 

noção do que se quer dizer. Irineu Strenger ensina que  

a lex mercatoria pode ser considerada uma aglomeração coerente 
de normas, tomadas estas no sentido mais amplo do termo, com 
força jurídica para resolver as relações de comércio internacional, 
investindo-as de eficácia e coercitividade, destinando-se inclusive 
a solucionar questões entre particulares e Estados no que 

                                            
8 PAULSSON, Jan. La Lex Mercatoria dans l‘Arbitrage C.C.I. in: Revue d´Arbitrage.  1990. pp. 51 
e ss. Disponível em: <http://www.tldb.net>. Acesso em: 22 novembro 2006. p. 58. (As traduções 
dos textos em língua estrangeira são livres e de responsabilidade do autor.)  

9 LOQUIN, Eric. Où en est la Lex Mercatoria? In : Souveraineté étatique et marchés 
internationaux à la fin du 20e siècle : à propos de 30 ans de recherche de CREDIMI: melanges 
en l’honneur de Philippe Kahn.  2000, p. 25. 
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concerne aos ‘mixed State-contracts’ [contratos internacionais em 
que uma das partes é um Estado nacional]10. 

 
Michael Mustill, considerado um dos mais importantes 

críticos da teoria, afirma que “a função da lex mercatoria é esclarecer o 

conteúdo dos direitos e deveres das partes em um contrato que seja em 

hipótese válido entre elas”11, ou seja, entre os contratantes, salientando 

desde logo no conceito que questões referentes à validade do contrato, por 

exemplo, não são objeto dessa nova lei do comércio internacional, 

considerando assim que o seu conteúdo possui limitações materiais. 

Percebe-se que as tentativas para ter um conceito único 

com todas as características, generalidades, exceções e vicissitudes de um 

instituto não conduzem, de modo geral, a resultados satisfatórios. Assim, as 

definições que se propõem a serem mais simples muitas vezes têm melhor 

efeito, ainda que não consigam englobar todas as nuanças do problema. 

Partindo-se dessas considerações, é relevante a 

definição de Oliver Volckart e Antje Mangels, em obra que não tem a 

pretensão de discutir, juridicamente, a nova Lex Mercatoria12, senão 

especialmente as questões históricas que lhe são relacionadas, e por isso 

deixa de lado alguns detalhes, conceituando-a de modo mais abrangente e 

menos preocupado com suas conseqüências jurídicas. Para os citados 

autores, “a moderna lex mercatoria é um conjunto de normas de conduta 

para transações transfronteiriças desenvolvidas autonomamente pela 

                                            
10 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria . São Paulo: LTr, 
1996, p. 145. 
11 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years.  in: Arbitration 
International.  1988. Disponível em: <http://www.TLDB.de>. Acesso em 23 nov. 2006. p. 90 
12 VOLCKART, Oliver; e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval? in: Southern Economic Journal  65.3, 1999. Disponível em: 
<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001233821>. Acesso em 3 fevereiro 2007 (sem 
marcação de páginas no texto disponível na internet). 
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comunidade internacional do comércio e aplicada por árbitros em caso de 

disputas comerciais”13. 

Ana Mercedes López Rodriguez explica que há tantas 

conceituações quanto autores que tratam do tema, e então propõe a 

seguinte conceituação: “A lex mercatoria pode ser definida geralmente 

como o corpo de regras, diferente em origem e conteúdo, criado pela 

comunidade comerciante para servir às necessidades do comércio 

internacional”14. 

Com isso, a autora suscita duas características 

fundamentais para a conceituação e para o próprio entendimento da nova 

Lex Mercatoria, a saber, sua criação pela sociedade de mercadores e a sua 

função como reguladora do comércio internacional, esclarecendo em 

seguida um de seus principais problemas conceituais, o fato de que 

“comumente, a maioria das definições é baseada na relação entre a lex 

mercatoria e a lei nacional ou na qualidade substantiva da lex mercatoria”15. 

A autora divisa duas concepções diferentes, a saber, 

uma autonomista e uma positivista. A diferença entre eles encontra-se na 

sua caracterização dentro do universo jurídico. Do ponto de vista 

autonomista, a Lex Mercatoria é independente de qualquer sistema legal 

nacional, ao passo que do ponto de vista positivista esse corpo de regras, 

ainda que de origem anacional, encontra sua eficácia derivada dos 

ordenamentos estatais16.  

Com relação à sua amplitude substantiva, López 

Rodriguez aponta três conceitos, quais sejam: ela pode ser entendida como 
                                            
13 VOLCKART, Oliver; e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval? 
14RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex mercatoria. Disponível em 
<http://www.rettid.dk/artikler/20020046.pdf> Acesso em 2 fevereiro 2007, p. 47. 
15 RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex mercatoria , p. 47. 
16 RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex mercatoria,  pp. 47-48. 
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um ordenamento legal autônomo, como um corpo de regras alternativo a 

um ordenamento aplicável, ou ainda como um “conglomerado de usos e 

expectativas do comércio internacional, que pode complementar o 

ordenamento aplicável”17. 

Esses três conceitos também foram discernidos por 

Craig, Park e Paulsson, que admitem o terceiro como o melhor dentre eles, 

como Everardo Nóbrega de Queiroz18 aponta em seu trabalho. Paulsson, 

cumpre salientar, entende que a terceira maneira de compreender o 

conceito lhe coloca contornos tão modestos que correm o risco de banalizar 

a própria teorização da Lex Mercatoria19.  

Ainda assim não se obtém um consenso sobre a 

questão, nem mesmo a uma relação definitiva de definições possíveis. 

Andreas Lowenfeld, por exemplo, formula seu conceito entre a segunda e a 

terceira alternativas apontadas, sugerindo que se trata de uma fonte do 

direito que se coloca como uma alternativa ao método conflitualista, que é 

normalmente confuso, e à utilização de regras que não são adaptadas ao 

comércio internacional20.  

Transparece, então, que a nova Lex Mercatoria não se 

conforma como mera complementação aos sistemas legais nacionais, no 

que se refere ao comércio internacional, nem como simples alternativa à 

indicação de um sistema legal nacional para a solução de um conflito de 

normas no espaço, mas como solução a um problema de aptidão do direito 

nacional, ou dos direitos nacionais, a resolver uma determinada situação.  

                                            
17 RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex mercatoria , p. 48. 
18 QUEIROZ, Everardo Nóbrega de. O princípio da boa-fé objetiva ou da razoabilidade como 
fundamento jurídico da lex mercatoria. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto (coord). Direito do 
Comércio Internacional.  São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 79. 
19 PAULSSON, Jan. La Lex Mercatoria dans l‘Arbitrage C.C.I, p. 60 
20 LOWENFELD, Andreas F. Lex Mercatoria: an Arbitrator´s View. In: Arbitration International.  
1990. pp. 133 e ss. Disponível em:  <www.tldb.de>. Acesso em 26 nov 2006 . p. 144 
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Desse modo, sustenta-se o entendimento de Eric 

Loquin, que a conceitua como “uma coleção de regras de origem variável 

reunidas sob o único fundamento de sua adequação às necessidades do 

comércio internacional [...]”21. Trata-se de conceito amplo, sem dúvida, mas 

que concerne às regras em decorrência de sua especialização, e que faz 

sentido a partir do entendimento de que a aceitação da existência de 

normas de gênese não-estatal não impede a existência de normas estatais 

que consigam cumprir essa função. 

 
1.2 COMÉRCIO INTERNACIONAL 

O comércio internacional é entendido em caráter amplo 

para os fins dessa pesquisa. Comércio é troca de bens entre seres 

humanos, atividade que, segundo Maurício Cassar, “advém desde os 

primórdios da civilização”22. Para o autor, a atividade não tem caráter 

meramente artesanal, como troca de bens para suplementação de suas 

necessidades básicas, mas como “atividade economicamente constituída, 

importante para a satisfação das necessidades de uma sociedade e para o 

desenvolvimento do país todo”23. São excluídos do conceito apenas as 

transações exclusivamente entre Estados Soberanos, na esteira do 

pensamento de Berthold Goldman24, eis que mais especificamente regidas 

pelo Direito Internacional Público. 

 

                                            
21 LOQUIN, Eric. Où en est la Lex Mercatoria?, p. 25 
22 CASSAR, Maurício. Uma análise das teorias clássicas de comércio exterior. in: DIAS, Reinaldo; 
RODRIGUES, Waldemar (org). Comércio Exterior: teoria e gestão. São Paulo: Atlas, 2004, p. 68.   
23 CASSAR, Maurício. Uma análise das teorias clássicas de comércio exterior, p. 68. 
24 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria" In : Archives de philosophie du 
droit.  n.9. Le droit subjectif en question. 1964, p. 177. 
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1.3 NORMA JURÍDICA 

Existem várias concepções de norma jurídica, cada uma 

delas tendo suas conseqüências para o estudo do direito. Sob um ângulo 

positivista, a norma jurídica é a “prescrição de determinada conduta 

humana, com caráter bilateral atributivo, tutela estatal e adequada posição 

geométrica no sistema”25, como ensina Osvaldo Ferreira de Melo. 

No estudo da nova Lex Mercatoria, entretanto, o 

referido conceito deixa a desejar, eis que não atende ao instituto, 

especificamente no que se refere ao que é entendido, ordinariamente, 

como posição geométrica adequada, tendo em vista que, conforme “a 

doutrina tradicional das fontes das leis, lex mercatoria, sem dúvida, não é 

direito”26. Assim, “a distinção direito/ não-direito é baseada em uma 

hierarquia de regras legais na qual as regras superiores legitimam as 

inferiores”27, e, segundo Teubner, a globalização vai além desse paradigma. 

O conceito positivista de norma jurídica, portanto, tem 

interesse tocante aos ordenamentos nacionais, mas tem bem menos 

interesse no caso específico da nova Lex Mercatoria. Isso não significa que 

devamos esquecer a advertência de autores como Aleksandar Goldstaijn, 

para o fato de que a criação privada de normas jurídicas traz consigo 

alguns perigos, ante a menor preparação e discussão do que na criação 

estatal das normas28. 

                                            
25 MELLO, Osvaldo Ferreira de. Temas Atuais de Política do Direito. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1998, p. 19. 
26 TEUBNER, Gunther. Breaking Frames: Economic Globalisation and the Emergence of lex 
mercatoria. In: European Journal of Social Theory  5, 2002.  Disponível em <http://www.jura.uni-
frankfurt.de/ifawz1/teubner/dokumente/FRAMES_eng.pdf>. acesso em 29 novembro 2006. p. 8 
(paginação na internet diferente da publicação original) 
27 TEUBNER, Gunther. Breaking Frames: Economic Globalisation and the Emergence of lex 
mercatoria, p. 8. 
28 GOLDSTAIJN, Aleksandar. The New Law Merchant Reconsidered. in: Festschrift Schmitthoff , 
Frankfurt a.M. 1973, pp. 171 e ss. Disponível em <http://tldb.uni-koeln.de>. Acesso em 22 
novembro 2006. p. 178. 
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Significa, apenas e tão-somente, que a questão pode 

ser bem vista em relação ao conceito de fonte do direito, especificamente 

no que toca à questão da tutela estatal, mas que deve ser analisada 

também através da revisão do conceito hierárquico de sistema jurídico para 

um sistema “heterárquico”, nas palavras de Gunther Teubner29. 

 
1.4 ORDENAMENTO JURÍDICO 

Ordenamento jurídico é um complexo de normas 

jurídicas, ou seja, um conjunto coerente, inserido em um contexto de inter-

relacionamentos particulares, como nos casos em que exprime um dos 

vários sentidos que a palavra Direito possui, como quando se fala, por 

exemplo, em “Direito Brasileiro”30, buscando na sistematização a sua 

marca. 

A evolução da teoria da norma para a teoria do 

ordenamento jurídico permite grande evolução da teoria do direito, focando 

questões novas, referentes ao sistema jurídico, à sua formação e 

integração31, sendo que, para Bobbio, inclusive, é condição para a 

conceituação de Direito, eis que “o Direito não é norma, mas conjunto 

coordenado de normas; concluindo, uma norma jurídica não se encontra 

nunca sozinha, mas é ligada a outras normas com as quais forma um 

sistema normativo”32. 

A noção de ordenamento jurídico, para a teoria da nova 

Lex Mercatoria, tem interesse tanto na sua concepção, em referência à 

                                            
29 TEUBNER, Gunther. Breaking Frames: Economic Globalisation and the Emergence of lex 
mercatoria. p. 9 
30 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico.  Trad. Maria Celeste C. J. Santos. 9. ed. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1997, p. 19. 
31 BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno 
Sudatti. 3. ed. Bauru: EDIPRO, 2005, p. 37. 
32 BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica , p. 37. 
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necessidade de suplantação dos ordenamentos jurídicos nacionais, tidos 

como insuficientes, assim como na própria noção de Lex Mercatoria como 

ordenamento ou sistema jurídico autônomo, qualidade que por várias vezes 

lhe é negada, pelas mais diversas razões, dentre elas, em caráter 

absolutamente formal, a sua incompletude33, e numa perspectiva de sua 

gênese, a inexistência de uma organização social que a crie34. 

 
1.5 ORDENAMENTO APLICÁVEL 

Como visto, um dos conceitos de ordenamento jurídico 

é aquele referente ao conjunto de normas aplicável dentro dos limites 

territoriais de um Estado, tal como ocorre quando se trata de ordenamento 

jurídico inglês, francês, brasileiro. Se a questão referente à aplicabilidade 

da norma jurídica pertencente ao ordenamento dentro desse espaço físico 

é ordinariamente clara, deixa de sê-lo quando se apresenta um elemento 

de estraneidade. 

Se é claro que o ordenamento jurídico brasileiro rege 

absolutamente um contrato celebrado no Brasil, de compra e venda entre 

dois brasileiros aqui residentes, de bem móvel também aqui situado, a 

clareza deixa de existir à medida em que um ou mais elementos de 

estraneidade são adicionados ao caso, ou seja, quando algum elemento 

liga esse contrato, por alguma razão qualquer, a um ordenamento jurídico 

estrangeiro. 

Deixa de ser claro qual é o ordenamento que rege o 

contrato, se, por exemplo, um dos contratantes não residir no Brasil, mas 

na França. Outros elementos podem ser acrescentados. O contrato pode 

                                            
33 GOLDMAN, Berthold. Nouvelles Réflexions sur la Lex Mercatoria. In: Festschrift Pierre Lalive , 
Basel, Frankfurt a.M., 1993, pp. 241 e ss. Disponível em <http://www.tldb.net>. Acesso em 22 
novembro 2006. p. 249. 
34 LAGARDE, Paul. Approche critique de la Lex Mercatoria. Le droit des relations économiques 
internationales : études offertes à Berthold Goldma n, 1982, pp. 133-139.  
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ter sido celebrado quando, em viagem, ambos estavam no Egito. O local da 

entrega do bem poderia ser o próximo ponto da excursão, em algum país 

da Ásia, como a Rússia. O pagamento poderia ser convencionado como 

sendo através de depósito em conta do comprador, na Austrália. 

A história, que pôde um dia parecer fantasiosa, é 

facilmente crível no mundo atual, ante os enormes desenvolvimentos dos 

meios de comunicação e transporte. Eventuais desentendimentos, 

descumprimentos, problemas no cumprimento, no pagamento, serão 

solucionados em conformidade com qual ordenamento jurídico? O Francês, 

o Brasileiro, o Egípcio, o Russo, ou o Australiano? 

O conceito de ordenamento aplicável refere-se, 

portanto, à solução desse conflito entre ordenamentos potencialmente 

aplicáveis, tarefa do Direito Internacional Privado35. Trata-se, assim, de 

resolver, frente a um ou mais elementos de estraneidade, qual é a norma 

jurídica, pertencente a qual ordenamento jurídico, que será utilizada para a 

solução do litígio. 

 
 1.6 SISTEMA ABERTO 

O entendimento de sistema aberto é feito, no 

ensinamento de Osvaldo Ferreira de Mello, a partir de uma elevação no 

nível de abstração dos conceitos jurídicos de um sistema dogmático que se 

entende como sendo fechado: 

em decorrência de seus objetivos históricos e inarredáveis, a 
Dogmática Jurídica procurou sempre operar como sistema 
relativamente fechado, protegendo seu ambiente interno (seus 
limites) das assim consideradas agressões de natureza política, 
ideológica e doutrinária, oriundas do ambiente externo, as quais 

                                            
35 RODAS, João Grandino. Elementos de Conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro 
Relativamente às Obrigações Contratuais. In: RODAS, João Grandino (org.). Contratos 
Internacionais.  2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 10. 
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procuram elevar o nível da abstração dos conceitos tradicionais 
para tornar mais aberto o sistema às mudanças e aos novos 
paradigmas da transmodernidade36. 

Partindo de tal lição, pode-se aproveitar o conceito, para 

os fins de interpretação da nova Lex Mercatoria, entendendo que um 

sistema aberto é aquele que transcende as necessidades estreitas de 

atenção aos conceitos previamente definidos pelo direito de origem 

puramente estatal, ou seja, abrindo o sistema jurídico a uma visão 

pluralista, no sentido de tomar outras fontes como produtoras de direito. 

Nesse aspecto, ainda que com contornos ideológicos e 

finalidades diferenciados, a lição de Antônio Carlos Wolkmer sobre 

pluralismo jurídico é extremamente relevante para o presente estudo: 

num espaço público descentralizado, marcado pela pluralidade de 
interesses e pela efetivação real das necessidades humanas, a 
juridicidade emerge das diversas formas do agir comunitário, 
mediante processos sociais auto-reguláveis advindos de grupos 
voluntários, comunidades locais, associações profissionais, corpos 
intermediários, organizações sociais etc37. 

 
1.7 ARBITRAGEM 

A arbitragem é uma forma adversarial de solução de 

controvérsias, que independe, em sua quase totalidade, do Poder 

Judiciário, prescindindo, portanto, do Estado. Diz-se em sua quase 

totalidade porque, ante o monopólio dos Estados no uso da força, a 

execução das sentenças arbitrais, quando não cumpridas 

espontaneamente, depende do apelo ao Poder Judiciário. Além disso, 

                                            
36 MELLO, Osvaldo Ferreira de. Temas Atuais de Política do Direito. pp. 73-74. 
37 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico . São Paulo: Editora Alfa Omega, 1994, pp. 
107-108. 
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existe ainda a possibilidade de revisão da sentença arbitral pelo Poder 

Judiciário, em que pese seja essa possibilidade, cada vez mais, limitada. 

Eis que a arbitragem é regulamentada, em nosso país, 

pela  Lei n° 9.307 de 23 de setembro de 1996, publi cada no diário Oficial 

da União de 24 de setembro de 1996, essas hipóteses estão previstas em 

seu artigo 32: 

Art. 32 . É nula a sentença arbitral se: 

I - for nulo o compromisso; 

II - emanou de quem não podia ser árbitro; 

III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 

VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou 
corrupção passiva; 

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, 
inciso III, desta Lei; e 

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 
2º, desta Lei. 

 
O artigo 12, inciso III, da mesma lei, possibilita às partes 

notificarem o árbitro para prolatar a sentença arbitral em 10 dias, e o § 2.o. 

do artigo 21 da Lei de Arbitragem indica como princípios a serem 

respeitados os do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade 

do árbitro e de seu livre convencimento. Cumpre salientar que, sendo 

norma referente a nulidades, deve ser interpretada restritivamente, 

representando enumeração taxativa das hipóteses de nulidade. 
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Quanto à natureza da arbitragem, duas correntes são 

comuns, a saber, uma convencional, eis que se fundamenta na vontade das 

partes, e outra jurisdicional, eis que sua função é a solução do litígio que se 

apresenta. Justamente ante essa realidade é que Irineu Strenger diz que a 

arbitragem tem natureza mista, pois que, se sua função é jurisdicional, sua 

origem é convencional38.  

Além das três teses, Jacob Dolinger e Carmen Tibúrcio 

indicam a existência de uma quarta corrente que explicaria a arbitragem 

internacional, que chamam de teoria autônoma: 

que defende a idéia de que a arbitragem internacional tem 
fundamento e se desenvolve com base nas suas próprias regras, 
sem qualquer ligação com um sistema jurídico nacional. Como o 
desenvolvimento da arbitragem se deu em função dos interesses 
dos negócios e da necessidade de um método rápido e eficiente 
na solução das disputas, a arbitragem segue regras próprias 
elaboradas a partir de anos de prática. A óbvia conseqüência 
dessa teoria é a desnacionalização da arbitragem e a sua 
conseqüente caracterização como transnacional, sem vinculação 
a um país determinado39. 

 
Referida teoria é também apontada por Lord Mustill, que 

se encarrega de diferenciar a idéia do conceito de Lex Mercatoria. Segundo 

o autor, são diferentes teorias, porque têm fundamentos diferentes e se 

propõem a resultados diferentes. A primeira fundamenta-se em um devir, 

um ideal a ser alcançado, enquanto que a segunda é uma realidade, que 

“simplesmente existe”40. 

 

                                            
38 STRENGER, Irineu. Arbitragem Comercial Internacional . São Paulo: LTr, 1996, p. 24. 
39 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen.  Direito Internacional Privado : Parte Especial. 
Arbitragem Comercial Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 96. 
40 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, pp. 89-90. 
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1.8 CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM 

Nos termos do artigo 3º da Lei n°. 9.307 de 23 de 

setembro de 1996, publicada em 24 de setembro de 1996, a convenção de 

arbitragem é um acordo entre partes, para submeter eventuais litígios ao 

juízo arbitral, ou seja, subtraindo-os ao conhecimento do Poder Judiciário, 

sendo gênero do qual são espécies a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral, que serão analisados a seguir. Estão presentes, 

portanto, os dois aspectos fundamentais salientados por Paula Maria All41, 

um contratual, pois obriga as partes, e outro processual, que outorga aos 

árbitros jurisdição para decidir a lide. 

Cláusula compromissória e compromisso arbitral são 

independentes, no sentido de que a cláusula compromissória não é 

requisito para o compromisso arbitral, mas a existência da cláusula 

compromissória obriga ao compromisso arbitral, notadamente nos casos 

em que não contiver todos os elementos necessários para a arbitragem, ou 

seja, os aspectos procedimentais, especialmente.  

 
1.9 CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA E COMPROMISSO ARBITRAL 

Conforme o caput do artigo 4º da Lei n°. 9.307 de 23 de 

setembro de 1996, publicada em 24 de setembro de 1996, “a cláusula 

compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a 

surgir, relativamente a tal contrato.”  

O compromisso arbitral refere-se a litígios que já 

existem, e é assim definido pelo artigo 9º da referida Lei: “O compromisso 

                                            
41 ALL, Paula Maria. Consideraciones sobre el Convenio Arbitral en el Arbitraje Comercial 
Internacional. In: DeCITA 02.2004. Buenos Aires: Zavalia, 2004, pp. 29-30. 
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arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 

arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial”. 

Como é possível observar, a distinção entre a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral é temporal, sendo que a primeira 

se refere à previsão, no corpo do contrato, do modo de solução de conflitos 

que podem vir a surgir, em decorrência daquele contrato, ao passo que o 

compromisso arbitral é referente a conflitos que já existem, a uma lide 

concreta42. 

 
1.10 LEX FORI 

 
A expressão “lei do foro” refere-se ao ordenamento 

jurídico a que se vincula, ordinariamente, o Juiz, o Poder Judiciário, ou, 

para os mesmos efeitos, um Juízo ou Tribunal Arbitral. Em outras palavras, 

é o ordenamento jurídico com jurisdição sobre o local em que a decisão 

jurisdicional, seja judicial ou arbitral, é tomada, ou seja, é a lei aplicável no 

território onde a lide é julgada. 

Em decorrência de uma atração que a lei do foro 

estabelece sobre os juízes chamados a decidir uma questão referente a um 

contrato internacional, há, na cultura jurídica brasileira, alguma confusão 

entre lei (ordenamento) aplicável e lei do foro43, confusão que deve ser 

desfeita, pois são institutos diversos, cuja diversidade, aliás, pode ser 

considerada a própria razão de ser do Direito Internacional Privado.  

Essa atração é decorrente de várias razões, dentre as 

quais podem ser citadas as dificuldades e complexidades decorrentes da 
                                            
42 ALL, Paula Maria. Consideraciones sobre el Convenio Arbitral en el Arbitraje Comercial 
Internacional, p. 31. 
43 CASTRO JR, Osvaldo Agripino de. Direito das Obrigações: Os Contratos Internacionais de 
Compra e Venda. In FERREIRA JÚNIOR, Lier Pires; CHAPARRO, Verônica Zarate (coord.). 
Curso de Direito Internacional Privado.  Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006, p. 393.  
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necessidade de aplicação do direito estrangeiro como o ordenamento 

aplicável, e a pequena tradição do Poder Judiciário brasileiro em questões 

referentes a contratos internacionais de comércio44, ou seja, há uma 

espécie de inércia que dirige o julgador do foro a utilizar sua própria lei.  

 
1.11 COSTUME INTERNACIONAL 

Tradicionalmente, o costume é uma das fontes formais 

do direito, no ensinamento de Henri Lévy-Bruhl, mas possui uma amplitude 

e uma atualidade que em geral não lhe são reconhecidas.45 O costume, 

como fonte do direito, implica em reconhecimento de seu caráter normativo, 

ou seja, deve ser diferenciado do simples uso, que não implica em 

nenhuma característica de vinculação. O costume internacional é a fonte de 

direito usada na prática do comércio internacional e das relações entre os 

atores internacionais, sejam públicos ou privados.  

 
1.12 SOCIEDADE INTERNACIONAL DE COMERCIANTES 

A idéia da existência de uma sociedade internacional de 

comerciantes, societas mercatorum, surge como uma das maneiras de 

explicar a existência de um direito de caráter não nacional, em decorrência 

da idéia de que onde há direito há sociedade e onde há sociedade há 

direito. Pode ser entendida como uma sociedade global de todos os 

comerciantes internacionais ou ainda como várias sociedades mais 

particulares, ou seja, englobando os associados de associações 

profissionais, das diversas.  

                                            
44 FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. A Lei e o Foro de Eleição em Tema de Contratos 
Internacionais. In: RODAS, João Grandino (org.). Contratos Internacionais . 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995, p. 92. 
45 LÉVY-BRUHL, Henri. Sociologia do Direito. Trad. de Antônio de Pádua Danesi. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 40. 
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Teubner chama a atenção para o fato de que essa 

suposta corporação de mercadores, na verdade, é apenas fictícia46, e se 

trata um sistema de recursividade que desfaz um paradoxo legal, como 

ocorre igualmente com outros fenômenos jurídicos, dentre os quais o caso 

de regras de trabalho criados em e por organizações multinacionais47.  

 
1.13 FONTES DO DIREITO 

Conforme Henri Lévy-Bruhl, “a palavra fonte é tomada 

de empréstimo aos fenômenos da natureza. Refere-se ao ponto em que um 

curso de água emerge da terra, ao lugar onde ele nasce”48. Para ele, só 

existe uma resposta à questão sobre a fonte do direito, e a fonte é a 

sociedade, “as normas jurídicas expressam a maneira pela qual esse grupo 

entende devam ser estabelecidas as relações sociais”49. 

O autor adverte para o fato de que normalmente, ao se 

falar em fonte, trata-se da sua forma, ou seja, da maneira como se 

apresentam as fontes, e não da sua origem, distinguindo-se assim, 

comumente, a lei, fonte por excelência, o costume, a doutrina e a 

jurisprudência50. Essa doutrina tradicional deve ser afastada para a 

compreensão da legalidade do fenômeno da nova Lex Mercatoria. 

Segundo Gunther Teubner, essa “moldura de hierarquia 

legal com a legislação política constitucionalmente legitimada em seu topo 

                                            
46 TEUBNER, Gunther. Breaking Frames: Economic Globalisation and the Emergence of lex 
mercatoria. p. 12. 
47 TEUBNER, Gunther. The King’s Many Bodies: The Self-Deconstruction of Law’s Hierarchy. In: 
Law & Society Review  31.4, 1997: 763-787.  Disponível em 
<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=97938223>. Acesso em 03 fevereiro 2007. p. 782. 
48 LÉVY-BRUHL, Henri. Sociologia do Direito. Trad. de Antônio de Pádua Danesi. 2. Ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 39. 
49 LÉVY-BRUHL, Henri. Sociologia do Direito , p. 40. 
50 LÉVY-BRUHL, Henri. Sociologia do Direito , p. 40. 
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quebra sob as pressões da globalização”51. Uma nova moldura, 

“heterárquica”, deve então ser encontrada, movendo a produção de normas 

do centro para a periferia, pois permite que, ao mesmo tempo que mantém 

a condição de produção política de normas jurídicas dentro do sistema, a 

legitimação de outras fontes produtoras de normas dentro do mesmo 

sistema.  

Dessa forma, ao contrário do que pode parecer, dá-lhe 

um caráter mais “público”, no sentido de que pode ser reconhecido pelo 

Estado52. Por sua vez, no que tange especificamente à nova Lex 

Mercatoria, como será visto, os autores tratam de fontes específicas desse 

novo direito, que regem o comércio internacional e têm, então, como fontes 

formais especialmente os usos e costumes do comércio internacional, os 

contratos-tipo, os princípios gerais de direito, regras de organizações 

profissionais, os ordenamentos nacionais e as decisões arbitrais. 

 
1.14 TRATADO 

O artigo 2.º da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados, de 1969, conceitua termos relacionados à questão. 

Tecnicamente, tem-se que o termo correto para os acordos entre Estados e 

regidos pelas normas do Direito Internacional Público é Tratado, ainda que 

lhes sejam dadas outras denominações, como curiosamente ocorre com o 

próprio Tratado em comento, denominado “Convenção de Viena Sobre 

Direito dos Tratados”. 

                                            
51 TEUBNER, Gunther. Breaking Frames: Economic Globalisation and the Emergence of lex 
mercatoria, p. 9. 
52 TEUBNER, Gunther. Breaking Frames: Economic Globalisation and the Emergence of lex 
mercatoria, p. 9. 
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Ressalte-se que, embora assinado, o mencionado 

tratado ainda não foi ratificado pelo Brasil, assim é a redação do referido 

artigo: 

Artigo 2.º 

EXPRESSÕES EMPREGADAS 

“tratado” significa um acordo internacional celebrado por escrito 
entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de 
um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos 
conexos, qualquer que seja a sua denominação particular; 

“ratificação”, “aceitação”, “aprovação” e “adesão” significam, 
conforme o caso, o ato internacional assim denominado pelo qual 
um Estado estabelece no plano internacional seu consentimento 
em obrigar-se por um tratado; 

Omissis53. 
 
1.15 MONISMO 

O termo monismo jurídico tem duas concepções 

importantes nessa pesquisa, mas que devem ser diferenciadas, pois tratam 

de questões diferentes, ainda que interpenetrantes. A primeira concepção 

refere-se às relações entre o Direito Interno dos diferentes países e o 

Direito Internacional Público, e assim se contrapõe à teoria dualista. A 

segunda concepção refere-se à fonte de criação do direito, e como tal se 

contrapõe à teoria pluralista do direito. 

No primeiro sentido, o monismo é a teoria segundo a 

qual existe apenas um sistema jurídico, que é integrado pela ordem jurídica 

interna e pela ordem jurídica internacional54. Para a Mirtô Fraga, “a teoria 

                                            
53 RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações Internacionais . 6. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 297-298. 
54 FRAGA, Mirtô. O Conflito entre Tratado Internacional e Norma de D ireito Interno: Estudo 
analítico da situação do tratado na ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 6. 
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monista foi construída sob o princípio da subordinação, em razão do qual 

todas as normas jurídicas de acham subordinadas entre si, numa ordem 

rigorosamente hierárquica”55. 

