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RESUMO

COSTA,  Cynara  de  Barros. Direito  Transnacional  do  Comércio:
Uma  teoria  afirmativa  da  natureza  jurídica  das  normas  do
comércio transnacional. 2016. 261 f. Tese (Doutorado em Direito) –
Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito,  Centro  de  Ciências
Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.

O Direito  Transnacional  do  Comércio,  historicamente  relacionado à
Lex Mercatoria, é visto nessa tese como produto recente de um cenário
de  transnacionalidade  típico  da  teoria  Pluralista  do  Direito.  Para
afirmar  sua  juridicidade  através  do  método  indutivo,  a  autora
destrincha  o  tema  em  três  partes,  construídas  através  da  pesquisa
bibliográfica e documental. Na primeira, descontrói o Romance da Lex
Mercatoria,  enfrenta  o  problema  da  nomenclatura,  faz  críticas  às
teorias  clássicas  e  levanta  suas  incoerências  argumentativas,
principalmente  quanto  à  afirmação  de  existência  de  um  Direito
anacional sob a perspectiva do Positivismo Jurídico; na segunda, com
um  resgate  histórico  que  retrocede  ao  período  medieval,  tenta
responder como o monismo juspositivista foi elevado à categoria de
verdade universal e como, com a globalização, essa visão do Direito
não  responde  mais  às  demandas  típicas  de  uma  sociedade
hipercomplexa; por isso, demonstra a perspectiva pluralista do Direito
Transnacional  do  Comércio  trazida  por  Gunther  Teubner  e  Ralph
Michaels; por último, afirma a juridicidade das normas do comércio
transnacional através de sua perspectiva e dá uma visão empírica desse
sistema normativo ao apresentar suas fontes sob o ponto de vista do
Pluralismo Jurídico. 

Palavras-chave: Direito Transnacional do Comércio, Lex Mercatoria,
Pluralismo Jurídico, Juspositivismo. 
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ABSTRACT

COSTA, Cynara de Barros.  Transnational Law of Commerce: an
affirmative  theory  of  the  legal  nature  of  the  transnational
commercial norms. 2016. 261 p. Thesis (P.h.d. of Law) - Programa
de Pós-Graduação em Direito,  Centro de Ciências Jurídicas / FDR,
Federal University of Pernambuco, Recife, 2016.

The Transnational Law of Commerce, which is historically related to
Lex  Mercatoria,  is  seen  in  this  thesis  as  a  recent  product  of  a
transnational  scenario,  typical  of  the  Pluralistic  theory  of  Law.  To
claim its legal nature through the inductive method, the author details
the theme in three parts, structured by bibliographic and documentary
research.  In  the  first  part,  she  deconstructs  the  Romance  of  Lex
Mercatoria, faces the problem of nomenclature, criticizes the classical
theories and shows their argumentative inconsistencies, especially the
one regarding the assertion of the existence of a anational law from
the perspective of legal positivism; in the second part, with a historical
approach that takes back to the medieval period, she tries to answer
how the normative monism was elevated to the position of a universal
truth and how, with globalization, this vision of Law no longer fulfills
the  typical  demands  of  a  hypercomplex  society;  therefore,  she
demonstrates  the  pluralistic  perspective  of  Transnational  Law  of
Commerce brought by Gunther Teubner and Ralph Michaels; lastly,
she states the legal nature of transnational commercial norms through
her  perspective  and  gives  an  empirical  view  of  this  legal  system
presenting its sources from the Legal Pluralism’s point of view. 

Keywords: Transnational  Law  of  Commerce,  Transnational
Commercial Law, Lex Mercatoria, Legal Pluralism, Legal Positivism. 
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INTRODUÇÃO

Com o aprofundamento do processo de globalização, principalmente após a Segunda

Guerra Mundial, o comércio transfronteiriço tomou proporções de escala global e passou a

chamar  atenção  dos  juristas  pelas  suas  diversas  peculiaridades.  Em  virtude  do  rápido

desenvolvimento  dos  seus  usos  e  costumes,  dos  contratos-tipo,  da  arbitragem  comercial

transnacional  e da criação de algumas Organizações  Internacionais (intergovernamentais  e

privadas) destinadas a harmonizar e unificar as normas que regem as relações privadas nesse

âmbito, logo começaram a surgir diversas teorias que se dispunham a defender a existência de

um Direito autônomo, independente e anacional: a Lex Mercatoria.

A partir da década de 1960, autores como Berthold Goldman e Clive Schimitthoff,

conhecidos  advogados  internacionalistas  com  ampla  atuação  em  questões  comerciais,

iniciaram uma corrente doutrinária que defendia a existência da  Lex Mercatoria  como um

sistema jurídico espontâneo e independente em relação aos Estados-Nação, derivado apenas

da estrutura privatista do comércio e construído ao longo de centenas de anos, com origens

que  remontavam  ao  Direito  Romano.  Durante  cerca  de  trinta  anos  seguiram-se  debates

acalorados sobre o tema e outras correntes surgiram, seja para refutar essa visão, seja para

adotar uma posição intermediária. 

Passada a “euforia da  Lex Mercatoria”, a doutrina internacionalista parecia já ter se

contentado com as abordagens clássicas, até que as discussões foram retomadas a partir da

perspectiva  pluralista  do  Direito  trazida,  já  em fins  do século  passado,  pelos  referenciais

teóricos desse trabalho: Gunther Teubner e Ralph Michaels. É que apesar das muitas teorias

afloradas,  os dois autores identificaram uma grave falha argumentativa,  principalmente na

doutrina que defendia a juridicidade das normas do comércio transnacional: todas partiam de

uma visão juspositivista do Direito para relatar a existência de normas jurídicas anacionais. 

O juspositivismo, como se sabe, ao defender a racionalização do Direito através de um

ordenamento jurídico posto por uma autoridade central, elevou o monismo – ou a ideia de que

jurídica  é  apenas  a  norma  proveniente  do  Estado-Nação  ou  fruto  de  sua  aceitação  –  à

categoria  de  verdade  universal.  Assim,  qualquer  teoria  apologética  de  normas  jurídicas

anacionais  que  partisse  dessa  visão  do  Direito,  já  traria  consigo  um  vício  estrutural

irremediável. Por isso, Teubner e Michaels, em diversos artigos publicados a partir de 1997,
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passaram  a  abordar  o  tema  sob  outra  perspectiva,  defendendo  a  existência  de  diversos

sistemas jurídicos, dentre eles a Lex Mercatoria, distintos do sistema jurídico estatal. 

Apesar da profundidade teórica dessa nova visão, no entanto, muitos pontos chamaram

a atenção da autora e a levaram às pesquisas sintetizadas neste trabalho, que se utilizou do

método  indutivo  e  de  farta  pesquisa  bibliográfica  e  documental  para  chegar  as  suas

conclusões. De forma a facilitar a compreensão do tema, então, a autora o dividiu em três

partes. 

Na primeira parte, aborda-se, inicialmente, a questão da nomenclatura, para explicar a

necessidade de desvincular essa tese de toda a construção teórica anterior através de um termo

mais  apropriado. Em seguida,  faz-se um levantamento histórico do tema e apontam-se as

diversas inconsistências fáticas nas teorias clássicas da Lex Mercatoria, tudo com o intuito de

demonstrar,  ao  final,  que  a  dinâmica  do  comércio  transnacional  contemporâneo  não  tem

nenhuma relação com o “Romance da Lex Mercatoria”. Seguindo adiante, são apresentadas,

sinteticamente, as teorias clássicas sobre o assunto, seus principais argumentos e, para fechar,

os pontos de ruptura entre essas teorias e a teoria proposta nesse trabalho.

Na segunda parte, por sua vez, tendo em vista sua importância para a compreensão do

tema, faz-se um resgate histórico e teórico da construção do pensamento juspositivista, que

retorna ao período medieval  para explicar  como a realidade social  é  e  sempre foi  plural,

apesar da figura do Estado-Nação. Após isso, demonstra-se como o Positivismo Jurídico falha

em compreender o cenário transnacional e hipercomplexo próprio da contemporaneidade, no

qual  se  insere  o  Direito  Transnacional  do  Comércio.  Aqui,  apresentam-se  as  teorias  de

Gunther  Teubner  e  Ralph  Michaels,  que  desenvolvem seu  pensamento  sob  a  perspectiva

sistemática, derivada da Teoria Sociológica do Direito de Niklas Luhmann, que contextualiza

as normas do comércio global dentro de um cenário transnacional de juridicidade. 

Na  última  parte,  concluindo-se  o  raciocínio  desenvolvido  ao  longo  do  trabalho,

apresenta-se  a  visão  da  autora,  com suas  inferências  teóricas  sobre  o  tema.  Além disso,

visando dar ao assunto não apenas o prisma teórico, mas também uma abordagem pragmática,

aponta-se,  sob  o  viés  pluralista,  quais  seriam  as  fontes  desse  Direito  Transnacional  do

Comércio. 
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PARTE I
 

APONTAMENTOS HISTÓRICOS E DOUTRINÁRIOS SOBRE O DIREITO
TRANSNACIONAL DO COMÉRCIO
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CAPÍTULO I

NOMENCLATURA, QUESTÕES CONCEITUAIS E DESENVOLVIMENTO
HISTÓRICO

1.1  Nomenclatura  e  aspectos  conceituais:  Lex  Mercatoria,  Direito  do  Comércio

Internacional, Direito Internacional do Comércio e Direito Transnacional do Comércio. 

De todas,  parecia  a  mais  simples  das  tarefas:  dar  nome à  teoria.  Lex  Mercatoria,

Direito do Comércio Internacional, Direito Internacional do Comércio, Direito Transnacional

do Comércio - qual a diferença, afinal? Embora num primeiro momento possa parecer apenas

apego  metodológico,  divagação  filosófica  ou  mesmo  vaidade  acadêmica,  esclarecer  a

nomenclatura e algumas perspectivas conceituais a ela relacionadas é requisito essencial para

a construção teórica deste trabalho.

Durante toda a pesquisa, a nomenclatura correta foi um das questões mais intrigantes e

difíceis de responder para a autora, pois, como se verá adiante, o tema, além de ter uma carga

de  idealização  histórica  muito  forte  e  arraigada  no  imaginário  das  pessoas,  carrega  uma

herança  doutrinária  que  precisou  ser  debatida  e  confrontada  após  extensa  pesquisa

bibliográfica e documental.

Chegar ao  nomen iuris ideal para o tema foi fruto do processo de análise histórico-

conceitual apresentado principalmente ao longo da primeira parte deste trabalho. E conquanto

o  presente  tópico  já  se  destine  aos  esclarecimentos  iniciais  sobre  o  assunto,  é  certo  que

somente ao final dessa primeira etapa o leitor irá compreender as razões dessa escolha em sua

totalidade.

  Seguindo uma escala cronológica, o primeiro nome utilizado para definir a possível

existência de uma ordem jurídica distinta e independente para o comércio foi o termo em

latim Lex Mercatoria, talvez o mais citado por juristas e historiadores. A sua ligação com o

Direito Transnacional do Comércio é notória e inafastável e logo o leitor perceberá que a ele

foram dedicadas algumas boas páginas desse trabalho. Apesar disso, no entanto, e depois de

muita  reflexão,  optou-se por deixá-lo apenas como registro histórico e doutrinário,  pois a

posição  aqui  defendida  é  a  de  que  o  cenário  atual,  com uma  aldeia  jurídica  própria  do

comércio transnacional, é totalmente novo, típico da Era Contemporânea, e produto de uma

tendência à transnacionalidade que abarca também outras ordens normativas1.

1  Conforme se verá, em detalhes, na segunda parte do trabalho, notadamente o terceiro capítulo. 
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Com uma profunda e arraigada herança histórica e doutrinária, a ideia de uma  Lex

Mercatoria assumiu múltiplos significados e passou por vários processos de significação e

ressignificação do termo, ao qual foram adicionados adjetivos como “nova”,  “novíssima”,

“moderna”,  “verdadeira”,  no  intuito  de  assinalar  certo  grau  de  ruptura  com  as  teorias

anteriores e atribuir-lhe significado distinto. 

Ocorre  que  muitas  dessas  teorias  pareciam  mais  preocupadas  em  construir  um

arcabouço histórico do que explicar as implicações atuais do tema, dando a impressão de que

evocar uma genealogia para a Lex Mercatoria seria mais interessante do que imprimir-lhe um

conteúdo, já que a primeira tarefa sempre levantou menos controvérsias na doutrina. Ter uma

“história” acrescentaria maior credibilidade à teoria, possibilitando sua expansão, já que o

Direito Transnacional do Comércio foi e ainda é apresentado em narrativas históricas como

uma reencarnação (ou renascimento) da antiga Lex Mercatoria ou o produto de sua evolução

(HATZIMIHAIL, 2008, p.173).   

Assim, a mudança de  nomen iuris  ora proposta preenche um objetivo metodológico,

pois  faz parte  do amadurecimento da pesquisa,  já  que a  autora,  na primeira  fase de suas

investigações, concluída ainda durante o mestrado, escolheu não enfrentar o desafio por julgar

que, naquele momento, a pesquisa não atingira a maturidade acadêmica necessária para essa

decisiva ruptura. 

Alguns anos depois,  com o aprofundamento das pesquisas e a expansão do objeto

estudado  para  o  desenvolvimento  desta  teoria,  desvincular-se  do  nome  anterior  foi

consequência inevitável da construção teórica, pois o cenário vivido hoje é tão peculiar que

sua relação com uma suposta bagagem histórica é muito mais fruto da idealização doutrinária

do que da realidade. Assim, adotar um novo termo atende tanto a uma ruptura fática quanto

doutrinária.

Superada a decisão de abandonar o termo anterior, veio o próximo desafio: escolher a

nomenclatura  mais  adequada  à  teoria  proposta.  De  pronto  afastou-se  os  termos  “Direito

Internacional  do  Comércio”  e  “Direito  do  Comércio  Internacional”.  “Internacional”,  pela

etimologia da palavra2, é o termo adequado para tratar do Direito quando o Estado Nacional (e

as Organizações Internacionais  Governamentais)  assume o protagonismo normativo,  ainda

que numa perspectiva colaborativa com outras nações – daí o porquê do prefixo  inter,  tal

como ocorre no Direito Internacional Público, no Direito Internacional Privado e no Direito

2 Internacional – (in.ter.na.cio.nal) adj 1 Relativo às relações entre nações. 2 Que se faz entre nações. 3 Que se
estabelece de nação para nação. 4 Que reúne ou interessa representantes  de todas as nações.  (MICHAELIS,
Dicionário  de  Português  Online.  Editora  Melhoramentos.  Disponível  em:
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=internacional.
Acesso em: 04.12.2015.
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Internacional  dos  Direitos  Humanos.  Uma vez que o objetivo  desse  trabalho é  mostrar  a

existência de uma ordem jurídica que ultrapassa a figura do Estado, a inserção desse vocábulo

não faria nenhum sentido. 

Muito mais adequada, pois, se mostrou a palavra “transnacional”,  já que o prefixo

trans, de origem latina, tem como principal significado “além de”, “para além de”, “através”3.

Ademais, o termo se alinha perfeitamente à nomenclatura utilizada pelos referenciais teóricos

desse trabalho em temas correlatos, tal como o fazem Teubner – quando se refere a “Regimes

Transnacionais” (TEUBNER; KORTH, 2010) ou “Governança Transnacional”4 e “Direitos

Fundamentais Transnacionais”5 – e Michaels, quando disserta sobre o “Direito Transnacional”

como produto do mundo globalizado6.

Outra  questão  também  considerada  nessa  árdua  tarefa  foi  a  posição  do  adjetivo

“transnacional”,  já que seria possível falar tanto em “Direito Transnacional do Comércio”

quando em “Direito do Comércio Transnacional”. Nesse sentido, como a “transnacionalidade”

é característica tanto do comércio global quanto do Direito internacional, como se verá ao

longo desse trabalho, por uma questão de coerência metodológica com os referenciais teóricos

supramencionados, que já adotam o termo “Direito Transnacional”, optou-se, finalmente, por

“Direito Transnacional do Comércio”. 

1.2 A construção histórica como pressuposto teórico fundamental

Na primeira fase do ciclo de pesquisas, quando se determinou a investigar a então

enigmática  Lex Mercatoria,  tornou-se notório o destaque entusiasta que a maior parte das

teorias dava ao desenvolvimento histórico do tema. O peso da cronologia é tamanho que se

faz necessário explicá-lo sob o viés crítico da autora, pois só assim o leitor poderá entender o

porquê da necessária ruptura representada tanto pelo aporte doutrinário realizado ao longo do

trabalho quanto pela simbólica (mas não menos importante) mudança de nomenclatura. 

Como já explicado na introdução, a maior parte das teorias refere-se à Lex Mercatoria

para advogar a  existência de uma ordem jurídica autônoma e independente no âmbito do

3 "trans-".  Dicionário  Priberam  da  Língua  Portuguesa.  Versão  online.  Disponível  em:
http://www.priberam.pt/dlpo/trans- Acesso em 04.12.2015.
4 Ver JOERGES, Christian; SAND, Inger-Johanne; TEUBNER, Gunther (ed.). Transnational Governance and
Constitutionalism: International Studies in the Theory of Private Law. Hart Publishing, 2004.
5 Ver TEUBNER, Gunther.  Transnational  Fundamental  Rights:  Horizontal  Effect?.  Netherlands Journal of
Legal  Philosophy. Ed.  3:2011.  Disponível  em:
http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2015/3. Acesso em: 04.12.2015
6 MICHAELS, Ralf Michaels.  Globalization and Law: Law Beyond the State, in Law and Society Theory.
Banakar and Travers eds., 2013.
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comércio. Por esse motivo, e também por questões didáticas e metodológicas, utilizar-se-á o

termo  latino  como  referência  a  todas  as  teorias  que  optaram  por  essa  nomenclatura,

respeitando-se, pois, o posicionamento de seus autores. 

Ainda nessa primeira parte do trabalho, no entanto, explicar-se-á o ponto de ruptura

com a  teoria  da  Lex  Mercatoria e  porque  aqui  entende-se  que  o  cenário  vivido  hoje  é

completamente distinto, justificando-se não só a mudança de nomenclatura, mas também a

abordagem teórica – que passa de uma visão juspositivista a uma visão pluralista do Direito.  

Com efeito, reivindicar para a  Lex Mercatoria uma herança de leis deixada por uma

comunidade mercantil, hábil a transcender o tempo e o espaço, tem sido um fenômeno mais

antigo até do que a própria teoria. Já no início do século XX, cerca de quarenta anos antes do

surgimento das primeiras teorias sobre uma “moderna Lex Mercatoria”7, foi lançado um livro

chamado The Romance of the Law Merchant, que pretendia transportar o leitor por viagens

pelo Mediterrâneo, por todas as feiras e mercados da Europa, em grandes navios carregados

de ouro e marfim (ATKIN apud HATZIMIHAIL, 2008, p.172).

De  fato,  a  doutrina  contemporânea  geralmente  aponta  a  existência  tanto  de  uma

“moderna” quanto de uma “antiga” Lex Mercatoria, sendo ambas autônomas, cosmopolitas e

transnacionais.  Essa  imagem,  contudo,  baseia-se  tanto  em descrições  históricas  genéricas

quanto em referências casuais  a  um “consciência  histórica comum”8 e   está  presente não

apenas na literatura especializada, mas também em outros textos de vários ramos das ciências

humanas, como, v.g., a Economia.

As mais recentes publicações, no entanto, questionam até que ponto realmente existiu

uma “antiga Lex Mercatoria” independente e transnacional, como apontam seus defensores.

Na verdade, a narrativa sugere muito mais a aceitação de um conto popular do que a afeição

pelo rigor científico. Segundo MICHAELS (2008, p.448), estudiosos e operadores do direito

comercial e da Arbitragem tinham especial interesse em promover o mito da Lex Mercatoria,

já que essa nova teoria lhes era bastante proveitosa, pois poderia facilmente ser usada para

respaldar suas atuações profissionais.

O poder desse discurso histórico, no entanto, apesar de por muito tempo ter camuflado

suas fraquezas, não foi suficiente para sustentá-las diante das novas evidências históricas, que

impuseram sua  força  nos  últimos  anos,  com o  crescimento  do  número  de  pesquisadores

(juristas  e  historiadores)  que  refutam a  maior  parte  da  já  consagrada  genealogia  da  Lex

Mercatoria. Contudo, não obstante a revisão teórica e a mudança paradigmática que poderia

7  Essa “moderna Lex Mercatoria”, como se verá adiante, é o que a autora chama de “Direito Transnacional do 
Comércio”. 
8 O termo é uma tradução livre de “common historical conciousness”.
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revolucionar o modo como se estuda o tema hoje, os pesquisadores da área ainda apostam no

romance de  uma “moderna”  ou “nova  Lex Mercatoria”,  renascida,  como uma Fênix,  das

cinzas do antigo sistema medieval.  

Com efeito, seja nas mais recentes ou nas teorias mais antigas, a retomada histórica da

Lex Mercatoria vai desde a remota ligação ao ius gentium do direito romano, até a frequente

menção aos mercadores europeus do período medieval. Nesse capítulo, debater-se-á a referida

genealogia sem, no entanto, que o tema, se esgote nessa seção do trabalho, pois, uma vez que

essa herança histórica é extremamente importante para a construção teórica de alguns autores,

a maneira como cada um a aborda será pormenorizada quando da exposição de suas teorias. 

1.2.1 Antiguidade

Parte  significativa da doutrina estrangeira advoga o surgimento de uma espécie  de

“comércio  internacional”  já  na  Antiguidade  (TRAKMAN,  1981,  p.153).  Segundo  essa

corrente doutrinária, a atividade comercial teria impulsionado a necessidade de se encontrar

um “corpo de leis” autônomo apto a regular essas atividades, pois as leis locais já não se

adequavam à sua complexidade. Foi aí que a comunidade de mercadores teria desenvolvido

um conjunto próprio de leis que tinha por base a praxis mercantil e se destinava à resolução

das mais diversas questões a ela relacionadas.  A exemplo disso menciona-se a chamada Lex

Rhodia, um conjunto de leis marítimas utilizado por gregos e romanos entre os séculos III e II

a.C. (TRAKMAN, 1981, p.153).

Outra  corrente  doutrinária,  no  entanto,  acredita  que  apesar  de  toda  efervescência

comercial da Antiga Grécia e da imagem de prosperidade construída na Atenas clássica – de

onde se importavam grãos provenientes dos atuais territórios da Rússia, Sicília e Egito, além

de pescados do Mar Negro e da atual Espanha – as atividades mercantis nesse período eram

inevitavelmente  primitivas  e  limitadas.  O  comércio,  a  que  os  autores  inadequadamente

alcunham de “internacional”9,  existia  muito mais  por  necessidade do que  pelo  ímpeto  de

desbravar barreiras comerciais e era dominado quase exclusivamente por não-cidadãos das

cidades gregas. Nesse contexto, as leis destinadas a regulamentar suas atividades, quando, de

fato, existiam, eram por demais simples e genéricas (MO, 2001, p.4).

Segundo a doutrina mais tradicional, a Antiga Grécia, no entanto, não é a ligação mais

forte da  Lex Mercatoria com a Antiguidade. Um dos maiores teóricos do tema, pioneiro na

9 Um dos pontos mais  interessantes  das  teorias  da  Lex Mercatoria é  a  utilização do termo “international”
(internacional) de forma totalmente descontextualizada, já que como ainda não existia a figura do Estado-Nação
como se conhece hoje, não se poderia, tecnicamente, falar em comércio “internacional”.
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construção das teorias da “Nova Lex Mercatoria”, Berthold Goldman, atribui ao ius gentium

romano o título de “ilustre precursor” da  Lex Mercatoria (GOLDMAN, 1979, p.475). Além

dele, outros doutrinadores também consideram o direito romano uma fonte indispensável para

sua genealogia10. Nesse sentido, conquanto o objetivo desse trabalho não seja apresentar uma

descrição detalhada dos institutos do direito romano, é necessário contextualizar o tema, já

que ele desperta inúmeras controvérsias doutrinárias11. 

De acordo com DE LY (1992, p. 13), na Antiga Roma o ius civile era aplicado apenas

para controvérsias entre cidadãos romanos, independentemente do local onde o contrato havia

sido celebrado. Assim, se um cidadão romano resolvesse contratar com um não cidadão, tal

relação contratual não seria protegida pelo direito romano e as partes teriam que se pautar

apenas na confiança mútua e na boa-fé. 