O monismo jurídico, nesse sentido, deve ser ainda 

dividido em duas correntes. É que, havendo conflito entre normas de 

ordens diversas, uma delas há que se submeter à outra, do que surgem 

duas correntes divergentes, uma delas que dá primazia ao direito interno, e 

outra que dá primazia ao direito internacional. Nota-se aqui, como foi 

explicado logo acima, que se trata de questão referente à hierarquização de 

normas, e nesse aspecto a primeira noção de monismo não deixa de se 

parecer com a segunda (referentemente à fonte de criação do direito).  

Em seu segundo sentido, o monismo jurídico refere-se à 

criação do direito, e à sua fonte, tendo no grupo político o “único tipo de 

grupo social [...] habilitado a criar normas de direito”56. Contrapondo-se ao 

pluralismo jurídico, verifica-se que, apesar de ser conceito totalmente 

diverso do primeiro (que se contrapõe ao dualismo), tem em sua base a 

mesma idéia, que é a construção hierarquizada dos sistemas jurídicos, que 

não encontrariam, facilmente, uma regra de reconhecimento que lhes 

permitisse validar todos os sistemas. 

 
1.16 DUALISMO 

É a teoria que admite a existência de duas ordens 

jurídicas independentes, não havendo qualquer condicionamento de 

validade da norma interna a uma norma internacional.57 A teoria não 

responde a várias questões de natureza prática, e nega os conflitos que 
                                            
55 FRAGA, Mirtô. O Conflito entre Tratado Internacional e Norma de D ireito Interno: Estudo 
analítico da situação do tratado na ordem jurídica brasileira, p. 7. 
56 LÉVY-BRUHL, Henri. Sociologia do direito, p. 24. 
57 BAPTISTA, Zulmira Maria de Castro. O Novo Direito Internacional Público e suas 
Conseqüências.  Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 270. 
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efetivamente ocorrem entre as normas internas e as normas derivadas do 

Direito Internacional Público. 

1.17 PLURALISMO  

O pluralismo jurídico é a teoria que se opõe ao monismo 

jurídico em sua segunda acepção. Segundo Lévy-Bruhl, apoiado em 

Durkheim, essa teoria “professa que qualquer agrupamento, seja qual for a 

sua consistência, pode instituir – e quase sempre institui – normas de 

funcionamento capazes de ultrapassar o caráter de simples regulamentos 

para elevar-se à categoria de verdadeiras normas jurídicas”58. 

 
1.18 PRINCÍPIOS 

 
1.18.1 Conceito de princípio 

O termo princípio é possuidor de uma carga semântica 

bastante ampla e, portanto, de difícil, se não impossível, definição, 

servindo, por essa mesma razão, a vários e diferenciados propósitos, como 

se observará. Mais a título de exemplo, do que qualquer outra razão, nesse 

momento, é de se verificar que o autor Genaro Carrió59 enumerou sete 

focos semânticos principais em torno dos quais gravitam onze significados 

para a expressão princípio jurídico. 

O autor citado adverte para o fato de que, ainda que lhe 

alegraria se estivesse completa, não o crê realmente60, e adverte, também, 

agora com muita importância, para a possibilidade de sobreposições dos 

                                            
58 LÉVY-BRUHL, Henri. Sociologia do Direito, p. 24. 
59 CARRIÓ, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje . 4. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 
1990, pp. 203-212.  
60 CARRIÓ, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje , p. 213. 



 

 

24 

sentidos que indica61, do que se pode concluir que não está frente a uma 

categoria de função ou definição, estanque, mas principalmente de função 

múltipla, eis que a principal razão para a busca dos vários sentidos tem 

razão no sentido das aplicações diferentes que possuem. 

Ante tal panorama, atentando-se, primeiramente, ao 

fato de que qualquer conceituação de Princípio Jurídico certamente exclui 

facetas importantes desses sentidos62, é possível, ao menos, esclarecer o 

que se pretende entender por tal terminologia, e encontrar algumas 

características que possam ter importância no tratamento do tema referente 

à nova Lex Mercatoria, sem com isso pretender esgotar, sequer arranhar, o 

tema referente aos princípios jurídicos. 

Norberto Bobbio coloca na generalidade dos princípios 

gerais do direito a sua marca em relação às normas jurídicas, gênero de 

que seriam, por conseqüência, espécie. Em suas palavras: “Os princípios 

gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do 

sistema, as normas mais gerais. [...] Para mim não há dúvida: os princípios 

gerais são normas”63. Por isso, fala em princípios expressos e também em 

princípios não expressos, que podem ser inferidos em um sistema jurídico 

de forma diferente das normas jurídicas expressas especificamente como 

tal. 

Sua explicação de princípio geral não-expresso traduz, 

elegantemente, fórmula que poderá ser de grande valia na compreensão da 

categoria, eis que são “aqueles que se podem tirar por abstração de 

                                            
61 CARRIÓ, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje , p. 212. 
62 “O objeto imediato é o objeto como nos é apresentado pelo signo, ou seja, pelo representamen. 
[...] toda vez que usamos um representamen, ou um termo, construímos um objeto imediato, que 
não é ou não alcança o objeto dinâmico porque dele constitui um empobrecimento.” In: ECO, 
Umberto. Conceito de Texto.  Trad. de Carla de Queiroz. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
1984, pp. 31-32.  Umberto Eco explica, dessa forma, alguns aspectos da teoria pragmaticista de 
Charles Sanders Pierce. 
63 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico , p. 158. 
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normas específicas ou pelo menos não muito gerais”64. Apesar de 

encontrarem sua origem, no entendimento de Norberto Bobbio, diretamente 

no ordenamento jurídico, possuem ao menos implicitamente um caráter 

subjetivo, pois o autor completa seu pensamento dizendo que “são 

princípios, ou normas generalíssimas, formuladas pelo intérprete, que 

busca colher, comparando normas aparentemente diversas entre si, aquilo 

a que comumente se chama o espírito do sistema”65. 

Com visão oposta à do autor acima citado, em vários 

aspectos, encontra-se o pensamento de Ronald Dworkin, para quem 

princípios, em sentido amplo, são “padrões que não são regras”66, que 

incluem o princípio em sentido estrito, ou seja,  “padrão que deve ser 

observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação 

econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma 

exigência de justiça ou eqüidade ou alguma outra dimensão da 

moralidade”67, assim como as “políticas”, “aquele tipo de padrão que 

estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum 

aspecto econômico, político ou social da comunidade”68. 

1.18.2 Distinção entre princípios e regras 

A distinção entre regra e princípio é, para ele, de ordem 

lógica, eis que a regra, sendo igualmente um padrão, sujeita-se à regra de 

validade/ não validade, terceiro excluído69, e isso não acontece com o 

princípio, que tem sua marca na noção de importância. Dadas as 

                                            
64 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico , p. 159. 
65 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico , p. 159. 
66 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério . Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 36. 
67 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério , p. 36. 
68 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério , p. 36. 
69 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério  , p. 39. 
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características do caso concreto, um princípio tem maior ou menor 

importância70 que outro. 

Apesar de serem posicionamentos originados de 

raciocínios totalmente apartados, e dirigidos a finalidades teóricas 

totalmente diversas, refletem algumas similaridades, como se observará no 

pensamento de ambos sobre a função dos princípios e a sua marca comum 

de generalidade, em oposição ao caráter específico das normas jurídicas, 

especificidade essa, ressalte-se, referente ao conteúdo (abstração), e não à 

destinação da norma, que tem caráter geral. 

Em que pese tenha Norberto Bobbio chegado à 

conclusão de que os princípios são regras porque são extraídos de normas, 

“através de um procedimento de generalização sucessiva”71, seu outro 

argumento é no sentido de que servem para regular o caso concreto (como 

forma de solucionar o problema da lacuna legal), da mesma forma que a 

norma e, portanto, se serve ao mesmo propósito, é também norma72. 

Segundo Ronald Dworkin, por outro lado, regras e 

princípios têm também a mesma função, no sentido de que servem para 

regular situações concretas, e sua diferença encontra-se no modo lógico de 

sua aplicação ao caso concreto, e a outra similaridade está em que os 

princípios são, para ambos, obrigatórios, em que pese seu caráter de 

generalidade, ou abstração, como parece ser melhor entendida a noção. 

 
1.19 ORDEM PÚBLICA 

O princípio da ordem pública, que é de exceção da 

aplicação do princípio da extraterritorialidade das leis, é tido por Jacob 

                                            
70 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério , p. 42. 
71 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico , p. 158. 
72 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico , p. 159. 
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Dolinger como o mais importante dentre os princípios do Direito 

Internacional Privado, eis que “impede a aplicação de leis estrangeiras, o 

reconhecimento de atos realizados no exterior e a execução de sentenças 

proferidas por tribunais de outros países”73. 

Irineu Strenger tenta defini-lo como “o conjunto de 

normas e princípios que, em um momento histórico determinado refletem o 

esquema de valores essenciais, cuja tutela atende de maneira especial 

cada ordenamento jurídico concreto”74, e demonstra assim, por sua 

característica generalizante, dentro do ordenamento jurídico referente, a 

sua forma de aplicação como princípio, o que virá a diferenciá-lo das 

normas imperativas, chamadas também de normas de ordem pública. 

 
1.20 SEGURANÇA JURÍDICA 

O princípio da segurança jurídica é um dos mais 

fundamentais do direito. Nas palavras de Osvaldo Agripino de Castro Jr. “a 

segurança jurídica constitui a garantia de que as normas e as regras que 

regulamentam o conjunto de atividades em determinado Estado serão 

cumpridas pelos agentes do Estado e entes privados que atuam nos seus 

limites”75.  

Sua importância no que toca ao comércio internacional 

é enorme. Para Enzo Vasques, “o desenvolvimento do comércio 

internacional tem como pressuposto segurança jurídica”76. E complementa 

                                            
73 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: parte geral.  8. ed. Atualizada e ampliada. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 386. 
74 STRENGER, Irineu. Arbitragem Comercial Internacional , p. 215. 
75 CASTRO JR, Osvaldo Agripino de. Teoria e Prática do Direito Comparado e 
Desenvolvimento: Estados Unidos x Brasil . Florianópolis: Fundação Boiteux, UNIGRANRIO, 
IBRADD, 2002, p. 43. 
76 VASQUEZ, Enzo Fiorelli. Princípios básicos de Direito do Comércio Internacional. In: DIAS, 
Reinaldo; RODRIGUES, Waldemar (org). Comércio Exterior: Teoria e Gestão. São Paulo: Atlas, 
2004, p. 381. 
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seu pensamento explicando que “as partes, visando fugir ao conflito de leis, 

estabelecem práticas que objetivam possibilitar segurança jurídica aos 

contratos internacionais”77. Assim, o princípio da segurança jurídica é 

princípio que perpassa todo o estudo da nova Lex Mercatoria. 

 
1.21 BOA FÉ 

O princípio da boa-fé é um dos mais importantes no que 

concerne à nova Lex Mercatoria. Reconhecido como parte integrante dela, 

é tido por alguns autores como o seu princípio fundamental, como informa 

Everardo Nóbrega de Queiroz a respeito de Filali Osman78. 

 
1.22 SOBERANIA 

No ensinamento de Luigi Ferrajoli, a soberania é um 

conceito jurídico e político, cuja noção como um poder supremo, 

desconhecedor de outros que lhe sejam superiores, surge com o 

nascimento dos Estados modernos79. Cumpre notar que, para o autor, o 

conceito vem se esvaziando, ante a configuração do Estado constitucional 

de direito, em seu aspecto interno, e ante o novo direito internacional de 

caráter pactual e possuidor de normas imperativas80. 

Sua compreensão possui grande interesse para o 

presente estudo, especialmente porque fundamenta o monopólio estatal 

para a produção de normas jurídicas aplicáveis em seu território, tendo 

servido muitas vezes como razão para a desconfiança em relação à 

                                            
77  VASQUEZ, Enzo Fiorelli. Princípios básicos de Direito do Comércio Internacional, p. 382. 
78 QUEIROZ, Everardo Nóbrega de. O Princípio da Boa-Fé Objetiva ou da Razoabilidade como 
Fundamento Jurídico da Lex Mercatoria. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto (coord). Direito do 
Comércio Internacional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 85. 
79 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno . Trad. Carlo Coccioli, Márcio Lauria Filho. 
Revisão da tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 1. 
80 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno , pp. 39-41. 
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aplicação de ordenamentos jurídicos estrangeiros e de normas criadas sem 

a intervenção do estado. 

 
1.23 AUTONOMIA DA VONTADE 

O princípio da autonomia da vontade pode ser 

analisado sob vários aspectos, com grande interesse para o estudo da nova 

Lex Mercatoria. Assim, sob o aspecto material, significa o poder que as 

partes em um contrato têm para criar o conteúdo das normas que regem o 

negócio. Possui também, no que se refere ao Direito Internacional Privado, 

um sentido funcional, que corresponde à possibilidade que as partes 

possuem de escolher qual o direito aplicável, ou seja, qual o ordenamento 

jurídico aplicável, e submeter eventual litígio a uma ou outra jurisdição, ou à 

arbitragem. 

 
1.24 PACTA SUNT SERVANDA  

O princípio pacta sunt servanda decorre diretamente do 

princípio da autonomia da vontade, representando-o no que acima foi dito, 

como sendo seu caráter material. Seu significado é de que os contratos são 

como leis para as partes, ou seja, devem ser cumpridos por elas. É, 

inegavelmente, um dos princípios ou regras da nova Lex Mercatoria, 

reconhecido por todos os autores que dela tratam. 

 
1.25 REBUS SIC STANDIBUS  

É a fórmula para a teoria da imprevisão. Conforme 

Edson Ricardo Saleme e George Augusto Niaradi, “essa evolução no direito 

contratual decorreu da necessidade de um abrandamento das relações 
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imputadas pela antiga formulação do pacta sunt servanda”81. Significa que 

o contrato deve ser cumprido, desde que continuem ou sejam mantidas as 

coisas no mesmo estado, ou seja, a modificação inesperada da situação 

dos contratantes pode servir de abrandamento para a obrigatoriedade do 

contrato. É igualmente reconhecida como uma das regras da nova Lex 

Mercatoria. 

 
1.26 LEX VOLUNTATIS  

É a lei ou o ordenamento jurídico escolhido pelas partes 

no negócio jurídico. É a representação da autonomia da vontade em seu 

sentido funcional, possuindo, portanto, interesse para o estudo da nova Lex 

Mercatoria, no sentido de que pode, ainda, servir de base para a sua 

escolha específica. É conceito genérico e negativo, no sentido de que é a 

exceção à aplicação da lei do foro ou à lei indicada por um elemento de 

conexão fixo, como o local da celebração do contrato, por exemplo. 

 
1.27 LEX LOCI CONTRACTUS  

Princípio segundo o qual o contrato é regido pela lei do 

local onde foi celebrado. Possui interesse direto para o estudo das 

possibilidades da nova Lex Mercatoria no Brasil, eis que é o princípio eleito 

pelo legislador brasileiro como elemento de conexão no que se refere às 

obrigações, conforme disposto no artigo 9º da Lei de Introdução ao Código 

Civil. 

Tendo sido explicitados os conceitos fundamentais para 

a pesquisa, é possível prosseguir na direção de um estudo mais 

                                            
81 SALEME, Edson Ricardo e NIARADI, George Augusto. Das Cláusulas Hardship nos contratos 
internacionais. In: CASTRO JR., Osvaldo Agripino de. (org.) Temas Atuais de Direito do 
Comércio Internacional. Vol. II. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005. p.  399. 
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aprofundado sobre o que é a nova Lex Mercatoria, o que será feito no 

Capítulo 2, a seguir. 



 

CAPÍTULO 2 

A NOVA LEX MERCATORIA  

O presente capítulo trata da nova Lex Mercatoria, de 

maneira mais específica. Discorre sobre questões relativas ao seu 

surgimento histórico, mas também acerca das razões práticas de seu 

surgimento em decorrência das necessidades do comércio internacional, 

com o propósito de descobrir como o fenômeno se mostra no mundo e 

distinguir suas vantagens e desvantagens e, portanto, suas possibilidades, 

e também seus riscos. 

Com o mesmo objetivo, o presente capítulo trata de 

questões tais como as fontes através das quais emana essa nova lei dos 

mercadores internacionais, assim como qual é o seu conteúdo e suas 

relações com o direito interno, em sua falta de vocação para a regência do 

comércio internacional, bem como os limites do Direito Internacional 

Privado, forma clássica de abordagem da questão, através da via do 

conflito de leis. 

 
2.1 SOBRE AS ORIGENS DA NOVA LEX MERCATORIA  

Tendo em vista os conceitos e princípios que foram 

apresentados no Capítulo 1 e a metodologia indutiva empregada, tanto na 

pesquisa como no presente relato, a elaboração de algumas considerações 

sobre a origem da nova Lex Mercatoria passa a ser uma forma pertinente 

de abordar a questão referente a esse instituto que se dispõe a ser o 

principal, senão o único, regente das relações comerciais privadas 

internacionais. 
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Em primeiro lugar, a utilização da expressão nova Lex 

Mercatoria sugere a existência de uma antiga Lex Mercatoria, e vários 

autores assim tratam a questão. Hermes Marcelo Huck, por exemplo, 

afirma que “um direito dos mercadores é alvo (algo) tão antigo quanto o 

próprio comércio. Traços de um sistema análogo podem ser encontrados já 

no ano 300 a. c. com a Lei do Mar de Rodes”82, e continua com exemplos 

que datam até o século XV, como as tábuas de Amalfi e os rolos de Oleron, 

dentre outros. 

Para Huck, pode-se perceber que além dessa 

codificação do direito do comércio, os usos e costumes existentes no seio 

da sociedade de mercadores representavam também esse direito, eis que, 

“ao lado dessas regras, há o desenvolvimento de práticas comerciais 

difundidas e aceitas, cuja violação implicava a exclusão do comerciante do 

respectivo mercado”83.  

Para Mireille Delmas-Marty, trata-se de um direito 

transfronteiriço, quando afirma que “a Europa conheceu, da Idade Média 

aos tempos modernos, um direito de vocação universal, o ius comunne, 

elaborado a partir do Direito Romano, do Direito Canônico e da Lex 

Mercatoria, ou Lei dos Mercadores.”84 Gunther Teubner, ao discorrer sobre 

a importância paradigmática da nova Lex Mercatoria, sustenta que “sua 

longa história [...] se estende desde a antiga medieval law merchant”85, 

expressão inglesa pela qual também é denominada a Lex Mercatoria. 

                                            
82 HUCK, Hermes Marcelo. Sentença Estrangeira e “ Lex Mercatoria ”: horizontes e fronteiras do 
comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 104. 
83 HUCK, Hermes Marcelo. Sentença Estrangeira e “ Lex Mercatoria ”: horizontes e fronteiras do 
comércio internacional, p. 104. 
84 DELMAS-MARTY, Mireille. Três Desafios para um Direito Mundial . Trad. Fauzi Hassan 
Choukr. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 1. 
85 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. in: ______(ed.). 
Global Law Without a State. Dartmouth: Aldershot, 1997, pp. 3-28. Disponível em: 
<http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/teubner/dokumente/Bukowina_english.pdf>. Acesso em: 
29  nov 2006. p. 6 (paginação na internet diferente da publicação original). 
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Berthold Goldman, por sua vez, leciona que “o século 

XX não viu nascerem, mas renascerem os usos profissionais comuns da 

venda internacional”86, indicando sua possível origem no jus mercatorum e 

nos direitos das feiras medievais, sem antes deixar de mencionar que o 

próprio comércio tem origens romanas87. Para Ana Mercedes Lópes 

Rodríguez, é na law merchant conhecida na Idade Média que se encontram 

as raízes da nova Lex Mercatoria88. 

Esse direito comum de origens medievais teria, então, 

desaparecido, em decorrência das transformações da sociedade e da 

criação do Estado Moderno. De acordo com Hermes Marcelo Huck, 

especialmente após o século XIV, a decadência das sociedades 

corporativas e o fortalecimento dos Estados nacionais, produziram a 

destruição do jus mercatorum, eis que o Direito Comercial, de fonte estatal, 

toma-lhe o lugar89. 

É recorrente a idéia de que o surgimento do Estado 

Moderno e dos movimentos de codificação é a causa do desaparecimento 

dessa Lex Mercatoria medieval. Para Ana Mercedes Lópes Rodriguez, 

“com a ascensão dos nacionalismos e o período de codificação do século 

XIX, a law merchant foi incorporada às leis nacionais de cada país”90. Com 

isso, as disputas referentes a questões de comércio internacional passaram 

a ser solucionadas pelos métodos de Direito Internacional Privado91. 

Alguns autores divergem e chegam a sustentar a 

continuidade do fenômeno. Everardo Nóbrega de Queiroz, ao remontar seu 

entendimento sobre a matéria também ao direito medieval dos 
                                            
86 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria". p. 179. 
87 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 177. 
88 RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex Mercatoria , p. 46. 
89 HUCK, Hermes Marcelo. Sentença Estrangeira e “ Lex Mercatoria ” , p. 104. 
90 RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex Mercatoria , p. 47. 
91 RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex Mercatoria , p. 47. 
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comerciantes e de suas corporações, entende ser equivocado o uso da 

qualificação da Lex Mercatoria atual como nova, eis que “parte da falsa 

premissa da existência de uma lacuna histórica e conceptual no curso do 

desenvolvimento da lex mercatoria”92. 

A questão da origem medieval ou não da nova Lex 

Mercatoria pode parecer, em um primeiro momento, por demais acadêmica, 

e sem qualquer utilidade jurídica prática, talvez apenas objeto para a 

História do Direito, eis que no momento atual parece importar apenas saber 

o que ela é e como pode ser operada ante o sistema jurídico brasileiro.  

Não é bem assim. A questão tem interesse na medida 

em que traz à tona as necessidades do comércio internacional, as 

fragilidades dos sistemas nacionais e a urgência do sistema jurídico 

transnacional que se postula ou almeja. Demonstra, também, por qual 

razão pode-se afirmar que o método conflitualista do Direito Internacional 

Privado não é o mais adequado ao tratamento desse comércio 

internacional, razão pela qual têm interesse as diferenças entre o que foi o 

ius mercatorum na Idade Média e o que é considerado atualmente a nova 

Lex Mercatoria. 

Oliver Volckart e Antje Mangels questionam as supostas 

origens medievais da nova Lex Mercatoria, ao partirem da análise das 

diferenças entre o comércio medieval e o atual. A primeira constatação dos 

mencionados autores é a ausência da figura dos Estados na Idade 

Medieval. Os feudos e os impérios não tinham similaridade com os Estados 

da Era Moderna e não poderiam prover os habitantes com segurança e 

garantia de direitos de propriedade93. 

                                            
92 QUEIROZ, Everardo Nóbrega de. O Princípio da Boa-Fé Objetiva ou da Razoabilidade como 
Fundamento Jurídico da Lex Mercatoria. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto (coord). Direito do 
Comércio Internacional.  São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 80. 
93 VOLCKART, Oliver, e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval?  
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Não se deve entender, com isso, que não existia lei ou 

direito. Apenas que, naquele momento da Idade Média, vigia o princípio da 

personalidade, subordinando-se a pessoa ao seu direito de origem, e não 

ao direito do local onde se encontra94. Volckart e Mangels constatam que, 

de fato, essa variação de critério de aplicação da lei caracterizava a Idade 

Média como perigosa e carecedora de segurança jurídica95. 

No que pertine especificamente ao comércio e sua 

função na subsistência da população da época, em que pese há muito 

tempo já existissem pessoas que tiravam daí seu sustento, até o século X 

essa importância era pequena, vez que as trocas ocorriam entre pessoas 

que tinham outras atividades. Ou seja, o comércio era diferente do que é 

entendido atualmente.  

Além disso, não havia qualquer especialização em 

relação aos produtos, eis que os comerciantes não tinham acesso 

suficiente a informações sobre os compradores e sua demanda, e eram 

viajantes, porque transportavam os produtos que adquiriam previamente ou 

durante suas jornadas. Não havia comércio de produtos em massa, 

tampouco a longa distância96. 

Até então, as cidades que foram surgindo tinham pouca 

relação com o comércio de grandes distâncias. Conforme David Nicholas, 

“nenhum povoamento do início da Europa medieval que tenha baseado sua 

economia exclusiva ou primariamente em comércio de longa distância se 

                                            
94 BRAZ, Eliane. Introdução ao Direito Internacional Privado. In: FERREIRA JÚNIOR, Lier Pires; 
CHAPARRO, Verônica Zarate (coord.). Curso de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2006. p. 20. 
95 VOLCKART, Oliver; MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval? 
96 VOLCKART, Oliver; MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval?  



 

 

37 

transformou em uma cidade”97. Tem-se, conseqüentemente, que o 

comércio era concomitante, no sentido de que a transação ocorria de uma 

vez só, e não de forma diferida no tempo.  

A troca simultânea tinha, no entanto, uma vantagem: 

não havia disputas sobre vários aspectos do negócio, como por exemplo o 

tempo do pagamento, as condições de entrega, e assim por diante. 

Diferenças entre sistemas legais, fossem aplicadas localmente ou em 

conformidade com critérios pessoais, não eram obstáculo ao comércio98. 

No entanto, em razão do desenvolvimento político, o 

regime da personalidade das leis precisou dar lugar ao regime da 

territorialidade das leis. Eliane Braz aponta o feudalismo como “a causa 

preponderante no estabelecimento da territorialidade: nenhum senhor 

consentia com a manifestação de poder estranho em território de seu 

domínio”99. 

É de se verificar que, conforme ensinamento de Jacob 

Dolinger, esse período de evolução, que necessita da autoridade imposta 

sobre um território, não cria ainda conflitos de leis no espaço, pois todos 

estão sempre sujeitos à lei do território onde se encontram, razão pela qual 

inexiste o Direito Internacional Privado na época, disciplina que só virá a 

surgir com posteriores alterações econômicas100. 

Uma constatação importante é feita por Volckart e 

Mangels: apesar da inexistência de evidências de incremento no comércio 

nos séculos IX e X, houve uma mudança em seu status pessoal, vez que os 

                                            
97 NICHOLAS, David. The Growth of the Medieval City : From Late Antiquity to the Early 
Fourteenth Century. Longman: 1997. p. 26 
98 VOLCKART, Oliver, e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval?   
99 BRAZ, Eliane. Introdução ao Direito Internacional Privado, p. 21 
100 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral.  8. ed. Atualizada e ampliada. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 129. 
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mercadores deixarem de ser agentes de senhores ou clérigos, porque 

passaram à condição de liberdade. Foi esse status de liberdade que 

permitiu o renascimento do comércio101. 

Para eles, em decorrência de que os mercadores, então 

livres, passaram a viajar em conjunto, como forma de resolver seus 

problemas de segurança, formando assim as guildas, cuja principal função 

era a proteção de seus membros e de sua propriedade, especialmente em 

face de não-membros, “o século XI assistiu a um retorno espetacular do 

comércio”102. 

Essa convivência trouxe às guildas outras 

características, efetivamente sociais, e não apenas de segurança. E foi 

possível, em decorrência dessa nova forma de relação, experimentar então 

transações comerciais diferidas, ou seja, não-simultâneas. Os citados 

autores concluem que daí surgiam regras internas, concernentes ao 

comércio, que as diferenciava das regras de outras comunidades, seja das 

comunidades às quais pertenciam, por seu estatuto pessoal, seja da 

comunidade em que se encontravam na ocasião103. 

Essa característica do direito das corporações é 

salientada por Tércio Sampaio Ferraz Junior, que vê nesse fato o início da 

distinção entre direitos subjetivos e objetivos, da seguinte forma:  

Contudo, até o desenvolvimento do direito das corporações, na 
Idade Média, permanecem a idéia e a prática de que qualquer um 
que não tivesse participação nas resoluções corporativas não 
estaria a elas vinculado, com a conseqüência de que a eficácia 
jurídica externa de um ato exigia essa participação. Com essa 

                                            
101 VOLCKART, Oliver; e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval?  
102 VOLCKART, Oliver; e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval? 
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precedência da corporação sobre o indivíduo, a diferença entre a 
resolução (corporativa) e a celebração contratual permanecia 
difusa. Não surgia, portanto, ainda, algo como a distinção entre 
normas objetivas e pretensões subjetivas. Não obstante, no direito 
corporativo já estava, esquematicamente, o esboço da noção de 
direito subjetivo em oposição ao objetivo104. 

 
Em decorrência do sustentado acima, Volckart e 

Mangels apontam uma questão importante: se há similaridade entre essa 

criação de regras e o que ocorre nas associações mercantis atuais, “as 

últimas não servem para prover segurança militar mas para suplantar 

problemas decorrentes de diferenças entre diferentes sistemas legais 

territoriais ou procedimentos legais complicados em um país”105. 

É que o direito dos séculos X e XI não regulamentava o 

comércio, e nem precisava, eis que as negociações eram via de regra 

simultâneas106. A grande diferença está no fato de que, “ao contrário do 

Direito nacional moderno, o direito feudal não precisava ser suplantado, 

mas sim suplementado pelas instituições concebidas pelos mercadores”107.  

Essa é a constatação mais importante sobre a noção da 

nova Lex Mercatoria, que tem como função justamente desagrilhoar o 

comércio internacional das dificuldades que foram criadas pela falta de 

aptidão dos direitos nacionais para a sua regulamentação, somadas às 

dificuldades de encontrar segurança jurídica nas soluções alcançadas pela 

via conflitualista do Direito Internacional Privado. 

                                            
104 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 93. 
105 VOLCKART, Oliver, e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval?  
106 VOLCKART, Oliver; e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval?  
107 VOLCKART, Oliver; e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
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Nesse quadro, Volckart e Mangels apontam outras 

situações também interessantes, uma vez que, apesar das guildas terem 

conseguido gerar normas que regulavam o comércio entre seus 

participantes, não conseguiram resolver os problemas entre integrantes de 

guildas diferentes, ou entre mercadores e não mercadores108. Esse é um 

problema que necessitava de solução, que foi encontrada com o 

surgimento das cidades. 

É interessante notar, conforme ensinamento de Michael 

Medwig, que essa antiga Lex Mercatoria era uniforme, apesar da 

inexistência de qualquer meio formal de uniformização, eis que inexistiam, à 

época, tratados entre as cidades. Essa uniformidade decorria do interesse 

dos mercadores em copiar os modelos criados por aqueles mais bem 

sucedidos109. 

Para Volckart e Mangels, o surgimento das cidades 

como organizações autônomas politicamente foi o que ofereceu a solução 

para o problema entre as guildas, tendo em vista que “as cidades 

transformaram-se em proto-estados investidos com mecanismos para 

compelir a obediência a instituições externas, suplementando, portanto, e 

gradualmente tomando o lugar das antigas guildas como fornecedoras de 

regras de comércio”110. 

No entanto, pela forma como estavam estabelecidas as 

guildas, ainda era fácil para os mercadores viajarem com segurança, o que 

era vantajoso para os senhores, que por tais razões então, muito 

                                            
108 VOLCKART, Oliver; e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval?  
109 MEDWIG, Michael T. The New Law Merchant: Legal Rhetoric and Commercial Reality. In: Law 
and Policy in International Business  24.2, 1993 pp. 589-616. Disponível em  
<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5000180165>. Acesso em 3 fevereiro 2007. (sem 
marcação de páginas no texto disponível na internet). 
110 VOLCKART, Oliver, e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
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comumente, mantiveram as liberdades de locomoção e a garantia da 

autonomia da vontade nas contratações, além de garantirem verdadeiros 

privilégios aos comerciantes, nos locais que foram então chamados de 

mercados, como a liberação de algumas taxas, de procedimentos como a 

ordália. Segundo os autores, o conjunto desses privilégios formou um grupo 

de direito então chamado de ius mercatorum. 