A ascensão do comércio na região, no entanto, e o crescimento do Império Romano,

teriam feito do ius civile um corpo de normas limitado e incapaz de satisfazer as necessidades

da comunidade mercantil, o que teria impulsionado o nascimento do ius gentium, um direito

menos formalista e mais maleável, bastante influenciado pelo costume. Inicialmente, ele teria

sido aplicado apenas na resolução de conflitos entre não cidadãos ou entre um cidadão e um

não cidadão, já que para os cidadãos romanos o ius civile seria suficiente. 

Por  volta  do século  III  a.C.  teria  surgido também a figura do  praetor  peregrinus.

Enquanto o praetor urbanus tinha competência sobre os cidadãos, o praetor peregrinus seria

uma espécie de “magistrado” responsável pelos casos envolvendo forasteiros (BORCHERS,

1993, p.83). Juntas, essas duas categorias de pretores, compunham os chamados “Editos” –

que acredita-se serem os precursores da moderna jurisprudência. 

O  ius  gentium,  como  já  exposto  acima,  seria  marcadamente  influenciado  pelos

costumes e se comporia de princípios do Direito comuns a todos os povos conhecidos e que

mantinham  relações  com  os  romanos  e  também  de  princípios  do  Direito  Natural.  Seria

composto de regras marcadamente menos rígidas que as do ius civile e, por isso mesmo, mais

adaptadas ao comércio entre os povos. Para os romanos, o ius gentium não seria uma criação

legislativa, mas uma descoberta, pois teria surgido da necessidade dos mercadores. 

Não obstante, o ius civile também acabou tendo que se adaptar às mudanças ocorridas

na sociedade romana e fez com que diminuísse cada vez mais a importância do ius gentium. E

10 Ver: BERMAN/Kaufman. The Law of International Transactions (Lex Mercatoria). Harvard International
Law Journal.  Cambridge: 1978., p. 224; Goldman, Berthold. La lex mercatoria dans les contrats d’arbitrage
internationaux: réalités et perspectives. Journal du Droit International. Paris: Clunet, 1979, p. 475.
11 As controvérsias doutrinárias sobre o tema serão abordadas em momento oportuno, principalmente quando do
aprofundamento da teoria de Berthold Goldman, no capítulo seguinte. 
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isso se deu, em primeiro lugar, porque o ius civile se tornou menos formal e alguns de seus

institutos  começaram a  ser  aplicados  também a  forasteiros.  Em segundo  lugar,  tem-se  a

ampliação da cidadania romana a todos os habitantes do Império Romano, em 212 d.C., com a

Constitutio  Antoniana,  que  reduziu  drasticamente  o  número de  não  cidadãos  romanos,  e,

consequentemente, também o número de negócios jurídicos celebrados por eles. 

Situado o termo através da sucinta genealogia acima, é necessário advertir que alguns

autores  hoje  contestam  essa  versão  e  dizem  haver  poucas  evidências  históricas  e  muita

especulação sobre o que realmente  era  o  ius  gentium  (HATZIMIHAIL,  2008,  p.185),  até

porque, mesmo entre os escritores da época, não havia consenso a esse respeito.

Como exemplo, Domingo (2010, p.9) cita o caso do imperador romano Marcus Tullius

Cicerus, ou apenas “Cícero”, que, para muitos historiadores, pode ser considerado o “pai” do

ius  gentium,  já  que  a  expressão  teria  sido  criada  por  ele  como  resultado  da  influência

filosófica grega. Na opinião do autor, mesmo o “pai” do  ius gentium faz reflexões bastante

confusas sobre o tema em seus escritos. Com efeito, em nenhuma de suas obras seria possível

encontrar uma definição clara do ius gentium.

Ainda de acordo com o citado autor,  nas obras de Cícero a expressão  ius gentium

aparece algumas vezes com conotações distintas. Em seu terceiro livro, “Dos Deveres”, a

expressão apareceria como a personificação jurídica do direito natural, além de ser ligado ao

princípio da boa-fé. Para ele, o  ius gentium oscilaria entre as duas grandes coordenadas de

justiça estabelecidas pelos filósofos gregos e refinadas pelos juristas romanos: natura (direito

natural)  e  fides  (boa-fé).  Já em outra  obra,  a  Tusculanae Disputationes,  Cícero traça uma

conexão entre a lex naturae e a ius gentium, sendo a primeira uma expressão daquilo que é

aceito como direito por todos os povos, e o segundo, uma decorrência da primeira. 

Outro  autor  romano  que  se  dispôs  a  falar  sobre  o  ius  gentium foi  Salústio,  que

empregou a expressão em sua famosa narração da guerra de Roma contra Jugurta, o rei da

Numídia. Em uma curta passagem, ao relatar a prisão de Bomílcar, um aliado de Jugurta,

Salústio indica que a acusação foi motivada mais pela equidade e pela boa-fé do que pelo

direito das gentes12: magis ex aequo et bono quam ex iure gentium. 

Tito Lívio,  por sua vez,  também oferece poucas evidências,  apesar de o termo ser

utilizado várias vezes em sua obra. Ele emprega a expressão  ius gentium cerca de quarenta

vezes para se referir, muitas vezes de maneira imprecisa, à relação entre Roma e os outros

povos da região. Ele se refere, entre outras coisas, à proibição de maus tratos ou morte de

12 A expressão “direito das gentes” aqui está sendo usada como sinônimo de  ius gentium, conforme exlicado
mais acima, e não como sinônimo de Direito Internacional Público. 
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embaixadores e à defesa legal contra um ataque armado não precedido por uma declaração de

guerra. Para ele, essas seriam questões características do direito das gentes.

Encontram-se  menções  ao  ius  gentium  ainda  em  Sêneca,  Tácito,  Celsus,  Gaio,

Papinian, Triphoninus e Ulpiano. De todos estes, uma passagem de Gaio e uma de Ulpiano

merecem  certa  atenção  em  virtude  do  papel  que  desempenharam  historicamente  no

desenvolvimento do conceito. Gaio fala de ius gentium no início de suas Institutas (1.1.1) e

contrasta o termo, assim como Cícero, com o ius civile. Ele afirma que povos civilizados –

isto é, aqueles organizados de acordo com a lei e o costume – regem-se em parte pelo seu

próprio direito e em parte pelo direito comum a todos os povos. O direito adequado para a

cidade seria o direito civil  (ius civile);  já aquele que fora estabelecido naturalmente entre

todos os povos (quod naturalis vero inter omnes homines constituit) seria chamado “direito

das  gentes”  (ius  gentium)  por  causa  de  sua  observância  “universal”.  Assim,  uma  ratio

naturalis determinaria, em abstrato, o conteúdo e a abrangência do ius gentium e este poderia

ser conhecido também como ius naturale. 

Já em Ulpiano, a divisão bipartite de Cícero e Gaio se torna tripartida (ius civile, ius

gentium e ius naturale). A razão para isto é que o direito das gentes seria aplicável apenas às

pessoas,  enquanto  o  direito  natural  abrangeria  também  os  animais  (quod  natura  omnia

animalia docuit). Ou seja, o  ius naturale  seria "moralmente superior" ao  ius gentium (hoc

solis hominibus inter se sentar commune).

Na verdade, com a aplicação do ius civile a todo o Império Romano, nos termos da

Constitutio  Antoniana,  aqui  já mencionada,  a importância da distinção entre  o direito  das

gentes  e  do  direito  civil  desapareceria  gradualmente.  Depois  de  Ulpiano,  Aurélio

Hermogenian ainda cita o ius gentium em seu Liber Primus Iuris Epitomarum, e afirma que

nos termos do direito das gentes, guerras foram introduzidas; povos foram divididos; reinos

foram  fundados;  propriedades  foram  separadas;  campos  foram  cercados;  edifícios  foram

erguidos; compras, vendas, arrendamentos e obrigações – com exceção daqueles regidos pelo

ius civile – foram instituídos.

A definição  de  Gaio  do  ius  gentium e  sua  posterior  convivência  com o  conceito

tripartido  de  Ulpiano  foram  adotados  no  século  VI  pelo  imperador  Justiniano  em  suas

Institutas e  no  seu  Digesto.  Mais  tarde,  esses  conceitos  seriam  utilizados  pela  Europa

medieval com a descoberta do Digesto. No Ocidente, Isidoro de Sevilha (560-636) teria sido o

transmissor do conceito de Gaio para o  ius gentium. Em seu famoso  Etymologiae, diz ele,

após uma lista heterogênea de instituições próprias do direito das gentes, que esse direito seria

assim chamado porque estaria em vigor entre “quase” todos os povos. Isidore modifica a
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definição de Gaio sutilmente, acrescentando o advérbio "quase” para distingui-lo a partir do

conceito original de  gens.  Além disso, ele elimina a menção ao  commercium.  Esse último

feito  teria  sido  decisivo  para  a  formação do conceito  moderno de  ius  gentium como um

espécie de Direito Internacional Privado (DOMINGO, 2010, p.10).

De todo o exposto, pode-se perceber que não há qualquer base histórica que possa

legitimar a menção ao ius gentium como um distante precursor da Lex Mercatoria. Afinal, os

poucos registros existentes – contemporâneos ou não ao tema – são bastante confusos, seja

por tratar a questão de forma vaga e imprecisa, seja por, muitas vezes, tratá-la de maneira

contraditória. Não obstante, o instituto ainda é considerado por muitos como um predecessor

da Lex Mercatoria, como bem se pode constatar da obra de alguns autores modernos.

1.2.2 Idade Média

Alejandro  Faya  Rodriguez  (2005,  p.47)  afirma,  sem  titubear,  que  em  épocas

medievais, é certo que os próprios mercadores, em alguns lugares, forjaram um conjunto de

regras em resposta à demanda da prática comercial. Princípios gerais como a “boa fé” e a

“equidade” teriam conduzido a regras específicas relativas à distribuição dos riscos associados

à perda ou a deterioração dos bens, à transferência de propriedade, bem como o pagamento do

frete  e  do  seguro  de  transporte.  Para  ele,  a  Lex  Mercatoria medieval  teria  sido  muito

importante na Inglaterra, Itália e em outros países do Mediterrâneo, pois, embora cada país

tivesse o seu ordenamento interno, quando se tratava de disputas comerciais internacionais

suscitadas em pontos estratégicos como feiras e portos, estas seriam resolvidas pelas regras

transnacionais, que não se ligavam a nenhum país em particular13. 

Já Ana Mercedez Lopez Rodriguez (2002, p.46), apesar de apontar o posicionamento

de autores que, como Goldman, remontam as origens históricas do instituto à Antiguidade, faz

questão de ressaltar que é no direito dos mercadores da Idade Média que, sem dúvidas, se

encontram “verdadeiramente” os primórdios da Lex Mercatoria. Para ela, o florescimento de

relações econômicas “internacionais”14 na Europa Ocidental no início do século XI, levou à

formação da chamada Law Merchant, um direito mercantil cosmopolita baseado nos costumes

e aplicado em vários centros comerciais europeus. Esse direito, diz ainda, teria sido resultante

da  necessidade  de  suplantar  as  fragmentadas  e  obsoletas  normas  feudais,  que  já  não

13 Aqui, mais uma vez, é importante ressalvar a imprecisão técnica do argumento, já que ainda não era possível,
nesse  momento  histórico,  falar-se  em  “países”  (no  sentido  de  “Estado-Nação”)  e  muito  menos  em
transnacionalidade. 
14 Ver nota anterior. 
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correspondiam  mais  às  necessidades  do  comércio  local  e  “internacional”.  Assim,  os

comerciantes  teriam criado,  já  nessa época,  um direito  “superior” que,  segundo a autora,

acabou por constituir uma base legal sólida para a expansão do comércio na Idade Média. 

Percebe-se,  pois,  dessas  breves  considerações,  que  ainda  mais  marcante  do  que  o

direito  romano  para  a  Lex  Mercatoria tem  sido  a  Idade  Média.  A  maior  parte  dos

doutrinadores defende, sem nenhuma ressalva e com alarmante grau de certeza, a existência

de um corpo de leis autônomas e independentes de qualquer intervenção estatal, elaborado por

mercadores por uma necessidade advinda do crescimento do comércio internacional da época

(MANGELS, 1999).

A  Alta  Idade  Média,  notadamente  entre  os  séculos  X  e  XIII,  segundo  muitos

doutrinadores,  teria  sido  o  período  de  formação  dos  conceitos  básicos  e  das  principais

instituições da “moderna Lex Mercatoria”, bem como a primeira vez que ela começou a ser

vista  como  um  sistema  integrado  e  desenvolvido  de  normas  de  natureza  jurídica,  um

verdadeiro “corpo de leis”, como aponta BERMAN (1978, p.1). 

 Com poucas  variações  entre  as  teorias,  a  doutrina  fez  emergir  a  “Lex Mercatoria

medieval”. Não obstante, enquanto Benson e Berman ressaltam suas qualidades objetivas e

universais, autores como William Mitchell, Ian F. G. Baxter, Felix Dasser e Uwe Blaurock15

admitem que entre os séculos X e XIII havia importantes diferenças regionais na maneira

como as transações comerciais eram realizadas (MANGELS, 1999). 

E é exatamente nessas diferenças que a doutrina mais atual se baseia para contestar o

romance da  Lex Mercatoria medieval.  Afinal,  durante muitos  anos,  a  ideia  de que cortes

mercantis  ao  redor  da  Europa,  como  a  de  St.  Ives,  na  Inglaterra,  eram  parte  de  um

desenvolvido sistema de leis autônomas chamado de  Law Merchant ou  Lex Mercatoria, foi

divulgada  como  uma  verdade  quase  inquestionável.  Segundo  essa  corrente,   tal  aparato

normativo,  criado  de  forma  autônoma,  refletiria  os  costumes  dos  mercadores  e  seria

desvinculado das leis municipais e do alcance de qualquer jurisdição.  Ao mesmo tempo, não

seria produto de um só mercador ou de um só “país”; ao contrário, seria universal, já que

compartilhado por uma comunidade mercantil “transnacional” e capaz de reger, sem maiores

problemas, o comércio entre os povos através das diversas fronteiras (SACHS, 2005, p.688). 

De acordo com a doutrina que segue por essa linha, o nascimento da Lex Mercatoria

medieval coincidiria com a reunião de um conjunto de fatores – as cruzadas; a emergência de

polos urbanos e a criação de ligas mercantis tais como a Liga Hanseática – que possibilitaram

15 "Cada uma das mais importantes feiras tinha sua versão local da law merchant, que era utilizada por todos os
mercadores daquela feira e aplicada às transações feitas ali.” (BAXTER, 1985, p. 547). Ver também: Mitchell
(1904, p. 2), Dasser (1989, p. 34.), e Blaurock (1993, p. 249).
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a revitalização do comércio na Europa, a partir do século X, e tornaram obsoletas as antigas

leis mercantis gregas e romanas (BERMAN; KAUFMAN, 1978, p.224). 

Com  efeito,  a  Europa  do  período  medieval,  em  comparação  aos  períodos

subsequentes, tem como principais características o isolamento, a fragmentação do poder, a

ausência do Estado-Nação,  e,  consequentemente,  sua grande vulnerabilidade  a  invasões  e

ameaças advindas de exploradores vikings, mulçumanos e magiares (MANGELS, 1999). 

  As leis e costumes variavam de acordo com a região e a casta social, sendo por vezes

até  hostis  ao desenvolvimento do comércio16.  A esse cenário somavam-se ainda as cortes

locais, presididas por bispos ou senhores feudais, destinadas apenas às necessidades locais,

razão pela qual não abarcavam situações mais complexas como o comércio entre mercadores

de diferentes jurisdições (MANGELS, 1999).

Não obstante, a mobilidade e fluidez características do comércio de bens fizerem com

que os mercadores das regiões mais desenvolvidas transportassem consigo não apenas suas

mercadorias, mas também seus costumes e suas normas, que começaram a ser aplicadas em

outros  lugares  até  se  tornarem  dominantes  (TRAKMAN,  1980,  p.4).  As  “Tábuas

Amalfitanas”17, nascidas na cidade de Amalfi, no sul da Itália; e as Rôles d’Oleron ou “Regras

de  Oléron”,  provenientes  da  Ilha  de  Oléron,  situada  em frente  à  cidade  portuária  de  La

Rochele,  ao  norte  de  Bordeaux,  seriam exemplos  dessa  expansão  normativa.  O  primeiro

exemplo, um conjunto de leis do comércio marítimo que veio a ser aplicado em várias cidades

italianas; o segundo, uma coletânea de julgados da Corte de Oléron, que, por volta de 1.150

d.C. passou a ser amplamente aceita pelos mercadores que desbravavam os mares e também

por  um  grande  número  de  cidades  portuárias  no  Mar  do  Norte  e  no  Oceano  Atlântico

(BERMAN; KAUFMAN, 1978, p.224). 

Além desses exemplos, acredita-se ainda que a coletânea de Oléron tenha dado origem

às Leis de Wisby, que por volta de 1.350 d.C. passaram a ser bastante aceitas no Mar Báltico;

outro corpo de normas “internacionais”18, conforme a doutrina, seria também o Consulato del

Mare, que remonta a 1.340 d.C., teria sido utilizado em todo o Mar Mediterrâneo e parece ter-

se baseado nos costumes dos mercadores de Barcelona, com disposições bastante detalhadas

sobre os usos e costumes do comércio marítimo (GOODE, 1998, p.18). 

16 Um bom exemplo disso era o direito canônico, que exacerbava o poder da Igreja Católica nesse período e 
proibia práticas essenciais ao capitalismo como a cobrança de juros (MISES; KAHANE; HAYEK, 1981).
17 Livre tradução de “Tavole Amalfitane”. 
18 Aqui mais uma vez é necessário ressaltar a imprecisão do termo “internacional”, utilizado por muitos autores,
mas que, como já mencionado, não se aplica adequadamente, já que nessa época ainda não se podia falar em
Estado-Nação.
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Segundo BERMAN e KAUFMAN (1978, p.224), antes desse momento histórico, os

mercados e feiras já existiam no Ocidente há quase três séculos, porém sem um arcabouço

legal mais desenvolvido. Com o crescimento do comércio, o estudo das leis nas universidades

e a expansão dos sistemas legais (tanto o eclesiástico quanto o secular), a Lex Mercatoria teria

encontrado  terreno  fértil  para  se  desenvolver,  abrangendo  tanto  as  normas  costumeiras

presentes  nos  mercados  e  nas  feiras  quanto  aquelas  relativas  ao  transporte  marítimo  de

mercadorias  –  seriam  normas  criadas  por  e  para  uma  classe  especial  de  pessoas  (os

mercadores) atuando em locais específicos (feiras, mercados e portos).

O período medieval não é importante para a  Lex Mercatoria  apenas em virtude dos

registros  históricos  sobre  um suposto  corpo  normativo  autônomo.  Além  disso,  atribui-se

também a essa época o surgimento do termo Lex Mercatoria, cuja primeira menção de que se

tem notícia encontra-se no manual inglês “Fleta, seu Commentarius iuris anglicanus”,  uma

coletânea de leis e costumes escrita em latim durante o reinado de Eduardo I, por volta de

1.290 d.C.  (CORDES, 2003). Ele tentava explicar, entre outras coisas, o  writ of debt, uma

espécie de ação ou mandado de cobrança, em que havia uma rígida distribuição do dever de

prova  entre  demandante  e  demandado.  Nesse  contexto,  exceções  eram  feitas  apenas  in

favorem mercatorum,  ou seja,  em favor  dos mercadores.  Para quem pleiteava o direito,  a

graça real garantia que, sob certas circunstâncias, nos mercados e entre os mercadores, as

provas apresentadas pudessem se basear na Lex Mercatoria (CORDES, 2003).

Segundo BERGER (2010, p.2 -3), a  Lex Mercatoria medieval também teria surgido

como  sistema  autônomo  de  leis  no  século  XIII,  aparecendo  como  parte  do  Colford’s

Collection  no  Little Red Book of  Bristol19.  Posteriormente,  teria  sido refinada por  Gerard

Malynes no famoso tratado Consuetudo, vel, Lex Mercatoria: or, The Ancient law-merchant20,

publicado em 1622.  No  Red Book of  Bristol,  segundo Cordes  (2003),  o  Common Law é

19 O documento era intitulado  Incipt  Lex Mercatoria,  Que,  quando, ubi,  inter  quos et  de quibus sit  (Aqui
começa  a Lex Mercatoria, o que, quando, onde, em que meio, e a que se refere – numa livre tradução), era
dividido em vinte e um capítulos e continha um manual de instruções sobre como uma corte mercantil deveria
atuar, além de uma série de recomendações de como melhorar os procedimentos dessas cortes (BERGER, 2010,
p.3,  nota  de  rodapé  n.10).  A  versão  digitalizada  encontra-se  disponível  em:
http://www.archive.org/stream/consuetudovellex00maly#page/n9/mode/2up.

Já o  Little Red Book  da cidade de Bristol era, como o nome já sugere, um pequeno livro vermelho
editado na cidade de Bristol, que continha diversas referências ao Direito do Comércio, incluindo a transcrição
mais antiga das famosas Regras de Oléron e uma coletânea de leis marítimas provenientes da costa oeste da
França e elaboradas por volta do século XIII. 
20 Em seu livro, Malynes caracteriza a Lex Mercartoria como o direito costumeiro dos mercadores, mais antigo
do que qualquer lei escrita, baseado nos fundamentos da razão e da justiça (BERGER, 2010, p.3, nota de rodapé
n.11). 
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retratado como a “mãe” da Lex Mercatoria, e, nesse sentido, teria dotado sua “filha” de certos

privilégios21. 

Os  defensores  dessa  corrente  afirmam  que  ainda  no  período  medieval,  a  Lex

Mercatoria  teria  se tornado uma espécie de “direito  transnacional” autônomo,  uniforme e

independente, cuja principal fonte normativa seria o costume dos mercadores. Além disso, os

julgadores eram os próprios mercadores e o processo, que tinha como princípios basilares a

equidade e a boa-fé (bona fides), era rápido e informal (MILENKOVIĆ-KERKOVIĆ, 1998,

p.89). 

Porém, apesar do suposto desenvolvimento alcançado pela  Lex Mercatoria  na Idade

Média,  a  maioria  dos  autores  também  aponta  o  Iluminismo  e  o  início  do  período  de

codificações como o marco cronológico que teria levado esse tão desenvolvida corpo de leis a

ser incorporado nas legislações locais. Para Ana Mercedez Rodriguez (2002, p.47), ela teria se

imiscuído às peculiaridades da legislação nacional e, assim, perdido o seu caráter uniforme.

Ainda de acordo com Rodriguez, uma vez que os Estados tomaram o controle do comércio

internacional,  as  novas  leis  locais  teriam regulado não apenas  as  relações  econômicas  da

região, mas também os litígios transfronteiriços, o que teria levado à evolução do Direito

Internacional Privado.

De fato, na envolvente cronologia da  Lex Mercatoria, chama atenção a onipresente

narrativa medieval. Como se verá no segundo capítulo, exceto pela doutrina mais crítica que

emerge já no século XXI, os defensores da existência de um sistema de normas jurídicas

ligadas ao comércio22 são quase unânimes em apontar a Idade Média como um período muito

importante  para  o  desenvolvimento  desse  sistema.  Não  obstante,  ainda  que  nas  últimas

décadas  esse  argumento  tenha  se  difundido,  uma  investigação  mais  profunda  prova  não

apenas  sua  inconsistência,  mas  também  a  ausência  de  historicidade,  uma  vez  que  essa

“herança”,  na  maioria  das  vezes,  é  colocada  em  um  contexto  jurídico  completamente

dissociado do contexto social e histórico em que foi gerada. 

É o  robor antiquitatis, ou seja, o “vigor da antiguidade” (o “peso da história”), ao

invés da investigação científica, que serve para fortalecer a teoria (CORDES, 2003.). Segundo

DE LY (apud SACHS, 2005, p.690),  historicamente é  impossível  provar  até  que ponto a

chamada “Lex Mercatoria medieval” realmente existiu de maneira autônoma em relação às

leis locais. De fato, uma investigação mais detalhada e minuciosa do tema, como a que foi

21 “Lex communis, que est mater legis mercatorie et que suam filiam ex certis privilegiis et in certis locis
dotavit” (COQUILLETTE apud CORDES, 2003).
22 Que a autora denomina de Direito Transnacional do Comércio, apesar de mesmo os autores da corrente crítica
ainda chamarem de “Lex Mercatoria”. 
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feita por Mangels (1999), Sachs (2006) e Cordes (2003), pode apontar a existência de ampla

atividade comercial durante parte da Idade Média, mas não é capaz, por outro lado – como

Mangels  assim o adverte  em suas  conclusões  –  de  dizer  que  a  chamada  Lex Mercatoria

medieval existiu, como a maioria dos doutrinadores o faz crer, ou ainda que ela é a precursora

do Direito Transnacional do Comércio.

Para Albert Cordes (2003), os problemas quanto à inexatidão histórica dessa teoria se

apresentam não apenas em relação aos dados mencionados, mas também em relação à forma

como eles são apresentados. Segundo ele, muitos autores citam o já mencionado Consuetudo,

vel, Lex Mercatoria, de Gerard Malynes, como um exemplo de menção, no Direito inglês, à

Lex Mercartoria  como um instituto independente e autônomo em relação ao  Common Law.

Esses mesmos autores, no entanto, esquecem-se de mencionar o contexto em que essa citação

foi feita. 

Com  efeito,  Malynes  escreveu  esse  trabalho  com  o  intuito  de  fundamentar  seu

posicionamento em uma disputa política em que se discutia a questão da submissão ou não

das lides mercantis às cortes inglesas sob a égide do Common Law. Segundo Cordes (2003),

os mercadores pareciam bastante satisfeitos com a chamada Court of Admiralty23, ou, numa

tradução literal, “Corte do Almirantado”. No início, esse tribunal teria sido responsável apenas

pelas questões que envolviam o Direito Marítimo. Porém, sob a égide do Rei Henrique VIII, a

competência  do  tribunal  teria  sido  ampliada  para  todas  as  questões  comerciais  em  que

houvesse estrangeiros envolvidos. 

No entanto, no início do século XVII, no curso da disputa pelo poder entre os Stuart e

o  Parlamento,  o  tribunal  foi  acusado de  estar  muito  volúvel  às  interferências  do  rei.  Em

consequência,  a  competência  do  Almirantado  foi  reduzida  em  favor  dos  tribunais  que

aplicavam o Common Law. Diante dessa situação, os comerciantes enfrentaram o desafio de

tentar convencer os novos juízes a aplicar as bem sucedidas regras utilizadas pela Corte do

Almirantado. Assim, de acordo com Cordes (2003), eles fundamentaram a sua argumentação

dando uma nova interpretação para a Lex Mercatoria.

Foi aí que eles apresentaram-na como um sistema legal presente em os todos os países

e cuja força e vigor teria resistido ao tempo, independentemente da vontade dos legisladores.

23 Apesar de estar presentes em grande parte dos ordenamentos que adotam o sistema do  Common Law,  as
Courts of Admiralty tem origem um tanto obscura. Seus objetivos, no entanto, parecem ter se delineado ao longo
do século XIV para suprir as demandas estrangeiras relativas a saques piratas e seus respectivos pedidos de
recompensa (CASTO, 1993, p.118). De acordo com O’Hare (1979, p.91), seguiu-se à vitória inglesa na Batalha
de Sluys - um dos conflitos que iniciaram a Guerra dos Cem Anos, em 1340 – o estabelecimento de um tribunal,
presidido por um almirante, que seria responsável por administrar as questões atinentes ao comércio marítimo da
época. Esse tribunal teria se firmado em 1361 e, por determinação expressa da Corte Real, passaria a julgar todas
as questões ocorridas no além-mar de acordo com o direito marítimo e não com o Common Law. 



33

Em  virtude  disso,  essa  Lex  Mercatoria  pertenceria  ao  Direito  Inglês,  mesmo  que  não

constasse  estritamente  do  Common  Law.  Logo,  os  juízes  das  antigas  cortes  teriam,

obrigatoriamente, que levá-las em conta. 

O debate evoluiu até que, em 1610, a Câmara dos Comuns instalou um comitê cujo

objetivo era tentar impedir o rei de ampliar a competência comercial da Corte do Almirantado

sem o consentimento do Parlamento. Malynes, então, tomou parte nesse debate, pois se fosse

possível provar que existia um sistema de Direito Comercial que evoluíra separadamente do

Common Law, e, portanto, alheio à vontade do Parlamento, isso poderia dar respaldo ao ponto

de vista do rei. 

Essa  linha  de  argumentação  não  convenceu  os  juízes,  mas  esse,  segundo  Cordes

(2003), não é o ponto principal da questão. O mais importante aqui é perceber, em primeiro

lugar, que o termo Lex Mercatoria só foi utilizado com o sentido de “sistema de normas do

comércio” no Direito inglês após o início do século XVII; em segundo lugar, que ele só foi

utilizado com esse sentido porque havia um intuito político na argumentação. Com efeito,

mencionar a respeitável herança da Lex Mercatoria nesse contexto foi, claramente, não uma

declaração histórica, mas um argumento muito conveniente para uma controvérsia político-

jurídica. 

A partir de então, segundo o autor, a noção do instituto como um sistema universal e

uniforme de Direito teria ganhado “vida própria”, o que se pode perceber na argumentação do

famoso Lord Mansfield desde meados do século XVIII. Para Mansfield, a doutrina de um

Direito universal do comércio deixara de ser apenas uma arma na guerra política acerca da

competência do tribunal para ser um fato inegável, apoiado por suas próprias investigações –

investigações  essas  que,  segundo  Cordes  (2003),  são  um exemplo  claro  de  como  "fatos

históricos” podem ser fabricados. Esses "fatos" ainda hoje influenciam a discussão sem nunca

ter sido examinados a partir de uma análise histórica crítica.

Esse ponto de vista é também corroborado por Mangels (1999), para quem é possível

demonstrar,  através  de  fontes  históricas  medievais,  que  a  maneira  como  as  instituições

mercantis se desenvolveram na era medieval apenas mostra “alguma similaridade” com o

Direito Transnacional do Comércio, a que os autores ainda insistem chamar de “moderna Lex

Mercatoria”. Com efeito, ligar as leis do comércio medieval às leis do comércio atual é bem

problemático, já que isso poderia obscurecer as diferenças abissais entre as duas realidades.  

Dentre os autores que investigaram a fundo a consistência histórica do argumento,

Mangels  se  destaca  pela  apurada  descrição  histórica  do  comércio  na  Idade  Média,  que

remonta  ao  período  Carolíngeo,  quando  os  mercadores  ainda  eram itinerantes  e  corriam
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grandes riscos já que as informações sobre potenciais compradores eram muito escassas e

pouco confiáveis. Segundo ele, o comércio no período medieval era uma atividade de risco.

Especializar-se em apenas um tipo de mercadoria era economicamente inviável, de forma que

eles comerciavam tudo aquilo que prometesse um bom retorno, especialmente mercadorias

consideradas “de luxo” (LATOUCHE apud MANGELS, 1999). 

 Ao contrário do que a maioria dos autores faz parecer, transações de longa distância

de mercadorias de massa foram bastante raras durante boa parte da Idade Média24. O comércio

se desenvolvia predominantemente em feiras anuais, como a de Saint Denis, próxima a Paris,

ou  em locais  naturalmente  favoráveis  ao  encontro  entre  mercadores,  como,  por  exemplo,

Portos e localidades cortadas por rios. Não obstante, a probabilidade de que dois comerciantes

se encontrassem novamente e negociassem entre si com habitualidade, de forma a perpetuar

vínculos  negociais  era  ínfima  devido  à  instabilidade  política  da  época,  já  que  a  Europa

medieval  era  alvo  constante  de  ataques  e  invasões  de  outros  povos.  Por  esse  motivo,

transações  não  simultâneas,  se  ocorreram,  foram  raras.  Assim,  a  maioria  das  transações

comerciais  era  simultânea  e  não  tinha  como  postergar  seus  efeitos  no  tempo,  já  que  os

comerciantes  dificilmente  voltariam a  se encontrar.  Consequentemente,  a  maior  parte  das

discussões próprias do comércio atual não existia, já que não se discutia sobre variações do

câmbio,  data  de  pagamento,  condições  de  entrega  e  recebimento,  frete,  seguro,  troca  da

mercadoria, vícios, etc. 

As cidades desse período também tinham pouca ou nenhuma relação com o comércio

de longa distância. Não há registros históricos de nenhum povoado europeu do início da Era

Medieval  que  tenha  se  baseado  no  comércio  de  longa  distância  e,  posteriormente,  se

transformado em um dos polos comerciais da época (NICHOLAS, 1997, p.26). Além disso,

também não há evidências de que o comércio tenha se expandido durante os séculos IX e X

D.C.. Segundo MANGELS (1999), o que mudou nesse período foi o status dos mercadores,

que se antes não passavam de representantes de clérigos ou senhores feudais, a partir da Era

Carolingea,  provavelmente  por  causa  da  instabilidade  política,  passaram  a  ser  livres  e

independentes.

Outro ponto refutável da teoria da  Lex Mercatoria  medieval é talvez um dos mais

fortes argumentos em seu favor: a existência e, principalmente, a estrutura e funcionamento

das guildas medievais. Para grande parte da doutrina, o período crucial, que revolucionou o

comércio e teria impulsionado a  Lex Mercatoria, está entre os séculos XI e XII D.C.. É a

partir  desse  momento  histórico,  afirma  a  doutrina,  que  os  mercadores,  agora  livres  e

24 Esse cenário só começou a mudar após a formação das guildas de mercadores, como se verá logo adiante. 
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independentes,  teriam  começado  a  desenvolver  suas  próprias  instâncias  de  solução  de

conflitos e formar comunidades de viajantes para driblar invasores e saqueadores: eram as

primeiras  guildas  (as  hansas  e  as  corporações  de  mercadores),  cuja  função  principal  era

proteger os direitos de seus membros. 

Como verdadeiras  cooperativas destinadas à proteção de seus membros,  as guildas

ofereciam suporte mútuo em caso de perigo, incluindo ajuda armada contra saqueadores. Os

mercadores não seriam obrigados a fazer parte, mas aqueles que decidissem por não fazê-lo

não poderiam contar com a ajuda ou proteção de seus pares. Assim, a maioria dos mercadores

sabia que as cooperativas eram fundamentais, já que, na ausência do Estado-Nação, somente

essa união de esforços poderia tornar possível o fortalecimento e expansão dos negócios.

Com isso, a comunidade de mercadores anteciparia uma das principais funções do

Estado  Moderno:  prover  segurança  aos  seus  membros.  Com  efeito,  para  autores  como

STRENGER (1996,  p.58),  o  poder  dessas  organizações  era  tanto  que  elas  poderiam ser

facilmente  confundidas  com um  “pequeno  Estado”,  com  direito  às  funções  legislativa  e

judiciária e capacidade de “vigiar” tanto na paz quanto na guerra. Tinham patrimônio próprio,

construído  com as  contribuições  dos  associados,  além de  taxas  extraordinárias,  multas  e

pedágios. Sua magistratura seria formada por meio dos  consules mercatorum, com funções

políticas, executivas e judiciais.

Segundo  a  doutrina,  essas  corporações,  além  de  possibilitarem  a  expansão  do

comércio,  também interferiram no modo como as negociações eram feitas, principalmente

entre os seus membros. Um dos poucos relatos da época, feito por um clérigo em 1.020 D.C.,

atesta  que  os  mercadores  eram pessoas  difíceis  e  indisciplinadas  que  não honravam seus

compromissos, trapaceavam e se embriagavam constantemente. Em virtude disso, geralmente

não resolviam seus conflitos de acordo com as leis locais, mas por sua própria vontade e

sempre tentando levar vantagem (PERTZ apud MANGELS, 1999). Asssim, as corporações

(ou guildas) acabavam representando muito mais do que uma simples garantia de segurança,

pois,  numa  sociedade  pré-burguesa  extremamente  marcada  pela  divisão  estamental,

funcionavam também como representação de um vínculo de aceitação e pertencimento. 

Com a proteção das guildas e a formação de vínculos sociais entre os mercadores, as

corporações  começaram a  criar  suas  próprias  regras  e  possibilitar  que  seus  membros  se

envolvessem em negociações não simultâneas. Assim, v.g., um mercador de Amalfi ou da

Frísia25 não negociaria de acordo com as leis de Amalfi ou da Frísia, mas com as regras de sua

corporação, independentemente de onde ele estivesse.

25 Antiga província do atual território da Holanda.



36

MANGELS (1999) adverte, porém, que nem sempre as corporações atuavam de forma

autônoma e  independente,  pois  os  legisladores  medievais  ocasionalmente  concediam uma

espécie  de  “imunidade  jurisdicional”,  isentando  determinados  assuntos  da  jurisdição

tradicional através de um “alvará imperial” que daria às corporações permissão para resolver

conflitos  de acordo com suas  próprias  regras26.  Segundo afirma,  porém, isso não implica

submissão  às  autoridades  feudais,  já  que  a  concessão  de  privilégios  ou  imunidades  não

significa que essas autoridades tenham agido deliberadamente para instituir um corpo de leis

paralelas – elas teriam surgido espontaneamente. 

De acordo com o autor,  dentro das  corporações  da época,  a  emergência  de novas

instituições  teria  se  dado  de  forma  muito  parecida  com  a  maneira  como  o  Direito

Transnacional  do  Comércio  e  as  instituições  das  associações  comerciais  atuais  se

desenvolveram.  A princpal  diferença  seria  funcional:  enquanto  as  atuais  associações  não

servem para  dar  suporte  armado  e  sim para  superar  conflitos  jurisdicionais  e  unificar  as

normas transnacionais, suplantando muitas vezes os ordenamentos nacionais, as corporações

medievais suplementavam as leis existentes, já que essas últimas raramente dispunham sobre

o comércio.  

Se durante boa parte da Idade Média, a insegurança impossibilitava o crescimento do

comércio não simultâneo, as guildas permitiram que, depois de algum tempo, os mercadores

começassem a  visitar  as  feiras  com certa  regularidade  e  fazer  negócios  de  longo  prazo,

principalmente  entre  os  membros  das  corporações.  Nesse  sentido,  avançaram também as

instituições criadas pelas guildas, que passaram a se estender a novas situações de conflito.

Até  porque,  a  partir  do  século  XI,  as  transações  passaram a  ser  feitas  não  apenas  entre

membros de uma mesma corporação, mas entre membros de organizações distintas e também

com não membros (MANGELS, 1999). 

Sobre as normas criadas no seio das corporações é importante salientar a questão da

coercibilidade, pois, como mencionado, os membros de uma corporação tendiam a resolver

suas  divergências  com  base  nessas  normas,  sem  recorrer  às  jurisdições  feudais  ou

eclesiásticas. As sanções mais rigorosas eram a multa e a expulsão. Não obstante, a maioria

das normas não parece ter sido ligada a nenhum tipo de sanção jurídica, já que foi sendo

construída entre  os mercadores  uma relação de confiança baseada na boa reputação,  pois

ninguém estaria interessado em negociar com alguém que não fosse confiável. Assim, a perda

26 Alpert wrote that the Tielers claimed to have received an imperial charter that allowed them to settle disputes
according to their own rules. This may well have been the case: Occasionally, medieval rulers granted so-called
immunities,  thereby  exempting  certain  of  their  subjects  from  normal  jurisdiction (KROESCHELL  apud
MANGELS, 1999)
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da reputação em si constituía um tipo de sanção social que significaria perda de oportunidades

e  perda  da  segurança.  Já  quanto  aos  não  membros  que  desrespeitassem alguma regra  da

corporação ou algum de seus membros, esses seriam tratados como inimigos de todos. 

Além disso, a sanção de expulsão também parece ter sido adotada nas operações entre

corporações distintas. É que não obstante o contato entre membros de diferentes corporações

ter  sido  menos  usual,  relatos  que  remontam  ao  século  XII  dão  conta  da  formação  de

associações  de  guildas  entre  17  cidades  das  regiões  da  Toscana,  Lombardia,  Flandres,

Champagne, Picardy, Hainault, Ponthieu, e também por mercadores romanos que visitavam o

atual território da França. A partir desse intercâmbio teriam se formado as primeiras “cortes

arbitrais”, com os próprios mercadores atuando como árbitros (MANGELS, 1999). 

Se de um lado a consolidação do comércio entre os mercadores das corporações é

ponto pacífico, de outro lado a situação mudava bastante quando se tratava de negociações

não simultâneas entre mercadores e não mercadores. Os relatos que MANGELS (1999) traz à

tona sugerem que até a consolidação das grandes cidades e a ascensão da classe burguesa,

esse  tipo  de  negociação  era  bastante  escasso  e  os  conflitos,  quando  surgiam,  eram

solucionados por cortes feudais ou eclesiásticas.

Com o surgimento das grandes cidades, a partir do século XII, porém, esse problema

teria se resolvido, já que ali se encontravam verdadeiros “proto-estados”, com organização

política autônoma desenvolvida a partir de centros administrativos feudais ou eclesiásticos,

dotada  de  instituições  executivas,  legislativas  e  judiciais  que  foram,  gradualmente,

substituindo  as  corporações  de  mercadores,  já  que  começaram  a  dispor  sobre  diversas

questões relativas ao comércio e podiam variar consideravelmente de cidade para cidade, mas,

em geral,  conferiam aos  mercadores  liberdade  para  transitar  e  firmar  contratos,  além de

assegurar proteção para eles e suas mercadorias (king’s Peace). 

Esses privilégios eram especialmente observados nos mercados das grandes cidades do

alto medievo, pois se antes os mercadores só se sentiam seguros para transitar – embora não

ficassem muito tempo em seus destinos – devido à proteção concedida pelas corporações, a

partir de então eles seriam encorajados a permanecer nas cidades, já que estas lhes conferiam

proteção adicional, garantindo-se também a isenção de alguns tributos e a flexibilização de

alguns trâmites jurisdicionais. 

Com o tempo, os mercados se tornaram mais atrativos e seu entorno passou a ser

permanentemente  habitado;  os  privilégios,  que  antes  cabiam  apenas  aos  membros  das

corporações, foram ampliados a todos os mercadores – era o ius mercatorum.  Tal, no entanto,

não foi  feito  de  forma igualitária  para  todos:  os  comerciantes  locais  geralmente  levavam
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vantagem em relação  aos  forasteiros27.  Esses  sistemas  legais  foram os  primeiros  desde  a

Antiguidade na Europa a adotar o critério territorial ao invés do critério pessoal (MANGELS,

1999).

Além disso, em muitas cidades também foram estabelecidas cortes especiais para os

mercadores, com procedimento mais célere e decisões em única instância. Na Inglaterra, eram

chamadas de Piepowder courts28 por se destinarem aos mercadores, que, em sua maioria eram

itinerantes.  Havia  também  as  Half  tongue  juries,  cortes  constituídas,  meio  a  meio,  por

mercadores locais e mercadores de outras localidades (SCHIMITTHOFF, 1968, p.106).

Essas cortes são frequentemente comparadas aos tribunais arbitrais da atualidade e se

destacavam na época pela  possibilidade de aplicar  punições  não apenas  ao mercador  que

infringisse as regras, mas a todos os mercadores provenientes da mesma localidade, caso não

fosse possível localizar o infrator (MANGELS, 1999). 

Apesar disso, no entanto, uma análise crítica desse relato das cortes medievais faz cair

por  terra  o  mito  da  Lex  Mercatoria  medieval  como  um romântico  conjunto  de  normas

autônomo  e  universal,  já  que  o  tema  ainda  é  contestado  em  muitas  de  suas  principais

características. Sachs (2006, p.697), por exemplo, em seu relevante ensaio “From St. Ives to

Cyberspace: The Modern Distortion of the Medieval Law Merchant”, questiona até que ponto

essas cortes poderiam ser consideradas um tribunal “dos comerciantes”, ou seja, um tribunal

que pertencia à comunidade mercantil e que consistentemente impunha a sua vontade. Em seu

texto, ele utiliza como referência um estudo bastante detalhista sobre a Corte de St. Ives,

amplamente mencionada na doutrina de língua inglesa como "tribunal mercante" ou uma das

Piepowder courts, já que foi estabelecido para julgar as questões provenientes da feira de St.

Ives, muitas das quais teriam, naturalmente, cunho comercial. 

Para o autor, no entanto, o cunho comercial de grande parte das questões que eram

submetidas à corte não implica que o tribunal tenha sido uma instituição sob controle dos

mercadores.  A visão  do  direito  mercantil  medieval  como  um  sistema  legal  inteiramente

privado  -  com  princípios  jurídicos  desenvolvidos,  interpretados  e  aplicados  pelos

comerciantes – não resiste a uma pesquisa histórica um pouco mais atenta.

Nesse sentido, Sachs investigou minuciosamente as fontes de autoridade dessas cortes

no  âmbito  das  funções  executivas,  judiciais  e  legislativas.  Sua  conclusão,  analisando  as

evidências  e  os  relatos  históricos  concernentes  a  essas  três  categorias,  mostra  que  os

27 Em Lubeck, importante cidade mercantil da Europa Medieval, uma de suas codificações, datada do século
XIII, determinava, por exemplo, que nenhum forasteiro poderia apresentar provas contra um mercador local;  por
outro lado, qualquer mercador local poderia apresentar provas contra um forasteiro (MANGELS, 1999). 
28 A  expressão  “Piepowder”  vem  do  latim  “pede  pulverosus”  e  significa,  numa  tradução  literal,  “pés
empoeirados” (SOANE, 1847, p.161).
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comerciantes não exerceram qualquer monopólio de autoridade sobre as questões submetidas

ao tribunal. Tanto na teoria quanto na prática, a Corte de St. Ives mostrou-se uma criação do

rei  da  Inglaterra  e  do  abade  de  Ramsey.  Os  mercadores  podem até  ter  exercido  alguma

influência na tomada de decisões em relação ao tribunal, mas as evidências em St. Ives não

indicam a existência de uma comunidade mercantil radicalmente independente e autônoma.

Aliás, de acordo com o autor, o poder que a comunidade mercantil exercia no tribunal

não era exclusividade de St. Ives ou dos tribunais mercantis em geral, mas era comum aos

tribunais  locais  em toda  a  Inglaterra.  O mesmo poderia  ser  dito  para  muitas  das  normas

substantivas legais aplicadas em St. Ives, que estavam sujeitas ao controle da Coroa e do

abade e que se pareciam muito com as de outros tribunais locais. Ou seja, a própria noção de

um  sistema  legal  reservado  aos  comerciantes  seria  incoerente,  já  que  na  sociedade

extremamente  extratificada  da  Idade  Média,  os  comerciantes  não  gozavam  do  status  de

“classe separada e distinta” (SACHS, 2006, p.698).

Percebe-se, pois, de todo o exposto, que assim como mito das raízes históricas da Lex

Mercatoria na Antiguidade, também a alegação de que teria existido um sistema autônomo e

universal de normas relativas ao comércio na Idade Média não resiste a uma investigação

mais cuidadosa e parece, mais uma vez, ter sido criada para dar mais credibilidade ao tema. 

1.2.3 O período Pós-Medieval e a construção teórica de uma  Lex Mercatoria: a teoria

clássica

É interessante notar como o advento da Era Moderna e o início da Era Contemporânea

parecem deixar  uma  lacuna  na  teoria  da  Lex  Mercatoria,  já  que  seus  defensores  não  se

dedicam a estudar esse intervalo de tempo com tanta ênfase quanto a Idade Média. Salvo por

raras  exceções,  as  menções  ao  desenvolvimento  pós-medieval  desse tão  celebrado direito

transfronteiriço são limitadas a alguns poucos relatos e algumas poucas regiões do Ocidente.

É o caso, por exemplo, da menção que Berman e Kaufman (1978, p. 227) fazem à presença

desse direito autônomo na jovem república norte-americana. 

Nesse contexto,  os autores  apontam como marco jurídico o caso “Swift  v.  Tyson”,

julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1842, em cuja decisão se pode encontrar

a menção a normas comerciais pertencentes não a um único país, mas ao mundo comercial.

Segundo os autores, embora o caso não tenha sido decidido com base nessas normas, mas sim

em  normas  da  federação  norte-americana,  nos  costumes  comerciais  da  época  elas  eram

amplamente aplicadas.  Para eles,  no entanto,  o desenvolvimento do Estado-Nação acabou
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facilitando a incorporação dessas normas autônomas em códigos e leis nacionais, esfacelando-

se assim a ideia de uma Lex Mercatoria transnacional, que só viria a ressurgir no Sec. XX. 