Além disso, a legislação municipal ou estatal, quanto 

mais era influenciada pelo direito dos comerciantes, mais contribuía para o 

comércio em si e, influenciava, inclusive os destinos econômicos das 

cidades. Mas isso, ainda, não foi sem conseqüência. Essa comunicação 

entre a lei urbana e a mercantil “levou a uma sistemática discriminação dos 

comerciantes estrangeiros. A lei de Lubeck, codificada no século XIII, 

determinava [...] que ‘nenhum estrangeiro pode prestar evidência em 

desfavor de um local, mas locais podem prestar evidência contra 

estrangeiros’”111. 

Não obstante, os autores fazem notar que a 

municipalização das leis gerou maior segurança jurídica, eis que os 

comerciantes poderiam confiar que, em relação aos negócios celebrados 

em determinado local, suas regras seriam as regentes do negócio, 

facilitando assim as negociações não-simultâneas112. Havia, dessa forma, 

certeza quanto à solução para os eventuais conflitos surgidos entre os 

comerciantes de diferentes guildas. 

A isso, pode ser acrescentada a constatação de que 

esse comércio internacional passou a implicar num comércio marítimo, ante 

o desenvolvimento tecnológico da navegação. Assim é o ensinamento de 

David Nicholas: 
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O desenvolvimento de navios maiores e mais confiáveis para 
viagens marítimas facilitou o transporte de cargas pesadas. Não 
somente quantidades bem maiores de artigos orientais de luxo 
entravam no mercado Norte-Europeu através da Itália do que 
anteriormente, mas grãos passaram a ser transportados para as 
cidades por via terrestre ou barcos pequenos, mas também por 
navios. A fome em Flandres em 1315-16 foi aliviada por grão 
trazidos nas galeras da Itália. O comércio de grãos e produtos 
florestais sustentou o comércio das Hansas Alemãs com a 
densamente urbanizada do noroeste da Europa , que não 
conseguia se auto-sustentar. As diversas economias da Europa 
sempre haviam sido interdependentes em relação a artigos de 
luxo e alguns manufaturados, mas isso agora estava se tornando 
realidade também em relação a artigos alimentares básicos113. 

 
Uma última característica merece ser trazida à tona. A 

criação, nas cidades, de procedimentos especiais para resolver as 

questões comerciais com estrangeiros114.  Eram julgamentos céleres e sem 

direito a recursos, o que favorecia os mercadores no sentido de que não 

tinham tempo para aguardar os procedimentos normais. No entanto, mais 

uma vez, e porque se tratavam de cortes comuns, apenas com 

procedimentos diferenciados, percebia-se um favorecimento dos 

nacionais115. Note-se que essas são características atualmente apontadas 

pelos autores como justificadoras da preferência, pelos comerciantes 

internacionais, pela arbitragem, em vez do apelo ao Poder Judiciário 

estatal. 

Assim, pode-se concluir, juntamente com Aleksandar 

Goldstaijn, que “se compararmos a lex mercatoria medieval com a 

moderna, vemos que os mesmos fatores que levaram à criação da lei 

                                            
113 NICHOLAS, David. The Growth of the Medieval City : From Late Antiquity to the Early 
Fourteenth Century. p. 279 
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115 VOLCKART, Oliver, e MANGELS, Antje. Are the Roots of the Modern 'Lex Mercatoria' Really 
Medieval?   



 

 

43 

medieval têm um papel importante na formação da lei moderna”116. Ou seja, 

mesmo que não sejam a mesma ordem jurídica, nem o renascimento da 

mesma ordem jurídica, há varias razões de então ainda presentes como 

razões para esse novo direito do comércio internacional. 

 
2.2 AS RAZÕES DO COMÉRCIO INTERNACIONAL E A NOVA LEX 

MERCATORIA  

Percebe-se, a partir desse contexto, que as diferenças 

entre a nova Lex Mercatoria e o ius mercatorum medieval não dizem 

respeito somente aos seus aspectos jurídicos, mas principalmente à 

formatação do comércio internacional, que durante muito tempo teve um 

caráter de simultaneidade. Em outras palavras, é no comércio em si, e não 

na sua regulamentação, que se encontram muitas respostas para a questão 

atual do comércio internacional. 

Na atualidade, a importância do estudo sobre o direito 

que rege o comércio internacional decorre, diretamente, da importância 

cada vez maior do comércio mundial. Essa importância é facilmente 

demonstrada, tendo-se em consideração que o mundo passa por um 

processo de diminuição de distâncias, facilitação da comunicação e 

movimentação de fatores de produção, denominado globalização. 

Em primeiro lugar, o comércio internacional é visto 

como uma necessidade, decorrente de razões práticas, geográficas, 

climáticas, tecnológicas, econômicas117. Seu crescimento pode ser 

                                            
116 GOLDSTAIJN, Aleksandar. Usages of Trade and Other Autonomous Rules of International 
Trade According to the UN (1980) Sales Convention. SARCEVIC, Petar e VOLKEN, Paul (eds.) 
International Sale of Goods : Dubrovnik Lectures, Oceana, 1986. pp. 55-110. Disponível em 
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que diversifica a produção agrícola dos países; diferença dos estágios de desenvolvimento 
econômico. A título de exemplo, o Brasil exporta aviões de porte médio e importa aviões de 
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facilmente verificado. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, no 

International Trade Statistics 2005118, indica um crescimento das 

exportações mundiais de bens, de 1994 até 2004, de 4.326.000 milhões de 

dólares para 9.153.000 milhões de dólares. Infelizmente, o Brasil amargou 

em 2004 a vigésima - quinta colocação entre os maiores exportadores, 

sendo que seu volume de negócios de exportação representou apenas 

1,1% do total mundial119.  

Várias são as razões para essa situação, além dos 

entraves jurídicos mencionados. É necessário repensar a totalidade das 

relações e circunstâncias do comércio internacional. Afinal, ele não é feito 

apenas de relações de trocas entre países, mas depende do transporte 

marítimo, e conseqüentemente de seu sistema portuário. Nesse aspecto, é 

importante a lição de Osvaldo Agripino de Castro Jr.: 

A abertura comercial brasileira e os esforços para a inserção do 
setor produtivo nacional na economia capitalista globalizada, que 
vem ocorrendo desde o final dos anos 80 e início da década de 
90, provocaram um aumento expressivo da demanda de infra-
estrutura e de logística portuária e marítima ainda não respondida 
pelos nossos governantes. Crescimento econômico com aumento 
da competitividade interna não necessariamente provoca a 
inclusão dos nossos produtos no exterior. Todos sabemos que o 
comércio exterior brasileiro possui vários gargalos, dentre os quais 
os portos brasileiros e tudo o que a eles se relaciona120. 

 
Ainda, em relação a essa questão, observa-se o 

apontamento de Ana Virgínia Moreira Gomes, Soraia Maria do Socorro 
                                                                                                                                    
grande porte.” MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comércio Exterior . 10 ed. São 
Paulo: Atlas, 2006, p. 20. 
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novembro 2006, p. 197. 
119 WTO - WORLD TRADE ORGANIZATION.  International Trade Statistics 2005 , p. 21. 
120 CASTRO JR., Osvaldo Agripino de. Nota Introdutória do Organizador. In: CASTRO JR., 
Osvaldo Agripino de (org.). Temas Atuais de Direito do Comércio Internacional. Vol. II. 
Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005, pp. 15-16. 
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Carlos Vidal e Maria Sílvia Baskerville de Mello, em relação à curiosidade 

de que a legislação brasileira é a única do mundo em que os portos são 

chamados de “portos organizados”, talvez como exortação à tentativa de 

que passem a ser, efetivamente, organizados121. 

O crescimento do comércio internacional e de sua 

importância ocorre ao mesmo tempo em que existe uma crença, também 

maior, nas vantagens da liberalização do comércio internacional. Quanto à 

afirmativa, menciona-se o fato de que, desde a criação da OMC em 1995, 

até 2005, 45 países postularam sua adesão, dos quais 20 já haviam sido 

aceitos, contando então a referida organização internacional com 148 

membros122. Desde a publicação do referido Annual Report 2005, foi ainda 

admitida a Arábia Saudita, assim como aprovada a adesão do Vietnam123. 

Verifica-se também, após a rumorosa adesão da China 

à OMC em 11 de dezembro de 2001, a iminente adesão da Rússia, com a 

aprovação, já anunciada nos meios de comunicação, do apoio dos Estados 

Unidos. Ou seja, assiste-se, na atualidade, à adesão das duas grandes 

economias planificadas do planeta às regras do livre comércio. 

Não obstante tais fatos, não se pode deixar de 

mencionar que a questão não é, tampouco, simples ou incontroversa. O 

processo de globalização tem seus opositores, que acusam-no de ser o 

criador de graves problemas econômicos da humanidade, do 
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empobrecimento dos países, da má distribuição de rendas, de degradações 

ambientais e atraso tecnológico124. 

A questão é complexa, com vários matizes, e ao mesmo 

tempo em que existe um discurso, nos países pobres, contra a liberalização 

do comércio, existe um discurso igual nos países desenvolvidos, também 

contra a liberalização do comércio. Krugman e Obstfeld125 recordam que 

em 1993 o então candidato à Presidência da República dos Estados Unidos 

da América, o bilionário Ross Perot, discursava em tom de alerta à 

população sobre os perigos para os Estados Unidos decorrentes do 

comércio com o México, país no qual se pagavam salários menores, que 

gerariam uma migração das indústrias para o país latino. 

Por outro lado, em que pesem as diferentes opiniões e 

ideologias, o comércio internacional assim como a liberalização do 

comércio são fatos consumados, de importância que transcende o próprio 

comércio internacional e as pessoas que lhe são diretamente 

relacionadas126. É desejável, ante a sua irreversibilidade, que seja encarada 

como uma fonte possível de crescimento para todos. 

                                            
124 Nesse sentido, são pertinentes os ensinamentos Hélio Jaguaribe no prefácio de: GUIMARÃES, 
Samuel Pinheiro. Quinhentos Anos de Periferia . 3. ed. Porto Alegre/Rio de Janeiro: Editora 
UFRGS/ Contraponto, 2001, p. 11:  “[...] o processo de globalização, que se está expandindo 
vertiginosamente, embora não tenha sido deliberadamente engendrado pelos Estados Unidos, 
constitui de fato, nos termos que presentemente se realiza, a instauração de uma hegemonia 
econômica mundial americana. [...] O regime de livre comércio entre um centro de altíssima 
competitividade resulta, entretanto, sistematicamente detrimental para as ‘províncias’.”  
125 KRUGMAN, Paul R. e OBSTFELD. Maurice. Economia Internacional – Teoria e Política . 5. 
ed. Trad. Celina Martins Ramalho Laranjeira. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2001, p. 26. 
126 Sobre o tema: “O estudo do comércio internacional e da moeda sempre foi uma parte 
especialmente vigorosa e controversa da economia. Muitas das observações básicas da análise 
econômica moderna surgiram inicialmente em debates nos séculos XVIII e XIX sobre o comércio 
internacional e a política monetária. No entanto, o estudo da economia internacional nunca foi tão 
importante quanto o é atualmente. Pelo comércio internacional de bens e serviços, e via fluxos 
monetários internacionais, as economias dos diferentes países estão mais inter-relacionadas do 
que jamais estiveram anteriormente. Ao mesmo tempo, a economia mundial está mais turbulenta 
do que há muitas décadas. Acompanhar o movimento do ambiente internacional tornou-se uma 
atitude central tanto da estratégia econômica como da política econômica nacional.” In: 
KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD. Maurice. Economia Internacional – Teoria e Política,  p. 1. 
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Não se trata de uma visão irreal, nem tampouco 

vinculada a alguma forma de submissão a Estados mais fortes. Nos termos 

do Relatório do Secretariado do UNIDROIT para o UNCITRAL, em 1971, “o 

comércio internacional é um dos mais importantes fatores no 

desenvolvimento econômico e como tal, uma forma de promoção do 

entendimento e paz entre os povos. Conseqüentemente, todos os Estados 

são interessados em seu desenvolvimento”127. 

Ante tal cenário, o estudo do viés jurídico do comércio 

internacional é de grande importância. Por definição, o comércio 

internacional, além do aspecto econômico da transcendência da economia 

de um único país, está, ao menos potencialmente, num mundo em que a 

globalização política é bem menos desenvolvida do que a econômica, que é 

vinculada a mais de um sistema jurídico128. 

Essa vinculação potencial a dois ou mais ordenamentos 

jurídicos é causa de insegurança jurídica. Jaime de Mariz Maia129 cita várias 

barreiras ao comércio internacional, desde diferenças de linguagem, de 

moedas e dentre elas inclui, como não poderia deixar de ser, a 

multiplicidade de regulação jurídica que gera, comumente, situações de 

conflito de regras jurídicas no espaço.  

                                            
127 UNCITRAL. Report UNIDROIT to UNCITRAL on the progressive codi fication of the Law of 
International Trade.  Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1968-70-
e/vol1-p285-288-e.pdf>. Acesso em: 28 nov 2006. p. 285 
128 “As obrigações convencionais ou contratos não estão infensos a ligarem-s a mais de um 
sistema jurídico. Mormente na época atual, em que o desenvolvimento tecnológico vem 
diuturnamente reduzindo distâncias e aumentando o relacionamento entre os países. Assim, os 
contratos internacionais privados, de natureza comercial ou não, que necessitam da interferência 
do Direito Internacional Privado para a indicação dos direitos que deverão regê-los são cada vez 
mais numerosos. Ressalte-se que o traço diferenciador entre um contrato internacional e um outro 
não internacional, é justamente, estar o primeiro potencialmente vinculado a mais de um sistema 
jurídico. Aventa-se por vezes, sob influência da jurisprudência francesa, a necessidade de se 
agregar outro característico. Além do elemento jurídico, haveria um outro, de conotação 
econômica: o contrato deveria ser de interesse da economia internacional, ou seja, ultrapassar os 
lindes de uma única economia internacional”. In: RODAS, João Grandino. Elementos de Conexão 
do Direito Internacional Privado Brasileiro Relativamente às Obrigações Contratuais, p. 10. 
129 MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comércio Exterior , pp. 178-179. 
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2.3 OS CONFLITOS DE LEIS NO ESPAÇO 

 
Como visto, os fatos do crescimento do comércio 

internacional e a sua liberalização são tendências até o momento 

irrefreáveis e, na concepção de muitos, uma forma de atingir o crescimento 

econômico de todos, a diminuição das desigualdades sociais e a paz. 

Entretanto, no que concerne à construção privada desse comércio, a 

possível submissão a mais de um ordenamento jurídico gera situações de 

possível conflito de leis no espaço. 

Ordinariamente, os conflitos entre os sistemas jurídicos 

são resolvidos pelas regras do Direito Internacional Privado130, eis que esse 

é o seu objeto principal131. No caso do comércio internacional, a solução 

clássica, através do Direito Internacional Privado, não parece ser a 

desejável132. São várias as razões para a recusa do sistema conflitualista 

como método de solução das questões referentes ao comércio 

internacional. 

                                            
130 “[...] o direito internacional privado resolve, essencialmente, conflitos de leis no espaço 
referente ao direito privado, ou seja, determina o direito aplicável a uma relação jurídica de direito 
privado com a conexão internacional.” RECHSTEINER, Beat. Walter. Direito Internacional 
Privado – Teoria e Prática.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 5.  
131 “A tarefa do direito internacional privado é procurar qual a solução adequada para resolver um 
conflito de leis no espaço. O internacionalista deve levar em conta, evidentemente, o problema da 
uniformidade legislativa, da condição jurídica do estrangeiro, da nacionalidade, dos direito 
adquiridos, que constituem elementos essenciais de apreciação e compreensão das questões que 
se oferecem ao julgador ou intérprete, mas sem deixar de considerar um fundamento básico, que 
é o conflito das lei.” STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado  – Vol. 1 – Parte Geral. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 22. 
132 “Apesar de os Estados demonstrarem interesse na regulamentação do comércio internacional, 
não tem havido, nesse setor da economia, grande desenvolvimento, precisamente porque as 
medidas normativas unilaterais não se mostram aptas nesse desempenho. Essa observação é de 
particular importância no comércio internacional, porque este, mais do que qualquer outra 
atividade humana, exige segurança para que não se criem incertezas, como geralmente acontece 
com os sistemas nacionais, que são compelidos a enfatizar o predomínio da autonomia da 
vontade como mecanismo de superação desse impasse. Coloca-se nesse plano a insuficiência do 
método conflitualista, que freqüentemente se vê incapacitado de atender às especificidades do 
comércio internacional, pois não será exagero afirmar que o direito interno se revela ineficiente 
nesse desiderato.” STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria,  p. 
84. 
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Partindo-se de uma afirmação de Jacob Dolinger, de 

que: 

a referência a um ‘conflito de leis’ pode dar a idéia errônea de que 
se configura colisão ou choque entre normas legais de diversos 
sistemas jurídicos, o que não é exato, eis que cada sistema legisla 
para si. Quando a lei de um país estabelece a maioridade civil aos 
18 anos, enquanto a lei de outro país a fixa aos 21 anos, não há 
efetivamente um conflito, uma colisão, um choque. São normas 
diferentes sobre o mesmo instituto jurídico, uma idealizada para 
uma sociedade, a outra para uma sociedade diferente. Ocorrem, 
todavia, hipóteses em que o aplicador da lei deverá decidir se se 
trata de caso regido pela lei de um ou de outro sistema. Estará o 
Juiz diante da ‘concorrência’ ou do ‘concurso’ de duas leis 
diferentes sobre a mesma questão jurídica. E à ciência do ‘conflito 
das leis’ cabe orientar sobre a escolha a ser feita entre as duas 
normas concorrentes133. 

 
Em primeiro lugar, parece que há uma discussão de 

caráter meramente semântico, sobre o que seja concorrência de normas e 

conflito de normas. O método conflitualista do Direito Internacional Privado 

não trata, de forma alguma, de decidir qual é o ordenamento aplicável, no 

sentido de que exista um que, intrinsecamente, ou absolutamente, seja o 

aplicável a uma determinada relação jurídica. 

Numa dada relação jurídica, com algum elemento de 

estraneidade, é extremamente possível e até comum que, havendo dois 

Estados com jurisdição para julgar eventual conflito, cada um dos 

ordenamentos em jogo indique uma lei, ou um ordenamento, como sendo o 

aplicável, sem que nenhum dos dois esteja cometendo um erro. Ou seja, há 

casos em que, dada uma relação jurídica, há duas regências normativas 

para ela. Algo pode ser e não ser, ao mesmo tempo. Trata-se, portanto, de 

uma situação paradoxal. 

                                            
133 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: Parte Geral. 8. ed. Atualizada e ampliada. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 5. 
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Note-se que, apesar de falar-se durante muito tempo 

em conflito, em solução de conflitos de normas, a questão não se resume a 

uma eventual lide, com a então “observação” do problema e sua solução. A 

situação é a mesma ainda que não exista lide, e ainda que exista uma 

grande vontade, por parte dos contratantes, de cumprir os seus deveres. A 

questão passa a ser como cumpri-los, se não se sabe quais são e, pior, se 

são vários e podem ser incompatíveis. 

O Direito Internacional Privado, ainda que necessário, é 

repleto de casos que comprovam a sua incapacidade de resolver vários 

problemas. Assim o demonstram as questões de reenvio, instituições 

desconhecidas. Klaus Peter Berger134 afirma que “conectar contratos a 

sistemas legais domésticos em conformidade com provisões de conflitos de 

leis freqüentemente se torna um ‘salto no escuro’”. Segundo o autor, isso 

acontece porque “a metodologia clássica do conflito de leis não toma em 

consideração nem o interesse das partes e nem os interesses do comércio 

em geral [...]”135.  

Finalmente, porque a “imprevisibilidade sobre como as 

cortes decidirão o caso é acentuada pela sua preferência notória pela 

aplicação da lei local e pela aplicação assistemática dos princípios de 

conflitos de leis”136. Assim, tem-se que o sistema é falho e muitas vezes 

injusto, o que é grande fonte de insegurança jurídica e prejudica o comércio 

internacional. 

                                            
134 BERGER, Klaus Peter. The Lex Mercatoria Doctrine and the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts. In: Law and Policy in International Business 28.4, 1997. 
pp. 943-990. Disponível em: <http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001524029>. Acesso em 3 
fevereiro 2007. (sem marcação de páginas no texto disponível na internet) 
135 BERGER, Klaus Peter. The Lex Mercatoria Doctrine and the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts.  
136 BERGER, Klaus Peter. The Lex Mercatoria Doctrine and the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts.  
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Maristela Basso se apóia em ensinamentos de René 

David para sustentar que: 

se conclui que a nacionalização do direito internacional privado 
cria para o comércio internacional uma situação que apresenta 
graves inconvenientes, tais como: 1) pluralidade de jurisdições 
nacionais que se consideram competentes para conhecer de 
determinado litígio; 2) diversidade de regras de conflitos de leis 
aplicáveis por essas jurisdições; 3) diversidade de regras 
materiais consagradas pelos direitos nacionais que podem aqui e 
lá ser declaradas aplicáveis; 4) inadaptação das regras de direito 
nacional à especificidade das relações de direito internacional; 5) 
dificuldade de estabelecer o conteúdo do direito estrangeiro 
declarado aplicável por uma jurisdição nacional; 6) dificuldades de 
execução de sentenças estrangeiras137. 

 
2.4 A FALTA DE VOCAÇÃO DO DIREITO INTERNO 

Diante dos argumentos citados, verifica-se que o 

método conflitualista não resolve em definitivo a questão referente à lei 

aplicável ao comércio internacional, por razões que lhe são intrínsecas. 

Mas, como já foi possível perceber em algumas passagens anteriores, essa 

não é a única razão pela qual o método do Direito Internacional Privado 

deva ser abdicado como regente das relações entre comerciantes de 

países diversos. 

A principal destas outras razões é a questão da 

ausência de vocação do direito interno para reger relações internacionais. 

Em outras palavras, a lei tem vocação para reger as relações que 

acontecem dentro do país, ou seja, dentro de um território delimitado, e não 

para reger relações internacionais. 

                                            
137 BASSO, Maristela. A Autonomia da Vontade nos Contratos Internacionais do Comércio. In:  
BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo Borba (coord.). Direito e 
Comércio Internacional: Tendências e Perspectivas . São Paulo: LTr, 1994, p. 59. 
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Como exemplos claros do que se afirma, podem ser 

citadas a edição da Lei Amato-Kennedy (Iran and Libya Sanctions Act of 

1996), pelos Estados Unidos da América, que permitiu aplicar sanções aos 

que comerciassem com a Líbia, a exemplo do que já havia ocorrido em 

relação a Cuba com a edição da Lei Holmes-Burton. Segundo Mireille 

Delmas-Marty, a lei Amato Kennedy foi alvo de “numerosos protestos, 

fundamentados essencialmente sobre a aplicação da denominada 

‘extraterritorialidade’, na medida em que elas se aplicam para além do 

território nacional americano”138. 

De fato, o caráter ilegal da extraterritorialidade tem sido 

objeto de inúmeras declarações e normas internacionais, dentre elas a 

Resolução 57-5 da Assembléia Geral das Nações Unidas de 2002139. Não 

parece sequer natural, ante a configuração política atual, que um país 

possa produzir normas legais que tenham por escopo reger relações que 

aconteçam fora de seu território. 

Certamente que se trata de uma analogia, eis que, no 

caso do comércio internacional, não se trata de relações que sejam 

totalmente alheias ao território de um país. Mas o fato é que essas relações 

acontecem em relação a mais de um país, ou a nacionais de mais de um 

país, de forma que a sensação de “ilegitimidade” da lei estrangeira subsiste.  

Vários trechos do já citado relatório do UNIDROIT para 

a UNCITRAL de 1971 demonstram a desconfiança dos agentes do 

comércio internacional em relação aos direitos nacionais. Assim, por 

exemplo, no que toca à idéia de que a unificação ou uniformização das 

normas de Direito Internacional Privado seria a solução do problema, “a 

                                            
138 DELMAS-MARTY, Mireille. Três Desafios para um Direito Mundial , p. 11. 
139 UNO – UNITED NATIONS ORGANIZATION. Resolução 57/5 de 1 de novembro de 2002. 
Disponível em: <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/538/19/PDF/N0253819.pdf>. 
Acesso em 14 novembro 2006. 
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unificação daquelas regras dificilmente resolveriam a maioria das 

dificuldades decorrentes da diversidade das leis municipais de comércio”140. 

O relatório não deixa de registrar que a solução do 

problema internacional (referente ao conflito de leis) desconsidera as 

“características distintivas que as relações internacionais podem ter e às 

quais nenhuma lei doméstica se aplica perfeitamente” e continua também 

com o questionamento referente às dúvidas sobre se alguma lei estatal 

pode ser capaz de regulamentar satisfatoriamente o comércio internacional, 

eis que não se trata de uma “venda doméstica meramente complicada por 

um elemento estrangeiro, mas sim um contrato original necessitando de 

suas próprias estipulações”141. 

Ana Mercedes Lopez Rodriguez aponta que “o 

desenvolvimento do comércio internacional após a Segunda Guerra 

Mundial mostrou algumas das falhas na regulamentação tradicional dos 

contratos internacionais”142. Essa falha é justamente a falta de vocação do 

direito interno, que tem aplicação dentro de limites territoriais expressos e, 

normalmente, para pessoas que têm alguma conexão de vida naquele 

território. 

Para o comparatista René David, “é função da lei 

nacional regulamentar matérias de direito interno. Como uma regra geral, 

não é sua função regular matérias com características internacionais; a 

solução natural, razoável, é que essas matérias sejam governadas por 

                                            
140 UNCITRAL. Report UNIDROIT to UNCITRAL . Disponível em: 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1968-70-e/vol1-p285-288-e.pdf> Acesso em: 28 
novembro 2006, p. 286. 
141 UNCITRAL. Report UNIDROIT to UNCITRAL , p. 286. 
142 RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex Mercatoria , p. 47. 



 

 

54 

acordos entre as jurisdições que tenham interesse substancial na 

matéria”143. 

Ana Mercedes Lopez Rodriguez explica a questão sob 

outro aspecto ao sustentar que “a complexidade das regras de direito 

internacional privado e o caráter obsoleto dos ordenamentos nacionais não 

satisfazem a simplicidade e a segurança requeridos pela comunidade dos 

negociantes”144. Assim, outras soluções são necessárias, e a nova Lex 

Mercatoria tem se mostrado a muitos como uma delas. 

 
2.5  UNIFICAÇÃO E DIREITO GLOBAL 

Como verificado, a multiplicidade de ordenamentos 

nacionais é um entrave ao desenvolvimento do comércio internacional. Isso 

acontece, como visto, em decorrência de que o método tradicional do 

Direito Internacional Privado é insuficiente, e a indicação de um 

ordenamento nacional como sendo o aplicável ao contrato também não se 

mostra como a mais justa. 

Mas não se deve pensar que somente o comércio 

internacional padece desse mal. Nas palavras de Gunther Teubner, se o 

“capital nunca permitiu que suas aspirações fossem determinadas por 

lindes nacionais: esse apelo à globalidade é feito também pelas outras 

províncias culturais [...]”145, ao usar conceito derivado, como informa, de 

Karl Manheim.  

O autor sustenta, ainda, que  

                                            
143DAVID, René. The Methods of Unification. In: American Journal of Comparative Law. 1968 
pp.13-27. Disponível em: <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/david.html>. Acesso em 5 
dezembro 2006, p. 13. 
144 RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex Mercatoria , p. 47. 
145 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society, p. 3. 
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não somente a economia, mas também a ciência, a cultura, a 
tecnologia, os sistemas de saúde, os serviços sociais, o setor 
militar, os transportes, os meios de comunicação e o turismo são 
atualmente sistemas mundiais auto-reprodutivos no sentido de 
Wallerstein, competidores bem-sucedidos das políticas dos 
Estados nacionais146. 

 
A unificação do direito é encarada, portanto, se não 

como a solução, ao menos como uma das soluções possíveis para a 

existência de fenômenos sociais decorrentes da globalização e da 

facilidade de comunicação e, assim, tendência à homogeneização, que 

existe no mundo. Mas, como é de se imaginar, há várias possibilidades de 

unificação, vários caminhos, e há ainda os que pregam sua 

desnecessidade, sua impossibilidade, sua anacronicidade. 

Nas palavras de René David: 

a função do Direito Internacional Público é possibilitar a 
coexistência dos Estados. Entretanto, mesmo as relações entre 
indivíduos (privados) podem ser afetadas por aspectos 
internacionais e nesses casos eles clamam por um tipo específico 
de solução legal. Entretanto, essas regras não podem ser 
determinadas por apenas um dos Estados eventualmente 
interessados147.  

 
O autor chama assim a atenção ao que já fora dito 

anteriormente: que o direito interno tem vocação para regular as questões 

internas, devendo ser então internacional a solução da questão do 

comércio internacional. 

Além disso, René David alerta para o fato de que 

unificação do direito e unificação das leis não podem ser confundidas148, eis 

                                            
146 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society, p. 3. 
147 DAVID, René. The Methods of Unification, p. 13. 
148 DAVID, René. The Methods of Unification, p. 15. 
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que a idéia de unificação do direito é muito mais ampla, e pode ser 

alcançada de diversas formas. Pode-se lembrar alguns casos de tentativas 

de unificação do direito que ocorreram durante o século passado, mas 

ainda parte da história contemporânea. 

Como exemplo de algumas instituições específicas com 

esse objetivo, pode-se mencionar o UNIDROIT, Instituto Internacional pela 

Unificação do Direito Privado, cujo artigo primeiro do seu estatuto dispõe 

que “seus objetivos são examinar os meios para a harmonização e a 

coordenação do direito privado dos Estados e grupos de Estados, e 

preparar gradualmente para a adoção pelos vários estados de regras de 

direito privado uniformes”149. 

Nesse contexto, pode-se mencionar a UNCITRAL, que 

é a Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Comércio 

Internacional, criada em 1966 pela Resolução 2205 (XXI) da Assembléia 

Geral das Nações Unidas, com o objetivo de “promover a progressiva 

harmonização e unificação do direito do comércio internacional”150. Essas 

duas organizações são claramente tentativas válidas de unificação do 

direito do comércio internacional, mas que têm sido, de modo geral, 

insuficientes. 

A unificação do direito não é uma idéia nova. Segundo 

Klaus Peter Berger, surgiu entre o fim do século XIX e o início do século XX 

a idéia de um direito privado internacional, superior ao direito interno tanto 

                                            
149 UNIDROIT. Estatuto do UNIDROIT.   Disponível em: 
<http://www.unidroit.org/english/presentation/statute.pdf>. Acesso em 02 de fevereiro de 2007.  
150 UNITED NATIONS. Resolução 2205 (XXI) da Assembléia Geral das Nações  Unidas.  
Disponível em: 
<http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/08/IMG/NR000508.pdf>. 

Acesso em: 2 de fevereiro de 2007 
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formal como substantivamente151. E como já mencionado, o mundo antigo 

vivenciou em algum momento a existência de um ius commune152. 

A ênfase na unificação do direito por meio de leis 

modelo ou convenções internacionais ou, em outras palavras, pelos 

caminhos do Direito Internacional Público, não acertou seu alvo153. Isso se 

deveu a duas razões principais, duas crenças que se demonstraram 

infundadas, a saber: uma crença exagerada de que os criadores dessa lei 

internacional saberiam fazer lei assim de caráter tão abrangente, de forma 

a ser aceita e compreendida por todos os países, e uma crença exagerada 

na aceitação, pelos legislativos, de promulgarem leis feitas por outros, e 

não por eles, legítimos detentores da soberania nacional154. 

Para Klaus Peter Berger155, há várias razões para a 

privatização da unificação do direito referente aos contratos de comércio 

internacional: assim, o fracasso dos direitos nacionais em fornecer soluções 

justas e eqüitativas, não só pelo conteúdo de suas leis, mas também pela 

aplicação de casos precedentes refratários à autonomia das partes e à 

validação dos contratos. 