Com efeito, porém, não foi tanto o desenvolvimento das práticas comerciais na era

pós-medieval  ou  o  real  surgimento  de  um sistema  autônomo  e  independente  de  normas

jurídicas para o comércio que chamou atenção: muito mais estrondoso e barulhento foi o

desenvolvimento,  já  na  Era  Contemporânea,  de  diversas  teorias  sobre  a  enigmática  Lex

Mercatoria,  surgidas  principalmente  entre  as  décadas  de  1960  e  1990.  Com  Berthold

Goldman e Clive Schimitthoff  como dois de seus maiores expoentes,  são elas as grandes

responsáveis  pela  construção do mito  da  “herança histórica” do Direito  Transnacional  do

Comércio. 

Segundo  HATZIMIHAIL  (2008,  p.182),  porém,  os  dois  autores  foram  bastante

influenciados pelo contexto histórico em que viviam, e,  embora apresentassem visões um

pouco distintas do tema, foram levados a criar suas teorias muito mais por razões práticas do

que teóricas, o que talvez explique as diversas críticas que a doutrina atual faz às conclusões a

que ambos chegaram acerca de fatos históricos hoje bastante contestados.

Nesse sentido,  Goldman afirma  que  antes  mesmo do início  da década  de  1960,  a

comunidade internacional, motivada pelas restrições próprias das jurisdições nacionais, teria

tentado criar um sistema autônomo de leis para organizar o comércio internacional. Havia

uma tendência entre os juristas da época de afirmar a existência de um direito “comum” aos

hemisférios Norte e Sul, dirigindo as transações internacionais. Como o período do pós-guerra

ficou caracterizado pela polarização do mundo durante a Guerra Fria e por muitas disputas

políticas  e  econômicas,  a  utilizar  o  direito  estatal  poderia  significar  diversos  entraves  ao

interesse das partes (HATZIMIHAIL, 2008, p.182).

Para o autor,  criou-se a partir  daí,  numa reconstrução sistemática que remontava à

Antiguidade,  um  comércio  independente  das  legislações  nacionais.  Com  normas  que

abrangeriam todo o conjunto de relações econômicas internacionais, a  Lex Mercatoria teria

origem privada e espontânea, e se apresentariam em constante e rápido crescimento, pois já na

década de 1960 teria tomado corpo uma estrutura própria (GOLDMAN, 1964, p.181)

Marcado pela constante atuação nos tribunais arbitrais, Goldman deu grande destaque

aos laudos da arbitragem em sua teoria. Com efeito, um de seus mais importantes escritos,

que influenciou a doutrina a ponto de BERGER (2010, p.1-2) apontar que sem ele talvez as

teorias  da  “Nova Lex  Mercatoria”  nunca  tivessem existido,  foi  um dos  primeiros  artigos

escritos por Goldman sobre o tema, publicado em 4 de outubro de 1956, no periódico francês

Le Monde, no início dos eventos que ocasionaram a Crise de Suez (Guerra de Suez).
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Com  efeito,  a  Universal  Suez  Ship  Canal  Company,  ou  apenas  Suez  Company,

companhia formada com capital francês, britânico e egípicio, responsável pela construção e

operação  do  canal  de  Suez,  foi  surpreendida  pelo  anúncio,  em julho  de  1956,  de  que  o

governo egípicio  pretendia  nacionalizá-la  e  fechar  o  Canal  de  Suez  para  as  embarcações

israelenses (SHAW, 1995, pp.320-330).

Em seu ensaio para o jornal francês, analisando a disputa entre um Estado Nacional e

um  ente  privado,  Goldman  argumenta  que  a  Suez  Company,  conquanto  pudesse  ser

considerada uma pessoa jurídica de direito privado, não era nem egípcia, nem inglesa, nem

francesa,  nem mesmo  multinacional.  Tendo  em vista  a  sua  peculiar  estrutura  de  capital,

organização e os efeitos globais de sua atividade empresária, Goldman comparava-a ao Banco

Mundial e à Cruz Vermelha, e a caracterizava como uma sociedade internacional diretamente

relevante para a ordem jurídica internacional. 

A partir desse artigo, Goldman deu o primeiro passo para lançar as bases de sua teoria

sobre a Lex Mercatoria, que ele afirma possuir características típicas de um sistema jurídico

ou ordem legal, tais como: a especificidade das normas e do grupo social a que ela se destina;

a  percepção dessas normas como um todo e a existência de órgãos capazes de aplicá-las

(HATZIMIHAIL, 2008, p.183).  Ainda segundo o autor,  estariam no âmbito desse sistema

jurídico as relações internacionais de troca das quais fossem parte: de um lado, uma empresa

privada ou uma empresa pública atuando como privada; e, de outro lado, uma empresa de

mesma natureza,  ou uma pessoa jurídica de direito  público (como,  v.g.,  uma organização

internacional), ou ainda um Estado ou coletividade pública subordinada (MAZZUOLI, 2003,

p.42).

Além  de  Goldman,  o  outro  grande  nome  da  área,  Clive  Schimitthoff,  fez  suas

primeiras menções à Lex Mercatoria ainda antes do ínicio da Guerra Fria. Suas contribuições

sobre o tema, no entanto, foram majoritariamente indiretas. Na Conferência Econômica de

Londres sobre as fontes do Direito Transnacional do Comércio, o autor já apontava que a

conjuntura  política  de  divisão  entre  Ocidente  e  Oriente  teria  “envenenado”  as  teorias

nacionais  do  direito  privado  e  que  o  sistema de  normas  do  comércio  poderia  ter  caráter

instrumental,  funcionando  como  elo  entre  os  dois  lados,  independentemente  do  sistema

jurídico e das divergências políticas (SCHIMITTHOFF apud HATZIMIHAIL, 2008, p.176).

Para ele, apesar de essa  Lex Mercatoria ser um “fenômeno totalmente novo”, para

compreendê-la  seria  necessário  olhar  para  o  passado,  retrocedendo  à  Idade  Média  para

projetar  como,  provavelmente,  voltaria  a  ser  na  Idade  Contemporânea:  complexa,
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assistemática e multiforme,  com muito vigor,  realismo e originalidade (SCHIMITTHOFF,

1968, p.112). 

Goldman e Schimitthoff, no entanto, não foram os únicos a tratar do tema e denominá-

lo Lex Mercatoria. Outros autores, que serão estudados a seguir, também contribuíram para o

desenvolvimento teórico, quer para concordar com a natureza jurídica do sistema normativo –

e, com isso, adicionar adjetivos à nomenclatura e um ou outro detalhe às teorias pré-existentes

– seja para livrar as normas do comércio transnacional de qualquer traço de juridicidade. São

os autores clássicos que, impulsionados principalmente pelos escritos de Berthold Goldman,

dominaram os debates sobre o assunto entre a década de 1960 e o início da década 1990,

trazendo,  no  entanto,  sempre  uma  abordagem  marcada  pela  influência  do  monismo

juspositivista. 

1.2.4 A Lex Mercatoria, seus adjetivos e o Direito Transnacional do Comércio

Passada a euforia que se seguiu aos escritos de Goldman, no entanto, principalmente

em virtude de teorias que colocavam em xeque a existência da Lex Mercatoria ao apontar as

deficiências lógico-argumentativas das primeiras  teorias,  como se verá adiante,  a doutrina

especializada passou por um período de silêncio e calmaria. 

No final dos anos 1990, no entanto, alguns autores, influenciados por novas correntes

jusfilosóficas que questionavam fortemente o monismo juspositivista e a idealização de um

Direito necessariamente subordinado à figura do Estado, retomaram as discussões e passaram

a enfrentar  o  tema  sob  outro  viés.  Encabeçadas  por  Gunther  Teubner  e  Ralph  Michaels,

conquanto não façam uma investigação muito detalhada do conteúdo desse  novo sistema

normativo, as novas teorias esforçam-se por demonstrar sua natureza jurídica e são tomadas

como referencial teórico na construção dessa tese. 

TEUBNER (2002,  p.  199),  v.g.,  utiliza-se  do  pluralismo  jurídico  para  apontar  os

processos  de  globalização  como  principais  desconstrutores  da  estrutura  hierárquica  das

normas positivistas. Para ele, normas oriundas de regimes privados têm sido tradicionalmente

subjugadas pela moldura hierárquica das constituições nacionais.  Quando essa moldura se

rompe,  uma  nova  moldura  heterárquica,  que  abarque  também essas  normas,  passa  a  ser

necessária.
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Nesse contexto, é possível visualizar claramente, segundo ele, a  Lex Mercatoria. O

“Direito Econômico Global”29 seria apenas parte do sistema do Direito,  com um “centro”

subdesenvolvido e uma “periferia” bem desenvolvida. A Lex Mercatoria ou, como prefere a

autora, o Direito Transnacional do Comércio, como se verá na terceira parte desse trabalho,

representaria  a  porção  do  Direito  Econômico  Global  que  opera  na  periferia  do  sistema,

acoplada  estruturalmente  às  transações  econômicas  e  às  organizações  econômicas  globais

(TEUBNER, 1997, p.10). 

Teubner enxerga o tema de forma vanguardista, identificando vários fenômenos que,

pelas teorias positivistas tradicionais, teriam evidente ligação com o Estado, mas, conforme o

autor,  podem  ser  alocados  dentro  do  que  denomina  “Direito  Comercial  Global”.  Como

exemplo,  têm-se  as  tentativas  de  unificação  e  harmonização  da  legislação  comercial  por

tratados internacionais e por agências nacionais e ainda a atuação dos tribunais nacionais, que

tentam adaptar sua legislação local às exigências mundiais. A Lex Mercatoria Propria (ou

apenas Lex Mercatoria), no entanto, seria o caso mais difícil de produção pluralista do Direito

em base não-política e não-nacional.

Para Teubner, esse Direito Comercial Global pertence a uma pluralidade fragmentada

de discursos jurídicos, que independe do foco: Direito estatal ou normas de justiça privada.

Para o autor, não é o Direito dos Estados-Nação que pode determinar a natureza nacional ou

global desse sistema, mas uma representação simbólica das pretensões de validade.  Nesse

sentido, não é nem a estrutura e nem a função, mas o código binário que vai definir o que é

lex proprium, seja no âmbito local ou global do Pluralismo Jurídico (TEUBNER, 1997, p.11).

Ralph Michaels, a seu turno, também adota uma perspectiva pluralista para questionar

as antigas teorias da  Lex Mercatoria,  criticando sua suposta genealogia e apartando-se da

herança  histórica  por  ela  sedimentada.  Ele  vai  além ao dizer  que o fenômeno normativo

presente no comércio global dos dias atuais não se trata da oposição entre um Direito a-

nacional e um Direito Estatal.  Segundo Michaels, embora uma  Lex Mercatoria a-nacional

pudesse  existir  em  teoria,  a  “verdadeira  Lex  Mercatoria”30,  a  cuja  ascensão  se  assiste

atualmente,  seria  um emergente  Direito  Comercial  Global  que  combina  livremente  tanto

elementos nacionais, quanto elementos não nacionais, dentro da estrutura sistemática proposta

pelo jusfilósofo alemão Niklas Lühmann.

29  Termo utilizado pelo autor. 
30  Embora  o  autor  enfatize  a  emergência  de  um  novo  fenômeno,  totalmente  distinto  das  manifestações
anteriores  do  comércio,  ele  opta  por  preservar  a  antiga  nomenclatura,  adicionando-lhe  apenas  o  adjetivo
“verdadeira”.
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Para ele, esse Direito transnacional representaria um desafio ainda maior que a ideia

de um Direito  a-nacional,  já que esse último seria  necessariamente vinculado à figura do

Estado-Nação. A velha dicotomia “Direito a-nacional x Direito estatal” que permeia o debate

sobre o tema torna-se obsoleta. A “verdadeira Lex Mercatoria¨ ou o “Direito Transnacional do

Comércio”,  para  a  autora,  marca  a  passagem no  Direito,  juntamente  com outras  aldeias

jurídicas  globais,  de  uma  distinção  segmentar  para  uma distinção  funcional.  É  o  Direito

transnacional, que vai além do Estado (MICHAELS, 2007, p.448).

Como se verá adiante, principalmente na terceira parte do trabalho, essa nova linha

doutrinária rompeu com os referenciais do passado e criou uma teoria completamente nova.

Isso não significa, no entanto, que a nova corrente seja perfeita e não apresente quaisquer

lacunas. Ao contrário, um dos objetivos mais importantes desse trabalho foi tentar lidar com

as  lacunas  desses  referenciais  teóricos  para,  a  partir  daí,  construir  uma teoria  própria  (e

passível, obviamente, de suas próprias lacunas e erros).

Nesse sentido, uma das primeiras críticas foi feita já no tópico inicial: a questão da

nomenclatura. É que não obstante a ruptura com a doutrina do passado e suas esdrúxulas

ligações com o período medieval e toda a carga genealógica que o termo “Lex Mercatoria”

carrega, a doutrina atual não ousou apartar-se dele. Ao contrário, deu continuidade ao hábito

anterior de rebatizar as antigas teorias adicionando-lhe adjetivos como “nova”, “novíssima” e

“verdadeira”31. 

Além disso, apesar da clareza e profundidade, essa nova doutrina parece, tal como os

autores clássicos que trataram do tema,  também não ter  o intuito de se debruçar sobre o

conteúdo desse tão controverso sistema normativo. Por esse motivo, a autora resolveu lançar-

se ao desafio para apontar o quê, afinal, entende como parte desse Direito Transnacional do

Comércio. Essa tarefa era não apenas necessária, mas imperativa na construção de uma teoria

que pretende abordar senão todas, ao menos as principais nuances do tema.  

Outro ponto muito importante, que a autora fez questão de esmiuçar na segunda parte

desse trabalho, foi o amadurecimento teórico do tema em relação ao monismo juspositivista.

Como se verá adiante, o problema da juridicidade das normas transnacionais do comércio

sempre repousou numa visão do Direito própria do positivismo jurídico. Durante a segunda

metade do século XX, tanto os autores que defendiam a existência de normas jurídicas no

âmbito do comércio internacional, quanto aqueles que a refutavam esbarravam sempre nos

limites da teoria juspositivista. 

31 Essa crítica à  nomenclatura é  também uma autocrítica,  já  que a autora,  no início de sua pesquisa,  pela
ausência de maturidade do tema, como já se explicou no primeiro tópico desse capítulo, também não ousou
enfrentar o problema.  
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Assim, por entender que era necessário desvincular-se dessas limitações e apontar o

tema  como  um  fenômeno  completamente  novo,  que  segue  uma  tendência  de

transnacionalidade no Direito,  a autora vai além de seus referenciais  teóricos,  que apenas

indicam suas bases pluralistas, e volta-se também à desconstrução do monopólio do Direito

Estatal,  no  intuito  de  tentar  demonstrar  como  o  Direito  Transnacional  do  Comércio  é,

inquestionavelmente, um sistema composto por normas jurídicas.

CAPÍTULO II

AS TEORIAS CLÁSSICAS 
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2.1 O controverso debate teórico

A existência,  definição,  natureza  jurídica  e  conteúdo  do  Direito  Transnacional  do

Comércio, como já se sabe,  passam longe de navegar em mansas águas. Nesse sentido, a

literatura jurídica internacional, a partir da segunda metade do século passado, é farta em

artigos e livros sobre a até então batizada (e re-batizada infindáveis vezes)  Lex Mercatoria,

que apresentam as diversas correntes sobre o tema.

De  acordo  com  Klaus  Peter  Berger  (2010,  p.6),  os  trabalhos  de  Goldman  e

Schimitthoff publicados no início da década de 1960 lançaram as bases para o que ele chama

de “tumultuado” debate acerca da chamada Nova Lex Mercatoria. Nenhum outro assunto, no

âmbito do “Direito do Comércio Internacional”32, segundo o autor, teria sido tão controversa e

ardentemente debatido. Desde a sua primeira publicação, a ideia de Goldman de um sistema

legal  autônomo teria  causado  “ondas  de  choque”  na  tradicional  doutrina  positivista.  E  o

debate teria dividido a doutrina em três grupos distintos: os “transnacionalistas”, defensores

de sua existência;  os “intermediários”,  que embora criticassem a corrente anterior,  não as

negavam completamente e, por último, os “tradicionalistas”, compostos pela teoria crítica.   

Cada  uma,  no  entanto,  atribui  características  e  formas  de  apresentação  bastante

distintas, que variam ao longo do tempo e do contexto em que ela está inserida. E como não

poderia deixar de ser, muitas foram também as teorias que criticaram o conceito desenvolvido

por  esses  autores,  afirmando  a  impossibilidade  de  existência  de  um corpo  autônomo  de

normas desconectado de qualquer ordenamento nacional ou comum a todos os ordenamentos,

pois, caso o fosse, seria necessariamente incompleta e ilógica. Para alguns, um sistema dessa

natureza não poderia ser muito complexo e teria de se resumir a alguns princípios básicos

como o princípio da boa-fé e o pacta sunt servanda. 

Ou seja, as teorias clássicas sobre o tema, conquanto bastante complexas e distintas em

suas características, podem ser agrupadas basicamente em três correntes: as que defendem a

existência de uma Lex Mercatoria, aqui chamadas de “teorias apologéticas”; as que defendem

uma posição intermediária, aqui chamadas de “teorias intermediárias” e as que criticam essa

possibilidade, ora denominadas “teorias críticas”. Para os fins deste trabalho, serão abordadas

apenas as que melhor demonstram as divergências e convergências. Alerta-se, contudo, para a

32 “International Commercial Law” é a expressão usada pelo autor. 
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possível existência de outras teorias menos conhecidas ou com poucas variações em relação

as que serão apresentadas. 

 

2.2 Teorias apologéticas

2.2.1 Berthold Goldman

Apesar de responsável por grande parte do “romance da Lex Mercatoria”, Goldman é,

sem dúvidas, um dos maiores teóricos do tema. O grande despertar para o assunto, surgido já

na  década  de  1960,  talvez  tivesse  tardado  mais  uma  ou  duas  décadas  não  fosse  a  sua

contribuição. Com uma genealogia que retrocede da Era Contemporânea até a Roma Antiga,

cujo  ius  gentium ele  chamou  de  “ilustre  precursor”,  o  autor  criou  uma  narrativa  quase

mitológica, cuja epopeia repousa na afirmação de que o comércio internacional é autônomo e

independente das legislações nacionais (GOLDMAN, 1964, p.181). 

Segundo HATZIMIHAIL (2008,  p.183),  numa narrativa  cíclica,  a  ideia  chave tem

sempre os seus dias de glória. Depois, por fatores intrínsecos ou extrínsecos, vem o declínio,

que pode ser seguido por um retorno triunfal. A narrativa cíclica de Goldman, não só é posta

nesses  termos,  como também pode parecer,  a  um leitor  desavisado,  um simples  romance

literário. Em suas próprias palavras, a Lex Mercatoria é uma respeitável senhora que, mesmo

depois de morta e renascida por duas vezes, ainda precisa enfrentar dores e questões próprias

da juventude33 (GOLDMAN, 1983, p.3). 

Ao contrário da maior parte da doutrina, não é o período medieval que mais lhe chama

a atenção, mas o  ius gentium romano – ele dedica mais espaço em sua narrativa ao direito

romano do que ao subsequente declínio e posterior renascimento da Lex Mercatoria na Idade

Média. Como “ilustre precursor” desse sistema normativo, o  ius gentium romano é tido por

Goldman  como  uma  fonte  de  Direito  formal  e  autônoma:  um  sistema  de  direito

“internacional”  privado  muito  mais  antigo  e  distinto  da  tradicional  “escolha  da  lei”34

(GOLDMAN, 1979, p.475). 

Segundo ele, o praetor peregrinus seria um exemplo de autoridade romana que, sem

dúvidas, sofreu influências dos costumes do comércio “internacional” e, posteriormente, dos

33 “Lex mercatoria is a venerable old lady who has twice disappeared from the face of the earth and twice been
resuscitated. At the present moment, she still must content with some growth pains ordinarily associated with
youth.  My  topic  today  is  principally  these  problems  of  adolescence  which  lex  mercatoria  is  currently
confronting.”
34 O termo em inglês  é  “choice  of  law”  e  não  tem correspondente  exato  em português.  Porém,  significa,
basicamente, o processo de escolha da lei aplicável quando há conflito de leis. 
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elementos menos formalistas  do próprio direito  romano (GOLDMAN, 1983, p.3).  Porém,

apesar da certeza do autor, há muito mais especulações do que evidências históricas sobre o

ius gentium, conforme explanação feita no primeiro capítulo desse trabalho. 

Avançando  na  narrativa,  Goldman  aponta  que  a  queda  do  Império  Romano  (e  a

unificação  de  seu  sistema  jurídico)  e  a  desintegração  das  relações  econômicas

“internacionais”  da  Antiguidade,  marcaram  a  primeira  morte  da  Lex  Mercatoria. Seu

renascimento teria se dado apenas na Idade Média, quando, sob diferentes denominações e em

diferentes locais, ela teria triunfalmente ressurgido35. 

De fato,  Goldman,  ao  se referir  ao  período medieval  da  Lex Mercatoria,  coloca-a

como um fenômeno isolado,  manifestado de maneira  distinta  e  em diferentes  lugares.  E,

diferentemente de outros autores, como Schimitthoff, por exemplo, não faz qualquer menção

à  figura  dos  mercadores.  O  direito,  nesse  caso,  apareceria  de  maneira  completamente

espontânea (HATZIMIHAIL, 2008, p.186).

Seguindo-se a esse renascimento, a Lex Mercatoria, segundo o autor, teria entrado em

uma espécie  de  “hibernação”  cujo  fim se  deu não  com um retorno  triunfal,  mas  com a

destruição (a segunda morte) desse sistema pela progressiva afirmação do poder individual

dos Estados. O grande rival dos tempos modernos seria o Leviatã de Thomas Hobbes, e não

as nações em si.

Para  Goldman,  o  surgimento do Estado-Nação na Era Moderna  é  um exemplo de

regressão. A emergência do Estado como expressão máxima do poder teria levado à sujeição

das relações econômicas internacionais às leis positivadas, que, por sua vez, são regidas por

normas colisionais instituídas por cada Estado separadamente para regular os conflitos de leis.

Ou seja, as normas positivadas estariam em franca oposição à Lex Mercatoria.

Após isso, no romance contado por Goldman, o renascimento do tema se dá apenas no

século XX, quando os juristas do Oriente e do Ocidente repentinamente “descobriram” que a

maneira como o comércio internacional é regulado hoje é a mais insatisfatória possível. Nesse

sentido, o autor cita o posicionamento de dois juristas: René David e Tudor Popescu. Para

ambos, a unificação do direito internacional privado é necessária. Contudo, enquanto David

dá  grande  importância  ao  direito  costumeiro,  espontaneamente  criado  pela  interação  dos

mercadores  no  âmbito  do  comércio  internacional,  para  Popescu,  somente  os  tratados

internacionais teriam valor legal (HATZIMIHAIL, 2008, p.187).

35 Segundo Goldman, a  Lex  Mercatoria teria surgido como Law Merchant,  na Inglaterra;  droit de fores,  na
França; e  ius mercatorum na Itália; além dos usos e costumes comerciais codificados na França por Jacques
Savary, no final do século XVII.



49

 Nesse sentido, Goldman, alinha seu pensamento ao de David quanto à aceitação do

costume  internacional  como fonte  do  direito.  Para  ele,  poderiam ainda  ser  parte  da  Lex

Mercatoria os princípios gerais do Direito e os princípios do Direito Internacional. Aqui, mais

uma vez, é necessário ressaltar também que ele dificilmente faz alguma referência explícita

aos mercadores como criadores de normas. Não é neles, e sim na arbitragem, que o autor

encontra argumentos para rebater os céticos que propugnam pela inexistência de uma societas

mercatorum (HATZIMIHAIL, 2008, p.187). 

Afinal,  como  professor  e  advogado  com  forte  atuação  na  arbitragem  comercial

internacional, Goldman era conhecido em seu meio como Grand Old Man36 e provavelmente

foi motivado a criar a teoria da  Lex Mercatoria como sistema legal por razões práticas e

teóricas. Muito menos preocupado do que Schimitthoff com a Guerra Fria ou o contraste entre

o  direito  romano-germânico  e  o  common  law,  interessava-se  mais  pelos  conflitos  pós-

coloniais que opunham os hemisférios Norte e Sul.  

 Já naquela época, os advogados do Ocidente tendiam a defender tanto a neutralidade

do direito das metrópoles, como a existência de um direito “comum” aos dois hemisférios ,

responsável  pelas  transações  do  comércio  internacional.  Nesse  sentido,  o  período  de

descolonização foi  marcado por  muitas  disputas  políticas  e  econômicas  e  a  utilização do

direito estatal poderia ser vista como prejudicial ao interesse das partes.

Com o artigo  Frontières du droit  et  lex  mercatoria, publicado na edição n° 09 do

anuário de teoria do Direito “Archives de Philosofie du Droit”, na França, Goldman debuta

com sua teoria ao definir a Lex Mercatoria como fonte do Direito, afirmando que cada uma de

suas  normas,  com  origem  privada  e  espontânea,  é  uma  norma  jurídica  por  si  própria

(GOLDMAN, 1964, p.189). 

De  acordo  com  ele,  a  Lex  Mercatoria abrange  os  usos  e  costumes  do  comércio

internacional  (as  práticas  usualmente  seguidas  nesse  ramo  do  comércio)  e  as  normas

transnacionais  (todas  as  normas  que  não  emanem de  um sistema jurídico  nacional)  e  se

destina a regular o conjunto de relações econômicas internacionais. Ou seja, estariam sob sua

égide as relações internacionais de troca das quais sejam parte: de um lado, uma empresa

privada ou uma empresa pública atuando como privada; e, de outro lado, uma empresa de

mesma natureza,  uma pessoa jurídica de direito  público,  um Estado ou,  por  último,  uma

coletividade pública subordinada (MAZZUOLI, 2003, p.42).

36  “Grand Old Man” é uma pessoa muito respeitada, que foi, durante muitos anos, a mais importante figura (ou
uma  das  mais)  de  determinada  área  do  conhecimento.  Para  ver  a  definição  completa,  acesse:
http://dictionary.reference.com/browse/grand old man.

http://dictionary.reference.com/browse/grand%20old%20man
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Com uma visão mais restritiva do tema, Goldman critica as teorias mais abrangentes,

tais como a de Clive Schimitthoff. Para ele, a  Lex Mercatoria não poderia abranger normas

nacionais, dada sua espontaneidade. Por ser composta de normas  ad hoc transnacionais, o

sistema automaticamente excluiria qualquer fonte estatal ou interestatal (GOLDMAN, 1987,

p.14).

Quaisquer  tentativas  de  incorporação  das  normas  costumeiras  do  comércio  pelos

ordenamentos  estatais  deveria  ser  excluída  de  seu  âmbito,  pois  este  abrangeria  somente

normas de origem profissional, ou regras costumeiras e princípios internacionais. Além disso,

Goldman  também  propugna  a  incompletude  do  sistema  jurídico  em  questão.  A  Lex

Mercatoria,  dotada de autonomia,  caminharia  ao lado dos ordenamentos  nacionais,  sendo

apenas mais uma fonte formal do Direito (com a mesma eficácia dos ordenamentos). Ou seja,

os comerciantes se sentiriam obrigados a observar  tanto os usos e costumes do comércio

internacional quanto os ordenamentos nacionais (GOLDMAN, 1983, p.8).

De acordo com o autor, os laudos arbitrais internacionais comporiam a principal fonte

formal do sistema. Para ele,  a arbitragem seria usada para alcançar  resultados justos sem

limitar os árbitros às legislações nacionais. Isso não significaria, no entanto, a submissão das

partes a possíveis arbitrariedades. Nenhuma parte se submeteria a uma corte que baseasse os

seus laudos em decisões arbitrárias, já que as normas estabelecidas pelos usos e costumes dos

mercadores funcionariam como fonte material do sistema (GOLDMAN, 1983, p.18). 

Para  HATZIMIHAIL,  edificar  o  caráter  jurídico  da  Lex  Mercatoria foi  apenas  o

primeiro passo de Goldman. Em seus últimos trabalhos, ele ainda fez emergir a ideia de que

esse  conjunto  de  normas  estaria  gradativamente  adquirindo  características  típicas  de  um

sistema jurídico ou ordem legal, tais como: a especificidade de suas normas, a destinação

social; a percepção dessas normas pela sociedade e a existência de órgãos capazes de aplicá-

las (HATZIMIHAIL, 2008, p.183). 

2.2.2 Clive Schimitthoff

Ao lado de Berthold Goldman, Schimitthoff também é considerado um dos maiores

expoentes  do  tema.  Com vasta  atuação  na  advocacia,  participou  de  maneira  decisiva  na
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arbitragem comercial  internacional  e  protagonizou casos  célebres  do Direito  Internacional

Privado, como, v.g., o caso Barcelona Traction37 (HATZIMIHAIL, 2008, p.175). 

Apesar da produção acadêmica, sua contribuição nessa área foi muito mais pragmática

do  que  doutrinária,  com  diversas  menções  que  tangenciaram  indiretamente  o  tema.  Sua

primeira referência à  Lex Mercatoria se deu na Conferência de Londres sobre as fontes do

Direito  Comercial  Internacional,  já  no  contexto  da  Guerra  Fria.  De  fato,  a  posição  de

Schimitthoff foi claramente influenciada por esse cenário ideológico. Para ele, a conjuntura

política de divisão entre Oriente e Ocidente teria “envenenado” as teorias nacionais do Direito

Privado, de forma que o “Direito do Comércio Internacional” poderia funcionar como ponte

entre os dois lados, já que, segundo observou, suas normas eram praticamente as mesmas em

todo o mundo, independentemente da posição econômica (se economia de livre mercado ou

não) e da herança jurídica (se proveniente do sistema Anglo-saxônico ou Romano-germânico)

(SCHIMITTHOFF apud HATZIMIHAIL, 2008, p.176). 

Com uma visão mais abrangente que a de Goldman, ele afirmava que a tendência do

Direito Comercial como um todo era se distanciar das restrições dos ordenamentos nacionais

para trilhar uma concepção universal do “Direito do Comércio Internacional”38 (OSMAN,

1992, p.13). Então, para dar maior credibilidade ao projeto e defender o seu ponto de vista,

conquanto afirmasse ser a Lex Mercatoria um “fenômeno completamente novo”, ele também

sustentou a  existência  de uma genealogia (SCHIMITTHOFF apud HATZIMIHAIL,  2008,

p.177). 

E  para aprimorar  ainda mais  essa  estratégia,  a  história  contada por  Schimitthoff  é

inserta em uma narração evolutiva e progressiva,  na qual cada fase adiciona mais e mais

qualidades à Lex Mercatoria, além de expandi-la geograficamente. Todos têm seu lugar nessa

narrativa:  profissionais,  juízes  visionários,  experientes  legisladores  e,  principalmente,  a

comunidade de mercadores (HATZIMIHAIL, 2008, p.181). 

Ao contrário de Goldman,  no entanto,  Schimitthoff  aponta a  Idade Média e não a

Idade Antiga, como berço desse sistema normativo. Em sua primeira fase, a Lex Mercatoria

teria se formado como um corpo de regras costumeiras internacionais que direcionavam a

comunidade internacional de mercadores através dos portos e feiras; na fase posterior, ela

37 O caso da companhia Barcelona Traction, Light & Power Co., Ltd. foi instruído perante a Corte Internacional
de  Justiça e  tramitou entre  1962 e 1970.  Nele,  o  Governo Belga  solicitou reparação por parte  do governo
Espanhol por danos causados aos seus nacionais, acionistas da companhia canadense  Barcelona Traction, que
tinha como objeto a criação de um sistema de geração e distribuição de energia na Catalunha, Espanha. Ver:
http://www.cedin.com.br/site/pdf/jurisprudencia/pdf_cij/casos_conteciosos_1962.pdf ou
http://ita.law.uvic.ca/documents/ICJ-BarcelonaSecondDecision.pdf.
38 “International Commercial Law”. 

http://ita.law.uvic.ca/documents/ICJ-BarcelonaSecondDecision.pdf
http://www.cedin.com.br/site/pdf/jurisprudencia/pdf_cij/casos_conteciosos_1962.pdf
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teria sido incorporada aos ordenamentos jurídicos nacionais,  em vários países, em tempos

distintos e por diferentes razões; na terceira e última fase, a fase contemporânea, haveria uma

tendência  de  unificação  do  “Direito  Comercial  Internacional”  (SCHIMITTHOFF  apud

HATZIMIHAIL, 2008, p.178).

De acordo com o autor, a Lex Mercatoria medieval seria composta de um corpo de leis

costumeiras, criadas espontaneamente por um grupo de mercadores “internacionais” bastante

cosmopolitas,  sem  qualquer  influência  de  operadores  do  Direito  e  sem  vinculação  com

instituições políticas locais (SCHIMITTHOFF, 1968, p. 106). O Direito praticado nas feiras

seria quase tão universal quanto o direito canônico, por exemplo. 

Os  costumes  relativos  ao  comércio  realizado  por  via  marítima  também  são

considerados determinantes por Schimitthoff. Eles teriam se originado com os Fenícios e os

Gregos, através da conhecida Lei de Rodes, entre 600 e 800 a.C.. Logo após, o Consolato del

Mare teria  se tornado o “código marítimo” do Mediterrâneo; esse mesmo código teria se

disseminado no Atlântico com os julgamentos de Oléron, que se tornariam, posteriormente, a

base do direito marítimo da Inglaterra (SCHIMITTHOFF apud HATZIMIHAIL, 2008, p.178).

Com efeito, além da universalidade, a Lex Mercatoria medieval também seria marcada

pela “internacionalidade”, característica que, segundo o autor, dever-se-ia a quatro fatores: o

“efeito unificador” do direito praticado nas feiras; a universalidade dos costumes do comércio

marítimo; as cortes especiais que cuidavam das disputas comerciais e a atividade dos notários

públicos. 

Fica claro, pois, que a  Lex Mercatoria medieval de Schimitthoff tem como principal

fonte o costume, seja o do comércio marítimo, seja o costume internacional dos mercadores.

Nesse contexto,  a definição jurídica do termo inclui  tanto a prática reiterada e efetiva de

determinado comando normativo ao longo do tempo, quanto a percepção de obrigatoriedade

do seu cumprimento (opinio iuris). 

Na  história  do  Direito,  principalmente  o  Direito  Internacional,  muitas  normas

costumeiras acabaram se transformando em normas positivadas. Essa invocação ao costume

feita por Schimitthoff, no entanto,  tem motivação na ênfase dada por ele ao papel da tão

sonhada  “comunidade  internacional  de  comerciantes”  e  a  consequente  diminuição  da

importância  dos  operadores  do  Direito  nesse  cenário.  Influenciado  pela  visão  romano-

germânica,  ele  entende  que  esse  costume  seria  produto  de  um longo  período  de  prática

comercial  e  também da consciência  normativa  da  comunidade.  Os operadores  do Direito

teriam vindo apenas depois, com o advento do Estado-Nação, para conferir forma ao que, na

substância, já era norma jurídica (HATZIMIHAIL, 2008, p.178). 
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É nesse  momento  que,  para  o  autor,  inicia-se  a  segunda  fase  da  Lex  Mercatoria,

marcada pela positivação de suas normas, notadamente entre os séculos XVII e XIX d.C.

Segundo ele,  o  sistema de normas do medievo passa,  a  partir  daí,  a  ser  incorporado aos

ordenamentos jurídicos de vários Estados.  Aqui o conceito chave utilizado pelo autor é a

“incorporação”.  A  Lex  Mercatoria teria  sido  “incorporada”  aos  ordenamentos  nacionais,

codificada, e, talvez, devido a tanto, ganhado melhor estruturação e efetividade. A exemplo

disso,  veja-se  o  Código  Comercial  Francês  de  1807,  o  Common  Law inglês  do  Lord

Mansfield,  a  unificação  germânica  do  Código  Comercial  de  1861,  entre  outros

(SCHIMITTHOFF, 1968, p.107). 

Destoando da posição de Goldman,  Schimitthoff  acredita  que tal  incorporação,  no

entanto, não teria significado “absorção” ou “integração”, pois, ainda que incorporada aos

ordenamentos  nacionais,  a  Lex  Mercatoria não  teria  perdido  completamente  seu  caráter

internacional, já que o “espírito dos mercadores” ainda continuava vivo. Para Schimitthoff,

seu  papel  na  constante  criação  normativa  continuava  o  mesmo  da  Idade  Média,  com  a

diferença de que agora os ordenamentos nacionais conviviam em harmonia com a prática

comercial.

Com essa narração evolutiva, o autor legitima a síntese entre o direito positivo, os

instrumentos intergovernamentais  e o costume do comércio internacional.  Uma vez que o

Direito positivado cumpria o seu papel, tendo incorporado – e não “absorvido” - o costume do

comércio internacional, não haveria problema em aceitá-lo como parte da  Lex Mercatoria,

ainda que ele proviesse de fontes estatais. Na verdade, enxergar o domínio normativo estatal

sob  esse  viés,  permitiu  ao  autor,  posteriormente,  defender  a  pluralidade  de  instituições

criadoras e de fontes produtoras do “Direito do Comércio Internacional” sem, no entanto,

abandonar o ideal de autonomia (HATZIMIHAIL, 2008, p.180). 

Após essa segunda fase, na terceira e derradeira etapa de desenvolvimento da  Lex

Mercatoria, segundo Schimitthoff, sua internacionalidade volta a emergir para completar, nos

dias atuais, o ciclo iniciado na Idade Média. Para ele, a tendência do Direito comercial em

todo  o  mundo  seria  o  rompimento  de  eventuais  barreiras  impostas  pelos  ordenamentos

nacionais  para  uma  concepção  internacional  e  universal  do  Direito  do  Comércio

Internacional.

Ainda de acordo com o autor, a Lex Mercatoria atual resultaria do amadurecimento da

primeira  e  segunda  fases,  combinando  os  caráteres  não  estatal  e  plural  da  primeira  aos

caráteres estatal e sistemático da segunda. Esse moderno Direito do Comércio Internacional

não seria, como outrora, de origem aleatória e casual, mas consistiria em normas, práticas e
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usos expressos em um sem número de textos legais, com duas fontes principais: a legislação

internacional e o costume do comércio internacional. Apesar de alcunhar-lhe de “fenômeno

totalmente novo”, Schimitthoff,  paradoxalmente,  acreditava que a “Nova  Lex Mercatoria”

voltaria  a  ser como na Idade Média:  não-sistemática,  complexa e  multiforme,  com muito

vigor, realismo e originalidade (SCHIMITTHOFF, 1968, p.112). 

Segundo ele, o sistema normativo atual se basearia em três elementos fundamentais:

os  contratos,  as  corporações  e  a  arbitragem.  Isso  porque,  uma vez  que  essa  “Nova  Lex

Mercatoria” teria força coercitiva mesmo nas cortes nacionais, devido à incorporação de suas

normas,  esses três  elementos,  além de comuns a  todos os ordenamentos  jurídicos,  teriam

tratamento normativo similar nesses mesmos ordenamentos. Ora, os contratos são baseados na

autonomia da vontade e no princípio do pacta sunt servanda; as corporações, por sua vez, se

baseiam na ideia de que há um grupo de pessoas autorizado a agir como se fosse uma só

pessoa  com  capacidade  jurídica  e  processual  (ficção  da  personalidade  jurídica  ou

Rechtssubjekt mit eigener Vermögensfähigkeit); já a arbitragem é baseada no consenso entre

as partes, que concordam em ter suas controvérsias resolvidas por uma instância não nacional,

cujos laudos serão respeitados e cumpridos.

Apesar da amplitude de sua teoria, a visão de Schimitthoff sobre o tema, assim como

qualquer visão doutrinária,  pode ser questionada em alguns pontos. O primeiro é a já tão

debatida  genealogia,  pois,  assim como outros  autores,  Schimitthoff  também falha  ao  não

embasar historicamente a maioria das suas afirmações, dando a impressão de que a herança

histórica, mais uma vez, é usada apenas para imprimir certa “autoridade” ao assunto. 

Não bastassem as fragilidades já apontadas nessa linha argumentativa, soma-se ainda o

fato de o autor defender a sobrevivência do sistema normativo mesmo após sua incorporação

aos ordenamentos jurídicos estatais, e, ao mesmo tempo, dizer que a Lex Mercatoria surgiria

da necessidade desse sistema se libertar das limitações desses ordenamentos. 

Não obstante as críticas, a abertura ideológica da teoria de Schimitthoff, ao admitir a

coexistência de fontes estatais e não estatais na constante formação da Lex Mercatoria, é um

dos pontos positivos de seu pensamento. Além disso, em muitos de seus trabalhos, o autor

constrói  uma visão  voltada  para  o futuro,  antecipando o  desejo  de  unificação do Direito

Internacional Privado que futuramente seria defendido por muitos doutrinadores. 

Apesar disso, no entanto, ele alertava que a ideia de um código comercial internacional

global e universalmente aceito, introduzido nos ordenamentos jurídicos de todos países, era

não apenas irreal no cenário em que vivia, mas também indesejável, já que poderia limitar a
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disseminação dos usos e costumes comerciais e reprimir a criação constante e espontânea da

Lex Mercatoria. 

2.2.3  Berman e Kaufman

Para  Harold  J.  Berman  e  Colin  Kaufman,  independentemente  das  convenções

internacionais, o direito que rege as transações do comércio internacional (a Lex Mercatoria)

é  essencialmente  um  corpo  de  leis  internacional,  desenvolvido  através  das  práticas  e

princípios comuns à comunidade mercantil,  advindo dos usos e costumes comerciais e da

prática  contratual  de  uma  comunidade  internacional  composta  principalmente  por

empreendedores mercantis, marítimos, de seguros, ou bancários. A comunidade internacional

de mercadores tem necessidades distintas das dos mercadores nacionais e, por isso mesmo,

acabou  desenvolvendo  regras  apropriadas  a  essas  necessidades  (BERMAN;  KAUFMAN,

1978). 

Assim como Goldman e Schimitthoff, Berman e Kaufman também são entusiastas da

Lex Mercatoria Medieval. Para os autores, a Europa teria experimentado um renascimento

comercial nos séculos XI e XII. Esse renascimento, por sua vez, teria propiciado a ascensão

de uma classe de mercadores que posteriormente desenvolveria um conjunto de leis próprias,

aplicáveis às suas atividades mercantis, com firme inspiração no ius civile e no ius gentium.

Não  obstante,  a  partir  do  século  XI  os  comerciantes  teriam  desenvolvido  vários

dispositivos  para  facilitar  as  transações  comerciais,  tais  como  as  letras  de  câmbio,  que

posteriormente  seriam  ratificados  pelos  tribunais  mercantis.  Entre  as  normas  que  foram

estabelecidas através do costume mercantil e não pela herança do Direito Romano, e que,

segundo os autores, passaram a fazer parte da Lex Mercatoria, têm-se: os acordos informais

com força vinculante; a proteção que o comprador de boa fé tinha mesmo quanto à aquisição

de bens roubados ou furtados,  quando os bens fossem comprados nas feiras;  o direito do

vendedor de recuperar mercadorias em trânsito em caso de descumprimento do contrato por

parte do comprador, entre outros.

Esse Direito dos mercadores regeria uma classe específica de pessoas (os mercadores),

em lugares específicos (feiras, mercados e portos marítimos) e era distinto das leis locais,

feudais, reais ou eclesiásticas. Era, segundo Berman e Kaufman, universal e seria marcado

pelas  seguintes  características:  era  transnacional;  sua  principal  fonte  eram  os  costumes

mercantis; era administrado pelos mercadores e não por juízes; o procedimento era rápido e
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informal; e, por fim, tinha como princípio basilar a equidade (BERMAN; KAUFMAN, 1978,

p.224).

Já quanto à Nova Lex Mercatoria, como já mencionado, trata-se, na visão dos autores,

de um corpo de normas internacional proveniente dos usos e costumes comerciais e da prática

contratual  da  comunidade  internacional  de  mercadores  que,  além  de  não  depender  dos

ordenamentos nacionais, é, na verdade, muito mais antigo do que o Estado-Nação, já que a

antiga  Lex Mercatoria,  que teria se desenvolvido entre os séculos XI e XVI, jamais teria

morrido, tendo apenas sido absorvida pelas legislações dos Estados europeus. Para eles, esse

novo Direito, apesar de ter se enfraquecido com o nacionalismo, sobreviveu e se desenvolveu

como um Direito universal. 

 Esse  “Direito  Comercial  Internacional”39,  para  os  autores,  tem  nos  contratos  de

exportação e importação a sua principal fonte, uma vez que é desses contratos que emergem,

em sua maior parte, os costumes do comércio internacional. Isso não quer dizer, no entanto,

que eles sejam a única fonte. Isso porque tais contratos, devido a sua complexidade e ao

número de partes envolvidas, geralmente são circundados por uma série de outros contratos,

tais  como o de transporte  e o de seguros.  Para eles,  os acordos comerciais  refletidos nas

práticas  contratuais  do  comércio  internacional  constituem  uma  Lex  Mercatoria a  cujo

cumprimento se obrigam ambas as partes, seja através da boa-fé, seja através dos tribunais

arbitrais, ou mesmo das cortes nacionais.  

A Nova Lex Mercatoria, ainda, é autônoma e tem força coercitiva nas cortes estatais.

Apesar disso, ela não precisa ser expressamente incorporada pelos ordenamentos nacionais,

como o quis Schimitthoff. Isso porque, segundo os autores, praticamente todos os sistemas

legais nacionais permitiriam a aplicação das regras da Lex Mercatoria, desde que estas fossem

adotadas, expressamente ou não, nos contratos. Na verdade, os autores criticam a doutrina

clássica do Direito Internacional Privado, segundo a qual os contratos internacionais entre

partes sem personalidade de Direito Internacional têm que, necessariamente, submeter-se a

ordenamentos nacionais. Para eles, essa visão leva a enormes dificuldades na determinação do

Direito aplicável às transações do comércio internacional, que poderiam ser evitadas, se, por

exemplo, as cláusulas utilizadas repetidamente nas transações internacionais tivessem o seu

caráter  supranacional  reconhecido,  já  que,  assim,  tanto  o  seu  significado  quanto  a  sua

aplicação poderiam ser  facilmente compreendidos por  qualquer  pessoa em qualquer  lugar

(BERMAN; KAUFMAN, 1978, pp.272 e 274).   

39 “International Commercial Law”.
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A  Lex  Mercatoria seria,  de  fato,  tanto  do  ponto  de  vista  histórico,  quanto  do

sociológico,  a  principal  fonte  da  legislação  comercial  nacional  e  internacional.  O

reconhecimento do costume do comércio internacional como uma fonte de Direito, ao invés

de excluir, facilitaria o reconhecimento de variações locais desse mesmo costume, já que a

mutabilidade seria parte de sua essência. Além disso, a aplicação dos ordenamentos nacionais,

não seria, em nenhuma hipótese, excluída, uma vez que também é da natureza do costume do

comércio internacional permitir, e até mesmo encorajar, em determinadas situações, a escolha

da lei aplicável (BERMAN; KAUFMAN, 1978, p.275).

2.2.4 Cremades e Plehn

Bernardo  M.  Cremades  é  advogado  e  árbitro,  membro  da  Câmara  de  Comércio

Internacional (CCI ou ICC, na sigla em inglês) e professor de Direito Comercial Internacional

na Universidade de Madrid. Já Steven Plehn é também advogado, árbitro (membro do CCI e

de  outras  cortes)  e  professor  do  Instituto  Internacional  de  Comércio  Exterior,  ligado  ao

Ministério da Indústria do governo espanhol.

Segundo Cremades e Plehn, o cenário internacional está repleto de uma miríade de

ordenamentos  jurídicos  independentes  que  refletem um conjunto  único  de  circunstâncias

históricas  e  culturais.  Essa  miríade,  no  entanto,  em virtude  das  variações  e  contradições

intrínsecas,  acaba  desencorajando o  crescimento  do comércio  internacional.  Porém,  numa

tentativa de reverter essa situação, tanto os Estados quanto a comunidade internacional de

empresários vêm tentando desenvolver uma mínima, porém consistente, estrutura regulatória

no âmbito internacional. 