Teubner leva as idéias mais adiante, argumentando 

desde logo que não se pode imaginar que o processo político tenha 

conseguido uma globalização através das relações internacionais, pois não 

                                            
151 BERGER, Klaus Peter. The New Law Merchant and the Global Marketplace, a 21st Century 
View of Transnational Commercial Law . Disponível em< <http://www.tldb.net>. Acesso em 22 
novembro 2006. (sem marcação de páginas no texto disponível na internet) 
152 DELMAS-MARTY, Mireille. Três Desafios para um Direito Mundial, p. 1. 
153 DAVID, René. The Methods of Unification, p. 16. 
154 DAVID, René. The Methods of Unification, p. 16. 
155 BERGER, Klaus Peter. The Lex Mercatoria Doctrine and the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts. 
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se trata de um relacionamento inter-sistêmico (entre nações), mas na 

verdade da formação de uma gama de diversas sociedades globais156. 

De qualquer forma, a unificação do direito não poderia 

ocorrer em nível meramente conflitual, ou seja, não se trata, de forma 

alguma, de unificação do Direito Internacional Privado. Ademais, como já 

demonstrado, o problema não se resume à questão de se encontrar o 

ordenamento jurídico aplicável, mas principalmente à aplicação de uma lei 

que não tem vocação para reger a situação. 

Acerca da unificação do Direito Internacional Privado, 

tem-se como exemplo criado por René David que “ficará claro em um dado 

caso que a lei do vendedor ou a lei da bandeira será aplicável. Mas onde e 

como o juiz Francês ou Inglês ou o árbitro Soviético descobrirão a lei da 

Costa Rica, da Tanzânia ou da Libéria como suas provisões serão 

estabelecidas em juízo?”157. 

Na constatação de Teubner, “uma vez que não é a 

política, mas sim a própria sociedade civil que nos leva em direção à 

globalização de seus vários discursos fragmentados, a globalização do 

direito está destinada a seguir como um efeito do transbordamento desses 

desenvolvimentos”158. Afinal, não se deve esquecer que a criação desse 

novo direito se dá no seio das relações entre os atores do comércio 

internacional. 

A tese concludente do raciocínio acima exposto é que o 

“direito global nascerá principalmente das periferias sociais, não dos 

centros políticos de Estados nacionais e instituições internacionais”159. Tal 

pensamento é a tradução da idéia do autor de que a moldura do direito 
                                            
156 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. p. 3. 
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hierarquizado deve ser recomposta, necessariamente, como uma 

‘heterarquia de produção normativa periférica’. 

Em relação especificamente ao Direito do Comércio 

Internacional, René David tem muito a dizer, no que toca ao método de 

unificação tradicional, através do Direito Internacional Público:  

Convenções internacionais e modelos são as técnicas com as 
quais os advogados têm tentado reconstruir um direito privado 
verdadeiramente internacional para nossa época. Algum 
progresso foi feito desse modo e não deve ser subestimado; 
entretanto, ele não preencheu as necessidades do comércio 
internacional moderno e não tem sido satisfatório160. 

 
Ou seja, a lei e o direito tradicionais não conseguiram 

resolver o problema. Nas palavras do renomado comparatista: 

[os] advogados assumiram a posição de que os comerciantes 
deveriam ser governados por ordenamentos nacionais, mas não 
conseguiram concordar em qual ordenamento aplicar para 
determinados casos; ordenamentos nacionais, além disso, 
raramente levavam em conta as circunstâncias especiais do 
comércio internacional. Os comerciantes reagiram de modo a 
desviar dos direitos nacionais; eles definiram a natureza de suas 
obrigações em contratos-tipo e confiaram a resolução de suas 
controvérsias à arbitragem161. 

 
É no seio dessa situação que surge como resposta a 

nova Lex Mercatoria, um conjunto de normas decorrentes dos usos e 

costumes da sociedade de comerciantes, como explica Beat Walter 

Rechsteiner162. No entendimento de Gunther Teubner, a necessidade 
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dessa Lex decorre de uma situação de desequilíbrio, eis que o nosso 

mundo é economicamente, mas não politicamente, globalizado163. 

Cumpre notar, igualmente, que a necessidade de 

uniformização da legislação ultrapassa os lindes dos contratos de compra e 

venda internacional. Nesse sentido, Osvaldo Agripino de Castro Jr. ensina 

que: 

há muito tempo, a necessidade de uniformizar a legislação 
aplicável aos contratos de transportes marítimos tem sido sentida 
pelos que atuam no setor de transportes, a fim de diminuir a 
insegurança jurídica, que é um dos obstáculos ao 
desenvolvimento econômico, especialmente quando se trata de 
comércio exterior164. 

 
Conclui-se assim que, ante a incapacidade do Direito 

Internacional Privado, através do método tradicional conflitualista, de 

resolver as questões jurídicas concernentes ao comércio internacional, a 

ausência de vocação do direito estatal para regulamentar o comércio 

internacional, e a falência dos métodos tradicionais de criação do direito de 

forma a atender aos anseios do comércio internacional, surgiu a Lex 

Mercatoria, como uma realidade irreversível. 

 

                                                                                                                                    
comerciais, decorrentes dos usos e costumes daqueles que participam no comércio internacional. 
Mas, embora se discuta há mais de trinta anos na doutrina a Lex Mercatoria, não está à vista o fim 
das controvérsias jurídicas em torno da matéria.”   RECHSTEINER, Beat Walter. Direito 
Internacional Privado : Teoria e Prática, pp. 58-59.  
163 TEUBNER, Gunther. Breaking Frames: Economic Globalisation and the Emergence of lex 
mercatoria. p. 3. 
164 CASTRO JR, Osvaldo Agripino de. O Diálogo entre as Fontes no Direito Marítimo: Código Civil 
e Código de Defesa do Consumidor. texto gentilmente cedido pelo autor e que faz parte da obra 
CASTRO JR, Osvaldo Agripino de (org.). Direito Marítimo Made in  Brasil . São Paulo: 
Aduaneiras, 2007 (no prelo), p. 4. 
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2.6 A NOVA LEX MERCATORIA  

O mundo se encontra, portanto, frente a uma situação 

real que é o enorme crescimento do comércio internacional conjugado com 

a tendência à liberalização do comércio, por um lado, e a necessidade de 

sua regulamentação jurídica, por outro. Para agravar a situação, constata-

se a insuficiência tanto do Direito Internacional Privado como indicador de 

ordenamentos nacionais aplicáveis ao caso concreto como a insuficiência 

dos próprios ordenamentos nacionais por falta de vocação. Ante a 

necessidade de unificação desse direito, a teoria da nova Lex Mercatoria se 

apresentou como um caminho viável e uma realidade. No entanto, sua 

aceitação não foi, e nem é, pacífica. 

Nesse contexto, Teubner sustenta que: 

uma guerra santa está sendo travada no campo do direito 
econômico internacional. Desde os anos sessenta, advogados 
internacionalistas têm lutado uma guerra de trinta anos sobre a 
independência de uma lex mercatoria global. É ela direito positivo 
por direito próprio? Ou é um conjunto de normas sociais que 
podem ser transformadas em direito somente pelas decisões 
jurídicas dos estados-nações envolvidos?165. 

 
Dentre os vários autores que trataram da nova Lex 

Mercatoria, é importante ressaltar a contribuição do jurista francês Berthold 

Goldman ao tema, autor que, segundo Irineu Strenger, “foi o que melhor 

contribuição ofereceu ao assunto, não só por seus escritos e ensinamentos, 

como também pela sua atividade profissional, tanto de advogado 

internacional como de árbitro”166. 

Em artigo publicado em 1964, Goldman constata que o 

comércio internacional é regulado por normas originais que escapam da 
                                            
165 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. p.5. 
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produção normativa do Estado, “normas de origem profissional, ou por 

regras costumeiras e pelos princípios revelados nas sentenças arbitrais”167. 

Trata-se, como se percebe, de observação de caráter empírico, referente à 

situação do comércio internacional, ou seja, de como se comportam os 

comerciantes. 

A contribuição de Berthold Goldman foi valiosíssima, 

cabendo-lhe o mérito de ter conseguido, em sua própria época, perceber 

que um fenômeno novo se produzia no mundo do direito. Assim, as críticas 

que lhe foram feitas após muito tempo, em que pese valiosas, foram 

elaboradas restrospectivamente e, portanto, não lhe tiram o grande mérito 

de ter percebido o seu surgimento enquanto ele ocorria, razão pela qual ele 

sempre tem lugar de destaque em qualquer estudo sobre o tema. 

As razões apontadas para a existência desse corpo 

normativo são a “inadaptação das leis comerciais nacionais às 

necessidades do comércio internacional de bens” e “a incerteza de sua 

designação pelos sistemas de direito internacional privado”168. Em outras 

palavras, a regulamentação do comércio internacional, criada 

espontaneamente pela comunidade de comerciantes, decorre da 

inaceitável solução dada pelo Direito Internacional Privado, pelos métodos 

de solução dos conflitos de leis no espaço. 

Mas não só isso. Também o ordenamento estatal 

aplicável eventualmente encontrado através das leis de conflito é 

normalmente inapto e não atende aos anseios dos comerciantes 

internacionais. Berthold Goldman descreve em seu artigo várias 

características da nova Lex Mercatoria. Explica que é errado entendê-la 

como simples conseqüência da liberdade contratual que os vários 
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ordenamentos conferem aos cidadãos, argumentando que não é essa a 

realidade do comércio internacional169. 

Não se trata, portanto, de um conjunto de regras 

individuais criadas caso a caso, mas sim da submissão das partes àquilo 

que elas próprias compreendem como sendo regras referentes ao comércio 

internacional. São, para esses atores, regras gerais e abstratas e podem 

ser submetidas, por exemplo, a um método de interpretação através dos 

INCOTERMS da Câmara de Comércio Internacional 170. 

As críticas então surgem, e dentre elas ressalta-se a de 

Paul Lagarde. Em que pese reconhecer a existência de várias regras 

pontuais criadas por organizações profissionais, para nomear uma das mais 

citadas fontes da Lex Mercatoria, como os INCOTERMS da Câmara de 

Comércio Internacional, Lagarde não vê certeza de que tais regras sejam 

suficientes por si mesmas. Parece-lhe que manifestações de cláusulas 

contratuais tais como força maior, hardship, entre outras, podem ser 

entendidas apenas como sendo manifestação da liberdade contratual das 

partes171. 

À crítica de que se trata de mera expressão da vontade 

contratual, Goldman chama a atenção (especificamente sobre contratos-

tipo) para o fato de que a nova Lex Mercatoria não é apenas um meio de 

“codificar os usos preexistentes: consagra também normas novas, 

diferentes daquelas dos direitos estatais tradicionais”172. Nota-se que, para 

ele, interessa frisar o caráter normativo das referidas formas contratuais, 

desviando-se, portanto, dos conceitos tradicionais de norma jurídica.   

                                            
169 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 180. 
170 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", pp. 180-181. 
171 LAGARDE, Paul. Approche critique de la Lex Mercatoria. p. 128. 
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64 

Essa não é a única crítica. A pretensão de que o 

comércio internacional possa ser regido por um corpo de normas que 

praticamente dispense os ordenamentos jurídicos nacionais, criada a partir 

de instâncias não oficiais, certamente não poderia passar impune e várias 

são as críticas feitas, e muitas são as dificuldades apontadas na teoria da 

nova Lex Mercatoria.  

Paul Lagarde trouxe à tona várias delas. Entre elas, a 

referente à possibilidade de qualificação da nova Lex Mercatoria como 

ordem jurídica. Para Lagarde, a dificuldade que emperra o desenvolvimento 

teórico do tema é que o combate doutrinário se travou a partir de lugares 

diferentes, eis que os partidários desse novo corpo de leis se colocam 

dentro desse suposto sistema anacional, e seus combatentes se colocam 

dentro de um sistema jurídico nacional que se recusa a reconhecer outra 

ordem jurídica que não a estatal173. 

Lagarde analisa, então, a questão sob dois pontos de 

vista, ambos interiores à teoria, primeiramente no que se refere às normas 

que constituem a nova Lex Mercatoria e, em seguida, à existência de um 

conjunto de normas. Para o citado autor, ela deve excluir o que quer que 

seja direito nacional ou internacional, porque “a originalidade da lex 

mercatoria é ser um direito espontâneo, criado pela societas mercatorum, e 

portanto é fora das fontes estatais que se deve procurar suas 

manifestações”174. 

É relevante a visão de outro crítico da teoria, Michael 

Mustill. O mencionado autor começa sua crítica ressaltando como, aliás, 

quase todos antes e depois dele, que não existe uma definição que possa 

conter toda a compreensão da teoria em estudo175, eis que ela possui 
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vários significados, para diferentes estudiosos. Após citar, então, a título de 

exemplo, algumas definições que foram tentadas, extrai conclusões que 

interessam ao estudo da matéria. 

Depois de analisar esses conceitos, Lord Mustill 

percebe que é entendimento comum que a nova Lex Mercatoria é 

“anacional”, conceito que pode ser desdobrado em duas facetas, sendo a 

primeira o fato de que o contrato de comércio internacional é regido por 

normas que não são derivadas de qualquer ordenamento jurídico estatal 

(ao menos na ausência de qualquer remessa expressa, o autor faz essa 

ressalva), e que essas regras possuem um valor normativo independente 

de qualquer ordenamento jurídico nacional. O autor conclui, assim, que o 

entendimento doutrinário é de que “a lex mercatoria constitui uma ordem 

legal autônoma”176. 

As observações são improcedentes. Vários autores, 

dentre eles Eric Loquin, ensinam que a nova Lex Mercatoria pode ser 

formada por regras originárias de várias fontes, inclusive nacionais177. A 

sua importância está na possibilidade de criação do direito em instâncias 

não governamentais, de forma a atender aos anseios do comércio 

internacional, e não na impossibilidade de que regras criadas pelo Estado 

se incorporem a ela. 

Goldman prossegue em seu intento de demonstrar que 

a nova Lex Mercatoria é uma realidade, ao exemplificar que as operações 

de crédito documentário tampouco encontram sua regulamentação nos 

ordenamentos nacionais, mas nos usos e costumes internacionais, 

conforme codificadas (ou seja, compiladas) na Câmara de Comércio 

Internacional, e assim seguidas pelos agentes financeiros que, dessa 

forma, fomentam o comércio internacional. Nas palavras de Goldman, 
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“essas regras, de origem puramente profissional, são observadas também 

pelos banqueiros, e os próprios tribunais a elas se referem, notadamente na 

França”178. 

O autor dá outros exemplos da existência de uma nova 

Lex Mercatoria que dilata as fronteiras do direito. Assim, o transporte 

internacional, seja marítimo ou aéreo, possui regras comuns de origem 

profissional179. E há também sociedades (organizações) internacionais “cuja 

estrutura e funcionamento são em maior ou menor medida subtraídos tanto 

ao direito estatal interno quanto ao direito internacional”180. 

Em relação à existência de um ordenamento jurídico, 

Lagarde entende que há um salto na teoria de Berthold Goldman, que 

passa a reconhecer, em artigo publicado no Clunet em 1979, a existência 

de um conjunto de regras de direito por meio da “absorção pela lex 

mercatoria dos princípios gerais do direito no sentido do Artigo 38 do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça”181. 

Lagarde afirma encontrar “grandes dificuldades em 

admitir que os princípios gerais do direito internacional possam passar, por 

uma espécie de osmose, do direito internacional à lex mercatoria”182. 

Entende que existe aí uma ilogicidade, eis que a verificação da positividade 

dos princípios do direito internacional é inerente ao direito internacional, que 

é positivo, assim como no caso do direito estatal. Ou seja, haveria a 

necessidade de se pressupor a característica de ordem jurídica positiva da 
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Lex Mercatoria para então se lhe admitir a incorporação desses 

princípios183. 

O fato é que a nova Lex Mercatoria é produzida com a 

finalidade de regular o comércio internacional e assim o faz, possuindo, 

ainda que a comunidade de mercadores não se configure em um grupo 

homogêneo, a capacidade de sancionar aqueles que não a respeitam, 

através de sua exclusão do universo de relações comerciais. Além disso, é 

um sistema incompleto, o que será explicitado adiante. 

Outra parte da demonstração da existência de uma 

nova Lex Mercatoria é feita por Goldman através da referência à solução 

dos litígios decorrentes de relações comerciais internacionais pela 

arbitragem, e as conseqüências que surgem de tal constatação. Assim, 

pode dizer que se os árbitros “se referem às normas específicas delineadas 

no contrato [...] em litígio, [...] não podem limitar-se sempre a elas: um pano 

de fundo de regras gerais lhes é freqüentemente indispensável [...]. 

Portanto, a experiência atesta que freqüentemente eles não o procurarão 

em uma lei estatal, nem em um tratado internacional, mas em um ‘direito 

costumeiro’ do comércio internacional – lex mercatoria [...]”184.   

Desse modo, na visão expressada por Berthold 

Goldman no trabalho embrionário da nova teoria, os comerciantes 

internacionais, em suas relações, várias vezes deixam claro que não 

celebram seus contratos com fundamento em algum direito nacional. Isso 

não significa que acreditem terem feito um contrato sem lei, nem que o 

contrato seja auto-suficiente, mas que se trata de um contrato inserido num 

contexto maior, de regras gerais, que podem ser encontradas nos usos e 
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costumes, nas normas de origem profissional, e princípios gerais que 

transcendem os lindes nacionais185. 

Após sua tentativa de demonstrar a existência de algo 

no comércio internacional, que o rege independentemente dos direitos 

nacionais (seja de origem interna, seja decorrente do Direito Internacional 

Público, através dos tratados), Goldman passa à demonstração de que 

estava discorrendo sobre direito, e não sobre outra coisa apenas parecida 

com o direito. 

O autor coloca à prova, por uma série de critérios, a 

juridicidade na nova Lex Mercatoria, desde a sua caracterização como 

regra e, se de regras tratar-se, efetivamente, se podem ser consideradas 

pertencentes ao mundo jurídico. Parte da premissa de que o direito, 

tratando-se de regras jurídicas (eis que em seu entendimento nem todas as 

regras são jurídicas), pode ser distinguido por seu domínio (essência) ou 

seu objetivo, e também por suas características formais186. 

Desse modo, a conclusão a que chega Goldman é que 

é da essência do direito a regulação da vida econômica, o que não ocorre, 

ao menos em relação à totalidade, com as relações familiares e de 

amizade, por exemplo187. O raciocínio, que é um pouco tortuoso, pode ser 

formulado da seguinte maneira: quanto ao domínio do direito, nem todas as 

regras jurídicas têm conteúdo referido às relações econômicas, (podendo 

ser referidas a relações familiares e de amizade, como no exemplo), mas 

todas as regras referentes às relações econômicas são jurídicas. 

Goldman percebe, logicamente, que há parcelas das 

relações familiares e de amizade que são regidas por regras jurídicas, mas 
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há também uma grande parcela dessas relações à qual o direito não se 

refere188. Entretanto, do fato de que as relações econômicas são sempre 

regidas por normas jurídicas, é possível concluir-se que a nova Lex 

Mercatoria, como regente de relações econômicas entre partes é, por sua 

essência, jurídica189. 

O equívoco de Berthold Goldman, na visão de Paul 

Lagarde, estaria no fato de que a existência de um conjunto de regras não 

implica, por si só, na existência de uma ordem jurídica, senão em face de 

“um elemento de organização, de estrutura, exterior e logicamente anterior 

às normas de que derivam”190. Ou seja, haveria uma precedência da 

organização social sobre o caráter normativo de suas manifestações. 

Por essa razão, a primeira parte da crítica de Paul 

Lagarde finaliza com a idéia de que não se pode provar a existência da 

nova Lex Mercatoria pela existência de normas que ela contém, mas 

apenas em caso de se reconhecer que a “societas mercatorum constitui 

uma estrutura social capaz de produzir suas próprias normas”191. Deve-se 

verificar o que propõe o autor com tal constatação. 

Partindo da teoria institucional do ordenamento jurídico, 

na proposição de Santi Romano, Paul Lagarde conclui que “o objeto da 

demonstração deverá ser, de um lado, a prova da existência de uma 

sociedade de mercadores, de outro lado a sua organização”192. Para ele, 

essa demonstração não foi feita, e ainda apresenta várias dificuldades que 

teriam passado despercebidas. 
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Uma delas, de ordem lógica, é que não basta 

comprovar a existência de normas de origem não-estatal para que se 

comprove a existência de uma ordem jurídica dos mercadores 

internacionais193. Além disso, nem o enfraquecimento da noção de 

organização, como levada a efeito por Santi Romano para explicar a 

existência de uma ordem jurídica internacional (pública) é capaz de 

justificar uma sociedade de mercadores internacionais, especialmente 

porque estão ligados a ordens jurídicas nacionais, e podem certamente 

utilizar-se delas, em referência inclusive ao Direito Internacional Privado.  

De acordo com Berthold Goldman194, a razão principal 

para a descrença na nova Lex Mercatoria, compondo um sistema jurídico, 

repousa no fato de que ela é um sistema incompleto de direito, eis que não 

regula (e em alguns casos nem conseguiria regular) todas as questões 

referentes ao comércio internacional, como as referentes à capacidade das 

partes contratantes, por exemplo. 

A explicação é decorrente, segundo o internacionalista 

mencionado, de um sentimento comum de que uma regra de direito 

somente pode ser qualificada, como tal, quando integrada a um sistema 

completo e auto-suficiente de direito195. De fato, verifica-se que, segundo 

Bobbio, a própria noção de direito conseguiu grandes avanços através da 

incorporação da teoria do ordenamento jurídico196. 

À crítica, Goldman responde, em primeiro lugar, que ela 

não trata do caráter de regra jurídica conferida à regra da Lex Mercatoria, 

mas apenas da questão referente à existência ou não de um sistema 

completo, e que esse problema pode ser contornado pela observação de 

                                            
193 LAGARDE, Paul. Approche critique de la Lex Mercatoria, p. 135. 
194 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 189. 
195 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 189. 
196 BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica,  p. 37. 
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que uma visão monista do direito permite compreender que a ordem 

jurídica das relações econômicas admite a integração das regras 

estatais197. Deve-se entender, corretamente, o sentido emprestado à 

palavra monismo, no caso em tela, como aquele referente à noção de que 

não há duas ordens jurídicas concorrentes, uma internacional e uma 

nacional, contrapondo-se assim à teoria dualista do direito. 

A tentativa de descaracterização da nova Lex 

Mercatoria como direito não pode se resumir à constatação de que não se 

trata de um sistema jurídico completo, especialmente porque parte do 

pressuposto da completude do ordenamento jurídico estatal. A seguir tal 

forma de pensar, outros ramos do direito não poderiam pretender qualquer 

autonomia, seja didática ou interpretativa, pelo simples fato de que não 

regulamentam especificamente todas as questões que, eventualmente, 

possam estar conexas à sua matéria principal. 

Vários exemplos podem ser criados, com certa 

facilidade. O fato de que em dado sistema jurídico nacional a capacidade 

dos nubentes seja regulada por um microssistema diferente do Direito de 

Família não faz com que o Direito de Família deixe de ser jurídico, nem que 

deixe de funcionar como microssistema, e de possuir suas características 

próprias. 

A nova Lex Mercatoria se propõe a regulamentar as 

relações de comércio entre os comerciantes internacionais, e não mais do 

que isso. Sua autonomia, teórica ou prática, não depende de regulamentar 

ou não questões referentes à capacidade desses comerciantes, da mesma 

forma que não precisa regulamentar eventuais relações não comerciais 

entre eles. 

                                            
197 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 189. 
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Nesse quadro, Berthold Goldman pretende saber se 

essa nova lei dos mercadores internacionais é um conjunto composto ou 

não de “regras editadas por uma autoridade e possuidoras de uma 

sanção?”198. Sua resposta, desde logo, é afirmativa e, em primeiro lugar, 

verifica a questão referente a serem ou não regras, formalmente, 

respondendo assim à primeira parte de suas indagações. 

Sobre essa qualificação da nova Lex Mercatoria como 

lei (direito) ou não, cumpre relembrar o entendimento de René David, que 

acredita ser a questão pouco mais que meramente semântica porque, 

substancialmente, “através do uso de contratos-tipo e arbitragem, o 

comércio internacional procura prover e provê um modelo para os contratos 

internacionais que é autônomo em relação aos direitos nacionais em nível 

bastante elevado”199. 

Para Goldman, são claramente regras, no sentido de 

que são gerais e suficientemente precisas para que possam ser conhecidas 

e entendidas por quem queira fazê-lo200. Ele afirma que tal constatação é 

clara quanto às cláusulas dos contratos-tipo ou aos usos codificados. As 

dificuldades que surgem em relação a questões menos óbvias não servem 

para desqualificar a nova Lex Mercatoria, eis que surgem também no direito 

interno, cada vez que o juiz faz a transição de uma regra preexistente para 

a criação de uma regra nova201. 

De qualquer forma, parece que a desconfiança em 

relação à caracterização da nova Lex Mercatoria como direito decorre 

                                            
198 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 187. 
199 DAVID, René. The Methods of Unification, p. 22. 
200 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", pp. 187-188. O autor toma aqui 
um conceito de regra, segundo ele inédito à época, formulado por Henry Battifol. 
201 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 188. 
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também da visão estatista do direito202, cujas raízes históricas 

fundamentam-se, justamente, na desintegração das ordens jurídicas não 

estatais, de modo que, nesse caso, o recurso à compreensão monista do 

direito, como opositora de teorias pluralistas, não faria sentido. A questão, 

entretanto, é saber se essa nova lei dos mercadores internacionais deriva 

ou não de ato de autoridade. 

Uma vez estabelecida a correspondência formal das 

normas da nova Lex Mercatoria ao conceito de regra, Goldman passa a 

discorrer sobre a sua gênese, ou seja, quanto à questão de derivar ou não 

de uma autoridade. Nesse momento, o autor aponta que, em primeiro lugar, 

a idéia de que o direito deva nascer de alguma autoridade não é 

unânime203. 

Como já mencionado, tal visão é reflexo da teoria 

estatista do direito.  Goldman vai, portanto, além da noção estatal de poder, 

para argumentar que as regras da nova Lex Mercatoria são emanadas de 

outra qualificação de autoridade204, eis que decorrem de autoridade 

profissional, seja pela adoção de cláusulas-tipo ou de uma autoridade 

consensual da profissão. 

                                            
202 Segundo Bobbio: “É preciso reconhecer o mérito da teoria institucionalista de ter alargado os 
horizontes da experiência jurídica para além das fronteiras do Estado. Fazendo do direito um 
fenômeno social e considerando o fenômeno da organização como critério fundamental para 
distinguir uma sociedade jurídica de uma sociedade não jurídica, esta teoria rompeu com o círculo 
fechado da teoria estatalista do direito, que considera direito apenas o direito estatal, e identifica o 
âmbito do direito com o do Estado. [...] A teoria estatalista do direito é produto histórico da 
formação dos grandes Estados modernos, erigidos sobre a dissolução da sociedade medieval. 
Esta sociedade era pluralista, isto é, formada por vários ordenamentos jurídicos, que se opunham 
ou se integravam: havia ordenamentos jurídicos universais, acima daqueles que são hoje os 
Estados nacionais, como a Igreja e o Império, e havia ordenamentos jurídicos particulares abaixo 
da sociedade nacional, como os feudos, as corporações, e as comunas. [...] O Estado moderno foi 
formado através da eliminação ou absorção dos ordenamentos jurídicos superiores e inferiores 
pela sociedade nacional, por meio de um processo que se poderia chamar de monopolização da 
produção jurídica. [...] Se hoje persiste ainda uma tendência em identificar o direito com o direito 
estatal, essa é a conseqüência histórica do processo de centralização do poder normativo e 
coativo que caracterizou o surgimento do Estado nacional moderno.” In: BOBBIO, Norberto. 
Teoria da Norma Jurídica, pp. 30-32. 
203 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 190. 
204 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 190. 



 

 

74 

Goldman reconhece, contudo, que as normas não serão 

aplicáveis, em determinadas ocasiões contenciosas, senão em decorrência 

da admissão de sua aplicação pela autoridade pública nacional, mas que 

isso não exclui a sua juridicidade ao nível não-contencioso, eis que são 

efetivamente seguidas, e sua desqualificação seria apenas decorrente 

justamente de sua desqualificação, ou seja, uma tautologia.  

O tema permanece em aberto no que toca à aplicação 

contenciosa da nova Lex Mercatoria, porque o autor205 usa a noção de 

arbitragem transnacional para justificar seu ponto de vista, o que na 

verdade apenas afasta a questão, mas sem respondê-la em sua 

integralidade. Ver-se-á, adiante, que a questão pode ser respondida, 

através justamente de noções pluralistas do direito. 

Por fim, Goldman argumenta que, também, em relação 

à sanção, está cumprida a exigência formal para ter-se a nova Lex 

Mercatoria como regra jurídica. Ao argumento de que, de qualquer forma, 

será necessário o recurso à autoridade estatal para o cumprimento das 

suas disposições ou das decisões arbitrais por aqueles que lhe são 

desobedientes, Goldman contra-argumenta que, além do fato de que, 

ordinariamente, as decisões arbitrais são cumpridas espontaneamente, há 

sanções de ordem disciplinares aplicadas no bojo da sociedade de 

comerciantes206, como sanções morais, exclusão de operações comerciais 

e exigências pecuniárias de cauções. 

Em conseqüência, Goldman acrescenta que o recurso à 

ordem jurídica nacional não retira o seu caráter de juridicidade207. Parece 

que pouco explica o motivo de tal conclusão, mas pode-se entender que se 

trata do seguinte raciocínio: o recurso ao poder público, mais 

                                            
205 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 191. 
206 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", pp. 191-192. 
207 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 192. 
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especificamente, à força pública, que é monopólio estatal, do que 

especificamente ao ordenamento jurídico nacional, é a razão pela qual o 

caráter de juridicidade não é excluído, ou seja, a sanção não deixa de 

existir, mas apenas a sua forma de imposição. 

Goldman refuta a idéia, encontrada a seu ver, 

especialmente, em René David, de que a arbitragem está fora dos limites 

do jurídico na medida em que visa o restabelecimento da paz entre as 

partes, através principalmente do suum cuique (dar a cada um o que é 

seu), ou seja, mais através de recurso à equidade do que ao direito. Para 

ele, o resgate das relações comerciais após a arbitragem se deve não à 

inexistência de direito, mas ao menor rancor que reina no comércio 

internacional e que, além disso, é mais facilmente curado pela ausência de 

publicidade dos laudos arbitrais208. 

Quanto à questão da eqüidade, Goldman refere que, se 

é verdade que há julgamento com tal fundamentação, no caso específico 

do comércio internacional, trata-se justamente da aplicação dos “costumes 

que corrigem a rigidez das normas estatais”209. Com isso, o autor entende 

por terminada a questão referente ao requisito de trânsito da nova Lex 

Mercatoria pelo domínio do direito, e parte, então para a verificação do 

atendimento à questão formal.  

Nesse ponto particular, cumpre relembrar, como fez 

Mustill, que a nova Lex Mercatoria não pode ser confundida com a idéia de 

arbitragem transnacional que, conforme o autor, relaciona-se à idéia de 

desvincular a arbitragem das leis nacionais, ao passo que a primeira é um 

debate sobre “se pode existir e existe realmente como um sistema 

                                            
208 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 186. 
209 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 187. 
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viável”210, ou seja, não é tanto uma questão de como deve ser a nova Lex 

Mercatoria, mas de como é e como pode ser. 

O cotejo dos variados problemas concernentes à 

conceituação da nova Lex Mercatoria demonstra que os críticos de Berthold 

Goldman sempre tiveram grande força argumentativa, como já referido 

anteriormente. Para Gunther Teubner, as perplexidades geradas e a 

ausência de solução para o problema decorrem de que seus debatedores 

utilizam-se de “categorias de teorias jurídicas defuntas que os praticantes 

da lei parecem lembrar de seus cursos de graduação”211. Segundo ele, a 

pobreza dos argumentos dos advogados da nova lex mercatoria só se 

compara à estreiteza conceitual de seus oponentes212.  