Em seu artigo intitulado “The New Lex Mercatoria and the harmonization of the laws

of International Commercial transactions”, os doutrinadores analisam o desenvolvimento da

chamada “Nova Lex Mercatoria”. Assim como os outros autores, eles também iniciam esse

exame através das práticas comerciais da Europa Medieval, já que essas teriam propiciado o

surgimento da antiga Lex Mercatoria, a aclamada predecessora do atual Direito do Comércio

Internacional. Posteriormente, eles analisam a “Nova Lex Mercatoria” sob duas perspectivas:

a perspectiva dos ordenamentos nacionais, bastante dependente das legislações nacionais; e a

perspectiva  não-nacional,  dependente  da  autorregulação  do  mercado.  Logo  após,  eles

advogam  a  importância  da  liberdade  de  contratar  para  a  autorregulação  do  comércio,

demonstrando  que  tanto  os  contratos  internacionais  auto-reguláveis  quanto  a  arbitragem
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comercial internacional, ambos fundados na liberdade de contratar, são imprescindíveis para

esse novo Direito. 

Para Cremades e Plehn, a tendência nos últimos tempos, de buscar-se a unificação ou

harmonização do Direito do Comércio Internacional, tem o intuito de estimular ainda mais o

desenvolvimento  das  atividades  comerciais.  Não  obstante  a  tentativa  dos  Estados  em se

aproximar dessa tendência, através de tratados, leis-modelo e ainda do exame independente

das  práticas  comerciais,  tal  não  tem se  mostrado  tão  efetivo  quanto  a  autorregulação  do

comércio,  levada  a  cabo  pela  comunidade  internacional  de  comerciantes.  Afinal,  as  leis

emolduradas  em  tratados  e  leis-modelo  podem  tanto  não  ser  ratificadas  quanto  não  ser

incorporadas da mesma forma pelos ordenamentos nacionais (CREMADES; PLEHN, 1984,

p.322). 

Assim,  para  os  autores  a  “Nova  Lex Mercatoria”  seria  o  corpo autônomo de  leis

criado pela comunidade mercantil  como parte de uma tentativa não nacional de harmonização

das normas do comércio internacional. Nesse contexto, os ordenamentos nacionais deveriam

adotar  um ponto  de  vista  mais  liberal  e  aceitar  a  aplicação  dessas  normas,  afastando  o

paternalismo nacionalista representado pela aplicação compulsória de suas leis às transações

internacionais  realizadas  em  seus  territórios,  limitando  a  proteção  legislativa  apenas  aos

princípios fundamentais daquele ordenamento (CREMADES; PLEHN, 1984, p.324).

Com uma visão mais voltada ao desenvolvimento futuro dessa Nova Lex Mercatoria,

Cremades e Plehn apontam que, em caso de controvérsias, a solução mais coerente seria a

arbitragem, pois somente ela possibilitaria o crescimento do sistema, já que os novos atores

do comércio internacional poderiam ter suas disputas resolvidas com base em normas típicas

da  comunidade  mercantil  (materiais  e  processuais)  e  não  necessitariam  se  submeter  à

morosidade,  burocracia,  e  até  mesmo  a  parcialidade,  em  alguns  casos,  típicas  dos

ordenamentos nacionais (CREMADES; PLEHN, 1984, p.324). 

Em raro senso de autocrítica, porém, os autores apontam uma preocupação quanto à

concretização desse modelo: as questões de ordem pública. Afinal, sempre que uma cláusula

contratual ou uma regra da  Lex Mercatoria não puder ser aceita por um ordenamento por

questão de ordem pública, suas cortes se negarão a recepcioná-los e aceitá-los. Dessa forma,

não só a  arbitragem, mas também a aplicação de leis  não nacionais  ainda dependeria  da

aceitação dos ordenamentos nacionais, o que, segundo eles, tornaria o modelo proposto muito

mais “autônomo” do que independente do controle nacional, numa relação de integração e

não de “exclusão” como quer, p. ex., Goldman (CREMADES; PLEHN, 1984, p.327). 



59

2.2.5  Ole Lando

Ole  Lando,  em  seus  muitos  trabalhos  sobre  o  tema,  defendeu  a  utilização

concomitante, nos contratos internacionais, dos usos e costumes do comércio internacional e

das  normas  de  Direito  comuns a  boa  parte  dos  Estados  que  atuam nesse  comércio,  num

processo  jurisdicional  seletivo  e  criativo,  marcado  pela  aplicação  da  Lex  Mercatoria

(LANDO, 1985, 747). 

Um ponto bem interessante em sua obra é a questão genealógica. Diferentemente de

muitos de seus contemporâneos, ele não busca a genealogia medieval para dar legitimidade ao

seu discurso.  Para o autor,  a  Lex Mercatoria teria  emergido a  partir  de casos em que as

cláusulas  arbitrais  permitiram aos  árbitros  decidir  como  amiables  compositeurs,  ou  seja,

permitiram-lhes decidir conforme noções de justiça e equidade e não necessariamente com

base num ordenamento jurídico. Os árbitros encarregados dessa tarefa, muitas vezes sentiram

que,  embora não fossem obrigados a aplicar estritamente as normas de um sistema legal,

deveriam, no entanto, basear a decisão arbitral em princípios (LANDO, 2000, p.368).

E foi o crescimento dessa atitude que deu origem, em meados dos anos cinquenta, à

teoria sobre a Lex Mercatoria, desenvolvida por autores ingleses e franceses que pretendiam

mostrar que o conceito já era aceito nos círculos de negócios internacionais e aplicado por

tribunais arbitrais.  No âmbito dos negócios internacionais,  segundo o autor,  uma das suas

primeiras  áreas  de  aplicação  foi  nos  contratos  regidos  pelos  usos  e  costumes  do  direito

internacional. O contrato internacional de resseguros é um dos exemplos por ele citados. 

Para  o  autor,  a  aplicação  da  Lex  Mercatoria às  questões  relativas  ao  contrato  de

resseguros se deve ao caráter predominantemente internacional do ramo. As companhias de

seguros de todo o mundo cobrem grandes riscos por meio de contratos dessa natureza. Na

Europa, a Inglaterra domina esse mercado, mas Alemanha e Suíça também desempenham um

papel importante. 

O caráter internacional do ramo de resseguros influenciou as regras de Direito que

dirigem esses contratos. Segundo Lando, eles são regidos pelos usos e práticas dos grandes

centros europeus. Por essa razão, os governos da maioria dos países se abstiveram de legislar

sobre o tema. Assim, quando,  nos anos vinte,  os países nórdicos promulgaram o seu Ato

Uniforme  dos  Contratos  de  Seguro,  decidiram  excluir  o  resseguro  do  seu  âmbito  de

abrangência.  Na exposição de motivos desse Ato, tem-se a explicação para a ausência de

normas  quanto  ao  assunto:  "(...)  As  questões  a  esse  respeito  são  de  caráter  tipicamente
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internacional,  e  como  as  modernas  leis  estrangeiras  relativas  a  contrato  de  seguro  não

ousaram tratar do tema, também não nos parece apropriado fazê-lo” (LANDO, 2000, p.368).

 Em 1976, conforme atesta Lando, o autor finlandês Thomas Wilhelmsson já afirmava

haver uniformidade no Direito relativo ao tema, desenvolvido ao longo de muitos anos. Esse

Direito uniforme seria baseado nos costumes e práticas estabelecidas nos grandes centros. Já o

autor  alemão  Prölls,  por  sua  vez,  advogava  que  esse  Direito  serviria  para  desafogar  os

tribunais nessa área, já que os juízes não mais se preocupariam com a questão da lei nacional

aplicável ao contrato. 

Para ele, então, antes de 1985 a Lex Mercatoria, era apenas uma iniciante. Seus muitos

adversários a rejeitaram invocando razões principiológicas. A primeira foi a de que nenhuma

autoridade estatal  teria dado força vinculante às suas regras;  a segunda, que ela seria  um

difuso e fragmentado corpo de leis, sem muita substância, que não daria às partes qualquer

certeza quanto ao resultado de uma controvérsia.

Lando, porém, discorda desses argumentos. Ele diz que a aplicação da Lex Mercatoria

pelos árbitros foi aprovada por vários legisladores e por muitos tribunais, embora seja um

Direito sem a figura do Estado. Segundo afirma, contudo, a Lex Mercatoria nunca vai chegar

ao  nível  sistemático  e  bem  organizado  dos  ordenamentos  jurídicos  nacionais,  mas  deve

crescer  cada  vez  mais  com  o  comércio  internacional  e  a  internacionalização  do  Direito

Comercial. 

Até então, esse sistema normativo teria como fontes o direito internacional público, as

leis uniformes, os princípios gerais do direito, as regras das organizações internacionais, os

usos e costumes, os contratos e leis-modelo e os laudos arbitrais. As principais vantagens

dessa ordem não nacional seriam sua independência em relação aos ordenamentos nacionais,

sua flexibilidade e a possibilidade de se ajustar às necessidades do comércio internacional. 

O autor afirma ainda que depois de 1985, importantes elementos novos teriam sido

adicionados à  sua substância.  Dentre  eles,  devem primeiro ser  mencionadas  a Convenção

sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG), que entrou em vigor em

1º de Janeiro de 1989, e cujas regras podem ser consideradas agora como parte do núcleo

comum  desse  sistema  legal.  Em segundo  lugar,  outro  importante  instrumento  normativo

seriam os Princípios do UNIDROIT (Institut International Pour L’Unification du Droit Prive)

e os Princípios de Direito Contratual Europeu. (PECL).

Para Lando, os Princípios do UNIDROIT ofereceriam normas não vinculativas que, no

entanto, os tribunais e árbitros seriam livres para aplicar. Os princípios do UNIDROIT são,

segundo o autor, para o mundo. Partes, tribunais e árbitros que não desejem aplicar normas



61

contratuais nacionais poderiam aplicar esses princípios. Eles incluem regras sobre formação,

validade, interpretação, conteúdo, execução e inexecução contratuais (LANDO, 2000, p.370). 

2.2.6  Outros autores

Além  da  doutrina  supracitada,  outros  autores  de  renome  também  desenvolveram

teorias próprias, cada qual com suas peculiaridades, defendendo a existência de um sistema de

normas  próprio  do  comércio  transnacional.  Assim  como  os  demais,  apesar  de  algumas

novidades,  o  tema  permaneceu  com o  nome  de  batismo  do  período  medieval,  oscilando

apenas quanto aos seus adjetivos.

Na obra intitulada “International Chamber of Commerce Arbitration”, Craig, Park e

Paulsson apresentam três conceitos distintos para o termo  Lex Mercatoria.  De acordo com

eles, as três teorias podem ser agrupadas em três categorias. Dessas três, a terceira seria a mais

adequada  ao  pensamento  dos  autores.  As  outras  duas,  segundo  eles,  são  muito  mais

paradigmas do que descrições da realidade (CRAIG; PARK; PAULSSON, 2000, p.626).

A primeira e mais ambiciosa das visões descreve a Lex Mercatoria como uma ordem

legal  autônoma,  criada  espontaneamente  pelas  partes  envolvidas  nas  relações  econômicas

internacionais  e  independente  dos  ordenamentos  nacionais.  As  regras  dessa  ordem  legal

autônoma  seriam  independentes  de  qualquer  ordem  nacional  e  regeriam  o  comércio

internacional. 

Para os autores, essa teoria apresenta muitos pontos falhos que a tornam incapaz de

resolver todos os aspectos de uma controvérsia no âmbito do comércio internacional. O fato

de  não  esclarecer  de  onde  derivaria  o  poder  normativo  do  sistema  seria  um deles.  Não

existem,  internacionalmente,  cortes  comerciais  de  caráter  compulsório.  Desta  feita,  esse

ordenamento  autônomo  seria  autoaplicável  ou  se  aplicaria  apenas  se  as  partes  tivessem

expressamente optado por ele? Ao optar pela Lex Mercatoria, o árbitro teria o dever de criar

novas regras dentro desse sistema autônomo ou basear suas decisões em precedentes e leis já

existentes? Essas são algumas das indagações que os autores fazem ao longo do seu trabalho.

Além disso, para eles também não está claro até que ponto uma ordem legal autônoma que as

partes  têm que  conhecer  com certa  profundidade  pode  facilitar  o  comércio  internacional

(CRAIG; PARK; PAULSSON, 2000, p.626). 

No segundo conceito, a Lex Mercatoria é vista como um corpo de leis suficiente para

decidir uma disputa, que opera como uma alternativa aos ordenamentos nacionais aplicáveis.

De acordo com a terceira corrente, a qual se filiam Craig, Park e Paulsson, a Lex Mercatoria
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pode ser considerada como um “complemento” ao direito aplicável, sendo vista como nada

mais do que a gradual consolidação dos usos e costumes, bem como das necessidades do

comércio internacional. 

Assim,  a  Lex  Mercatoria englobaria  os  usos  e  costumes  próprios  do  caráter

internacional  de  determinado  contrato  ou  relação  negocial.  Já  os  laudos  arbitrais,  esses

sseriam precedentes que contribuem para a  Lex Mercatoria, pois refletem e confirmam os

usos e costumes do comércio internacional. 

Além dos  três  autores,  dentre  a  corrente  doutrinária  que  pugna pela  existência  de

normas jurídicas próprias do comércio transnacional, Royston Miles Goode é talvez uma das

vozes mais singulares da escola clássica. Como advogado e professor, participou de vários

conselhos  e  comissões  governamentais,  dentre  eles  o  Conselho  Governamental  do

UNIDROIT (Institut International pour l’Unification du Droit Prive). 

 Numa visão sistemática mais complexa e abrangente, ele defende a existência de um

sistema normativo maior,  o “Direito  Comercial  Transnacional”,  do qual a  Lex Mercatoria

seria apenas uma pequena parte. Segundo ele, esse sistema seria formado basicamente por

normas materiais e procedimentais costumeiras e os princípios gerais do direito comercial,

além da ordem pública internacional. Desse conjunto, ele afirma que apenas os princípios

gerais  do  direito  comercial  e  os  usos  e  costumes  do comércio  não codificados poderiam

compor a Lex Mercatoria (GOODE, 1998, p.5).

Enquanto esse Direito Transnacional compreenderia as convenções, tratados e todos os

princípios  e  regras  comuns  a  um  determinado  número  de  ordenamentos  jurídicos,

independentemente da sua fonte, seja ela costumeira ou positivada, a  Lex Mercatoria, por

outro lado, seria o Direito “moldado” pelos mercadores (partícipes do comércio internacional

em  geral),  sem  códigos,  estatutos  ou  convenções.  Para  Goode,  as  normas  inseridas  em

convenções internacionais e os usos e costumes incorporados aos ordenamentos não poderiam

ser parte da Lex Mercatoria, pois, uma vez ratificados (e/ou incorporados), representariam a

vontade dos Estados e não da comunidade mercantil (GOODE, 1998, p. 4).

Não  obstante  as  críticas  ao  modelo  elaborado  por  Goode,  que  repousam

principalmente  no  fato  de  o  autor  diferenciar  o  Direito  Comercial  Transnacional  da  Lex

Mercatoria, e, com isso, restringi-la a um conceito distante da realidade, talvez a principal

contribuição de sua teoria advenha dessa divisão.  É que ao inserir  a  Lex Mercatoria  num

contexto maior de transnacionalidade já na década de 1980, Goode antecipa com sucesso uma

tendência que se fortaleceria ao longo dos anos e hoje é retratada, embora, obviamente, sob

perspectiva diversa, por autores como Niklas Luhmman, Gunther Teubner e Ralph Michaels. 
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2.3 Teorias intermediárias

2.3.1  Lord Mustill

Dentre as vozes intermediárias, que embora critiquem as correntes anteriores, não são

tão radicais a ponto de afirmar a inexistência de normas próprias do comércio transnacional,

está a de Michael Mustill (ou “Lord Mustill”). Para ele, a Lex Mercatoria ainda não poderia

ser vista como um “sistema” de normas autônomo e passível de aplicação – seja de forma

impositiva,  seja  em caso  de  escolha  das  partes  –  já  que  seu  conteúdo ainda  seria  muito

indefinido,  o  que  poderia  criar  incerteza  e  colocar  obstáculos  ao  desenvolvimento  do

comércio internacional (MUSTILL, 1988, pp.97-98). 

Após  revisão  da  literatura  de  sua  época,  o  autor  não  nega  a  existência  da  Lex

Mercatoria  como conjunto de normas apto a regular os direitos e deveres das partes numa

relação comercial. Para Mustill, na verdade, a Lex Mercatoria seria um sistema jurídico ainda

em formação, que não pode ser enquadrado em nenhuma tentativa de harmonização do direito

do comércio internacional, tal a sua autonomia e independência em relação aos ordenamentos

nacionais. 

Assim  como  grande  parte  da  doutrina  apologética,  Mustill  também  relaciona  a

arbitragem  com  a  Lex  Mercatoria.  Ao  contrário  de  seus  contemporâneos,  no  entanto,  a

associação  feita  por  ele  é  excludente  e  negativa.  Nesse  sentido,  a  teoria  da  arbitragem

transnacional40 advoga a existência de uma arbitragem autônoma, desprendida de qualquer

ordenamento nacional. Não obstante, certas exceções podem ser feitas em benefício da lei do

país onde a execução de eventual laudo deverá ser postulada. À  Lex Mercatoria, por outro

lado,  o  autor  credita  a  “espontaneidade”,  ou  seja,  ela  existiria  apenas  se  criada

espontaneamente pelo comércio internacional.  Logo, ela não teria qualquer relação com a

arbitragem transnacional (MUSTILL, 1988, p.90).

Rebatendo a ideia de universalidade que é comum ao tema, o autor traz à tona outro

conceito: o que ele chama de “micro” Lex Mercatoria, uma espécie de “redução” do conceito

ao  universo  de  determinado  contrato.  Para  ele,  uma  vez  que  o  conjunto  de  normas  do

comércio  não  poderia  ser  considerado  um  sistema  jurídico,  sua  forma  mais  comum  de

manifestação se daria no âmbito individual, sem qualquer pretensão de universalização.  

40 Sobre o tema, ver: PINHEIRO, Luis de Lima. Arbitragem Transnacional – A Determinação do Estatuto da
Arbitragem. Coimbra: Almedina, 2005. 



64

Mustill  também  questiona,  em  seu  trabalho,  as  fontes  normativas  comumente

apontadas  pela  doutrina.  Dentre  elas,  o  autor  cita,  em primeiro lugar,  os  princípios desse

suposto “Direto do Comércio Internacional”. Para ele, não há como defender a existência de

princípios específicos do comércio internacional, a não ser os princípios gerais de Direito,

comuns à maioria dos países envolvidos no comércio internacional.

 Além disso, ele afirma que os usos e costumes do comércio internacional também não

seriam uma fonte confiável devido a diversos fatores. É que os usos e costumes poderiam ser

facilmente  confundidos  com  os  princípios  gerais  do  Direito  aplicáveis  ao  comércio

internacional.  Além  disso,  os  usos  e  costumes,  dada  a  sua  flexibilidade,  tendem  a  ser

adaptados pelas partes de acordo com suas conveniências. (MUSTILL, 1988, p.94).

O mais interessante da teoria do Lord Mustill, é essa visão transitória de que a  Lex

Mercatoria, conquanto possa ser considerada uma “lex”, não pode, ainda, ser considerada um

sistema,  devido  ao  seu  incipiente  processo  de  formação.  Tal  visão,  no  entanto,  pode  ser

criticada porque, se aplicada a qualquer sistema jurídico, traria as mesmas conclusões, já que

tanto os ordenamentos nacionais, quanto as instituições de direito internacional público estão

em constante mutação e nunca alcançam um patamar de definitividade.

Com  isso,  Mustill  concluiu  que,  dadas  a  incipiência  das  normas  do  comércio

internacional  e  sua duvidosa  natureza  jurídica,  os  árbitros,  por  si  próprios,  não deveriam

aplicá-las;  qualquer  acordo realizado entre  as partes  de um contrato que submetesse suas

controvérsias  à arbitragem (ou adjudicação)  de acordo com a  Lex Mercatoria deveria  ser

considerado nulo; em consequência, qualquer laudo arbitral decidido com base nessas normas

não deveria ser executado pelas cortes inglesas (LOWENFELD, 1990, p.135).

2.3.2 Paul Lagarde

No conjunto das teorias clássicas, Paul Lagarde é reconhecido como um dos nomes

mais importantes, ao lado de Goldman e Schimitthoff. Apesar disso, no entanto, o autor adota

uma posição intermediária, pois afirma que a  Lex Mercatoria seria uma espécie de Direito

supranacional,  porém com natureza  limitada.  Por  esse  motivo,  ela  só  poderia  existir  em

conjunto com os ordenamentos nacionais escolhidos pelas partes ou até mesmo pelos árbitros,

e  mesmo  assim,  seu  papel  se  limitaria  a  interpretar  os  termos  relativos  ao  comércio

internacional (LAGARDE, 1987, p.129).

Para o autor, mesmo a constante inserção de cláusulas similares nos diversos contratos

de  comércio  internacional  não  implicaria  sua  pertinência  à  Lex  Mercatoria,  e,
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consequentemente, o reconhecimento de sua existência como parte dos princípios gerais do

Direito. Segundo Lagarde, tanto essas cláusulas contratuais quanto quaisquer condições gerais

relativas a negociações internacionais são baseadas na autonomia da vontade das partes, que,

por sua vez, enquanto princípio geral do Direito, está contida nos ordenamentos nacionais.

Assim,  não  possuiria  capacidade  de  se  formar  espontaneamente  em meio  à  comunidade

internacional de negócios, nem tampouco capacidade de se autorregular, sendo derivada dos

ordenamentos jurídicos em questão.

   A existência  de  contratos  típicos  e  adoção  dos  usos  e  costumes  do  comércio

internacional,  com cláusulas diversas e condições gerais,  seria muito mais a expressão da

autonomia  da  vontade  das  partes  do  que  a  prova  da  existência  de  um  sistema  de  leis

transnacionais, uma vez que sempre será possível optar entre a utilização dessas normas ou

não. Logo, para o autor, a  Lex Mercatoria nunca poderia ser vista como um sistema legal

coercitivo, já que careceria de fontes formais (LAGARDE, 1987, p.129). 

 Na verdade,  o  autor  define  como “embaraçosa”  a  tarefa  de  determinar  se  a  Lex

Mercatoria constitui  ou  não  uma “ordem jurídica”,  já  que  cabe  ao  pesquisador  primeiro

delimitar  o  conceito  de  “ordem  jurídica”  e  depois  verificar  se  a  Lex  Mercatoria

corresponderia  a  essa definição.  E ainda  assim,  a  tarefa  não seria  finalizada,  pois  muitas

questões ainda terão que ser respondidas, tais como as indagações que o próprio Lagarde se

faz ao tentar exercer essa tarefa. Ele se pergunta, por exemplo, partindo da afirmação de que a

Lex Mercatoria  constitui uma ordem jurídica, sobre a sua coexistência ou não com as ordens

estatais e com a ordem internacional; questiona-se ele, ainda, sobre qual é a atitude das ordens

estatais  em  relação  à  Lex  Mercatoria e  se  esta  mantém relações  de  coexistência  ou  de

exclusão  com  as  ordens  anteriores  e  em  que  condições  essas  relações  se  manifestam

(MAZZUOLI, 2003, p.53). 

Então,  para embasar  seus  fundamentos,  Lagarde se utiliza da definição de “ordem

jurídica” elaborada pelos próprios defensores da Lex Mercatoria, para, em momento posterior,

tecer suas críticas. Para ele, que se utiliza do conceito de “regra” elaborado por Batiffol e

utilizado por Goldman em suas publicações41 (GOLDMAN, 1964, p.187-188), as normas da

Lex Mercatoria que merecem a qualificação de “regras jurídicas”, como o que acontece com

cláusulas contratuais como a de “força maior” (hardship), e também algumas combinações

contratuais  novas,  como as  euro-emissões  e  os  eurocréditos,  mesmo com a repetição e  a

41 Goldman se utilizou da definição de “regra” feita por Batiffol nos seguintes termos: “regra “é uma prescrição
de caráter geral, formulada com uma precisão suficiente para que os interessados possam conhecê-la antes de
agir”. 
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efetividade não seriam capazes de legitimar “um sistema jurídico novo e transnacional apto a

alcançar a objetividade” (MAZZUOLI, 2003, p.60)

 Ainda segundo Lagarde, se a Lex Mercatoria constitui um conjunto de normas, esse

conjunto é bem distinto daquele constituído pelo Direito Internacional (LAGARDE, 1987,

p.132). Para ele, não é porque os princípios do Direito Internacional – como também os das

ordens  jurídicas  estatais,  têm,  como  raízes,  categorias  comuns,  que  se  deve  reconhecer

positividade a tudo o que derive dessas categorias. A positividade se configura porque essas

ordens jurídicas são, por si próprias, Direito positivo (MAZZUOLI, 2003, p.63). 