Interessante é notar, portanto, o pensamento de Ole 

Lando sobre o que é essa nova lei dos mercadores internacionais. Para ele, 

em que pese comentar o trabalho dos árbitros, eles aplicam regras a partir 

de uma série de sistemas legais, em um procedimento decisório que é, 

parte a aplicação de regras e parte um processo seletivo e criativo213.  

Sobre a força vinculante da nova Lex Mercatoria, o autor sustenta, ainda, 

que é derivada não de sua criação por autoridades estatais, mas de seu 

reconhecimento pelas autoridades dos Estados214. 

 
2.7 FONTES DA NOVA LEX MERCATORIA  

Tendo-se formado uma idéia conceitual sobre a nova 

Lex Mercatoria, através da verificação da roupagem que lhe deu um de 

                                            
210 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, p. 89-90. 
211 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. p. 6. 
212 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. p. 6.  
213 LANDO, Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute. in: SARCEVIC (ed.). Essays on 
International Commercial Arbitration.  Boston, London, 1991, (pp. 129 e ss.) Disponível em: 
<http://tldb.uni-koeln.de>. Acesso em: 29 nov. 2006. p. 143. 
214 LANDO, Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute, p. 147. 
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seus primeiros formuladores, Berthold Goldman, bem como uma idéia das 

principais críticas que lhe foram feitas, ainda que retrospectivamente, 

passa-se, então, a uma questão diferente, referente às suas fontes.  

A questão das fontes da nova Lex Mercatoria é uma das 

mais complexas e atravessa, inclusive, sua própria crise de identidade, 

como uma ordem jurídica autônoma que deve conter, por conseqüência, 

suas próprias fontes, devendo ao mesmo tempo, ser ela própria a fonte do 

direito comercial internacional e do próprio comércio que pretende regular. 

Além disso, incorpora em sua crise as dificuldades de tratamento das fontes 

do direito, em sentido positivista. 

Ante as dificuldades de compreensão do fenômeno 

jurídico como sendo algo além das fontes formais e da predominância da lei 

como fonte formal, por excelência, verificam-se algumas tentativas de 

afastar-se totalmente da questão, como no caso de Emmanuel Gaillard, 

pois sustenta que a nova Lex Mercatoria resulta de um método de procura, 

em vez de uma lista de regras215, fato que aliás pode ser descortinado pelo 

próprio título de seu ensaio. 

A questão das fontes dessa nova lei dos mercadores 

internacionais pode ser abordada, portanto, em duas instâncias distintas, a 

saber: i) quais são as suas fontes e ii) como ela própria se comporta no 

sentido de que é uma das (ou a, por excelência) fontes do Direito do 

Comércio Internacional, mas também do próprio comércio internacional, 

que ela tem como função regular. 

Tomadas as várias concepções dadas à nova Lex 

Mercatoria, é possível lhe imputar uma variedade de fontes. Esther 

Engelberg deduz, fundamentada em Philippe Kahn, que são “fontes formais 

                                            
215 GAILLARD, Emmanuel. Trente ans de Lex Mercatoria. Pour une application sélective de la 
méthode des principes génénarux du droit. in: Journal du Droit International , 1995. Acesso em 5 
dezembro 2006. p. 22. 
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da nova Lex Mercatoria: os contratos-tipo, as condições gerais de compra e 

venda, as condições gerais do COMECON, os Incoterms e as leis 

uniformes.”216 

Mas, como já sustentado, as fontes da nova Lex 

Mercatoria não se resumem a isso, tomando-se em conta as várias 

concepções que os autores têm sobre ela. Assim, por exemplo, Klaus Peter 

Berger217 inclui entre essas fontes os Princípios UNIDROIT sobre Contratos 

Comerciais Internacionais de 1994, e ensina que a história de sua própria 

delineação remonta aos projetos de codificação progressiva da lei do 

comércio internacional218. Em outro texto, o autor nomeia como fontes os 

princípios gerais do direito, as convenções internacionais, os contratos-tipo, 

as leis domésticas, as condições gerais de comércio, os usos e costumes 

do comércio, a arbitragem e as fontes científicas219. 

Em relação à mesma questão, Ole Lando220 cita várias 

fontes, a saber, o Direito Internacional Público, as leis uniformes, os 

princípios gerais de direito, as regras das Organizações Internacionais, os 

usos e costumes (dentre os quais os INCOTERMS), os contratos-tipo e os 

laudos arbitrais. Verifica-se, portanto, que há um núcleo comum no que se 

refere às fontes, mas há algumas diferenças. 

                                            
216 ENGELBERG, Esther. Contratos Internacionais do Comércio . 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003,  
p. 28. Deve-se registrar, para evitar confusão, que o COMECON deixou de existir em 1991, como 
informa a própria autora citada. 
217BERGER, Klaus Peter. The Lex Mercatoria Doctrine and the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts. In: Law and Policy in International Business . 1997: (943-
990). Disponível em:  <http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001524029>. Acesso em 3 
fevereiro 2007. 
218 Ressalte-se que o texto trata especificamente dos princípios adotados em 1994, entretanto, a 
83.a. Seção do Conselho UNIDROIT, em 2004, adotou novo texto para os referidos princípios, que 
se encontra disponível em: UNIDROIT. 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf > acesso 
em 2 de fevereiro de 2007. 
219 BERGER, Klaus Peter. The Concept of the " Creeping Codification " of Transnational 
Commercial Law. Disponível em:  <http://www.tldb.net>. Acesso em: 5 dez  2006. (sem marcação 
de páginas no texto disponível na internet) 
220 LANDO, Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute, pp. 145-148. 
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Michael Mustill221 acrescenta que à lista deve ser 

adicionada a ordem pública do local onde se pretenda a execução do laudo 

arbitral, baseado no próprio entendimento de Ole Lando sobre o assunto. É 

que, como será visto adiante, a noção de ordem pública tem função 

negativa de proteção do ordenamento nacional, de modo que a Lex 

Mercatoria deve necessariamente submeter-se a ela. Deve-se identificar, 

então, quais são então essas fontes da nova Lex Mercatoria, o que será 

feito com base, principalmente, nos ensinamentos de Ole Lando. 

O Direito Internacional Público, especialmente o que se 

refere aos tratados, é aplicado a contratos entre um Estado e um ente 

privado, sendo que outras regras são aplicáveis também em contratos entre 

entes privados222. Cumpre notar que os tratados têm, normalmente, a 

vocação para integrarem o ordenamento dos Estados, através dos métodos 

de internalização (recepção), se não lhes for outorgado efeito direto. 

As leis uniformes são aquelas criadas e adotadas pelos 

países, com a intenção de unificar o direito privado. Ole Lando cita a 

Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de 

1980 (UNCITRAL) e a Lei Uniforme sobre a Venda de Bens de 1964 

(UNIDROIT) como exemplos e informa que são obrigatórias nos países que 

as ratificaram223. Quanto à primeira, observa-se que possui cerca de 70 

membros224, e não foi ainda ratificada pelo Brasil. 

Em relação à ratificação ou não da citada convenção, 

cumpre notar inclusive o alerta de Eduardo Grebbler de que a idéia, muitas 

vezes difundida, de que um país, ao não aderir a um tratado, garante a 

                                            
221 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, p. 109. 
222 LANDO, Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute, pp. 145-146. 
223 LANDO, Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute, p. 146. 
224 Conforme pesquisa em: UNCITRAL. Disponível em 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html>. Acesso em 
2  fevereiro 2007. Ressalte-se que a data de atualização não é informada.  
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aplicação de suas leis internas a seus nacionais, é ilógica e perigosa, eis 

que as regras de Direito Internacional Privado, por exemplo, podem levar a 

outra conclusão225, como de fato muitas vezes o fazem. 

Os princípios gerais do direito são, para Ole Lando, 

aqueles reconhecidos pelas nações que comerciam, sendo percebida, de 

qualquer modo, pelo autor, a dificuldade em encontrá-los226. Essa crítica, 

aliás, é feita também por Michael Mustill, ao ressaltar que não há 

explicação lógica suficiente para embasar intelectualmente a noção, 

comparando-a com a doutrina que prega que o direito é revelado, e não 

construído, pelo Poder Judiciário227. A par disso, há uma óbvia dificuldade 

de ordem prática, que é a de encontrar esses princípios comuns aos 

ordenamentos jurídicos de todos os países engajados no comércio 

internacional228. 

As regras de organismos internacionais referidas pelo 

autor são as resoluções, recomendações e códigos de conduta adotados 

por vários organismos internacionais, como as Nações Unidas, por 

exemplo, em matérias referentes aos contratos internacionais de comércio. 

Para o autor, tais regras, apesar de “não serem vinculantes, refletem a boa-

fé”229. 

Os usos e costumes são a fonte da nova Lex Mercatoria 

por excelência, eis que invariavelmente mencionadas, por qualquer autor 

que trate do tema.  A crítica de Michael Mustill em relação a tal fonte é que 

não há nada de especial em relação à Lex Mercatoria quanto a isso, tendo 

                                            
225 GREBLER, Eduardo. The Convention on International Sale of Goods and B razilian Law: 
Are Differences Irreconcilable?  Disponível em: 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/grebler.html>. Acesso em 5 dezembro 2006. 
226 LANDO, Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute, p. 146. 
227 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, p. 92. 
228 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, p. 92. 
229 LANDO, Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute, pp. 146-147. 
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em vista que, em sua visão, “qualquer Corte nacional digna de menção 

deve ser capaz de levar em consideração usos e costumes, sem precisar 

elevar-lhe o status de elemento primário em um sistema legal auto-

suficiente” 230. 

A questão é que muitas vezes esses usos parecem 

contrários às leis dos Estados, especialmente daqueles de tradição 

romano-germânica, que podem ser refratários a condutas que pretendem, 

através do dirigismo contratual, evitar dentro de seus territórios. Trata-se, 

provavelmente, de uma diferença sutil entre os países da common e da civil 

law231, mas que normalmente não aparece como causa da descrença dos 

primeiros na existência da nova Lex Mercatoria. 

Em relação ainda aos usos e costumes, deve-se 

mencionar que Ole Lando os chama de “costumes codificados”, quais 

sejam, os INCOTERMS232. Os INCOTERMS são, nos dizeres de René 

David, “um feito útil de unificação pela definição do sentido emprestado 

pelos comerciantes em países diferentes a certos termos comerciais 

empregados por eles em instrumentos contratuais”233. 

Na prática, são não apenas uma compilação, mas 

verdadeira definição de termos através dos quais as partes em um contrato 

de compra e venda podem, quando pretendem utilizá-los, definir as 

condições de compra e venda, no que se refere às obrigações de cada 

parte.  

                                            
230 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, p. 94. 
231 Sobre as histórias dos sistemas civil law e common law, bem como da origem e evolução dos 
sistemas judiciais dos Estados Unidos e Brasil, numa perspectiva comparada, ver: CASTRO 
JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução à História do Direito: Estados Unidos x Brasil.  
Florianópolis: CESUSC, IBRADD, 2001.  
232 LANDO, Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute, p. 147. 
233 DAVID, René. The Methods of Unification, p. 16. 
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Para José Lopes Vasquez, os INCOTERMS foram 

postos pela Câmara do Comércio Internacional à disposição dos 

contratantes para evitar as maiores razões de litígios entre eles, definindo 

apenas e tão-somente as condições de compra e venda, ou seja, o tempo, 

modo e lugar da transferência da posse, obrigações quanto à escolha e 

providência dos meios de transporte, a divisão dos custos e despesas234. 

Eles foram editados várias vezes, sendo a edição mais recente a de 

2000235. 

Os contratos-tipo são cláusulas, fórmulas e contratos 

padronizados, normalmente produzidos por associações nacionais ou 

internacionais, mas que também são utilizados por pessoas que não são 

partes dessas associações. Dentre elas, uma das mais célebres, porque 

mencionada por Berthold Goldman em sua obra inaugural sobre o assunto, 

é a London Corn Trade Association236.  

As críticas de Michael Mustill sobre o assunto são 

várias, e, nesse ponto, revelam as próprias condições da Lex Mercatoria. 

Para ele, não fica nem um pouco claro como esses contratos-tipo se 

transformam em fonte de direito; nem qual é a sua qualificação para tanto, 

no sentido de que são simplesmente contratos de adesão, no sentido de 

                                            
234 VASQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro.  7. ed. São Paulo: Atlas, 2004, pp. 41-
42. 
235 Os INCOTERMS 2000, juntamente com seus conceitos, podem ser encontrados em: 
UNCITRAL. Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts_endorsed/INCOTERMS2000_e.pdf>. Verifica-se que os 
INCOTERMS são agrupados em 4 grupos, E, F, C e D, conforme a seguinte disposição, devendo-
se mencionar que, da primeira à última, crescem as obrigações e responsabilidades do vendedor 
e diminuem as do comprador. Assim sendo,  os INCOTERMS são: a) grupo E: EXW Ex Works (... 
named place); b) grupo F: FCA Free Carrier (... named place), FAS Free Alongside Ship (... named 
port of shipment) FOB Free On Board (... named port of shipment); c) grupo C:  CFR Cost and 
Freight (... named port of destination), CIF Cost, Insurance and Freight (… named port of 
destination), CPT Carriage Paid To (... named place of destination), CIP Carriage and Insurance 
Paid To (... named place of destination); d) grupo D: DAF Delivered At Frontier (... named place), 
DES Delivered Ex Ship (... named port of destination), DEQ Delivered Ex Quay (... named port of 
destination), DDU Delivered Duty Unpaid (... named place of destination) e DDP Delivered Duty 
Paid (... named place of destination). 
236 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 179. 



 

 

83 

que a parte mais fraca não tem nada a dizer sobre eles, porque não pode; 

não se qualificam como ideais de justiça, mas apenas como fórmulas pré-

estabelecidas, para que não se precise sempre recomeçar do nada; 

existem vários e incontáveis contratos-tipo, de forma que a idéia tem pouca 

utilidade prática, e por fim, não há absolutamente nada que obrigue alguém 

a seguir esse ou aquele contrato-tipo, podendo inclusive alterá-lo237. 

Ocorre que as críticas de Mustill não têm o condão de 

fazer desaparecer a nova Lex Mercatoria, nem de desqualificá-la de 

qualquer forma. As leis nacionais referentes aos contratos são, de modo 

geral, dispositivas, de modo que, dificilmente se pode tomá-las, na prática, 

como muito mais do que os contratos-tipo, exceto pelo fato de serem 

elaboradas pelo Estado e aplicáveis sem discussão (o que não é pouco, é 

verdade), mas o que se pretende enfatizar é que servem à mesma 

finalidade. 

Cumpre, ao final, salientar que há outros autores que 

indicam outras fontes para a nova Lex Mercatoria, dentre os quais Andreas 

Lowenfeld, que sustenta como fontes as próprias leis nacionais238, deixando 

claramente ressalvado que tal visão decorre do próprio conceito que dá à 

Lex Mercatoria, como alternativa à lei nacional, e não como sistema próprio 

e único de regulamentação do comércio internacional. 

 
2.8 AS REGRAS DA NOVA LEX MERCATORIA  

Uma vez verificadas quais são as fontes da nova Lex 

Mercatoria, é necessário verificar qual é o seu conteúdo. Assim, a partir 

dessas fontes formais, podemos obter o que ela efetivamente representa, 

ou seja, qual é a sua materialidade, a sua substancialidade. Certamente 

                                            
237 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, pp. 94-96. 
238 LOWENFELD, Andreas F. Lex Mercatoria: An Arbitrator´s View. p. 144. 
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não se pode pretender em um estudo monográfico trazer à tona todo o seu 

conteúdo, mas apenas uma aproximação, em termos gerais, do que pode 

ser considerado como seu âmbito material. 

Vencidas todas as etapas referentes à sua existência e 

caracterização, surge um novo problema, referente a como se descobrir, 

então, dentro do emaranhado que se tornou a nova Lex Mercatoria, do que 

ela trata afinal, substantivamente. Outros estudos talvez não tenham tal 

necessidade, mas, quando se trata de um direito que não é o direito 

“oficial”, nada mais justo de querer saber o que é que diz esse direito tão 

“diferente”. 

É verdade que, para alguns, como o próprio Berthold 

Goldman, não existe uma distinção real e importante entre o que seja a sua 

fonte e o que seja o seu conteúdo239. Nesse aspecto, entretanto, talvez 

tenha sido formulada a crítica mais cáustica de Lord Mustill, tanto que a 

deixou por último, no sentido de que os advogados precisam saber do que 

se trata esse direito que vai reger as relações de seu cliente, mas 

dificilmente o conseguirão, ante todas as dificuldades que lhe serão postas, 

dentre elas o fato de que a literatura pouco se ocupou dessa questão, mas 

sim de questões filosóficas mais abrangentes, de que seria encontrada em 

línguas que talvez ele não entendesse, e quando entendesse faria 

remissões a textos e laudos arbitrais que ele não encontraria240. 

Na verdade, deve-se dizer, não só o advogado 

conclamado por seu cliente a ajudá-lo, mas qualquer prático do direito teria 

de fato o mesmo problema. No entanto, a crítica é válida somente em parte, 

como será visto adiante. Em primeiro lugar, porque essa dificuldade não é 

monopólio da Lex Mercatoria e, em segundo lugar, porque, como já foi 

mencionado, a alternativa não é solução melhor. 
                                            
239 GOLDMAN, Berthold. Nouvelles Réflexions sur la Lex Mercatoria. p. 243 
240 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, p. 114-115. 
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Nesse quadro, ainda que existam muitas dificuldades, 

algumas já demonstradas, é certo que existem também dificuldades de 

mesmo teor, talvez em proporções menores, é verdade, em relação a 

quaisquer contratos, inclusive aqueles sem elemento de estraneidade. Há 

sempre uma miríade de normas, de diversas hierarquias, a ser considerada 

por um advogado no momento da elaboração de um contrato, e nenhum 

deles poderá estar totalmente tranqüilo ao concluir um.  

Aliás, parece ser essa a crítica que sofrem os 

advogados de seus clientes, homens e mulheres de negócios que olham 

para uma mesma situação e, onde um deles enxerga a oportunidade de 

ganhar dinheiro, o outro enxerga a possibilidade de um litígio. Dessa forma, 

parafraseando Lord Mustill, não há nada de especial em relação à Lex 

Mercatoria quanto a esse fato. 

Em segundo lugar, não é a alternativa, a saber, a 

resolução da situação através dos métodos de conflitos de leis no espaço, 

que trará qualquer tipo de segurança jurídica, eis que sempre existirão, de 

qualquer forma, todas as dificuldades previstas, porque não é nem um 

pouco mais fácil saber qual é a lei nacional aplicável, nem tampouco o 

significado dessa lei nacional aplicável, por todas as razões mencionadas 

acima. 

Ao contrário, é mais fácil ao comerciante internacional, 

e assim também ao advogado que lhe assiste em seu trabalho, com sua 

experiência e dentro de suas relações comerciais, conhecer as práticas e 

os métodos mais seguros para proceder a uma negociação internacional. 

Deve, além disso, saber, caso exista descumprimento por qualquer das 

partes, como será tratado e quais as conseqüências desse 

descumprimento, do que saber qual a lei será aplicável e, caso encontrada, 

como será aplicada. 
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A dificuldade está sendo vencida, em parte, pelo tempo 

(como é comum ao direito) e pela própria tecnologia. A globalização permite 

o acesso mais fácil às fontes mais diversas, tendo a internet e a world wide 

web papéis importantes nesse sentido. No entendimento de Klaus Peter 

Berger, essa codificação do direito do comércio internacional cria um 

dilema, eis que a introdução de um elemento estático no sistema que se 

propõe a ser dinâmico desvirtua sua própria natureza, de modo que novos 

sistemas ou métodos de codificação devem ser encontrados241. 

Para Berger, esse método deve ter dois requisitos. O 

primeiro requisito é que seja um método também aberto de codificação, ou 

seja, que corresponda ao sistema que é também aberto, aplicável à prática 

diária da doutrina da nova Lex Mercatoria, e o segundo requisito é que as 

regras e princípios legais assim codificados sejam efetivamente 

representativos dessa nova lei dos mercadores internacionais. 

Desse modo, o autor alcança o conceito de “Creeping 

Codification of Transnational Law”, conceito de difícil tradução, eis que o 

termo “creeping” significa tanto crescente como cauteloso e alastrante, e 

todos eles servem para qualificar o tipo de codificação proposto. Trata-se, 

portanto, da criação de listas de princípios e regras componentes da nova 

lei dos mercadores internacionais. 

Essa listagem baseia-se tanto em doutrina quanto em 

métodos comparativos e, principalmente, no instituto da arbitragem, como 

receptora dos princípios e fonte para a “descoberta” de outros princípios242. 

Tem-se, desse modo, que os primeiros momentos doutrinários foram no 

sentido de estabelecer as bases teóricas da existência de regras jurídicas 

                                            
241 BERGER, Klaus Peter. The Concept of the " Creeping Codification " of Transnational 
Commercial Law .  
242 BERGER, Klaus Peter. The Concept of the " Creeping Codification " of Transnational 
Commercial Law .  
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anacionais que regulavam as relações comerciais internacionais, mais do 

que explicar justamente qual o conteúdo desse direito. 

Ou seja, a questão foi, no primeiro momento, mais 

saber se ele existe, do que saber o que ele diz, o que é natural quando se 

tem em mente, ou se retorna à mente, o fato de que o reconhecimento da 

nova Lex Mercatoria aconteceu enquanto ela ainda florescia. De qualquer 

forma, como já demonstrado, a necessidade do conhecimento da 

substancialidade das regras levou alguns autores a tentar elaborar algumas 

listagens dessas regras. 

Michael Mustill243, por exemplo, consciente da 

necessidade prática de tal esclarecimento, elaborou uma lista com vinte 

princípios e ou regras que compõem a nova Lex Mercatoria, sendo bem 

verdade, entretanto, que o fez com o sentido justamente de desautorizar a 

doutrina, sob o argumento de que vinte e cinco anos de existência e 

estudos sobre o fenômeno não poderiam ter resultado em tão pouca 

matéria. 

Lord Mustill aduz, em sua lista, que a nova lei dos 

mercadores internacionais compreende o princípio pacta sunt servanda 

(segundo o autor, “a ênfase dada a essa máxima na literatura sugere que 

ela é considerada, não tanto quanto uma das regras da lex mercatoria, mas 

como o princípio fundamental de todo o sistema” 244), qualificado por 

algumas exceções como a da cláusula rebus sic standibus, do abuso de 

direito, doutrina da culpa in contrahendo, princípio da boa-fé, da não-

simulação, que contratos são inválidos se obtidos por meios ilegais, dentre 

outras, num total de vinte regras. 

                                            
243 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, pp. 110-114. 
244 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, pp. 110-111. 
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A lista de Michael Mustill serviu na verdade não como 

uma apologia, mas como uma crítica feroz à nova teoria. Afinal, como seria 

possível que algum sistema jurídico com mais de vinte anos pudesse ter 

produzido tão pouca substância. A dura crítica, contudo, não deixou de ter 

respostas, desde as mais jocosas, no sentido de que o dez mandamentos 

também são poucos245, mas também no sentido de que isso ocorre porque 

é uma ordem jurídica aberta e em constante mutação. 

O conceito de creeping codification, com sua lista aberta 

tem, conforme Klaus Peter Berger, a vantagem de desqualificar tais 

críticas246. Assim, por sua iniciativa em face da sua concepção de uma 

codificação gradativa (creeping codification) foi criada a lista do Center for 

Transnational Law (CENTRAL List). O referido Centro está sediado na 

Faculdade de Direito da Universidade de Colônia247 e a lista pode ser 

acessada on line248.  

Referida lista está sendo formatada em capítulos, até o 

momento quinze, contendo cada um deles uma ou mais regras e/ou 

princípios. 

O Capítulo Primeiro refere-se a provisões gerais; a) as 

partes contratantes devem agir de boa-fé; b) devem agir de forma razoável 

em referência à natureza e circunstâncias do negócio; c) estão vinculados 

às práticas e costumes com as quais concordaram ou não recusaram, 

quando geralmente aceitas pelos comerciantes; d) as partes negociantes 

não podem obter vantagens derivadas de seus atos antijurídicos; e) não 

podem transferir mais direitos do que possuem. 

                                            
245 LOWENFELD, Andreas F. Lex Mercatoria: An Arbitrator´s View, p. 148. 
246 BERGER, Klaus Peter. The Concept of the " Creeping Codification " of Transnational 
Commercial Law .  
247 Conforme informações obtidas no site <http://www.central.uni-
koeln.de/content/index_ger.html>. 
248 No endereço <http://www.tldb.net>. 
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Ainda, f) as partes contratantes não podem alegar um 

direito que tenha sido previamente negligenciado (renúncia tácita ao 

direito); g) não podem agir de forma contraditória à sua conduta prévia (non 

concedit venire contra factum proprium); h) nem tampouco demandar por 

danos derivados de atos com os quais consentiu. Além disso: i) presume-se 

a competência profissional das partes, que não podem alegar ignorância 

das obrigações assumidas; j) vale o princípio de que a lei especial derroga 

a lei geral. 

O Capítulo Segundo engloba regras referentes a 

agenciamento. Assim: a) o agente ou representante que negocia em nome 

do representado, em conformidade com os poderes que lhe foram 

outorgados, vincula o representado; b) ainda que agindo além de seus 

poderes, vincula-o em caso de ratificação, expressa ou tácita, pelo 

representado; c) vincula também o representado nos casos em que a sua 

conduta cria a aparência de que o agente esteja agindo conforme os 

poderes conferidos. 

Também são regras reconhecidas: d) que uma empresa 

parte de um grupo econômico agindo em nome do grupo vincula as 

empresas do grupo; e) que a obrigação também pode ser cumprida por um 

representante, exceto quando o contrário puder ser entendido em 

decorrência do contrato, de sua natureza, ou das circunstâncias do 

negócio; f) é reconhecida a regra de que o representante, que tenha 

poderes para um determinado negócio, tenha também os poderes 

necessários para outros atos necessários ao aperfeiçoamento do negócio. 

O Capítulo Terceiro trata das regras reconhecidas 

referentes a créditos. Assim: a) podem ser compensados entre as partes, 

exceto se prevista essa impossibilidade, explícita ou tacitamente; b) é válida 

a cessão de crédito, exceto quando dos termos ou da natureza do negócio 
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se presumir o contrário; c) o devedor pode opor ao cessionário do crédito 

as mesmas defesas que poderia opor ao cedente. 

O Capítulo Quarto refere-se às regras reconhecidas em 

relação aos contratos, agrupados em oito seções. A primeira seção contém 

princípios gerais dos contratos, reconhecidos os princípios a) da autonomia 

da vontade e b) da vinculação aos termos do contrato (pacta sunt 

servanda). 

A segunda seção é composta pelas regras referentes à 

formação do contrato. Assim: a) tanto a aceitação da oferta como a 

expressão concomitante da vontade implicam na conclusão do contrato; b) 

o silêncio pelo recebedor da oferta não implica em concordância tácita, 

exceto quando as circunstâncias puderem fazer entender o inverso, como 

por exemplo em casos em que seja costume recusar expressamente a 

oferta; c) a oferta expira se não for aceita no prazo determinado pelo 

oferecedor ou em prazo razoável, se houver recusa expressa ou contra-

proposta, ou em caso de falecimento de qualquer das partes; d) um Estado, 

ou entidade controlada pelo Estado, não pode alegar questões de 

soberania ou sua  legislação interna para furtar-se ao cumprimento das 

obrigações assumidas contratualmente. 

A terceira seção refere-se à forma do contrato, sendo 

reconhecido o princípio da informalidade, dispensando-se a necessidade de 

forma escrita para os contratos. 

A quarta seção contém regras e princípios reconhecidos 

em relação à interpretação dos contratos. Assim: a) os contratos devem ser 

interpretados em favor da intenção comum das partes; b) devem ser 

preferidas as interpretações que favoreçam a legalidade e a efetividade do 

contrato; c) as cláusulas devem ser interpretadas de forma contextual e 

sistemática; d) as cláusulas dúbias devem ser interpretadas, 
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preferencialmente, contra a parte que as determinou, ou seja, em favor da 

parte aderente ao contrato; e) a invocação de INCOTERMS refere-se à sua 

última versão, exceto quando as partes expressamente dispuserem 

diferentemente sobre sua versão ou amplitude. 

A quinta seção compila regras referentes às obrigações 

contratuais. A) se não houver fixação de preço no contrato, presume-se que 

o preço é aquele usual ao tempo da conclusão do contrato, ou um preço 

razoável; b) a previsão de que o preço será fixado por terceiro não será 

reputada válida se essa previsão não puder ser considerada razoável; c) os 

contratos não podem ser concluídos em detrimento de terceiros; d) a 

promessa de execução do contrato sob os melhores esforços do 

executante implica nos melhores esforços que podem ser esperados de 

uma pessoa razoável nas mesmas circunstâncias; e) as cláusulas 

referentes ao tempo e prazo contratuais são da essência do contrato; f) 

cláusulas condicionais, sejam suspensivas, sejam resolutivas, são 

permitidas; g) os prazos de comunicação são estendidos até o primeiro dia 

útil seguinte. 

Além disso, h) as partes têm o dever de renegociar o 

contrato em boa-fé, quando houver necessidade em decorrência de 

mudanças nas circunstâncias; i) a parte têm o dever de notificar a outra 

parte sobre problemas na execução do contrato; j) a parte tem o dever de 

cooperar com a outra parte, sempre que essa cooperação for 

razoavelmente esperada; l) admite-se a pluralidade de credores e/ou de 

devedores, podendo os pólos serem compostos de forma solidária ou não-

solidária. 

A sexta seção trata de regras concernentes à 

invalidação dos contratos. Assim, são inválidos os contratos a) que violem 

os bons costumes; b) aqueles conseguidos através de suborno; c) os 

celebrados sob erro de fato ou de direito. 
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A sétima seção refere-se à responsabilidade pelos 

prejuízos causados pela quebra das negociações em caso de má-fé 

(responsabilidade pré-contratual). A oitava seção contém a regra de que 

existe limitação temporal ao direito de ação, ou seja, a prescrição, é 

aplicável. 

O Capítulo Quinto engloba as regras reconhecidas no 

que se refere à execução dos contratos. É reconhecida a exceção de 

inadimplência, de que uma parte não é obrigada à sua prestação sem que 

haja a prestação da outra (exceptio non adimpleti contractus). 

O Capítulo Sexto compila as regras referentes à 

inadimplência contratual. Assim: a) a inadimplência de obrigação 

fundamental implica em resolução do contrato, sujeitando as partes à 

restituição do que já haviam fornecido; b) a notificação de defeitos na 

prestação deve ocorrer em até dois anos da remessa dos bens; c) a 

inadimplência é relevada pela ocorrência de força maior; d) é válida a 

contratação de cláusula penal para o caso de inadimplência; e) a 

inadimplência pode ser reconhecida pela intenção inequívoca da parte em 

descumprir o contrato, permitindo desde logo a resolução do contrato. 

O Capítulo Sétimo contém as regras reconhecidas 

concernentes às perdas e danos: a) a parte prejudicada tem direito à 

reparação por perdas e danos, de modo a equiparar sua situação à que 

existiria se o contrato fosse cumprido; b) a indenização é limitada às perdas 

que seriam presumíveis pela parte inadimplente; c) a indenização é limitada 

ao dano efetivo e comprovado; d) pode ser mensurado o dano que advém 

do lucro que seria esperado pela venda dos bens a preço de mercado. 

Além disso, é reconhecida a regra de que a parte tem o 

dever de tomar as medidas cabíveis no sentido de mitigar os danos 

causados pela outra parte, e a regra de que é cabível a responsabilização 
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por perdas em caso do acatamento de opiniões legais (pareceres) emitidas 

em seu favor, e aceitas pela outra parte, causadoras de dano. 

O Capítulo Oitavo refere-se à aplicação da teoria da 

imprevisão (clausula rebus sic standibus), pela fórmula contratual também 

conhecida como hardship, permitindo a renegociação do contrato em caso 

de eventos imprevistos pelas partes e que afetem o equilíbrio do contrato. 

O Capítulo Nono compila o as regras concernentes ao 

cumprimento das obrigações de pagar. Assim: a) os pagamentos devem 

ser feitos na moeda corrente do lugar do pagamento, exceto se as partes 

houverem decidido de outra forma; b) a conversão deve ser feita pela taxa 

de câmbio do tempo em que o pagamento for devido, ou, quando em mora, 

pela taxa do tempo do pagamento, a critério do credor. 

O princípio reconhecido é o do valor nominal das 

obrigações, correndo por conta da parte o risco da depreciação da moeda, 

exceto se houver previsão em outro sentido. Entretanto, o pagamento feito 

em atraso implica no pagamento de juros, à taxa média de mercado no 

local do pagamento, podendo ser cobrado capitalizadamente. Reconhece-

se a possibilidade do pagamento através de crédito documentário. 

O Capítulo Décimo contém regras reconhecidas 

referentes à proibição do enriquecimento sem causa. Assim: a) a parte 

injustamente enriquecida deve reparação à outra parte, na medida do seu 

empobrecimento; b) a parte não pode obter vantagem às custas de sua 

própria torpeza. 

O Capítulo Décimo-Primeiro é formado pelas regras 

referentes à personalidade jurídica, desde a possibilidade de 

reconhecimento das pessoas jurídicas estrangeiras, até a desconsideração 

da pessoa jurídica em casos específicos. São reconhecidas a 

responsabilidade em caso de sucessão de empresas, assim como a 
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responsabilidade dos fundadores pelas obrigações contraídas 

anteriormente à formação da pessoa jurídica. 

O Capítulo Décimo-Segundo contém regras referentes à 

expropriação de investimentos estrangeiros pelo Estado, que não pode 

ocorrer senão em vista do interesse público, garantido o devido processo 

legal e mediante compensação apropriada, conforme regras específicas 

para a determinação do valor da justa compensação. 

O Capítulo Décimo-Terceiro contém as regras 

reconhecidas no que se refere à prova. Assim, a regra geral de distribuição 

do ônus da prova é de que o autor, ou aquele que afirma, deve comprovar 

sua alegação. O contrato escrito pode ser comprovado por qualquer meio 

moderno de telecomunicação, que possa ser reproduzido em forma escrita. 

É reconhecida a possibilidade de utilização de evidência 

circunstancial como meio de prova, assim como privilégios para a 

conciliação, no sentido de que as tentativas de negociação e concessões 

feitas pelas partes nas tentativas de composição não podem ser usadas 

contra elas como prova em litígios posteriores entre as mesmas partes. 

Também existe o reconhecimento de privilégio de sigilo 

profissional entre o cliente e seu procurador, assim como da possibilidade 

de utilização de algumas presunções em favor das partes. 

O Capítulo Décimo-Quarto contém regras referentes à 

arbitragem, de que a invalidade do contrato não se estende 

automaticamente à cláusula compromissória, e de que a arbitragem não se 

suspende em decorrência da falência de uma das partes. 

Finalmente, o Capítulo Décimo-Quinto contém algumas 

regras reconhecidas concernentes ao Direito Internacional Privado. Assim, 

o contrato é regido conforme a lei com a maior conexão, quando ausente a 
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escolha, por uma das partes, do ordenamento aplicável. A escolha do 

ordenamento deve favorecer, também, a validade do contrato. A validade 

substantiva do compromisso arbitral é determinada por ordenamento 

escolhido pelas partes, ou pela lei do local da arbitragem, e a sua validade 

formal conforme o ordenamento do local da arbitragem. 

Desse modo, tem-se um pequeno exemplo de algumas 

regras e princípios reconhecidos como sendo componentes da nova Lex 

Mercatoria, compilados em conformidade com a idéia da sua creeping 

codification.  

Não se pode deixar de notar que a criação de listas não 

é idéia aceita por todos. Emmanuel Gaillard sustenta que a nova Lex 

Mercatoria é o resultado de um método de procura, em vez de uma lista de 

regras249, fato que, aliás, pode ser descortinado pelo próprio título de seu 

ensaio, o que não depõe quanto à substancialidade das regras e, portanto 

quanto à sua existência, mas apenas à forma de sua “destilação”. 

Várias são as matérias escritas sobre regras da nova 

Lex Mercatoria. Jan Paulsson cita vários casos arbitrais em que, por 

decorrência de princípios de boa-fé, foi negada às entidades estatais a 

invocação de sua legislação interna como fundamentação para alegar 

proibição de convencionar a arbitragem250, princípio atualmente aceito 

como sendo um de seus componentes, e presente na listagem atual da 

CENTRAL. 

Tem-se, dessa forma, uma abordagem sobre a nova 

Lex Mercatoria, suas razões, suas fontes e seu conteúdo, de forma a 

possibilitar uma introdução à possibilidade da utilização do conceito no 

                                            
249 GAILLARD, Emmanuel. Trente ans de Lex Mercatoria. p. 22. 
250 PAULSSON, Jan. May a State invoke its Internal Law to repudiate consent to international 
commercial arbitration? In: Arbitration International , 1986, Disponível em: <http://www.tldb.net>. 
Acesso em 22 novembro 2006. Especialmente em pp. 90 e ss. 
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Brasil, e dos limites e defesas que podem ser encontrados em nosso 

ordenamento jurídico, de modo a colaborar para o aumento da segurança 

jurídica em seu comércio internacional. 



 

CAPÍTULO 3 

OS LIMITES E POSSIBILIDADES DO USO DA NOVA  LEX 
MERCATORIA  NO DIREITO BRASILEIRO 

O presente capítulo trata dos limites e possibilidades de 

aplicação da nova Lex Mercatoria no Brasil. Ante as razões para a sua 

utilização, em decorrência de sua especificidade no que concerne à 

regulação do comércio internacional, passa-se ao estudo de sua utilização, 

através do princípio da autonomia da vontade. Igualmente, estuda-se a sua 

maior limitação, que é outro princípio, a saber, o da ordem pública. 

Para concluir a pesquisa, estuda-se o instituto da 

arbitragem, meio pelo qual a nova Lex Mercatoria, efetivamente, ganha 

vida. A arbitragem, nesse particular, desempenha um duplo papel, porque é 

uma das fontes da nova Lex Mercatoria, no sentido de que é sede de 

decisões que a criam, mas também é a instância jurisdicional que 

primeiramente a reconhece como direito. 

 
3.1 A NOVA  LEX MERCATORIA  E OS DIREITOS NACIONAIS 

Diante do que foi até aqui sustentado, pode-se concluir 

que a nova Lex Mercatoria existe e é um meio que os operadores do 

comércio internacional encontraram para diminuir as dificuldades e 

inseguranças criadas pela coexistência de inúmeros ordenamentos 

nacionais e, igualmente, pelas inúmeras e complicadas regras de resolução 

de conflitos de normas no espaço. 

Ultrapassadas várias questões, ressurge a questão 

referente à coexistência dessa nova ordem jurídica e as várias ordens 

jurídicas estatais. É verdade que a maior parte dos contratos de comércio 
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internacional se resolve da maneira mais normal e coerente, que é o seu 

cumprimento e, portanto, o seu exaurimento. Além disso, porém em sentido 

diverso, é preciso notar que os contratos de comércio internacional 

possuem, em sua grande maioria251, cláusulas submetendo eventuais 

litígios à arbitragem. 

Os laudos arbitrais, por várias razões que já foram 

expostas, têm uma tendência a serem cumpridos. Dessa forma, a patologia 

do comércio internacional é a exceção, e não a regra. Nesse sentido, 

chama a atenção que uma das regras da nova Lex Mercatoria, conforme 

reconhecida por Mustill252, é a de que as partes em um contrato devem 

também renegociá-lo de boa-fé, em caso de imprevisões que abalem o seu 

cumprimento.  

Narciso Cobo Roura253 diz que as vias não litigiosas são 

cada vez mais atuais, e, talvez assim tenham sido historicamente, tendo o 

mundo conhecido antes a composição e a arbitragem do que a jurisdição, 

no que toca à solução de controvérsias. Há casos, entretanto, em que o 

Poder Judiciário nacional é vinculado ao litígio, seja diretamente, porque foi 

chamado a dele conhecer e resolvê-lo, seja porque foi chamado a dar 

cumprimento a uma sentença arbitral. 

Não há, portanto, por mais que se pretenda que a nova 

Lex Mercatoria seja anacional, independente dos direitos nacionais, como 

recusar o fato de que, eventualmente, em alguma vereda, se deparem um 

                                            
251 “Atualmente, estima-se que cerca de 90% dos contratos internacionais de comércio contêm 
uma cláusula arbitral.” RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem Privada Internacional no Brasil 
depois da nova Lei 9.307, de 23.09.1996: Teoria e P rática . 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 15.  
252 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, p. 112. 
253 COBO ROURA, Narciso A. ¿De cara a um cambio en el conflicto? In: DeCITA 02.2004. Buenos 
Aires: Zavalia: 2004, p. 24. 
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com o outro. Valério de Oliveira Mazzuoli254, em estudo sobre o tema, 

chega à conclusão de que ela é formada principalmente pelos usos e 

costumes do comércio internacional, e que seus adeptos pretendem, 

efetivamente, que ela esteja acima das legislações internas dos países, 

mas que não pode restar totalmente alheada aos ordenamentos estatais. 

Para Hermes Marcelo Huck, tendo o jus mercatorum 

sido destruído pela emergência dos Estados Nacionais, é impossível falar-

se em Lex Mercatoria, pois “Estado e lex mercatoria são conceitos (e 

realidades jurídico-políticas) quase excludentes, e certamente 

conflitantes”255. O autor chega a essa conclusão porque parte da noção de 

que o direito estatal veio substituir todas as outras manifestações jurídicas. 

Sustenta-se, então, que a questão não pode ser 

colocada nesses termos. Como já demonstrado, os ordenamentos 

nacionais não têm, em geral, a vocação para a regulação do comércio 

internacional. Segundo, Ana Mercedes López Rodríguez, a “supremacia do 

Direito nacional em relações econômicas internacionais começou a ser 

questionada pelos doutrinadores no início dos anos sessenta. Ao mesmo 

tempo, eles notaram o renascimento do fenômeno da law merchant”256. A 

                                            
254 “Pelo paralelo que pôde ser feito entre as concepções de Berthold Goldman e Paul Lagarde 
acerca da nova lex mercatoria, em primeiro lugar, pode-se concluir que esses usos e costumes 
comerciais internacionais são, efetivamente, a grande fonte do direito do comércio internacional 
contemporâneo, isto não significando, entretanto, que a nova lex mercatoria deva se manter 
afastada de toda e qualquer normatividade estatal. [...] A nova lex mercatoria emerge, então, como 
um conjunto de regras escritas ou não, levadas a efeito pela comunidade internacional dos 
comerciantes, com vistas a assegurar a regência das relações internacionais do comércio, 
pretendendo estar acima da legislação interna dos Estados, já que, para a resolução dos conflitos 
que dela surgem, as regras do direito estatal são ainda bastante insatisfatórias. Além do mais, 
para os adeptos da nova lex mercatoria, tais regras do direito interno dos Estados são incertas e 
imprevisíveis, o que não se coaduna com a dinâmica das relações comerciais internacionais, 
principalmente nesses novos tempos de globalização.”  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A nova lex 
mercatoria como fonte do Direito do Comércio Internacional: um paralelo entre as concepções de 
Berthold Goldman e PaulLlagarde. In: FIORATI, Jete Jane; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 
(coord). Novas Vertentes do Direito do Comércio Internaciona l. Barueri: Manole, 2003, pp. 
220-221. 
255 HUCK, Hermes Marcelo. Sentença Estrangeira e “ Lex Mercatoria ” : horizontes e fronteiras do 
comércio internacional, p. 104. 
256 RODRIGUEZ, Ana Mercedes López. Lex Mercatoria,  p. 47. 
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utilização, pelos mercadores internacionais, de um sistema próprio de 

regulamentação de seu ofício, passou a ser um fato constatável. 

A exclusão conceitual entre Estado e Lex Mercatoria 

não é necessária, em virtude de compreensões pluralistas do direito. Aliás, 

o próprio título da obra inaugural de Berthold Goldman é provocativo e 

sugestivo nesse mesmo sentido, ao tratar das fronteiras do direito, em uma 

revista jurídica cujo tema eram os direitos subjetivos. Daí a conclusão de 

seu texto: “A lex mercatoria se situa então substancialmente como 

formalmente, no domínio do direito” 257. 

Para Goldman, resta ainda a questão da legitimidade 

das prescrições, mas para tanto parafraseia Kipling, ao explicar que então 

já se trata de outra história258. Goldman tem razão e, justamente, porque se 

trata de uma história para adultos (novamente aparece Kipling), é que 

surgem grandes perplexidades, quanto à aplicação da nova Lex Mercatoria 

em algum lugar específico, pois os lugares possuem, regra geral, normas 

impositivas, razão pela qual a questão continua tortuosa. 

Gunter Teubner, situando-se em outro ponto de 

referência, afirma que a “Lex mercatoria, o direito transnacional das 

transações econômicas, é o mais bem sucedido exemplo de um direito 

global sem o Estado”259. O autor explica que o fenômeno ocorre não só na 

economia, mas em várias outras searas, sendo que outro grande exemplo 

são os direitos humanos, cujo discurso atual pressiona por uma lei que lhe 

é “própria, não apenas de uma fonte outra que não o Estado, mas contra os 

Estados eles próprios”260. 

                                            
257 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 192. 
258 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria", p. 192. 
259 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. p. 1. 
260 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society, pp. 1-2. 
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O direito global deve ser explicado, para o autor, a partir 

de um ponto de vista pluralista, que não só se aproximou dos direitos dos 

grupos étnicos, culturais e religiosos, mas que se adequou também aos 

discursos, ou seja, superando os primeiros entendimentos que decorrem da 

adoção de um ponto de vista do pluralismo, somente referente aos grupos, 

mas também aos discursos variados. 

Além disso, para Teubner, o direito global não pode ser 

medido contra padrões de direito nacional, eis que possui características 

próprias, “características que podem ser explicadas por diferenciação 

dentro da própria sociedade mundial. Enquanto ao direito global falta um 

suporte político e institucional a nível global, ele está intimamente 

conectado a processos sócio-econômicos globalizados”261. 

De tudo o que foi dito, tem-se que é possível afirmar 

que não existe conflito ou incompatibilidade entre os ordenamentos 

jurídicos internos, estatais, e a nova Lex Mercatoria. Nem tampouco sua 

caracterização como ordem jurídica autônoma tem o condão de impedir 

essa possibilidade de coexistência. 

Berthold Goldman, em obra posterior, diz que a ordem 

jurídica da nova Lex Mercatoria é, ainda, incompleta, e talvez seja para 

sempre incompleta, de modo que nada impede sua aplicação a uma 

relação comercial internacional ao mesmo tempo em que outras questões 

referentes à mesma relação continuem a ser tratados por um direito 

nacional262. 

Ademais, Goldman cita o exemplo de outras formas de 

coexistência de ordens jurídicas diversas, como a ordem jurídica 

                                            
261 TEUBNER, Gunther. Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society, p. 2.  
262 GOLDMAN, Berthold. Nouvelles Réflexions sur la Lex Mercatoria, p. 249. 
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internacional (pública), ou, no caso da Europa, o Direito Comunitário263. Em 

seguida, faz algumas observações sobre as relações entre tais ordens 

jurídicas nacional e de Lex Mercatoria. Segundo ele, tratando-se de normas 

dispositivas, a nova Lex Mercatoria é aplicável em lugar da lei nacional, não 

por questão de hierarquia, mas de competência264. 

Trata-se, na verdade, da aplicação do princípio de que a 

regra especial derroga a regra geral, eis que, como já foi demonstrado, a 

regra nacional não tem vocação para reger a relação internacional. Assim, 

não é necessário, em todo e qualquer momento, lançar mão do conceito de 

hierarquia para justificar a utilização da nova lei dos mercadores 

internacionais como regente das relações comerciais internacionais.  

Parece que essa é a idéia geral de Andreas Lowenfeld, 

quando sustenta que a nova Lex Mercatoria informa a solução do conflito 

em aspectos específicos, sem necessariamente regulamentar a totalidade 

da relação contratual, mas apenas naqueles pontos em que a lei escolhida 

pelas partes, ou lei nacional, não seja apropriada para reger a relação 

internacional265.  

A questão passa a ser mais complicada, no entanto, 

quando se leva em consideração a questão de conflito entre a nova Lex 

Mercatoria e as regras imperativas ou de ordem pública, o que será objeto 

de discussão posterior, por seu interesse particular e em decorrência de 

suas características próprias. 

Por fim, deve-se mencionar a posição de Arnoldo Wald, 

quando argumenta que  

                                            
263 GOLDMAN, Berthold. Nouvelles Réflexions sur la Lex Mercatoria, p. 250. 
264 GOLDMAN, Berthold. Nouvelles Réflexions sur la Lex Mercatoria, p. 250. 
265 LOWENFELD, Andreas F. Lex Mercatoria: an Arbitrator´s View, p. 144. 
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a Lex Mercatoria é um instrumento jurídico importante para os 

povos que pretendem participar ativamente da evolução 

econômica mundial, sendo preciso conhecê-lo e acompanhar a 

sua evolução, não havendo razão para se ter medo do novo 

direito do comércio internacional, que relembra o direito pretoriano 

e o próprio ius gentium de uma fase da evolução do direito 

romano266. 

Acrescente-se, ainda, que a  

atitude dos juristas brasileiros em relação à Lex Mercatoria não 

deve ser a de simples espectadores, acompanhando 

passivamente a sua evolução, mas sim, de participantes de sua 

construção, tendo um papel ativo, no plano profissional e 

doutrinário e na dinâmica da elaboração desse novo direito, que 

se inspira nos princípios gerais do sistema jurídico dos países do 

Ocidente, ao qual pertencemos, pela nossa cultura, pela nossa 

formação e pelos nossos ideais democráticos, liberais e inspirados 

na Justiça, sob todos os seus aspectos, seja ela comutativa ou 

distributiva267. 

Materialmente, é possível afirmar que a nova Lex 

Mercatoria é diretamente aplicável às relações comerciais privadas, ou que 

tenham pelo menos uma das partes como sendo um ente privado, e que 

importem no trânsito de mercadorias entre dois países, ou seja, num 

comércio transfronteiriço, mas também informa outros direitos, eis que 

relacionados diretamente ao comércio internacional. 

Assim, tem-se que as regras, e principalmente as 

razões da nova Lex Mercatoria informam também os contratos de 

transporte marítimo. De fato, “cerca de 95% do comércio exterior brasileiro 
                                            
266 WALD, Arnoldo. Algumas aplicações da Lex Mercatoria aos Contratos Internacionais realizados 
com Empresas Brasileiras. In:  BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo 
Borba (coord.). Direito e Comércio Internacional: tendências e pers pectivas.  São Paulo: LTr, 
1994, p. 326. 
267 WALD, Arnoldo. Algumas aplicações da Lex Mercatoria aos Contratos Internacionais realizados 
com Empresas Brasileiras, p. 326. 
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é feito por transporte aquaviário. O país, que possui uma costa de 8.000km 

terá que recorrer sempre ao mar como via natural mais fácil de escoamento 

de seus produtos”268. Assim, informa também o Direito Marítimo, 

conceituado por Osvaldo Agripino de Castro Junior como sendo: 

o conjunto de regras jurídicas relativas à navegação aquaviária, 
englobando-se os transportes marítimos, fluviais e lacustres. 
Assim, o Direito Marítimo abrange o conjunto de normas que 
regulam a navegação, o comércio marítimo, os contratos de 
transportes de mercadorias, e pessoas, por via marítima, fluvial e 
lacustre, os direitos, deveres e obrigações do armador, dos 
capitães e demais interessados nos serviços de navegação 
privada, bem como a situação dos navios a seu serviço.269 

 
O mesmo autor informa que o contrato de transporte 

marítimo “não deve ser confundido com contrato de compra e venda 

internacional, embora geralmente, para ser efetivada, a compra e venda 

internacional envolva um contrato de transporte marítimo”270. Além disso, 

não se deve esquecer que o próprio Berthold Goldman, quando lançou as 

bases para a teoria do novo direito do comércio internacional, usou o 

transporte internacional (marítimo, mas também aéreo) como exemplo de 

contratos tipo, informando também que a prática inglesa nesse campo é de 

aplicação generalizada entre contratantes, ainda que nenhum deles tenha 

qualquer ligação com a Inglaterra271. 

Além disso, ela, ao contrário do que podem pensar 

alguns autores, alimenta-se de regras originárias de outras fontes e, 

                                            
268 CASTRO JR., Osvaldo Agripino de. Nota Introdutória do Organizador. In: CASTRO JR., 
Osvaldo Agripino de (org.). Temas Atuais de Direito do Comércio Internacional. Vol. II. 
Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005. p. 16. 
269 CASTRO JR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito Marítimo. In: CASTRO JR, Osvaldo 
Agripino de. (org.) Temas Atuais de Direito do Comércio Internacional.  vol. I. Florianópolis: 
Editora da OAB/SC, 2004, p. 117.  
270 CASTRO JR, Osvaldo Agripino de. O Diálogo entre as Fontes no Direito Marítimo: Código Civil 
e Código de Defesa do Consumidor, pp. 3-4. 
271 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria". p. 181 
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portanto, de outros ramos jurídicos. No entendimento de Eric Loquin, “uma 

análise atenta da lex mercatoria mostra que ela se nutre das ordens 

jurídicas estatais”272. Cumpre, então, verificar qual é o filtro entre as 

referidas ordens jurídicas, o que é encontrado na noção de ordem pública. 

 
3.2 A ORDEM PÚBLICA 

Como foi demonstrado, o Poder Judiciário será 

chamado a dizer sobre a nova Lex Mercatoria, seja por conta do 

conhecimento de algum litígio, diretamente, seja porque foi chamado a 

executar um laudo arbitral. Nesse contexto, não deve haver medo desse 

novo direito do comércio internacional, ou, em outras palavras, não se deve 

vê-lo como um mau sinal, mas como um sinal apenas. 

Uma boa razão para não temê-la é a defesa que 

possuem os ordenamentos jurídicos nacionais, constituídos pela ordem 

pública, conforme observado por Aleksandar Goldstaijn273, o que deve ser 

feito com algum cuidado, para que a ordem pública não se torne um 

entrave ao comércio internacional, ou seja, que não se transforme de 

defesa, em barreira. 

É o que adverte Irineu Strenger, ao lecionar que: 

a ordem pública é extremamente flexível; sua irredutibilidade vem 
sofrendo atenuações cada vez maiores nas apreciações dos 
tribunais e, por sofrer mutações ao sabor de inúmeros fatores 
sociopolíticos, tem-se acomodado em face do comércio 
internacional, possibilitando a prevalência da maioria dos ajustes 
clausulados274. 

 

                                            
272 LOQUIN, Eric. Où en est la Lex Mercatoria?, p. 27 
273 GOLDSTAIJN, Aleksandar. The New Law Merchant Reconsidered, p. 181. 
274 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria , p. 161. 
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O medo de que o apelo à ordem pública se transforme 

em barreira é real. De fato, no relatório do UNIDROIT para a UNCITRAL 

sobre a unificação das leis do comércio internacional, um dos argumentos 

contra a unificação pura e simples das regras de Direito Internacional 

Privado, ou seja, das regras conflituais, foi a possibilidade de apelo 

indiscriminado à noção de ordem pública275. 

Não se advoga, de forma alguma, a inexistência da 

ordem pública, nem tampouco o desrespeito à sua função, mas pelo 

contrário, a mesma deve ser entendida como uma defesa real e importante 

tanto do direito pátrio vigente, como da sociedade brasileira. Além disso, há 

norma legal explícita protegendo a ordem pública, positivada na Lei de 

Introdução ao Código Civil, que assim dispõe: “Art. 17.  As leis, atos e 

sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não 

terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem 

pública e os bons costumes”. 

Por sua vez, a Lei de Arbitragem brasileira (Lei n°. 

9.307 de 23 de setembro de 1996, publicada em 24 de setembro de 1996) 

também menciona os mesmos institutos, e assim também a ordem pública: 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a 
critério das partes. 

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito 
que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação 
aos bons costumes e à ordem pública. 

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem 
se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e 
costumes e nas regras internacionais de comércio. 

                                            
275UNCITRAL. Report UNIDROIT to UNCITRAL. Disponível em: 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1968-70-e/vol1-p285-288-e.pdf>.  Acesso em 28 
novembro 2006. p. 286. 
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Nesse quadro, tais institutos também devem ser 

levados em consideração no momento da homologação de sentença 

arbitral estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja competência 

decorre da redação dada aos artigos 102 e 105 da Constituição Federal 

pela Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, publicada no 

Diário Oficial da União de 31 de Dezembro de 2004, conforme disposição 

específica da Lei de Arbitragem: 

 

Art. 39 . Também será denegada a homologação para o 
reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira, se 
o Supremo Tribunal Federal constatar que: 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de 
ser resolvido por arbitragem; 

II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 

Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública 
nacional a efetivação da citação da parte residente ou domiciliada 
no Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem ou da lei 
processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, 
inclusive, a citação postal com prova inequívoca de recebimento, 
desde que assegure à parte brasileira tempo hábil para o exercício 
do direito de defesa. 

 
Aliás, no que se refere ao artigo 39 acima aludido, 

cumpre notar que a expressa permissão à recusa de homologação ou 

execução de laudo arbitral estrangeiro em decorrência de ofensa à ordem 

pública está presente no artigo 5º da Convenção de New York sobre o 

Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, norma 

vigente no ordenamento jurídico brasileiro, eis que promulgada pelo 

Decreto n. 4.311, de 23 de julho de 2002, publicado no Diário Oficial da 

União em 24 de julho de 2002. 
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Deve-se ressaltar que é indiscutível, portanto, no Brasil, 

a proteção efetiva do ordenamento pela exceção de ordem pública. Assim, 

é relevante tentar definir ou entender o que é ordem pública. Há várias 

conceituações. Quando se trata de ordem pública, trata-se de coisas 

diferentes, ainda que relacionadas: trata-se de um sistema de defesa e de 

uma imposição jurídica. 

É necessário, antes de mais nada, ressaltar a existência 

de duas instâncias diferenciadas de ordem pública, a saber, a ordem 

pública compreendida como um princípio, e as normas de ordem pública. 

Essas duas instâncias encontram nascedouro em duas formas de solução 

para o conflito de leis no espaço, a saber, através do sistema de conexão a 

um ordenamento jurídico específico, pelos elementos de conexão 

(paradigma de Savigny), ou pela aptidão das regras para a solução da 

questão posta (paradigma funcional)276. 

Analisar-se-á, primeiramente, o conceito de ordem 

pública como sendo um princípio. Para verificar, desde logo, as 

perplexidades que são decorrentes desse conceito, parte-se de uma 

afirmação de Jacob Dolinger, para quem a ordem pública é o princípio mais 

importante do Direito Internacional Privado, e “a principal característica da 

ordem pública é justamente a sua indefinição”277. A afirmativa tem 

aparência desconcertante, mas decorre do fato de que “a expressão ‘ordem 

pública’ é vaga e de textura aberta”278.  

Segundo Jacob Dolinger: 

                                            
276 GUEDJ, Thomas G. The Theory of the Lois de Police, A Functional Trend In Continental Private 
International Law – A Comparative Analysis With Modern American Theories. in: The American 
Journal of Comparative Law. Vol. 39, n.4, 1991, p. 661. 
277 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado : Parte Geral, p. 386. 
278 GRIGERA NAÓN, Horácio A. Orden Público y Arbitrage. In: PUCCI, Adriana Noemi (coord). 
Arbitragem Comercial Internacional.  São Paulo: LTr, 1998, p. 79. 
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o princípio da ordem pública 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. A 
ordem pública encerra, assim, os planos filosófico, político, 
jurídico, moral e econômico de todo Estado constituído279. 

 
Assim, tanto a aplicação da lei estrangeira, bem como a 

aplicação da nova Lex Mercatoria, devem ser feitas de forma a não ofender 

esse caráter fundamental da legislação pátria. Foi isso o que quis dizer 

Eduardo Grebbler, por exemplo, ao discorrer sobre as diferenças entre a 

Convenção Internacional sobre a Venda de Bens e a lei brasileira, não as 

considerando irreconciliáveis, especialmente em virtude de que tratam de 

matérias diferentes, eis que o comércio interno continua sendo regido pelas 

leis internas, e que nenhum dispositivo da Convenção agride princípios 

fundamentais brasileiros280. 

A ordem pública não é outra coisa senão as diferenças 

apontadas por René David como elementos que dificultam a versão 

simplista de unificação de leis, quando leciona que:  

de fato, como Roscoe Pound apontou, diferenças entre sistemas 
legais resultam primeiramente de fatores além da diversidade das 
regras de direito. [...] Cada sistema legal busca expressar uma 
determinada percepção do mundo e manifesta uma maneira 
específica de conceber justiça e eficácia nas relações sociais281. 

 
Jacob Dolinger explica algumas características da 

ordem pública. Assim, como a “ordem pública se afere pela mentalidade e 

pela sensibilidade médias de determinada sociedade em determinada 

                                            
279 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado : Parte Geral, p. 386. 
280 GREBLER, Eduardo. The Convention on International Sale of Goods and B razilian Law: 
Are Differences Irreconcilable?  p. 468. 
281 DAVID, René. The Methods of Unification, p. 15. 
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época”282, possui como características a relatividade, instabilidade e 

variabilidade no tempo e no espaço283. Dessa forma, a ordem pública não é 

uma categoria estanque. 

E nem poderia ser, e muito menos deveria ser. O papel 

da ordem pública é, além de importante, destinado, ao mesmo tempo, a 

possibilitar o desenvolvimento de nossa sociedade e a impedir que esse 

desenvolvimento se metamorfoseie em uma deturpação e degeneração dos 

valores nacionais e ideais mais característicos. Ou seja, é uma forma de 

controle que garante a identidade, como nação, mas que permite a 

permeabilidade ao que existe de bom em outros sistemas jurídicos. 

Cumpre, nesse momento, retornar à noção de norma de 

ordem pública, também chamada de norma de aplicação imediata ou, 

ainda, em outros países, loi de police. Na definição de Thomas Guedj, “lois 

de police são regras de direito substantivo interno que implicam em sua 

auto-aplicação sem terem sido selecionadas pela regra normal de escolha 

de lei do foro”284. 

Para o referido autor, essas regras são representativas 

de políticas estatais que devem ser aplicadas uniformemente a questões 

internas ou internacionais. Sua aplicação depende de um balanço entre 

políticas domésticas e exteriores, sendo que a partir de um certo momento 

os riscos à política implementável domesticamente são superiores aos 

interesses internacionais em jogo285. 

Desse modo, percebe-se que há pontos de toque entre 

a noção de princípio de ordem pública e normas de ordem pública. Por tais 
                                            
282 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado : parte geral, p. 386. 
283 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado : parte geral, p. 389. 
284 GUEDJ, Thomas G. The Theory of the Lois de Police, A Functional Trend In Continental Private 
International Law – A Comparative Analysis With Modern American Theories. p. 665 
285 GUEDJ, Thomas G. The Theory of the Lois de Police, A Functional Trend In Continental Private 
International Law – A Comparative Analysis With Modern American Theories, p. 666. 
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razões, são no mínimo questionáveis as tentativas do legislador brasileiro, a 

exemplo do que foi feito no artigo 39, Parágrafo Único, da Lei de 

Arbitragem, ou no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ao 

mencionarem que todo o código é composto de normas de ordem pública, 

petrificando noções do que é ou não é ordem pública. Ao fazê-lo, 

infelizmente, retira da sociedade a percepção de qual é a identidade 

brasileira, para fossilizá-la em um texto legal. 