Conforme  aponta  o  autor,  os  únicos  pontos  de  intersecção  entre  os  princípios  do

Direito  Internacional  e  a  Lex Mercatoria,  seriam os  contratos  celebrados  entre  Estados  e

particulares.  Mas  isso  se  daria  apenas  porque,  nesse  cenário,  em caso  de  surgimento  de

controvérsias,  o  Direito  Internacional  Privado  geralmente  elegeria  a  norma  estatal  como

aplicável.  O particular,  porém,  poderia  temer  que  o  Estado  atuasse  de  maneira  parcial  e

requerer a aplicação dos princípios gerais do Direito Internacional, mencionados por muitos

autores como uma das fontes formais da Lex Mercatoria. 

Além  disso,  para  o  doutrinador,  não  existiria  uma  comunidade  internacional  de

mercadores, mas várias subcomunidades espalhadas ao redor do mundo. Assim, não haveria

apenas uma única organização no audacioso sistema jurídico da  Lex Mercatoria e sim um

conjunto de normas específico para cada subcomunidade. E é por isso que o autor prefere

falar em várias lege mercatoriae do que uma única Lex Mercatoria igual para todos em todas

as  circunstâncias.  Para  ele,  o  termo  seria  mais  adequado  para  descrever  os  diferentes

conjuntos de normas utilizados (LAGARDE, 1987, p.139).

Com efeito, veja-se que Lagarde traz uma visão bastante reduzida do alcance da Lex

Mercatoria, com uma definição mais cética e limitada do instituto. Em sua teoria, ela seria

apenas um conjunto de normas criadas espontaneamente pela societas mercatorum, excluindo

de seu alcance desde a capacidade dos Estados de se submeterem à arbitragem internacional

até  a  adoção,  por  estes,  de  convenções  internacionais  relacionadas  ao  comércio  como  a

United Nations Convention on Contracts  for the International  Sale of Goods (CISG). Na

medida em que estes são formalmente criados por Estados ou entidades estatais, não seriam

parte de uma criação espontânea da  societas mercatorum, e, consequentemente, não seriam

também parte da Lex Mercatoria (LAGARDE, 1987, p.126). 

Em suas conclusões, ele alerta para o perigo de considerar a  Lex Mercatoria como

uma  ordem  jurídica  não  estatal  com  abrangência  muito  maior  do  que  lhe  é  devida,
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considerando como fonte formal e material, muitas vezes, o que constitui uma simples prática

do comércio internacional sem qualquer natureza jurídica (MAZZUOLI, 2003, p.61). 

2.4 Teorias críticas ou tradicionalistas

2.4.1 Delaume

Delaume é, certamente, um dos autores mais críticos dessa corrente. Ao chamar toda a

teoria da Lex Mercatoria de mitológica e desafiar o pensamento de Goldman e Schimitthoff, o

autor acendeu o debate sobre o tema. Apesar de ter preparado todo o campo de discussão, no

entanto, ele estreitou suas críticas ao fazê-las repousar apenas na análise de contratos firmados

entre  Estados  e  pessoas  jurídicas  de  Direito  Privado,  notadamente  os  contratos  de

investimentos firmados com investidores estrangeiros. E de acordo com essa análise, a  Lex

Mercatoria seria uma ficção, já que mesmo os chamados “países subdesenvolvidos” seriam

perfeitamente capazes de lidar com o comércio internacional em seus ordenamentos jurídicos

(DELAUME, 1989, p.610). 

Mais a frente, segundo afirma, no caso de eventuais disputas, surgidas de contratos

estatais, recorrer à Lex Mercatoria não asseguraria a inexistência de eventos inesperados que

podem surpreender a ambas as partes. Um exemplo disso seriam, mais uma vez, os contratos

de investimento entre os países e investidores estrangeiros. Neles, garantir a previsibilidade é

a  estratégia  mais  segura  para  ambas  as  partes.  Não  obstante,  na  prática,  as  partes  não

costumam recorrer à Lex Mercatoria, mas ao ordenamento do Estado de origem do credor ou

mesmo de outro Estado economicamente forte e politicamente neutro. 

Apesar de sua argumentação se basear na observação empírica, no entanto, Delaume

parece desprezar alguns fatos. O primeiro repousa no fato de que sua observação tinha por

base os chamados  Euro-loans, ou seja, os contratos de investimentos celebrados no seio de

uma  União  Europeia  em  formação,  rumando  para  um  contexto  ainda  incerto  de

transnacionalidade,  o que justificava o ceticismo,  naquele momento,  para com normas de

caráter transnacional. Além disso, mesmo os mais sofisticados ordenamentos geralmente não

são direcionados a disciplinar as relações do comércio internacional, mas relações contratuais

internas. Ao adicionar-se o elemento de estraneidade, é certo que os ordenamentos estatais

levam muito mais tempo para se adaptar às rápidas e frequentes mudanças da conjuntura

global,  já  que  o  processo  legislativo  é  geralmente  burocrático  e  demorado  (BISHOP;

CRAWFORD; REISMAN, 2005, p.738).
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Em  outro  ponto  crítico  da  teoria,  o  autor  interpreta  o  artigo  42  da  ICSID  -

International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention, convenção elaborada

pelo Banco Mundial para direcionar a solução de controvérsias em torno dos contratos de

investimentos42,  de  maneira  a  excluir  a  aplicação  da  Lex  Mercatoria  (DELAUME, 1989,

p.591). Esse artigo atesta que na falta de expressa estipulação da lei aplicável, o tribunal deve

aplicar a lei dos Estados contratantes ou ainda determinadas regras do direito internacional43.

Porém, ao contrário do que afirma Delaume, o artigo 42 do ICSID Convention não se refere

apenas ao direito internacional público, mas ao direito internacional de uma maneira geral,

não excluindo, assim, a  Lex Mercatoria. Para alguns autores, o artigo 42 não só admite a

aplicação da Lex Mercatoria, como também a encoraja (LANDO, 1985, p.759).

2.4.2  Highet

Seguidor  da  teoria  de  Delaume,  Highet  também  se  fundamenta  nos  contratos  de

investimentos,  notadamente  aqueles  celebrados  entre  países  em  desenvolvimento  e

investidores (públicos ou privados). Segundo ele, foi o caráter desigual dessas relações que

fez  surgir  a  teoria  da  Lex  Mercatoria,  já  que,  principalmente  para  o  investidor,  seria

interessante desnacionalizar os contratos e evitar que as normas de escolha da lei aplicável

favorecessem  os  países  devedores  em  caso  de  controvérsias  (BISHOP;  CRAWFORD;

REISMAN, 2005, p.741).  

A partir daí, segundo ele, teria surgido o “enigma” da Lex Mercatoria, que não passaria

de  uma  “coleção”44 sombria,  opcional  e  aleatória  de  regras  e  princípios  do  comércio

internacional.  Para o autor,  contratos  desvinculados de ordenamentos  estatais  representam

uma  impossibilidade  lógica  e  um solecismo  intelectual,  pois  se  um contrato  encontra-se

desvinculado de qualquer ordenamento estatal, ele nem poderia ser considerado um contrato e

nem tampouco teria força normativa (HIGHET, 1989, p.613). 

Para fundamentar sua afirmação de que a Lex Mercatoria seria um “enigma”, Highet

define os “elementos necessários” a qualquer sistema jurídico, quais sejam: exequibilidade ou

42 A convenção entrou em vigor em outubro de 1966, após a ratificação de 20 países. Em 2006, contava com a
adesão de mais de 140 países e se tornou um dos mais importantes codex do Direito Internacional. 
43 Article 42 (1) The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by
the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to
the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.
(2) The Tribunal may not bring in a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law. (3) The
provisions of paragraphs (1) and (2) shall not prejudice the power of the Tribunal to decide a dispute ex aequo
et bono if the parties so agree. 
44 A expressão usada pelo autor é congerie, do latim, cuja tradução para o português é “coleção”. 
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aplicabilidade genérica, consistência e autoridade, relativa previsibilidade, evidente senso de

justiça e coercitividade (HIGHET, 1989, p.624). Destes, a  Lex Mercatoria possuiria apenas

dois: primeiro, o senso de justiça (que para ele é consequência lógica de qualquer regra que se

baseie  na  boa-fé);  e  depois,  a  exequibilidade  e  aplicabilidade  genérica  (já  que  as  partes

concordam em se submeter aos seus princípios). Por esse motivo, o autor afirma que a  Lex

Mercatoria seria, no máximo, principia mercatoria (HIGHET, 1989, p.628).

A  massiva  crítica  de  Highet,  no  entanto,  além  das  falhas  comuns  a  Delaume,

concernentes  ao  reduzido  âmbito  de  observação  tomado  para  sua  formulação,  é  passível

também de outras críticas, que repousam na existência de numerosos contratos que não se

baseiam em nenhum ordenamento nacional. Veja-se, por exemplo, os contratos do comércio

internacional que elegem as cortes internacionais de arbitragem para solução de controvérsias;

os contratos matrimoniais firmados entre pessoas naturais, baseados no direito canônico; os

contratos  de trabalho das  empresas  multinacionais,  que  frequentemente  são regulados por

regulamentos e leis não nacionais; e ainda, num âmbito que se aproxima do Direito Público, o

ordenamento jurídico da União Europeia, hoje independente dos ordenamentos nacionais, e as

leis e regulamentos das organizações internacionais, como a ONU, v.g., que também não estão

ligadas a nenhum ordenamento nacional específico (RAISCH, 2006)45.  

2.4.3  Frederick A. Mann

Como  parte  da  corrente  crítica,  Mann  não  aceita  a  ideia  de  um sistema  jurídico

independente dos ordenamentos nacionais. Ele acredita que o Direito positivo, originado dos

ordenamentos estatais, é o único apto a disciplinar as relações jurídicas, pois até mesmo o

Direito Internacional Privado se submeteria aos ordenamentos jurídicos. Não seria diferente,

pois, para a arbitragem e suas normas disciplinadoras. Para ele, a cláusula de arbitragem nos

contratos seria válida desde que interpretada pelas lentes do ordenamento estatal (MANN,

1990).

Sua posição, com marcante influência da teoria social crítica, observa a conveniência

dessa  teoria  para  os  atores  do  comércio  internacional,  que  há  muito  já  desejavam  a

emancipação da arbitragem comercial internacional em relação aos ordenamentos nacionais.

Para Mann, essas teorias não passam de uma tentativa de “desnacionalização” dessas normas,

45 Para a Corte Constitucional Alemã aponta, ele é um sistema jurídico autônomo, que não pode ser considerado

nem como Direito Internacional Público, nem como Direito dos Estados membros.
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cujo  intuito  seria  desvincular  o  comércio  internacional  dos  limites  dos  ordenamentos

nacionais e, com isso, liberta-se principalmente das legislações mais protetivas. 

Segundo Mann, a arbitragem, seja ela comercial ou não, deve sempre ser nacional e

não  pode  ser  conduzida  por  nenhuma  espécie  de  norma  transnacional  porque  apenas  os

legisladores  nacionais  seriam  capazes  de  evitar  arbitrariedades,  proteger  a  parte

economicamente mais fraca e assim, promover a justiça (MANN, 1990, p.252.). Para ele,

ninguém, em lugar nenhum, nunca teria sido capaz de mostrar nenhuma regra ou princípio

capaz de permitir que as partes hajam fora dos limites de um sistema regional de leis. Até

mesmo a ideia de autonomia contratual existe apenas por permissão dos sistemas jurídicos e

em cada diferente sistema pode ter diferentes características e efeitos (VON MEHREN, 1987,

p.218). 

Conquanto a teoria de Mann tenha sido bem construída, o tempo foi o cientista mais

desafiador  que  ela  poderia  encontrar.  Passados  quase  30  anos  de  sua  publicação,  com a

realidade  atual,  muitas  de  suas  observações  caíram por  terra.  Os  tribunais  arbitrais,  por

exemplo, evoluíram de tal forma que hoje existem cortes internacionais de arbitragem com

credibilidade inquestionável para o comércio internacional. Por isso mesmo, não estão ligados

a nenhum ordenamento jurídico, não havendo, pois, nenhuma lex fori a cuja aplicação estejam

obrigados. E ainda que houvesse tal lex fori, não restaria muito claro até que ponto ela poderia

(ou deveria) ser aplicada.

Ademais, a afirmação de que mesmo a arbitragem internacional teria que se submeter

às normas nacionais, obrigando o árbitro a seguir determinada lex fori vai de encontro a um

dos maiores objetivos da arbitragem: a pacificação do conflito preservando a autonomia da

vontade,  pois  a  imposição  de  uma  lex  fori poderia  ocasionar  a  aplicação de  um sistema

normativo contrário à vontade das partes. Se, por exemplo, a lex fori não aceitar a escolha das

partes e não permitir a aplicação do conjunto de leis escolhido por eles, o árbitro seria forçado

a desconsiderar a vontade das partes apenas para manter a exequibilidade do laudo arbitral

(STEIN, 1995, p.76). 

Outra  afirmação  de  Mann  que  pode  ser  facilmente  rebatida  é  a  intrínseca

nacionalidade dos tribunais arbitrais, já que, para o autor, todo tribunal arbitral tem uma sede

e teria que, obrigatoriamente estar legitimado por algum ordenamento nacional. Há de haver,

de alguma forma, uma conexão entre o tribunal e o ordenamento de onde ele está situado.

Mann compara a lex fori dos juízes nacionais à lex arbitri, dos árbitros. De acordo com ele, a

lex  arbitri é  a lei  do Estado onde o tribunal  arbitral  tem sua sede.  Um árbitro não pode

desconsiderar essa lei nacional, inclusive as suas regras de direito internacional privado. Se
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ele ignorar as normas colisionais do Estado, ele anulará o seu laudo arbitral. O árbitro seria,

então, obrigado a elaborar um laudo arbitral que fosse exequível e reconhecido de acordo com

a lex arbitri  do local onde se situa o tribunal. Ou seja, o laudo não poderia ser elaborado de

acordo com nenhuma outra norma diferente daquela (MANN, 1990, p.253.).

O árbitro, nesse contexto, deve funcionar como um juiz estatal, sendo obrigado pelas

normas legais aplicáveis de acordo com as normas colisionais. As questões da exequibilidade

ou não do laudo arbitral em outros países não seriam parte das preocupações do árbitro, que

não seria obrigado a assegurar uma espécie de “aceitação e exequibilidade universal”. Todo

laudo arbitral seria nacional, pois não poderiam existir em um vácuo legal. A lei da sede do

tribunal determinaria a composição, as regras procedimentais e a lei aplicável. 

Nesse  contexto,  no  entanto,  o  autor  desconsidera  que  determinar  a  sede,  e  a

consequente  nacionalidade,  de  um  tribunal  arbitral  pode  ser  uma  tarefa  hercúlea,

especialmente em casos que envolvem mais de um árbitro com diferentes nacionalidades e

reuniões em mais de um país. Para Mann, esses problemas simplesmente não existem. Ele

propõe que a sede do tribunal seja definida de acordo com o país de residência do árbitro que

presida a corte arbitral. Ocorre que com o desenvolvimento tecnológico, a possibilidade de

julgamentos não-presenciais e o movimento de integração dos países, mesmo essa “simples”

tarefa poderia ser complicada. Além disso, repousar a nacionalidade do tribunal na pessoa do

árbitro é dar inadmissível pessoalidade a uma corte jurisdicional. 

Para finalizar, Mann também acusa a Lex Mercatoria de carência de conteúdo, já que

um  laudo  arbitral,  v.g.,  poderia  se  basear  em  considerações  genéricas  e  desconsiderar

determinadas regras protetivas dos ordenamentos nacionais. Supostamente, a decisão baseada

na  Lex Mercatoria não seria uma decisão baseada na lei,  mas nas convicções pessoais de

equidade e justiça do próprio árbitro (MANN, 1990, p.260.)

2.4.4  Grigera Naón

Grigera  Naón,  dentre  os  autores  de  maior  destaque,  é  último  a  negar  de  maneira

incisiva a existência de um ordenamento jurídico autônomo e independente dos ordenamentos

nacionais e do Direito Internacional Público. Para ele, seria uma irracionalidade despojar-se

da proteção encontrada nos ordenamentos estatais e deixar as questões jurídicas relativas ao

comércio internacional a mercê do descontrole do laissez-faire do mercado em um mundo de

eterna competição. Por isso, em um de seus trabalhos ele alcunha a Lex Mercatoria de “Alice

no País das Maravilhas” ( GRIGERA NAÓN, 2001, p.37)
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Nesse mesmo trabalho, o ponto mais forte do livro é a descrição de escolha da lei

aplicável em em vários países em todo o mundo. Com uma análise bastante extensa, o autor

disseca as normas de algumas das grandes potências comerciais, incluindo os Estados Unidos,

o Reino Unido, a Alemanha, antiga União Soviética e China. Em sua pesquisa, o professor

conclui que as partes, em nenhum desses Estados, são ou devem ser completamente livres

para escolher as normas aplicáveis às suas relações comerciais. 

Para  ele,  qualquer  menção  a  uma  Lex  mercatoria, ou  qualquer  espécie  de  norma

anacional, está mais para uma doutrina amorfa ou um mito conceitual, ambos com a clara

intenção de  minar as claras e inequívocas cláusulas contratuais de escolha da lei aplicável.

Ou  seja,  na  maioria  das  vezes,  seria  uma  forma  de  burlar  ou  fraudar  a  vontade  livre  e

inequívoca das partes, claramente expressas na origem do contrato.

Por  último,  ele  também  faz  duras  críticas  às  fontes  defendidas  pela  maioria  dos

doutrinadores  que  advogam  a  existência  da  Lex  Mercatoria.  Para  ele  não  há  uma

fundamentação  concisa  acerca  dos  os  usos  e  costumes  do  comércio  internacional,  e  do

reconhecimento dos princípios gerais do direito como fontes da Lex Mercatoria (GRIGERA

NAÓN, 1992, p.28).



73

CAPÍTULO III

AINDA A LEX MERCATORIA: RUPTURA FÁTICA, RUPTURA DOUTRINÁRIA E A

CONSTRUÇÃO DE NOVAS TEORIAS

3.1 Linhas iniciais

Passados os acirrados debates sobre a existência da Lex Mercatoria entre as décadas

de  1960 e  1990,  como visto  no  capítulo  anterior,  a  doutrina  viveu  um curto  período  de

calmaria. A partir do início desse século, no entanto, com o aprofundamento da globalização e

a intensificação de algumas revoluções que marcaram o fim do século passado, o tema entrou

novamente em pauta.

Dessa vez, no entanto, o debate sobre a existência de um sistema jurídico atuando em

paralelo  aos  sistemas  jurídicos  dos  Estados  deixou  de  ser  exclusividade  do  comércio

internacional. Autores como Gunther Teubner e Ralph Michaels passaram a discutir o tema

dentro de um contexto de globalização e transnacionalidade que engloba não apenas a  Lex

Mercatoria, mas também outros sistemas normativos próprios da contemporaneidade. 

Surgida da observação empírica, essa nova corrente, sob a qual se abriga o presente

trabalho, entende que, a partir da intensificação da globalização, o mundo passou a viver uma

realidade com características tão peculiares,  que dista  de forma abissal  de qualquer  outro

período histórico já vivido. Trata-se de uma ruptura fática que fez eclodir inúmeras situações

que desafiam de forma definitiva a compreensão do Direito, de sua relação com o Estado e da

estrutura das normas jurídicas. 

Nesse  sentido,  a  ruptura  fática  levou  à  necessária  ruptura  teórica  defendida  nesse

trabalho.  Tal  proposta,  no  entanto,  apesar  de  ainda  dissonante  frente  a  hegemonia  do

Positivismo Jurídico, acompanha um movimento crescente na Teoria do Direito, que pugna

pela  libertação  das  limitações  típicas  do  monismo  juspositivista,  já  que,  como  adverte

Teubner, os processos de globalização resultaram na desconstrução da hierarquia das normas

legais  e  fizeram emergir,  como  alternativa  mais  coerente  à  realidade  atual,  o  Pluralismo

Jurídico (TEUBNER, 2002, p.199). 

Quando Eugen Ehrlich, o pai da Sociologia Jurídica, começou a escrever sobre ordens

jurídicas privadas e multiculturalismo, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, na distante

província de Bukowina, parte do antigo Império Austro-Habsburgo, ele antecipou de forma

vanguardista a fragmentação jurídica dos tempos atuais. 
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Como  um  dos  primeiros  defensores  do  Pluralismo  Jurídico,  foi  marcantemente

influenciado pela realidade multicultural que o cercava na província, onde viviam lado a lado

armenianos, alemães, russos, romenos, eslovacos, húngaros, judeus e ciganos, dentre outros.

Nesse contexto, segundo ele, a própria sociedade civil seria responsável por globalizar suas

ordens jurídicas (NELKEN, 2008, p. 444). 

Apesar  de  a  teoria  de  Erlich  ter  se  mostrado  incorreta  em suas  previsões  para  o

ordenamento jurídico austríaco, ao qual o autor se submetia, Teubner acredita que suas ideias,

com o tempo, se mostrarão corretas, tanto empírica quanto normativamente, em virtude dos

novos e emergentes ordenamentos globais. É certo, no entanto, que o Direito de hoje não tira

sua força das pequenas comunidades rurais e étnicas que Eugen observara, baseando-se não

em agradáveis laços comunitários,  mas em frios processos técnicos próprios da sociedade

global (TEUBNER, 2002). 

3.2 A ruptura fática

No início desse trabalho,  ao dedicar  algumas páginas à  nomenclatura,  observou-se

que,  apesar daquelas primeiras explanações, só seria possível entender sua importância ao

longo de toda a construção teórica. Pois bem, naquele momento, alertou-se também que a

escolha  de  outro  nomen  iuris  se  dava  tanto  em  virtude  de  uma  ruptura  fática  quanto

doutrinária. 

No âmbito da ruptura fática, destaca-se o cenário atual como um cenário histórico,

político, econômico e social extremamente singular sobre o qual se estruturam essas novas

teorias,  com  as  influências  de  uma  sociedade  cada  vez  mais  complexa  e  globalmente

estruturada, com elevado grau de complexidade46. 

A Economia, v. g.,  nos últimos setenta anos passou do cenário devastador do pós-

guerra e todas as incertezas que o acompanhavam, às cíclicas crises que antes se alternarvam

entre  as  commodities  (petróleo,  alimentos,  ouro  e  prata,  etc.)  e  hoje  se  concentram nos

serviços e  na especulação. A partir  da II  Guerra Mundial,  teve de lidar  com cenários tão

distintos quanto a Guerra Fria,  que colocou o mundo em constante estado de tensão, e o

processo  de  globalização,  que  pavimentou  uma  via  de  mão  única  sem possibilidade  de

retorno,  estreitando  as  relações  entre  os  países  e  as  pessoas  e  influenciando  de  maneira

decisiva  todas  as  áreas  do  conhecimento  humano,  possibilitando  realidades  antes

46 É a chamada “hipercomplexidade” social. 



75

inimagináveis, tais como a formação de blocos como a União Europeia, o Nafta, o Mercosul e

a APEC.  

Com o adensamento do processo de globalização, o mundo assistiu à mundialização

da produção, à formação de grupos corporativos com faturamentos maiores que o PIB de

muitos países ricos, a criação de organizações internacionais privadas, à formação de grupos

de países tais como o G-2047, o G-848 e os BRICS49, e organizações internacionais com grande

poder de influência, como o FMI e o BIRD. Nesse cenário, percebe-se que, não obstante as

peculiaridades étnicas, culturais, políticas, econômicas e sociais, Oriente e Ocidente, Norte e

Sul caminham na direção irretornável da transnacionalização. 