Tal técnica tem apenas a capacidade de acertar em um 

determinado momento o que seja a ordem pública, o que não é vantagem 

alguma, pois não passaria de sorte momentânea. Dessa forma, incorre em 

sério risco de errar, no conteúdo ou no momento e assim perpetuar, ou ao 

menos confundir durante muito tempo, noções que devem ser analisadas 

ante o caso concreto unicamente. 

Após essas primeiras considerações generalizadas 

sobre a noção de ordem pública, deve-se citar que há aceitação atual, 

ainda que não unânime, da existência de três níveis de ordem pública, ou 

de três níveis de aplicação da ordem pública. Dessa maneira, quer-se 

sustentar justamente o que foi mencionado anteriormente, ou seja, que a 

noção de ordem pública não é unívoca, mas que trata ao mesmo tempo de 

coisas diversas, ainda que relacionadas. 

Assim, de acordo com o ensinamento de Jacob 

Dolinger, sustenta-se a existência de uma ordem pública interna, ou seja, o 

princípio que veda às partes disporem contratualmente de forma contrária 

às disposições legais cogentes286, como são exemplos as disposições 

contratuais abusivas do Código de Defesa do Consumidor.  

Além disso, menciona-se também uma ordem pública 

internacional. É que o princípio da exceção da ordem pública também se 

                                            
286 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado : Parte Geral, p. 396. 
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manifesta no campo do Direito Internacional Privado287, nos termos do já 

citado artigo 17 da Lei de Introdução ao Código Civil e do artigo 37 da Lei 

de Arbitragem, como exceção à aplicação de leis, sentenças judiciais e 

arbitrais estrangeiras, preferindo-se, então, a aplicação do direito brasileiro. 

A questão que surge, então, é se há realmente duas 

ordens públicas ou duas expressões de uma só ordem pública. Há, como é 

comum, defensores de ambos os pontos de vista. Parece que a questão, 

nesse aspecto específico, tem pouco interesse, no sentido de que a 

importância reside no fato de que a ordem pública existe e tem como 

função garantir justamente aquele sentimento valorativo que mencionado 

anteriormente, ressaltando-se que apenas suas formas de atuação 

divergem. 

Para Jacob Dolinger, há, ainda, um terceiro plano de 

aplicação, que se situa no domínio dos direitos adquiridos no exterior288.  

Ou seja, o que o autor faz na verdade é distinguir o plano da aplicação 

internacional da ordem pública em duas partes, uma referente à aplicação 

da lei estrangeira em si, a outra referente ao reconhecimento de direitos 

adquiridos no exterior, pelo que inclui aí as sentenças estrangeiras, 

judiciárias ou arbitrais, cujo reconhecimento se pretende, bem como outras 

situações jurídicas já consagradas. 

Pode-se sustentar, entretanto, uma quarta noção de 

ordem pública, uma ordem pública realmente internacional, ou 

transnacional. Este é o pensamento de Berthold Goldman, pois acredita na 

existência de uma ordem pública própria à nova Lex Mercatoria, que 

                                            
287 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado : Parte Geral, p. 396. 
288 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado : Parte Geral, p. 399. 
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decorre também da incorporação de regras internacionais de ordem 

pública289. 

De fato, tendo em vista a assimilação do Direito 

Internacional Público como uma das fontes da nova Lex Mercatoria, não 

existe nada que impeça a compreensão da existência de uma ordem 

pública internacional. Aliás, é de se ressaltar que, mesmo dentro do 

domínio específico do Direito Internacional Público, é possível sustentar a 

existência de uma ordem pública. 

É esse o sentido do ensinamento de Antônio Remiro 

Brotons, quando argumenta que: 

não só o Direito Internacional é possível em uma sociedade 
universal e heterogênea, mas, indo mais longe, os Estados 
parecem esforçar-se por assegurar uma ordem normativa que 
garanta a coexistência e a cooperação mediante a aceitação do 
caráter imperativo, cogente, necessário, absolutamente obrigatório 
de suas normas mais importantes290. 

De fato, a existência de tal ordem pública internacional 

está hoje positivada, nos artigos 53 e 64 da Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, de 1969, que declaram nulo o tratado celebrado em 

discordância com a norma de ius cogens ou o extinguem, se anterior. A 

questão sobre a existência de uma ordem pública interna e uma 

internacional passa a ter, assim, a partir desse momento, uma real 

importância. 

Jan Paulsson indica como fundamento (um dos) da 

existência do princípio da nova Lex Mercatoria de que um Estado não pode 

invocar sua legislação interna para a finalidade de se eximir de prévia 

convenção de arbitragem a diferença existente entre a ordem pública 
                                            
289 GOLDMAN, Berthold. Nouvelles Réflexions sur la Lex Mercatoria, p. 252. 
290 REMIRO BROTONS, Antônio. Derecho Internacional Público. Principios Fundament ales.  
Vol. I. Madrid: Tecnos, 1983, p. 63. 
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interna, de caráter mais conservador, e a ordem pública internacional, de 

caráter mais liberalizante291. O Estado que agisse dessa forma estaria 

agindo contrariamente à ordem pública internacional, ainda que 

eventualmente de acordo com a ordem pública interna292.  

Pierre Lalive293 também entende que existe uma ordem 

pública transnacional, e que pode ser observada a partir da prática de 

juízes e árbitros que a reconhecem, sendo referente não somente a eles, 

mas às partes contratantes. 

A questão referente à ordem pública, de saber se existe 

mais de uma ordem pública é, portanto, de importância apenas relativa, eis 

que não ajuda a solucionar nenhum problema. No ensinamento de Horacio 

Grigera, a questão da ordem pública é complexa e acarreta inúmeras 

particularidades e ambigüidades, havendo noções diversas de ordem 

pública com maior ou menor imperatividade, além do que, essa 

imperatividade decorre de várias razões diferentes, como a própria 

estrutura do comando, ou razões mais abstratas, como as referentes à 

moral e aos bons costumes294.  

Assim, pouco importa se existe uma ou diferentes 

ordens públicas, ou se há apenas uma ordem pública com instâncias 

diferentes. A única questão é, portanto, resolver sobre a aplicabilidade ou 

                                            
291 PAULSSON, Jan. May a State invoke its internal Law to repudiate consent to international 
commercial arbitration? p. 96. 
292 292 PAULSSON, Jan. May a State invoke its internal Law to repudiate consent to international 
commercial arbitration?, p. 96. O autor comenta, logo em seguida, que uma outra forma de 
interpretação poderia ser dada ao fato, a saber, de que o Estado que o fizesse agiria em 
desconformidade com a regra da nova Lex Mercatoria de proibição de venire contra factum 
proprium. Ocorre que, tal interpretação, teria menos força que o referente à ordem pública, pois a 
proibição do venire contra factum proprium, agora sim, não pode ser oposto contra uma norma de 
ordem pública. 
293 LALIVE, Pierre. Ordre Public Transnational (ou Réellement International) et Arbitrage 
International. In: Revue d´Arbitrage , 1986, pp. 329 e ss. Disponível em: <http://tldb.uni-koeln.de>. 
Acesso em 29 novembro 2006. pp. 363-367. 
294 GRIGERA NAÓN, Horácio A. Orden Público y Arbitrage, pp. 79-80. 
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não de uma regra estrangeira, de uma sentença estrangeira, de um laudo 

arbitral, de uma cláusula contratual, de uma regra ou costume de Lex 

Mercatoria. Dessa forma, deve-se saber se a exceção de ordem pública 

impede a aplicação dessas regras. 

A ordem pública é um princípio, e conforme se verificou 

das características até o momento apontadas, no sentido empregado por 

Genaro Carrió, de ser uma pauta de segundo grau, que se refere a outras 

regras, dirige-se primordialmente aos juízes (e árbitros), servem como guias 

sobre o uso, alcance, oportunidade, hierarquia de outras regras e possuem 

um grau de neutralidade tópica295. Além disso, a ordem pública é, por sua 

vez, formada por princípios, no sentido emprestado por Ronald Dworkin, 

como padrão que não é regra296. 

Ao serem levados em consideração os sete focos 

semânticos e onze significados enumerados por Genaro Carrió297, percebe-

se que quase todos têm relevância com a questão. Mais especificamente, 

mas ainda a título exemplificativo, os princípios que informam o princípio da 

ordem pública gravitam em torno dos focos de significação referentes a 

“parte ou ingrediente importante de algo, propriedade fundamental, núcleo 

básico, característica central”, mas também dos referentes a “finalidade, 

objetivo, propósito ou meta”, com as “idéias de premissa, ponto de partida 

inalterável para o raciocínio, axioma, verdade teórica postulada como 

evidente, essência, propriedade definidora”, bem como as “idéias de regras 

práticas de conteúdo evidente; verdade ética inquestionável”298. 

Em decorrência, vários dos significados que gravitam 

em torno desses focos de significação aplicam-se ao conceito de princípio 

                                            
295 CARRIÓ, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje . pp. 204-205. 
296 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério , p. 36. 
297 CARRIÓ, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje, p. 209-212. 
298 CARRIÓ, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje, p. 210. 
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de ordem pública, que deve servir como exceção à aplicação de regra 

estrangeira (ou sentença, ou regra da nova Lex Mercatoria). 

Nesse ponto, após a determinação do que sejam 

normas de ordem pública e princípios de ordem pública, cumpre esclarecer, 

novamente com Thomas Guedj, que não se trata “das duas faces da 

mesma moeda”299. Conforme leciona, suas razões são diferentes, assim 

como são diferentes os seus pontos de partida. A aplicação das normas de 

ordem pública ocorre independentemente da existência de outras normas, 

ou de outros ordenamentos. A exceção de ordem pública se aplica após se 

verificar que a utilização da norma estrangeira conduz a resultados 

inaceitáveis300. 

Em outras palavras, a norma de ordem pública é 

aplicável ainda que a lei estrangeira (ou a regra de Lex Mercatoria, para os 

efeitos do presente estudo) não cause qualquer estranheza ou sentimento 

de rejeição em nossa sociedade. Aplica-se apenas e tão-somente porque é 

a regra aplicável. A exceção de ordem pública, por outro lado, impede a 

utilização de regra estrangeira, em virtude de sua total incompatibilidade 

com os princípios que informam o sistema jurídico do foro, no exato sentido 

emprestado a eles por Ronald Dworkin, como padrões de exigência de 

justiça, eqüidade e moralidade301. 

Assim, tem-se como exemplo a regulação de alguns 

aspectos dos contratos de transporte marítimo. Conforme ensina Osvaldo 

Agripino de Castro Jr., a esses contratos aplica-se, em determinadas 

                                            
299 GUEDJ, Thomas G. The Theory of the Lois de Police, A Functional Trend In Continental Private 
International Law – A Comparative Analysis With Modern American Theories, p. 680. 
300 GUEDJ, Thomas G. The Theory of the Lois de Police, A Functional Trend In Continental Private 
International Law – A Comparative Analysis With Modern American Theories, p. 680. 
301 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério , p. 36. 
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situações, a saber, em caso de vulnerabilidade do destinatário final em 

contrato de adesão, o Código de Defesa do Consumidor302. 

É possível, portanto, acreditar que no sistema jurídico 

brasileiro a ordem pública exija que uma parte não possa se beneficiar da 

vulnerabilidade de outra, ante a inexistência de alternativa viável. É sabido 

que o poder marítimo do Brasil, entendido como frota de navios mercantes 

com bandeira brasileira, é pequeno, de modo que os exportadores e 

importadores precisam se submeter a contratos elaborados pelos 

armadores estrangeiros com diversas cláusulas abusivas. 

Havendo nesses contratos, ainda que contratos-tipo e, 

portanto, estando frente a um caso específico de Lex Mercatoria, é possível 

afastar a sua aplicação com fundamento no ferimento da ordem pública, 

desde que demonstrado, obviamente, que a situação criada é inaceitável 

ante os padrões que representam a essência de nosso direito nacional. De 

fato, a própria Lex Mercatoria contém regras de interpretação contra o 

escritor da cláusula, em caso de dúvidas sobre seu alcance303. 

Além disso, é ensinamento de Eric Loquin que a Lex 

Mercatoria também se nutre das regras de direitos nacionais304. Assim, é 

possível imaginar a inserção de cláusula de exclusão de responsabilidade, 

por exemplo, que seja intolerável por nosso sistema jurídico, mas que tenha 

sua validade afastada em decorrência da limitação de ordem pública. 

Constata-se que tal exclusão pode, inclusive, vir a informar a própria Lex 

Mercatoria, na esteira do pensamento de Loquin, eis que se trata de uma 

ordem jurídica em constante aperfeiçoamento. 

                                            
302 CASTRO JR, Osvaldo Agripino de. O Diálogo entre as Fontes no Direito Marítimo: Código Civil 
e Código de Defesa do Consumidor, p. 13. 
303 Conforme Lista da Central, no site <www.TLDB.net>, princípio n. IV 4.3, acesso em 7 de junho 
de 2007. 
304 LOQUIN, Eric. Où en est la Lex Mercatoria? p. 27. 
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3.3 A AUTONOMIA DA VONTADE 

Tendo visto que a nova Lex Mercatoria encontra seus 

limites na noção de ordem pública, ver-se-á que ela encontra uma de suas 

justificativas na teoria da autonomia da vontade, e a partir daí consegue 

adentrar os ordenamentos jurídicos nacionais. Desse modo, é possível 

compreender a razão pela qual foi postulada anteriormente a 

desnecessidade de uma postura temerosa frente ao instituto. 

Para Aleksandar Goldstaijn, relembrando escritos seus 

anteriores, o desenvolvimento de uma nova lei dos mercadores 

internacionais encontrava apoio em dois fatores legais, sendo um deles a 

opcionalidade das leis referentes às relações comerciais internacionais, e o 

outro, o incremento da utilização da arbitragem como o meio de solução de 

disputas comerciais305. 

Para o citado autor, a autonomia da vontade é inclusive 

causa para a existência de várias similaridades entre os regimes de 

Common e Civil Law, e entre países de economia de mercado e economia 

planificada306. Observa-se que vários autores procuram desclassificar a 

nova Lex Mercatoria sob o fundamento de que não se trata de 

ordenamento novo, mas apenas de reconhecimento, pelo ordenamento 

jurídico, da autonomia da vontade. 

Nesse passo, por exemplo, um de seus mais 

contundentes críticos (e por isso mesmo um de seus maiores 

colaboradores, na medida em que muito da doutrina deve ser construída 

com base na resposta a suas críticas), Lord Mustill afirma que o “uso 

repetido de contratos-tipo é tão consistente com o exercício da liberdade de 

                                            
305 GOLDSTAIJN, Aleksandar. The New Law Merchant Reconsidered, p. 171. 
306 GOLDSTAIJN, Aleksandar. The New Law Merchant Reconsidered, pp. 173-174. 
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contratar quanto com a subordinação a um sistema de normas 

obrigatórias”307. 

Esther Engelberg tem entendimento parecido, e diz, 

sobre a questão referida, que: 

os operadores do comércio internacional servem-se, não de 
regras jurídicas, mas de usos comerciais criados por eles 
mesmos. Esses usos podem ser empregados como disposições 
supletivas ou facultativas nos contratos, tendo em vista o princípio 
da autonomia da vontade...”308. 

A resposta à questão, que à primeira vista parece ser 

definitiva, pode ser encontrada no ensinamento de Irineu Strenger:  

Os conflitos de lei surgem, na esfera do comércio internacional, na 
medida em que se tenha atenuado o prevalecimento da 
autonomia da vontade, que, nessas circunstâncias, passa a figurar 
e viver sob os elementos de conexão constantes do Direito 
Internacional Privado de cada país. Admitida, porém, ampla 
liberdade contratual, a escolha do direito aplicável pelas partes 
determinará um superamento da questão conflitual. Essa matéria 
é relevante porque interessa à lex mercatoria a eliminação dos 
entraves que possam acarretar os conflitos, sejam eles de lei ou 
de usos e costumes, nas suas diferentes intercorrências309. 

Trata-se, portanto, de movimento cíclico, eis que ao 

mesmo tempo em que os Estados vêm cerceando a autonomia da vontade 

em seus ordenamentos internos, encontrando razões (importantes, muitas 

vezes, é necessário admitir) para várias formas de dirigismo contratual, de 

tempos em tempos é necessária uma abertura à realidade do mundo dos 

negócios, que não consegue ser totalmente enclausurada pelo Estado, pela 

razão óbvia de que o mundo do comércio trata de comércio, e não de 

direito. 
                                            
307 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, p. 95. 
308 ENGELBERG, Esther. Contratos Internacionais do Comércio , p. 75. 
309 STRENGER, Irineu. Arbitragem Comercial Internacional , p. 98. 
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Diante de tal quadro, a nova Lex Mercatoria pode ser 

também entendida como uma tentativa de recuperação da autonomia da 

vontade, enfraquecida pelos ordenamentos nacionais, por diversas razões. 

Assim sendo, esses mesmos ordenamentos são chamados a dar conta da 

realidade de um comércio internacional que não pode ser controlado por 

vários timoneiros, cada um pretendendo seguir a sua rota. 

Há, portanto, necessidade de um direito que seja o 

mesmo para todos os países, seja através da nova Lex Mercatoria, seja 

através da unificação legislativa. Novamente é esclarecedor o pensamento 

de Irineu Strenger, ao lecionar sobre o que se deve esperar do Direito 

Internacional Privado: 

[...] é preciso que se entenda o direito internacional com visão 
atualizada e livre dos grilhões tradicionais ultrapassados pela 
realidade atual, que refuta as teorias nacionalistas, consideradas 
precárias, e sustenta a necessidade de não se perder de vista a 
relação de todas as questões que indicam procedimentos 
extraterritoriais. 

O internacionalismo clássico também já não é aceitável. A única 
solução possível é o internacionalismo de caráter realista, que não 
feche os olhos diante do fato de que o direito internacional privado 
funciona hoje quase exclusivamente como um ramo do direito 
interno de cada Estado. Por um lado, deve levar-se em conta que, 
no momento atual, é quase omnímoda a liberdade de que gozam 
os Estados para elaborar seu próprio direito internacional privado; 
porém esta liberdade não pode ser considerada como produto de 
uma soberania carente de toda sorte de limitações [...] 

É, pois, a ordem jurídica internacional quem outorga essas 
competências, de onde se deduz que pode fazê-lo com 
imposições de limites310. 

 
É preciso, então, conceituar o que seja a autonomia da 

vontade, e qual a sua relação com o nosso direito e com a teoria da nova 

                                            
310 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria , p. 96. 
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Lex Mercatoria. A autonomia da vontade é um conceito aberto, que tem e 

teve, durante a história do direito, variadas acepções, e tem relações com 

outros conceitos e categorias tão problemáticos quanto ela própria. 

Assim, indubitavelmente, o conceito de autonomia da 

vontade liga-se ao conceito de liberdade. O conceito de liberdade, por si, é 

quase paradoxal, tal como leciona Sampaio Ferraz Junior: “A liberdade é, 

sem dúvida, um dos termos mais controvertidos e mais decisivos na 

experiência jurídica. Para alguns, ela precede o direito e explica sua 

possibilidade. Para outros ela resulta do direito e só tem sentido a partir 

dele”311. 

Segundo o referido autor, a expressão grega para 

liberdade, eleuteria, advinda do período homérico, tem em sua história uma 

noção de contraposição ao determinismo. É uma derivação de um 

substantivo abstrato, eleuteros, que significa o que pertence ao povo, mas 

não se submete a ninguém, e comporta, então, duas conotações 

importantes, a de pertencer a um grupo e a não-submissão. Não há, 

portanto, originariamente, um sentido de qualificação da vontade livre312. 

A expressão grega para voluntário, hekóv, tem sentido 

de não submissão a outras forças que não à sua própria natureza. Trata-se 

de uma luta contra o destino, e não tem ainda, conforme Tércio Sampaio 

Ferraz, qualquer conteúdo ético. Segundo ele,   

Essa conotação ética surge bem mais tarde (século V – Ésquilo), 
na medida em que voluntário (hekón) não mais significa ser 
conforme sua própria natureza, mas  tornar a lei divina sua própria 
lei. Isto é, aparece nesse contexto uma idéia de percepção de sua 
estrutura própria e de uma submissão não mais cega à lei. Ocorre, 
então, uma aproximação conotativa entre voluntário (hekón) e 

                                            
311 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, p. 75. 
312 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, pp. 76-77. 
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autônomos, muito embora autonomia fosse ainda mera expressão 
de natureza política não dirigida ao agir humano individual, 
independente de sua localização na polis313. 

É através de uma conotação ético-socrática para o fazer 

o melhor possível, que implica em um conhecimento valorativo, que se 

encontram os primórdios de um conceito de liberdade subjetiva, a partir da 

conjugação entre a liberdade e a virtude314. Assim, o conceito de liberdade 

tem raízes na Antigüidade Clássica, mas não a caracteriza como estado 

humano de liberdade, como essência de sua humanidade, nem tampouco 

se generaliza315. 

Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “A noção de uma 

liberdade contratual foi antes consagrada por meio de direitos especiais e 

não de um direito comum”316. Dessa forma, sustenta-se que o direito do 

comércio, na época, nasceu do próprio comércio, eis que, em suas 

palavras, “não era porém essa mesma competência (do pretor peregrino) 

que justificava o emprego, mais tarde, do jus gentium, mas o 

desenvolvimento do comércio internacional, que, presumidamente, era 

garantido apenas pelos juramentos...”317. 

Há uma grande modificação no tema na época 

medieval, em que se distinguem querer e poder, trazendo para a noção de 

liberdade uma estrutura totalmente nova, que passa a ser vista como uma 

                                            
313 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, p. 78. 
314 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, p. 79. 
315 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, pp. 83-85. 
316 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, pp. 85-86. 
317 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, p. 86. 
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opção, entre exercer ou não um ato voluntário318. Esse conceito, todavia, de 

liberdade como livre arbítrio, não conseguiu fácil nem rápida incorporação 

no direito. Como nota o autor, “a presença dessa noção introduz-se 

plenamente no conhecimento jurídico, em verdade, entre a Idade Média 

tardia e o princípio do Renascimento”319. 

No entanto, a questão não se resolveu definitivamente 

durante a Idade Média. A Era Moderna vê, igualmente, um desenvolvimento 

da noção de liberdade que deve ao mesmo tempo ser garantido e 

delimitado socialmente, “ela agora é liberdade conformada na vontade 

geral”320. Ou seja, o conceito sofre modificação, um verdadeiro desvio em 

sua rota original. 

Isso traz, de acordo com Tércio Sampaio Ferraz Junior, 

traços originais para o Estado moderno, caracterizando o próprio direito 

como liberdade contratual, em decorrência da liberdade individual321. Esse 

novo contrato, que incorpora no seu núcleo a nova noção de liberdade, 

“passa a ser um mecanismo de regulação jurídica das relações de troca, 

que institucionaliza a liberdade”322. Tem-se que, desse modo, o contrato é 

ao mesmo tempo fruto da liberdade contratual e garantidor da liberdade no 

Estado. 

Sobre a assimilação jurídica da liberdade com a 

autonomia da vontade, tem-se novamente na lição de Tércio Sampaio 

Ferraz Júnior a sua amplitude: 

                                            
318 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, pp. 97-88. 
319 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, p. 92. 
320 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, pp. 99-100. 
321 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, pp. 100-101. 
322 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, p. 103. 
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Todos esses traços têm por base a liberdade no sentido moderno. 
Esta liberdade, que se manifestará, juridicamente, pela autonomia 
da vontade, confere a qualquer um a possibilidade de se vincular 
de acordo com seus próprios interesses, portanto de obedecer à 
norma que resulta do seu livre engajamento. Pelo espaço 
permissivo que lhe garante a lei, este engajamento é móvel. 
Vincula por um período e jamais eternamente. Se os vínculos 
estamentais eram eternos, não tinham duração definida, os 
vínculos contratuais empreendidos pelo homem livre tornam-se 
absolutamente definidos. O homem, livre no sentido positivo de 
autonomia, engaja-se na medida dos seus interesses e nessa 
medida responde pelo seu engajamento. E, nesse sentido, seu 
engajamento livre é também um limite para o engajamento livre 
dos outros. A mesma liberdade que engaja limita a liberdade. Por 
isso, na base do contrato moderno, a lei que garante a autonomia 
garante também a liberdade como não impedimento, ao equalizar, 
para todos, a mesma liberdade323. 

A questão referente à autonomia da vontade tem 

interesse também no que se refere à escolha da lei aplicável ao contrato, 

ou seja, diretamente à questão do sistema de conflitos de lei. Nossa 

doutrina majoritária entende que essa autonomia é inexistente, em vista o 

que é disposto no artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, que assim 

dispõe:  

Art. 9º . Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do 

país em que se constituírem. 

§ 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e 
dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas 
as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos 
extrínsecos do ato. 

§ 2º.  A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no 
lugar em que residir o proponente. 

 

                                            
323 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito:  Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito, p. 104. 
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Assim é o ensinamento de José Inácio Gonzaga 

Franceschini, como forma de assimilação do que é dito por vários outros 

autores, ao sintetizar a questão no Brasil, da seguinte forma: “em resumo, o 

Direito Internacional Privado vigente não acolhe a autonomia da vontade 

como elemento de conexão...”324. Vários outros autores compartilham de 

seu entendimento. 

Maristela Basso comunga da opinião, ao dizer que 

“existem sistemas que estabelecem restrições ao princípio da autonomia 

contratual, como é o caso do Brasil”325, confirmando em seguida sua 

opinião ao dizer que “nesta linha de raciocínio, entendemos que o artigo 9º, 

caput, da Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, como norma de 

ordem pública, não pode ser afastado pela vontade das partes”326. 

Essa é a opinião, sem dúvida alguma, de João 

Grandino Rodas:  

Perante o caput taxativo do art. 9º da Lei de Introdução vigente, 
não se pode afirmar a existência da autonomia da vontade para a 
indicação da norma aplicável, no Direito Internacional Privado 
brasileiro. Fica às partes unicamente o exercício da liberdade 
contratual na esfera das disposições supletivas da lei aplicável, 
por determinação da lex loci contractus”327. 

A jurisprudência de nossos tribunais é escassa, mas 

acolhe implicitamente esse entendimento, que pode resumir-se nas 

seguintes considerações de Nádia de Araújo: 

                                            
324 FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. A Lei e o Foro de Eleição em Tema de Contratos 
Internacionais. In: RODAS, João Grandino (org.). Contratos Internacionais . 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995, p. 98. 
325 BASSO, Maristela. A autonomia da vontade nos Contratos Internacionais do Comércio. In:  
BAPTISTA, Luiz Olavo, HUCK, Hermes Marcelo e CASELLA, Paulo Borba (coord.). Direito e 
Comércio Internacional: tendências e perspectivas , p. 45. 
326 BASSO, Maristela. A autonomia da vontade nos Contratos Internacionais do Comércio, p. 48. 
327 RODAS, João Grandino. Elementos de Conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro 
Relativamente às Obrigações Contratuais, p. 44. 
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... os tribunais brasileiros não enfrentaram a questão diretamente, 
nem parecem ter abraçado as teses pró –autonomia defendidas 
por alguns doutrinadores. Nos casos pesquisados, nota-se que os 
juízes usaram o método conflitual para determinar a lei aplicável, 
sempre encontrando como resultado a lei brasileira ou a lei 
estrangeira, a partir de uma interpretação literal do art. 9º, 
caput.328 

Em outra obra329, a mesma autora explica que nossos 

tribunais, quando da vigência do artigo 13 da antiga Lei de Introdução ao 

Código Civil, não privilegiaram a autonomia da vontade, decidindo 

normalmente pela aplicação da lei brasileira (local da execução do 

contrato), e que, no que concerne ao artigo 9º da Lei de Introdução ao 

Código civil atual, “a jurisprudência pátria tem aplicado [...] nos poucos 

casos que pudemos colher, a clássica regra de conexão do artigo 9º.”330 

A autora cita, como exemplo das poucas vezes em que 

o tema foi tratado, ainda que de forma incidental, o Recurso Extraordinário 

99.131/MG. Em seu voto, entretanto, o Ministro Moreira Alves afasta a 

questão da adoção da autonomia da vontade, contendo apenas algumas 

menções a doutrinas que não a reconhecem. 

Sustenta-se, contudo, o entendimento de que nosso 

ordenamento jurídico consagra a autonomia da vontade. Isso torna-se claro 

quando a Lei 9.307 de 1996, que regula a arbitragem no Brasil, prevê 

expressamente, no § 1º do artigo 2º, que as partes podem escolher 

livremente a lei que será aplicável à arbitragem e, portanto, ao contrato. 

Sem dúvida alguma que tal escolha pode ser feita por 

ocasião da estipulação da cláusula compromissória, ou seja, antes mesmo 

sequer do aparecimento de qualquer hipótese de litígio. Essa escolha 

                                            
328 ARAÚJO, Nádia. Direito Internacional Privado: teoria e prática bra sileira . 3. ed. atualizada e 
ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 357 
329 ARAÚJO, Nádia. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mer cosul e 
convenções internacionais . 3. ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. pp. 
124-126 
330 ARAÚJO, Nádia. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções 
internacionais. p. 127 
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significa que o contrato foi elaborado de modo a respeitar a lei escolhida, 

pois não faria qualquer sentido escolher um ordenamento sob cuja égide o 

contrato ou suas cláusulas, seriam ilegais. 

Pois bem, assim como é dependente da vontade das 

partes a instituição da arbitragem, nada impede que, de comum acordo, por 

força da autonomia da vontade, decidam, havendo litígio, renunciar à 

arbitragem. Em outras palavras, ainda que existente a cláusula 

compromissória, nada impede que, por livre vontade das partes (e pouco 

importa a razão), decidam submeter o litígio, afinal, ao Juiz. Não faz sentido 

que a eleição da lei aplicável ao contrato, até aquele momento válida, perca 

a validade em decorrência apenas de que a solução do litígio não será mais 

alcançada pela via da arbitragem, mas pela via judicial ordinária. 

Mais ainda, não faz sentido que a regência do contrato 

dependa de qualquer forma de algo que possa lhe ser posterior, ou, em 

outras palavras, que o contrato contenha tais e tais disposições se eventual 

litígio for submetido à arbitragem, mas que tenha tais e tais outras 

disposições se houver desistência da arbitragem. 

No mesmo sentido é o pensamento de Jacob Dolinger: 

O debate em torno da admissão pelo legislador brasileiro do 
direito das partes escolherem a lei aplicável ao contrato 
internacional deveria ter cessado a partir da aprovação da lei de 
arbitragem, que expressamente autorizou os contratantes a 
escolher a lei aplicável ao processo arbitral. Qual seria a razão, o 
sentido lógico, de que na arbitragem as partes têm o direito de 
fixar a lei que será aplicada na solução de sua desavença, e que 
não o possam fazer na hipótese da solução judicial? 

A interpretação teleológica do artigo 9º da LICC não poderia ser 
mais manifesta depois que o legislador revelou seu integral 
respeito pelo princípio da lex voluntatis. Imagine-se um contrato 
prevendo a solução arbitral para determinado aspecto do contrato 
e a solução judicial para outro aspecto do mesmo; para a primeira 
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as partes escolhem a lei a ser aplicada, e para a segunda não 
poderiam fazê-lo?!331. 

 
Como exemplo claro de cláusula de eleição de 

legislação em contrato no âmbito do comércio internacional, mais 

especificamente nos contratos de transporte marítimo, tem-se a cláusula 

Paramount encontrável nos conhecimentos de embarque (Bills of Lading), 

tal como ensina Osvaldo Agripino de Castro Jr: 

No verso do conhecimento de embarque ou B/L, há várias 
cláusulas especificadoras e limitadoras da responsabilidade do 
transportador marítimo durante o transporte da mercadoria e, por 
se tratar de um contrato de adesão ou contrato massa, através do 
qual o usuário simplesmente adere às condições estabelecidas 
pela companhia marítima, muitos embarcadores não analisam 
com profundidade as citadas cláusulas, além do que, grande 
quantidade desconhece a legislação aplicável ao citado contrato 
de transporte marítimo, o que gera um série de problemas. 

Deve ser dada atenção especial à cláusula chamada “Paramount” 
ou principal, que se encontra em todos os conhecimentos de 
embarque, que incorpora a legislação aplicável ao contrato, sendo 
que as demais cláusulas servem apenas para detalhar as regras 
incorporadas, não podendo ser incompatíveis com as mesmas332. 

 
Quanto á importância do respeito à autonomia privada, 

verifica-se a lição de Irineu Strenger, de que “onde [...] se reconhece ao 

indivíduo o poder de manifestar interesses particulares, seu exercício 

constitui dado inamovível da realidade social. Tem a ordem jurídica, no 

reconhecimento da autonomia privada, sua pedra angular”333. 

                                            
331 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte especial. Direito civil internacional – 
vol. II – Contratos e obrigações no direito internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 
472. 
332 CASTRO JR, Osvaldo Agripino de. O Diálogo entre as Fontes no Direito Marítimo: Código Civil 
e Código de Defesa do Consumidor. p. 6.  
333 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria , p. 90. 
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Por fim, ainda em defesa da autonomia da vontade, 

embora o libelo seja dirigido a matérias diversas, dentre elas o comércio 

internacional, por meio da internet, tem-se o seguinte ensinamento de Erik 

Jayme: 

Há, em direito internacional privado, para a proteção da pessoa 
humana face à globalização, dois enfoques jurídicos. Os estados 
podem, para a aplicação de tal proteção, suspender as regras 
imperativas de aplicação imediata qualquer que seja a lei 
normalmente aplicável ao contrato. [...] O futuro direito do trabalho 
necessitará de uma flexibilidade mais ampla. Impor, como lois de 
police, as disposições do Estado onde o trabalho se realiza, a meu 
ver é retrógrado. 

[...] 

Outro enfoque seria o de reforçar a autonomia da vontade das 
partes que poderiam escolher a lei aplicável e o foro competente 
para seus litígios, solução pela qual eu desejaria optar334. 

 
Assim, tem-se que o princípio da autonomia da vontade 

é basilar no tema referente às possibilidades de aplicação da nova Lex 

Mercatoria, eis que é através de sua aplicação que se pode aceitar a 

mesma. Possui um escopo material, no sentido de que fundamenta a 

criação das regras substantivas aplicáveis aos contratos referentes ao 

comércio internacional, tanto aqueles de compra e venda, como nos 

relacionados de transporte marítimo. Possui, também, um escopo adjetivo, 

no que toca à possibilidade de eleição da arbitragem como forma de 

solução de controvérsias, foro natural da nova Lex Mercatoria, como será 

visto adiante. 

 

                                            
334 JAYME, Erik. O Direito Internacional Privado no Novo Milênio. A Proteção da Pessoa Humana 
Face à Globalização. Trad. Cláudia Lima Marques e Nádia de Araújo. In: MARQUES, Cláudia 
Lima e ARAÚJO, Nádia de. O Novo Direito Internacional. Estudos em homenagem a Erik 
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3.4 A ARBITRAGEM 

Mencionou-se anteriormente que para Aleksandar 

Goldstaijn335, relembrando escritos seus anteriores, o desenvolvimento de 

uma nova lei dos mercadores internacionais encontrava apoio em dois 

fatores legais, sendo um deles a opcionalidade (dispositividade) das leis 

referentes às relações comerciais internacionais. O outro fator apontado 

pelo autor era “a sempre crescente utilização da arbitragem em disputas 

comerciais” 336. 

A arbitragem é por excelência o domínio da nova Lex 

Mercatoria, possuindo com ela uma “relevância mútua”337, ou seja, uma 

relevância recíproca. Essa relevância recíproca é claramente apontada por 

Klaus Peter Berger quando ensina que:  

os procedimentos arbitrais agem com uma dupla função no 
contexto da creeping codification da lex mercatoria. 
Primeiramente, partes e árbitros são os principais destinatários 
das regras e princípios contidos na lista. Segundamente, 
procedimentos de arbitragem comercial internacional fornecem o 
substrato procedimental da ‘descoberta’ de novas regras e 
princípios da lex mercatoria que serão então incluídos na lista338. 

 
Klaus Peter Berger sustenta que a escolha, pelos 

contratantes, da arbitragem, para a solução de controvérsias, é um método 

usado para afastar a aplicação de leis locais e evitar os problemas 

causados pela metodologia do conflito de leis339. Desse modo, pode-se 

                                            
335 GOLDSTAIJN, Aleksandar. The New Law Merchant Reconsidered, p. 171. 
336 GOLDSTAIJN, Aleksandar. The New Law Merchant Reconsidered, p. 171. 
337 RUIZ ABOU-NIGM, Verônica. The Lex Mercatoria and its Current Relevance in International 
Commercial Arbitration. In: DeCITA 02.2004. Buenos Aires: Zavalia, 2004, p. 102.  
338 BERGER, Klaus Peter. The Concept of the " Creeping Codification " of Transnational 
Commercial Law . 
339 BERGER, Klaus Peter. The Lex Mercatoria Doctrine and the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts. 
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argumentar que a arbitragem é o lugar no qual a Lex Mercatoria pode ser 

estudada e vivenciada e é, ao mesmo tempo, sua fonte e expressão. 

Para Irineu Strenger,  

a arbitragem tem sido o ambiente mais fértil para o 
desenvolvimento da lex mercatoria. Sendo jurisdição desvinculada 
dos sistemas nacionais, tem ilimitada possibilidade de liberar sua 
criatividade e com isso contribuir para o avanço e aprimoramento 
das regras que conduzem o comércio internacional. A arbitragem 
é, sem dúvida, uma das principais fontes do direito do comércio 
internacional340. 

É, também, ela própria, fundamentada na autonomia da 

vontade, eis que tem natureza convencional, ou seja, depende da 

concordância entre as partes no sentido de submeter a lide aos árbitros, e 

não ao Juiz341. Possui, entretanto, apesar dessa origem convencional, 

portanto privada, natureza jurisdicional, eis que sua função é justamente a 

composição da lide, razão pela qual Irineu Strenger lhe confere natureza 

mista342. 

A utilização da arbitragem, no âmbito das relações 

comerciais internacionais, é intensa. Beat Water Rechsteiner343 informa que 

há estimativas que apontam a eleição da arbitragem como forma de 

resolução de controvérsias em 90% dos contratos internacionais de 

comércio. Várias razões podem ser apontadas para essa preferência. Irineu 

Strenger aponta que, ainda que as partes sejam oriundas de países com 

                                            
340 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria , p. 130. 
341 STRENGER, Irineu. Arbitragem Comercial Internacional , p. 25. 
342 STRENGER, Irineu. Arbitragem Comercial Internacional , p. 24. 
343 RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem Privada Internacional no Brasil depois da nova Lei 
9.307, de 23.09.1996: Teoria e Prática, p. 15.  
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grande desenvolvimento legal, existe normalmente uma certa desconfiança 

em relação à imparcialidade do juiz compatriota de uma das partes344. 

Outra razão apontada pelo autor, diretamente vinculada 

à doutrina da nova lex mercatoria, é que “o tribunal, em qualquer país, se 

inclinará a seguir seus próprios precedentes legais, e estará, por 

conseguinte, menos inclinado a considerar as contínuas mudanças de 

costumes do comércio internacional”345. 

Deve-se acreditar que a possibilidade de eleição da lei 

aplicável, inclusive da nova Lex Mercatoria, que é inquestionável quando se 

trata da arbitragem, ao contrário das dúvidas que surgem em relação às 

Cortes de Direito nacionais, é também uma das razões para a preferência 

dos comerciantes pela primeira em decorrência da última via de solução de 

controvérsias.  

Como observado, a própria utilização da arbitragem 

justifica a doutrina referente ao novo direito dos comerciantes 

internacionais, eis que aponta não só as insuficiências dos ordenamentos 

jurídicos nacionais para a regência das relações comerciais internacionais, 

mas também as limitações dos sistemas legais estatais de solução de 

controvérsias.  

Há, por conseguinte, íntimas conexões entre a nova lei 

dos mercadores internacionais e a arbitragem comercial internacional. 

Irineu Strenger afirma que “o regime arbitral é que melhor exprime a 

independência do comércio internacional no que concerne à solução de 

seus problemas, residindo nos textos de suas decisões os melhores 

repositórios para justificar a lex mercatoria”346. 

                                            
344 STRENGER, Irineu. Arbitragem Comercial Internacional , p. 26. 
345 STRENGER, Irineu. Arbitragem Comercial Internacional , p. 26. 
346 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria , p. 68. 
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Percebe-se que há dois pontos claros de contato entre 

os dois institutos mencionados. A arbitragem trabalha como fonte da nova 

lei dos mercadores internacionais, no sentido que lhe é dado por Berthold 

Goldman, desconsiderando se os árbitros constroem ou procuram esse 

direito, mas sendo percebido da experiência que certamente não é em uma 

lei estatal que o procuram347 . 

Por outro lado, a arbitragem é uma maneira de garantir 

a aplicação, ou a eficácia, dessa nova lei do comércio internacional. É que, 

em que pese todo o avanço da citada doutrina, é inegável que ela ainda 

encontra as mais diversas resistências, desde aquelas referentes à sua 

própria realidade ou existência, até aquelas referentes à sua causa ou à 

sua fundamentação e legitimidade, como expressão última da lei do mais 

forte. 

Encontra resistência também, conseqüentemente, nos 

Poderes Judiciários que, por todas essas razões e outras mais, como, por 

exemplo, as razões derivadas do direito conflitual de leis, podem se recusar 

a aplicá-la, ao preferirem algum ordenamento jurídico nacional. Desse 

modo, o apelo à arbitragem, ante sua característica de potencialização da 

autonomia da vontade, em vários aspectos, inclusive no que se refere à 

eleição do direito que rege o contrato, permite às partes contratantes, se 

assim o desejarem, ter a garantia de que a lide será solucionada segundo o 

que é usual no comércio internacional, ou seja, segundo a nova Lex 

Mercatoria. 

Em nenhum momento, entretanto, o que foi dito deve 

fazer crer que se confunde Lex Mercatoria com arbitragem transnacional. 

Como já foi mencionado, Lord Mustill348 explicou que as duas doutrinas 

mencionadas divergem quanto a seus propósitos e seus fundamentos. 
                                            
347 GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et "Lex Mercatoria",  p. 183. 
348 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, pp. 89-90. 
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Além disso, o referido autor lança um alerta349, contundente, sobre a tese 

de que o afastamento da questão do mérito nas decisões arbitrais do 

controle do Poder Judiciário possa contribuir para o desenvolvimento da 

nova Lex Mercatoria, em virtude da amplitude de poder do árbitro na 

escolha da lei a usar. É que isso não garante que o árbitro usará a Lex 

Mercatoria, e na verdade não garante absolutamente nada. 

Tal visão deve ser um pouco temperada, pois, se é 

inegável que tal poder possa em tese levar a arbítrios absurdos, e a uma 

negação do direito, o fato é que a própria natureza da arbitragem possibilita 

que se impeçam tais tipos de abuso. Os árbitros são, via de regra, eleitos 

pelas partes, e, portanto, estão sujeitos à avaliação de seus clientes. Desse 

modo, não parece tão óbvio ou mesmo lógico que um árbitro tão ruim 

quanto o que imagina Lord Justice Mustill possa ter uma carreira muito 

longa, e prolongar assim os seus desmandos. 

Não obstante, isso pode, é bem verdade, intensificar 

uma das características mais perversas da nova Lex Mercatoria, já 

prenunciada por Berthold Goldman350, de que se trata, muitas vezes, do 

direito do mais forte. No entanto, deve-se lembrar que o direito estatal 

ordinário, fruto das assembléias legislativas, também é muitas vezes 

acusado de sofrer do mesmo mal. Além disso, como já demonstrado, a 

noção de ordem pública é fator de moderação dos eventuais abusos 

existentes. 

 
3.5 A ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL NO BRASIL 

 

                                            
349 MUSTILL, Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, p. 91. 
350 GOLDMAN, Berthold.. Frontières du droit et  "Lex Mercatoria",  p. 180. O autor admite, ao 
tratar dos contratos tipo, que há ocasiões em que a lex mercatoria se mostra como a lei do mais 
forte, porém, há casos em que os referidos contratos espelham o interesse dos contratantes.  
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Uma vez estudada a vinculação entre o tema da 

arbitragem e a nova Lex Mercatoria, deve-se analisar a utilização da 

arbitragem no Brasil, também no que se refere ao tema objeto da presente 

dissertação, por ser de grande importância. A arbitragem, no Brasil, quer 

seja considerada nacional, quer seja internacional, está regulamentada pela 

Lei n°. 9.307 de 23 de setembro de 1996, publicada em 24 de setembro de 

1996, além de algumas outras normas legais, como a já citada Convenção 

de New York de 1958. 

Em relação ao tema do presente estudo, a referida Lei 

demonstra franca aceitação de seus institutos, eis que seu artigo 2.º 

resolve, definitivamente, questões que se mostraram tortuosas para os 

caminhos da instituição em estudo. O referido artigo, como será visto a 

seguir, dispõe sobre a aceitação da autonomia da vontade no que toca à 

eleição do ordenamento aplicável, assim como da utilização da Lex 

Mercatoria, da seguinte forma: 

Art. 2º  A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a 
critério das partes. 

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito 
que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação 
aos bons costumes e à ordem pública. 

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem 
se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e 
costumes e nas regras internacionais de comércio. 

 
Assim, definitivamente, está aceita (no âmbito da 

arbitragem, ao menos), a autonomia da vontade no que se refere à eleição 

do ordenamento ou da lei aplicáveis. E está, especificamente, aceito que as 

partes escolham a Lex Mercatoria como fundamento de mérito das 

sentenças arbitrais, mencionadas como as regras internacionais de 

comércio, usos e costumes, e princípios gerais de direito. 
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A determinação específica é justificável ante o 

posicionamento de grande parte de nossa doutrina, que entende que a 

nova Lex Mercatoria somente se aplica mediante manifestação específica 

das partes, como é o caso de Beat Walter Rechsteiner351, ou que duvida 

mesmo de sua existência. 

Outro tema que deve ser mencionado é o referente à 

homologação. A Emenda Constitucional n.º 45 alterou o artigo 102 da 

Constituição Federal, que atribuía competência ao Supremo Tribunal 

Federal para homologar as sentenças estrangeiras, e transferiu tal 

atribuição ao Superior Tribunal de Justiça, pela nova redação que deu ao 

artigo 105 da Constituição Federal. 

As sentenças arbitrais estrangeiras também eram 

suscetíveis de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, não 

expressamente por força expressa, mas sim por analogia, do artigo 102 da 

Constituição Federal, mas por força do artigo 35 da Lei n. 9.307, acima 

transcrito. 

A matéria não trouxe nenhuma discussão, no que se 

refere à competência do Superior Tribunal de Justiça para homologar os 

laudos arbitrais estrangeiros, como se observa, por exemplo, no processo 

de Sentença Estrangeira Contestada n.º 7941, remetida pelo Supremo 

Tribunal Federal ao Superior Tribunal de Justiça, onde, formando os autos 

de Sentença Estrangeira Contestada n.º 856, foi julgado. 

Nem deveria, realmente, haver qualquer discussão 

sobre o assunto, eis que o próprio artigo 36 da Lei de Arbitragem remete 

aos artigos 483 e 484 do Código de Processo Civil, assim como o artigo 

475-N do mesmo Código mantém a orientação de que a sentença arbitral é 

                                            
351 RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem Privada Internacional no Brasil depois d a nova 
Lei 9.307, de 23.09.1996 : teoria e prática. p. 98 
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título executivo, e a sentença estrangeira deve ser homologada, de modo 

que ao laudo arbitral, ou sentença arbitral, é dado o mesmo tratamento que 

às sentenças estrangeiras. Não há, portanto, qualquer razão para que isso 

seja diferente, até mesmo porque é um momento propício para se verificar 

sobre a questão da exceção de ordem pública. 

A ressalva do que talvez possa parecer sem 

importância ou mesmo uma obviedade é feita em atenção à consideração 

de Jacob Dolinger e Carmem Tibúrcio, sobre o fato de que parte da 

doutrina entende o artigo 35 da Lei de Arbitragem inconstitucional, por 

conferir ao Supremo Tribunal Federal competência que não lhe fora 

originariamente atribuída352, consideração que também é formulada por 

Jürgen Samtleben353. 

De qualquer modo, a importância da Lei Brasileira de 

Arbitragem decorre do fato de que é possível concluir que a arbitragem 

comercial, no Brasil, é efetivo instrumento de aplicabilidade da nova Lex 

Mercatoria, e rompe paradigmas anteriores no que concerne também à 

questão da eleição de ordenamento como parte integrante do conceito de 

autonomia da vontade. 

Além disso, o Brasil é também signatário de vários 

tratados referentes à arbitragem, vigentes em diferentes âmbitos regionais. 

Destacam-se a ratificação e promulgação sem ressalvas, por meio do 

Decreto n. 4.311, de 23 de julho de 2002, da Convenção sobre o 

Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, de 

                                            
352 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen.  Direito Internacional Privado: Parte Especial. 
Arbitragem Comercial Internacional, p. 37. 
353 SAMTLEBEN, Jürgen. A Nova Lei Brasileira Sobre Arbitragem. In: DeCITA 02.2004. Buenos 
Aires, Zavalia: 2004, pp. 338-339. Segundo o autor: “a nova lei elimina o requisito de tal double 
exequatur expondo-se, por isso, à repreensão de inconstitucionalidade, já que a Constituição não 
prevê semelhante competência ao Supremo Tribunal Federal”.  
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New York, 1958354, importante instrumento da regulamentação da 

arbitragem comercial no Brasil355. 

Em relação ao referido tratado, deve-se trazer à 

discussão a questão posta por Jacob Dolinger e Carmem Tibúrcio, 

concernente à possibilidade de que o seu artigo III imponha interpretação 

de que o laudo arbitral estrangeiro esteja isento de homologação pelo 

Supremo Tribunal Federal (atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça)356, 

em virtude de que o laudo arbitral brasileiro não está. O artigo III em 

comento dispõe da seguinte redação:  

Cada Estado signatário reconhecerá as sentenças como 
obrigatórias e as executará em conformidade com as regras de 
procedimento do território no qual a sentença é invocada, de 
acordo com as condições estabelecidas nos artigos que se 
seguem. Para fins de reconhecimento ou de execução das 
sentenças arbitrais às quais a presente Convenção se aplica, não 
serão impostas condições substancialmente mais onerosas ou 
taxas ou cobranças mais altas do que as impostas para o 
reconhecimento ou a execução de sentenças arbitrais domésticas. 

 
A discussão não deve tomar tais rumos, eis que há 

diferença entre reconhecer e executar, e não existe qualquer razão para a 

pretensão de que ambos sejam de competência do mesmo órgão do Poder 

Judiciário. A questão é de competência interna, e o próprio artigo invocado 

diz que o reconhecimento das sentenças arbitrais como obrigatórias e a sua 

execução acontecerão em conformidade com as regras procedimentais do 

                                            
354 De acordo com a UNCITRAL, 142 países já ratificaram o referido tratado. In: UNCITRAL. 
Disponível em: <http://www.uncitral.org> . 2 de fevereiro de 2007. 
355 “Deve-se destacar que mais da metade dos países que ratificaram o referido tratado fizeram a 
ressalva de reciprocidade, o que demonstra a postura brasileira em favor da arbitragem.” In: 
DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito Internacional Privado: Parte Especial.  
Arbitragem Comercial Internacional , p. 44. 
356 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito Internacional Privado: Parte Especial. 
Arbitragem Comercial Internacional , p. 45. 
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lugar onde for pretendida a sua execução, de modo que não há qualquer 

óbice legal à sua homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nem tampouco se trata de condições mais onerosas, 

eis que a Lei de Arbitragem, sobre o tema dispõe de duas razões. Em 

primeiro lugar, porque eventual dificuldade prática de se postular perante o 

Superior Tribunal de Justiça, em vez de um Juiz Federal, não significa ônus 

maior, especialmente tratando-se de questões como são as normalmente 

sujeitas à arbitragem internacional, que pressupõem um maior 

discernimento e mobilidade.  

Em segundo lugar, a Lei de Arbitragem, em seu artigo 

33, § 3.º, prevê a possibilidade de decretação da nulidade da sentença 

arbitral em ação de embargos do devedor (impugnação), que poderá 

inclusive versar sobre a inexigibilidade do título, conceito jurídico sob o qual 

seriam facilmente argüíveis todas as questões atinentes ao laudo não 

homologado, o que também resta claro do disposto no artigo 34 da mesma 

Lei. Assim, não existiria verdadeira desoneração pelo simples fato de que o 

Juiz Federal devesse proceder à homologação ele próprio. 

Outras questões são trazidas à baila. Conforme Jacob 

Dolinger e Carmem Tibúrcio, os artigos 38 e 39 da Lei de Arbitragem estão 

derrogados com a promulgação da referido Convenção de New York de 

1958357. Segundo os autores, “em matéria de arbitragem, por força de regra 

expressa da Lei, prevalece o original monismo kelseniano, pela supremacia 

hierárquica dos tratados internacionais sobre a legislação doméstica”358. 

A explicação da idéia, ou seja, a derrogação, seria 

decorrente do disposto no caput artigo 34 da Lei de Arbitragem de 1996, 

                                            
357 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito Internacional Privado: Parte Especial. 
Arbitragem Comercial Internacional , pp. 38-44. 
358DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen.  Direito Internacional Privado : Parte Especial. 
Arbitragem Comercial Internacional, p. 42. 
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qual seja: “Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou 

executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com 

eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo 

com os termos desta Lei.” 

Ocorre, entretanto, que os referidos artigos 38 e 39 são 

justamente dois artigos de suma importância para a questão referente à 

nova Lex Mercatoria, porque tratam das hipóteses de denegação da 

homologação do laudo arbitral estrangeiro. Cumpre, então, verificar a 

referida modificação. Veja-se, primeiramente, de que trata o artigo 38 da Lei 

de Arbitragem: 

Art. 38 . Somente poderá ser negada a homologação para o 

reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, 
quando o réu demonstrar que: 

I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 

II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual 
as partes a submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude da 
lei do país onde a sentença arbitral foi proferida; 

III - não foi notificado da designação do árbitro ou do 
procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do 
contraditório, impossibilitando a ampla defesa; 

IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção 
de arbitragem, e não foi possível separar a parte excedente 
daquela submetida à arbitragem; 

V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o 
compromisso arbitral ou cláusula compromissória; 

VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória 
para as partes, tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido 
suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral for 
prolatada. 



 

 

141

O artigo 39, por sua vez, trata especificamente de 

questões referentes à ordem pública, da seguinte forma: 

Art. 39.  Também será denegada a homologação para o 

reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira, se 
o Supremo Tribunal Federal constatar que: 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de 
ser resolvido por arbitragem; 

II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 

Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública 
nacional a efetivação da citação da parte residente ou domiciliada 
no Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem ou da lei 
processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, 
inclusive, a citação postal com prova inequívoca de recebimento, 
desde que assegure à parte brasileira tempo hábil para o exercício 
do direito de defesa. 

 Acerca da questão, então, sustenta-se, que é válido o 

disposto no artigo 5.º da Convenção de New York de 1958: 

1. O reconhecimento e a execução de uma sentença poderão ser 
indeferidos, a pedido da parte contra a qual ela é invocada, 
unicamente se esta parte fornecer, à autoridade competente onde 
se tenciona o reconhecimento e a execução, prova de que: 

a) as partes do acordo a que se refere o Artigo II estavam, em 
conformidade com a lei a elas aplicável, de algum modo 
incapacitadas, ou que tal acordo não é válido nos termos da lei à 
qual as partes o submeteram, ou, na ausência de indicação sobre 
a matéria, nos termos da lei do país onde a sentença foi proferida; 
ou 

b) a parte contra a qual a sentença é invocada não recebeu 
notificação apropriada acerca da designação do árbitro ou do 
processo de arbitragem, ou lhe foi impossível, por outras razões, 
apresentar seus argumentos; ou 
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c) a sentença se refere a uma divergência que não está prevista 
ou que não se enquadra nos termos da cláusula de submissão à 
arbitragem, ou contém decisões acerca de matérias que 
transcendem o alcance da cláusula de submissão, contanto que, 
se as decisões sobre as matérias suscetíveis de arbitragem 
puderem ser separadas daquelas não suscetíveis, a parte da 
sentença que contém decisões sobre matérias suscetíveis de 
arbitragem possa ser reconhecida e executada; ou  

d) a composição da autoridade arbitral ou o procedimento arbitral 
não se deu em conformidade com o acordado pelas partes, ou, na 
ausência de tal acordo, não se deu em conformidade com a lei do 
país em que a arbitragem ocorreu; ou 

e) a sentença ainda não se tornou obrigatória para as partes ou foi 
anulada ou suspensa por autoridade competente do país em que, 
ou conforme a lei do qual, a sentença tenha sido proferida. 

2. O reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral 
também poderão ser recusados caso a autoridade competente do 
país em que se tenciona o reconhecimento e a execução 
constatar que: 

a) segundo a lei daquele país, o objeto da divergência não é 
passível de solução mediante arbitragem; ou 

b) o reconhecimento ou a execução da sentença seria contrário à 
ordem pública daquele país. 

Tem-se, portanto, que esse sistema de nulidades 

continua o mesmo, e continua, como não poderia deixar de ser, em vigor 

também em caso de arbitragem comercial internacional, assim como a 

defesa através do instituto da ordem pública. Desse modo, os comerciantes 

internacionais brasileiros têm na arbitragem mais uma arma à sua 

disposição para aumentar a segurança jurídica dos contratos nas suas 

relações comerciais. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi feita com o objetivo de contribuir para a 

diminuição da insegurança jurídica do comércio internacional brasileiro 

através do estudo da instituição conhecida como nova Lex Mercatoria. Foi 

feita com o intuito de estudar a referida instituição, seu conceito e evolução, 

e as suas possibilidades e limites no direito brasileiro. 

A questão foi problematizada nos seguintes temos: A 

nova Lex Mercatoria, tal como entendida e aplicada atualmente, contribui 

para a segurança jurídica no comércio internacional brasileiro? Foram 

formuladas duas hipóteses de trabalho. A primeira é que a nova Lex 

Mercatoria tem sido amplamente usada no comércio internacional, todavia, 

no Brasil ainda é causa de insegurança jurídica. A segunda hipótese de 

trabalho foi formulada nos seguintes termos: o estudo da nova Lex 

Mercatoria, assim como o socorro à noção de Ordem Pública e a 

possibilidade de uso da arbitragem colaboram para aumentar a segurança 

jurídica em nosso país. 

Foram estudados assim os conceitos e princípios 

aplicáveis à questão, dos quais se destacam o conceito de Lex Mercatoria, 

conceituado como conjunto de normas que regulam o comércio 

internacional, o próprio conceito de comércio internacional, as noções de 

autonomia da vontade, ordem pública e arbitragem. 

Da pesquisa que foi efetuada, pode-se concluir que o 

comércio internacional precisa de regras próprias, eis que, via de regra, os 

ordenamentos jurídicos nacionais não têm a vocação necessária para a sua 

regulação, ante as dificuldades de aplicação extraterritorial das leis 

oriundas dos diversos Estados, o que é fator de insegurança jurídica. 
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Além disso, o método conflitualista do Direito 

Internacional Privado clássico para a indicação do ordenamento nacional 

aplicável, através da eleição, pelo legislador, dos elementos de conexão, 

não resolve o problema, ante as enormes dificuldades que lhe são 

intrínsecas, especialmente em face da diversidade de soluções 

encontradas nos diversos países. De qualquer forma, ainda que houvesse 

algum consenso, chegar-se-ia novamente ao problema da falta de vocação 

do direito interno. 

Constatada a necessidade de normas específicas para 

o comércio internacional, verificou-se que a possibilidade de criação de 

normas de caráter anacional, a partir de fontes periféricas, ou seja, não 

governamentais, responde a esse anseio que, aliás não é só do comércio 

internacional, mas de outras áreas como os Direitos Humanos e o Direito 

Ambiental, que não podem estar adstritos à criação estatal do direito.  

As normas assim criadas possuem a vocação para a 

regulamentação do comércio internacional, eis que nascidas em seu próprio 

seio, justificando essas relações ao mesmo tempo em que buscam nelas a 

sua própria justificação, ou seja, num movimento de reciprocidade, 

necessário em decorrência de seu caráter periférico ao centro de produção 

normativa. 

Uma vez verificada a configuração desse novo corpo de 

regras jurídicas, que sofreu forte influência do direito anglo-saxônico, foi 

necessário passar a um estudo de institutos como a autonomia da vontade, 

da ordem pública e da arbitragem, no intuito de verificar se essa nova lei 

dos mercadores internacionais pode ser aplicada no Brasil, cujo sistema 

jurídico é de origem romano-germânico, portanto, diverso do anglo-

saxônico, e quais são os limites de sua aplicação. 
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Estudou-se a arbitragem comercial em virtude de sua 

dupla função com relação à nova Lex Mercatoria, no sentido de que é uma 

de suas fontes e palco no qual ela aparece com sua maior força, ante as 

dificuldades, mais históricas que jurídicas, de sua aplicação nas cortes do 

Poder Judiciário, mas também ante a vocação da arbitragem como palco de 

solução de grandes conflitos comerciais. 

Com fundamento na autonomia da vontade, verificou-se 

que a sua aplicabilidade aos contratos internacionais de compra e venda e 

aos contratos de transporte marítimo, de larga utilização no contexto do 

comércio internacional, especialmente quando vinculados aos contratos de 

arbitragem (por meio de cláusulas compromissórias), é prevista no 

ordenamento brasileiro, por força do que foi disposto em nossa Lei de 

Arbitragem. 

Além disso, verificou-se que é possível defender a 

ampla aceitação legislativa do princípio da autonomia da vontade quanto à 

escolha da lei aplicável aos contratos (e da Lex Mercatoria inclusive), 

justamente em decorrência da referida Lei de Arbitragem, ante a total 

ilogicidade de que um mesmo contrato possa ser regido por leis diferentes 

conforme seja analisado por um juiz ou por um árbitro. Desse modo, tem-se 

que a referida ordem jurídica pode ser aplicada pelas cortes judiciais 

brasileiras. 

Sendo ampla a aplicabilidade da nova Lex Mercatoria 

para reger os contratos de comércio internacional aos quais sejam 

vinculados os brasileiros, restou verificado que a utilização da exceção de 

ordem pública é bastante para impedir que essa nova ordem jurídica possa 

ofender o direito pátrio, eis que se configura como uma espécie de malha 

de proteção, garantindo-se assim a segurança jurídica. 
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Desse modo, conclui-se que os comerciantes têm à sua 

disposição um grande arsenal de possibilidades no sentido de configurarem 

seus contratos internacionais de modo a evitar problemas futuros, podendo 

estabelecer as suas regras, decidindo pela forma de solução de eventuais 

lides futuras, seja pela via judicial, seja pela via arbitral, com uma maior 

previsibilidade da solução de seus conflitos, em face da possibilidade do 

uso da nova Lex Mercatoria,fundamentada em uma perspectiva crítica de 

defesa dos interesses nacionais, em consonância com as garantias do 

ordenamento pátrio e com vistas ao desenvolvimento do comércio 

internacional brasileiro. 
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