E se num primeiro momento esse processo só foi  possível  por  causa dos  avanços

tecnológicos nos transportes e nas comunicações, hoje ele se tornou algo muito maior e mais

complexo, levando à revisão das estruturas institucionais próprias da modernidade. Estado-

Nação, nacionalidade, soberania, direito positivo, monismo, pluralismo, constitucionalismo,

transnacionalismo, para citar apenas alguns exemplos, são temas recorrentes nesse cenário. 

Nesse  contexto,  torna-se  impossível  sustentar  que  o  Direito  Transnacional  do

Comércio,  objeto  da  presente  pesquisa,  tenha  qualquer  relação  com a  Antiguidade  ou  o

período medieval e toda a genealogia defendida pela teoria clássica. Nas palavras de Ralph

Michaels, toda a herança histórica outrora atribuída a esse sistema normativo não passa de

uma ficção criada para legitimar a ideia de haver Direito sem a figura do Estado. 

Segundo  o  autor,  o  “romance”  da  Lex  Mercatoria criado  a  partir  de  Goldman  se

baseou num duplo contexto, que englobava realidade e ficção: de um lado a realidade de um

emergente conjunto de normas jurídicas, procedimentos e instituições fora da ordem jurídica

do Estado e de suas instituições; de outro lado, o ideal romântico de um direito espontâneo

criado no, por e para o comércio, e independente da figura do Estado (MICHAELS, 2007,

p.449).

Como já mencionado no primeiro capítulo, no início, os questionamentos acerca da

existência ou não de uma Lex Mercatoria a-nacional eram muito mais uma questão de fé do

que  de  rigor  acadêmico,  e  muitos  dos  seus  debatedores  estavam  mais  interessados  em

defender  os seus  próprios  interesses do que realizar  uma investigação imparcial  do tema.

Muitos,  especialmente  acadêmicos  e  operadores  do  Direito  Comercial  ou  interessados  no

47 Grupo dos 20 países mais ricos do mundo, que se reúnem com o intuito de estudar políticas comuns para
preservar a estabilidade econômica mundial. 
48 Grupo das 08 maiores economias do mundo.
49 Acrônimo criado em 2001 pelo economista Jim O’Neil para indicar o grupo composto pelos mais influentes
países emergentes: Brasil, Russia, Índia, China e Africa do Sul (Em inglês:  Brazil, Russia, India, China and
South Africa). 
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tema da Arbitragem, promoveram a Lex Mercatoria porque pareciam se beneficiar com essa

posição.  As  questões  empíricas,  surpreendentemente,  importavam  muito  pouco  para  este

debate.  De fato,  quando Lord Mustill  escreveu um artigo crítico sobre a  Lex Mercatoria,

direcionou  grande  parte  da  sua  crítica  à  falta  de  “substância”  dos  argumentos  daquela

“suposta” Lex Mercatoria (MICHAELS, 2007, p.449). 

Das  mais  antigas  às  mais  recentes  teorias  clássicas,  percebe-se  que  a  questão  da

cronologia, bem como da real existência de um direito autônomo, criado e administrado pelo

próprio comércio, sempre foi um tema secundário, já que a grande questão aqui não são os

fatos apuráveis empiricamente, mas as perspectivas de cada uma das teorias, que usaram a

herança histórica como forma de sedimentar os fatos em seu favor. 

Assim, no que tange às teorias apologéticas (e mesmo as intermediárias), p. ex., elas

sempre criticaram seus opositores por supostamente ignorar a realidade a fim de proteger

suas teorias, afirmando que, de fato, a Lex Mercatoria existe de maneira independente e, se as

tradicionais  teorias  do  Direito,  baseadas  no  Estado-Nação,  são  inaptas  a  entender  essa

realidade, então elas se mostram inadequadas. Porém, na contramão de suas próprias críticas,

acabam fazendo o mesmo: constroem uma realidade para se enquadrar em suas teorias. 

Nesse sentido, como se pode perceber no primeiro capítulo, todas as críticas acerca da

Lex Mercatoria Medieval não apontam a sua inexistência, mas apenas o fato de que ela não

pode ser  reconhecida como um sistema jurídico autônomo e independente  em relação ao

Direito oficial, como o quer a doutrina clássica. Na verdade, ela está mais para um meio termo

entre, de um lado, as normas e tribunais oficiais e, do outro, os costumes e instituições dos

mercadores.  Não  se  tratava  de  Direito  não-estatal,  e  sim de  um amálgama  de  normas  e

procedimentos estatais  e não estatais,  mantidos juntos por um elo comum: os mercadores

(MICHAELS, 2007, p.449).

Isso não significa dizer, no entanto, que qualquer desses autores que defendem essa herança

histórica  tenha  forjado os  fatos  para  justificar  seus  argumentos.  O que faltou,  para  esses

doutrinadores, talvez tenha sido uma pesquisa histórica mais cuidadosa e uma análise dos

fatos mais criteriosa, pautada pela neutralidade e não pela euforia de concretizar “o romance

da  Lex  Mercatoria”,  ou,  ainda  mais,  da  “nova  Lex  Mercatoria”,  já  que  essa  ideia  de

antiguidade foi muito mais defendida pelos autores dessa linha argumentativa.

Após uma análise mais apurada,  principalmente de alguns artigos fundamentais no

âmbito da História do Direito, é possível afirmar com certo grau de certeza que se essa visão

genealógica da  Lex Mercatoria não está equivocada,  ela foi,  no mínimo, precipitada.  Isso

porque uma coisa é analisar os fatos históricos de maneira crítica e atribuir-lhes certa carga de
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influência no cenário atual – esse exercício, além de embasar as teorias do pesquisador, é

parte  essencial  do  desenvolvimento  de  qualquer  pesquisa.  Outra  coisa,  completamente

distinta, é desenvolver uma teoria e depois buscar fatos históricos para legitimá-la, como se os

fatos tivessem que convenientemente se adaptar aos interesses do pesquisador. 

Ora, e se, mesmo diante dessa realidade, não é possível afirmar que houve um sistema

jurídico próprio do comércio internacional na Idade Média, o que dizer da Antiguidade? Que é

não  só  inaceitável  vincular  essa  noção  ao  conturbado  conteúdo  do  ius  gentium,  quanto

irresponsável defender um argumento com tamanha fragilidade argumentativa e probatória. 

Além de Ralph Michaels, Gunther Teubner, utilizando-se ainda de outros expoentes do

Pluralismo jurídico,  também refuta a ideia de cronologia tradicionalmente atribuída à  Lex

Mercatoria. Para explicar sua posição, ele toma emprestada a aplicação que Kerchove & Ost

fazem da teoria dos jogos ao Direito, quer para referenciá-lo como um jogo de regressus ad

infinitum,  ou como o paradoxo da autorreferência.  Segundo o autor,  há uma interminável

oscilação entre o surgimento interno e externo do Direito, o Positivismo e o Direito Natural,

que pode ser observada através de um movimento "dialético", muito próximo do movimento

luhmanniano de "reentrada",  que aponta para um ponto fixo, fictício e interno ao próprio

Direito, uma fundação do Direito "como se". 

O Direito age "como se" tivesse seu surgimento em um certo ponto no tempo. Nesse

“mito da criação”, o surgimento externo do Direito é reconstruído internamente. De acordo

com o autor, é nesse momento que o método dialético proposto por Kerchove & Ost produz

concretamente os resultados a que abstratamente se propõe (TEUBNER, 2002, p.211). .

 Um “mito  de criação” ou “mito  de fundação” pertenceria  à  segunda categoria:  o

Direito descreve a si mesmo através de uma imagem sobre a forma como ele teria surgido. Os

“mitos  de  criação”  do  Direito  Transnacional  do  Comércio  podem  ser,  por  exemplo,  o

renascimento moderno de sua origem no Direito medieval; ou ainda um ato legislativo, uma

espécie de "corporatif droit" pelas, obviamente fictícias, corporação de mercadores. 

O início, então, estaria no meio e seria como na famosa "Glas", de Jacques Derrida em

que o texto não tem início, mas simplesmente eclode no meio de uma história que já havia

começado  (DERRIDA apud  TEUBNER,  2002,  p.211).  Operações  recursivas  não  podem

começar ex nihilo, elas só podem se referir a algo que já existe. Elas não podem se referir a

algo fora da sua cadeia de recursões, devem ser algo dentro da cadeia a qual se referem. E se

esse "algo" não existir, eles têm que inventá-lo. O Direito como um sistema de operações

jurídicas recursivas só pode se referir a operações jurídicas passadas. A solução, novamente, é
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um "como se", mas não a ficção de um mito fundado na auto-observação, mas muito mais a

ficção das decisões passadas como base de operações recursivas.

Assim, essa solução do "como se" retorna apenas para suplementar uma lacuna: a falta

de identidade de um Direito não-estatal precisa ser complementada com a participação de

sistemas  sociais  externos  na  ordem jurídica  interna.  No entanto,  essa ficção  depende das

condições  externas  ao  ordenamento  jurídico.  Segundo  Luhmann,  a  doutrina  tradicional

sempre  recorre  a  uma situação histórica  pela  qual  é  suficientemente  plausível  supor  que,

também em tempos  antigos,  tenha  havido  normas  jurídicas  aplicáveis  (LUHMANN apud

TEUBNER, 2002, p.211). 

Essas são também algumas das condições para o que Teubner chama de take-off, que

poderia, num esforço hermenêutico, ser traduzido como “desligamento”. Para o autor, nesse

cenário, deve sempre haver sedimentos de comunicação social que podem ser usados por essa

“Síndrome da Falsa Memória do Direito”. Sob a influência de conflitos que demandam por

rápidas soluções, o Direito procura por precedentes e falsifica esses “sedimentos”. Não há

dúvidas que esses sedimentos existem. O problema é que essa antigas teorias do Direito lhes

atribuem um sentido "legal” na maioria das vezes inexistente.

Há que se analisar cada fato em seu devido contexto e o contexto atual em pouco ou

nada se assemelha quer à Antiguidade, quer à Idade Média – justamente os dois períodos

históricos  utilizados para  justificar  essa árvore  genealógica.  Nesse sentido,  é  interessando

notar  como nenhum dos autores  das  teorias  apologéticas  de uma “Nova Lex Mercatoria”

questionou,  de  forma  mais  profunda,  a  figura  do  “Estado-Nação”.   É  que  todas  as

argumentações que buscam uma genealogia para a Lex Mercatoria sempre a apresentam como

supranacional,  independente e autônoma desde a sua concepção. Esquecem, porém, que a

ideia de supranacionalidade traz embutida a ideia de nacionalidade e esta, por sua vez, tem

como pressuposto lógico o Estado-Nação. 

Mas como falar em Estado-Nação na Antiguidade ou na Idade Média, se essa noção é

foi  construída  apenas  na  Idade  Moderna?  Consequentemente,  como  falar  em

supranacionalidade  sem  a  figura  do  Estado-Nação?  E  se  a  Lex  Mercatoria  Antiga  e  a

Medieval eram realmente autônomas e independentes,  essa autonomia e independência se

deram em relação a quê?

Por mais que seja possível identificar um esboço da figura do Estado na Antiguidade,

ou  mesmo  a  existência  de  algumas  cidades  na  Idade  Média  com  certa  autonomia

administrativa  em  relação  aos  senhores  feudais,  como  forma  de  expressão  do  poder  de

império de poucos sobre muitos (mesmo quando se trata da democracia ateniense, que, como
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sabido era uma democracia bastante restritiva), essa figura era totalmente distinta do Estado-

Nação da forma que a modernidade o delineou e a pós-modernidade o preencheu. 

Antes o que pautava esse “poder de império” das minorias era, entre outros fatores, a

instabilidade das relações entre os diferentes povos, a insegurança constante e o temor da

guerra. No Estado Moderno, essa insegurança continuou existindo em alguns momentos, mas

não foi o motor de legitimação desse poder.  As revoluções burguesas se encarregaram de

mostrar que o poder precisa do povo tanto quanto o povo precisa do poder. Hoje, conquanto

inicialmente o Estado-Nação tenha se formado também como um clamor de segurança, ele

evolui  historicamente  apontando  em  direção  às  modernas  democracias,  legitimadas  pelo

amplo sentido que a sua nomenclatura sempre desejou representar.

Além disso, essa noção de Estado carregada hoje tem contexto totalmente diverso de

qualquer  ideia  de  Estado  Antigo.  O  arcabouço  econômico,  cultural,  político  e  social  é

completamente diferente hoje do que era na Antiguidade e na Idade Média e por mais que os

doutrinadores não advoguem a ideia de que a  Lex Mercatoria  hoje é a mesma de tempos

passados, fazer essa conexão histórica como um precedente necessário para a existência desse

instituto nos moldes atuais, como se a imagem do passado houvesse ressurgido no presente, é

não apenas um descuido metodológico, mas uma deficiência de argumentação. 

Assim, seria por demais forçado, em primeiro plano, identificar qualquer característica

de  supranacionalidade  em  um  período  antigo  ou  medieval,  já  que,  como  exposto,  a

supranacionalidade pressupõe uma nacionalidade que, nesse caso, é inexistente. Em segundo

plano, mais forçado ainda seria ligar essa inconcebível supranacionalidade à situação vivida

hoje,  de  proclamada  transnacionalidade,  que  não  ignora  a  figura  do  Estado-Nação  como

querem  esses  doutrinadores,  mas,  ao  contrário,  reconhece  o  seu  papel  fundamental,

colocando,  porém,  no  mesmo  patamar,  outras  esferas  de  produção  do  Direito  que  não

necessariamente são delimitadas por critérios territoriais. 

  Além disso, como é possível chamar de “autônoma” e “independente” uma suposta

Lex Mercatoria que não tem qualquer necessidade de se submeter ao ordenamento jurídico de

um Estado-Nação, já que esse Estado-Nação é inexistente? Se é inconcebível pensar na ideia

de  supranacionalidade,  também  é  inconcebível  pensar  na  ideia  de  “autonomia”  e

“independência” pelo menos nos moldes em que essas características são colocadas pelos

defensores  da  “Nova  Lex  Mercatoria”.  Isso  porque,  nesse  caso,  esse  sistema  legal  seria

“autônomo” e “independente” em relação a quê? Às esferas oficiais de produção normativa? 

O grande problema aqui é justamente identificar essas esferas oficiais de produção

normativa,  já  que,  conforme demonstrado no primeiro capítulo deste  trabalho,  em muitos
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casos  não existem registros  históricos  suficientes  para  permitir  a  afirmação  de  que  essas

esferas realmente existiram. Veja-se, por exemplo, a questão do ius gentium romano. Não são

raros os autores hoje que contestam essa versão e dizem haver poucas evidências históricas e

muita especulação sobre o que realmente era essa construção jurídica (HATZIMIHAIL, 2008,

p.185), até porque, mesmo entre os escritores da época, não havia consenso a esse respeito

(DOMINGO, 2010, p.9).

Quanto ao período medieval, as conclusões de MANGELS nesse sentido são bastante

esclarecedoras. Para o autor, que estudou a fundo a chamada “Lex Mercatoria Medieval”, o

que as poucas fontes relativas ao comércio medieval podem mostrar, sem sombra de dúvidas,

é  que as  relações  comerciais  existentes  nesse período e suas  instituições  reguladoras  não

podem ser superestimadas. Pelo menos até o século XIV, a maior parte das trocas comerciais

era feita de forma simultânea. Assim, não pode, nesse período, falar em diferenças normativas

ou relativas a sistemas jurídicos distintos, já que as trocas se encerravam no momento da

negociação e não havia quaisquer operações posteriores. Em virtude disso, dificilmente esse

comércio  medieval  deu  origem  ao  desenvolvimento  de  instituições  que  regulassem  o

comércio entre as diversas cidades. As guildas mercantis existiam sim, mas eram formadas

para garantir  a segurança dos seus associados,  e não para servir  de marco regulatório do

comércio não simultâneo (MANGELS, 1999). 

Eventualmente,  regras  relativas  a essa prática comercial  não simultânea podem ter

surgido no âmbito das guildas. E isso provavelmente aconteceu da mesma maneira que nas

modernas associações comerciais, ou seja, com a reputação exercendo um papel decisivo na

coercitividade dessas normas. No entanto, tanto as fontes antigas quanto as contemporâneas

não contém qualquer evidência de que estas regras tenham constituído um corpo universal ou

"supranacional" de normas comerciais. Ao contrário, os registros históricos levam a crer que

eram normas  específicas de cada guilda em particular (MANGELS, 1999).  . 

Não há dúvidas de que essas regras e as próprias guildas em si tenham influenciado as

leis das cidades medievais. Da mesma forma, os comerciantes continuaram a influenciar essas

mesmas leis  durante toda a Idade Média,  embora de forma diferente.  Diferenças entre  os

diversos  sistemas legais  das  diferentes  cidades  podem ser  explicadas,  por  exemplo,  pelas

diferenças entre as guildas, de um lado; e pela divergência de outros grupos sociais (como os

senhores feudais), de outro lado.  

Além disso,  a  importância  econômica  dos  mercadores  não  deve  ser  subestimada.

Especialmente porque os comerciantes, ao apregoarem a discriminação sistemática dos seus

concorrentes  de  outras  cidades,  exerceram  considerável  influência  sobre  a  produção
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normativa  em suas  cidades  de  origem.  Com o  tempo,  a  reputação  perdeu  muito  de  sua

importância na questão da coercitividade das normas e foi  substituída pelo monopólio da

força por parte das autoridades civis (MANGELS, 1999). Ou seja, a partir daí, a figura das

autoridades  medievais  passou  a  ter  mais  importância,  na  exigência  do  cumprimento  das

normas, do que a figura dos mercadores.

Não  se  questiona,  pois,  a  existência  das  guildas  e  a  importância  dos  mercadores

medievais. Porém, conforme todo o exposto, quer se observe a questão do ponto de vista da

inexistência do Estado-Nação; quer do ponto de vista da análise crítica dos registros históricos

disponíveis, tanto a afirmação de existência de uma Lex Mercatoria na antiguidade como um

corpo de leis autônomo, independente e supranacional, quanto a sua ligação com o fenômeno

vivido hoje são extremamente problemáticos.

Assim,  como  ruptura  fática  essencial  ao  presente  trabalho,  essa  desconstrução  do

“mito da criação” da Lex Mercatoria era extremamente necessária para o desenvolvimento do

raciocínio proposto aqui, pois é a partir dela que emerge também a ruptura doutrinária. Juntas,

essas rupturas possibilitaram enxergar como a prática comercial  evoluiu sob as condições

caóticas do mercado mundial, numa conjuntura totalmente nova que conta com a imposição

de fortes agentes econômicos. 

3.3 A Ruptura doutrinária

Prosseguindo no processo de ruptura, o professor Ralph Michaels traz uma importante

contribuição no que toca à chamada “Nova  Lex Mercatoria”,  ou seja,  as teorias clássicas

apologéticas. Segundo ele, seus proponentes a divulgam como um Direito do comércio global

autônomo que cumpriria as mesmas funções do Direito positivo. Os tribunais arbitrais teriam

assumido a tarefa de julgar,  enquanto a de legislar teria recaído,  em grande parte,  para o

comércio em si,  cujos costumes seriam vistos como norma vinculante, com coercitividade

garantida por meio de equivalentes funcionais equiparados aos utilizados pelo Estado, tais

como a pressão sobre a reputação ou valores mantidos em depósito para garantir a execução

(MICHAELS, 2007, p.449). 

Segundo seus defensores, saber se a “Nova Lex Mercatoria” representa realmente um

sistema de Direito, o quão importante ele é, e se, de fato, pode ser considerado anacional

compõem o tripé  sobre  qual  sempre  repousaram todas  as  discussões  a  respeito  do  tema.

Nesse sentido, para o autor, a combinação feita por Gunther Teubner em sua teoria, entre

validade social e jurídica, tende a confundir diferentes critérios de validade do Direito – o que
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seria  confirmado pela  frequente  ênfase dada  por  árbitros  ao  fato de que  a  equidade e  os

costumes, mais do que as leis, devem direcionar suas decisões. De fato, em decisões arbitrais,

as referências à  Lex Mercatoria como Direito aplicável são muito menos frequentes do que

os estudiosos fazem crer. Além disso, a mera referência ao termo não criaria um sistema de

pleno direito, mesmo que sob a tutela de uma teoria construtivista.

Porém,  essas  seriam,  basicamente,  questões  de  semântica.  Para  Michaels,  mais

importante  seriam as  questões  referentes  ao caráter  sistêmico da "Nova Lex Mercatoria",

especialmente sua suposta estrutura autopoiética. Na medida em que a maioria das decisões

arbitrais permanece em sigilo e não há, em virtude disso, nenhum sistema de precedentes,

cada  árbitro  individualmente  teve  que  “importar”  normas  jurídicas  do  Direito  estatal  ou

traduzir os costumes sociais do comércio em normas jurídicas aplicáveis ad hoc. Contudo, um

sistema contínuo e evolutivo de Direito não poderia se desenvolver dessa forma, já que cada

árbitro desenvolve individualmente o seu próprio sistema. Nesse contexto, seria impossível

falar no desenvolvimento de uma Lex Mercatoria não-nacional.

Aqui,  é particularmente importante  entender como as teorias clássicas concebem a

relação de alteridade intrínseca dessa  Nova Lex Mercatoria com o monismo juspositivista,

pois é aí que repousa a ruptura doutrinária proposta por esse trabalho. Enquanto um repousa

no excesso de formalismo e em normas jurídicas abstratas, o outro oferece decisões com base

na equidade, adaptadas às necessidades específicas das partes, sem estar ligada a um sistema

de regras vinculativas ou precedentes. Enquanto os tribunais estaduais convocam juristas com

pouca  experiência  nas  questões  específicas  do  comércio,  os  árbitros  são  os  próprios

comerciantes, profundos conhecedores de tais questões. 

Nesse sentido, Michaels chama atenção para o surgimento de uma nova corrente de

pensamento, a que ele denomina de teoria da "Novíssima Lex Mercatoria"50, cujas alegações

dão conta de  que finalmente  ter-se-ia  chegado a  um sistema autônomo e suficientemente

legalizado de normas, apto a constituir um ordenamento jurídico a-nacional comparável aos

ordenamentos  estatais.  Essa  nova  visão  da  teoria,  no  entanto,  se  assemelharia  muito  às

antigas, na medida em que ainda se apresenta como funcionalmente equivalente ao Direito

estatal. No entanto, sua imagem estaria completamente desfocada, porque, enquanto o atrativo

das teorias anteriores da Nova Lex Mercatoria restava em sua essencial alteridade em relação

ao direito estatal, o maior atrativo das teorias da “Novíssima Lex Mercatoria” reside em sua

semelhança com o Direito estatal.  

50 O autor usa o termo New new Lex Mercatoria. 
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Segundo essa recente teoria, a Arbitragem Internacional estaria sendo cada vez mais

legalizada;  a  equidade,  antes  amorfa,  teria  se  rendido  às  normas  positivas;  as  chamadas

formulating agencies teriam estabelecido normas positivadas da Lex Mercatoria; os Princípios

da UNIDROIT já seriam aceitos como uma espécie de código da Lex Mercatoria. Além disso,

haveria  uma  tendência  de  os  árbitros  internacionais  considerarem  normas  estatais  para

assegurar a aplicabilidade e reforçar a legitimidade de seus posicionamentos, ou mesmo para

desenvolver um sistema transnacional de normas obrigatórias. Os árbitros não seriam mais

comerciantes, mas especialistas em Direito Comercial Internacional, e mais e mais sentenças

arbitrais estariam sendo publicadas, permitindo, assim, um sistema de precedentes.  

Ou seja, essa nova teoria aponta o sistema jurídico de normas do comércio não apenas

como um equivalente ao ordenamento dos Estados, mas como uma alternativa ainda melhor.

A semelhança mais importante que o liga à sua versão anterior é que a nova teoria ainda é

retratada  como  um  Direito  sem  influência  política,  no  que  parece  ser  uma  espécie  de

reinauguração da emancipação do Direito Comercial Privado dentro do Estado de Direito.   

Com efeito, para Teubner, uma “guerra de crenças” vem sendo alimentada desde a

década de 1960 no campo do Direito Internacional Econômico. Advogados internacionalistas

e  doutrinadores  entusiastas  vêm  travando  uma  batalha  de  mais  de  trinta  anos  pela

independência da Lex Mercatoria. A grande questão que envolve o tema, para o doutrinador, é

saber se ela representa Direito positivo ou se é apenas um conjunto de normas sociais que

podem ser transformadas em Direito apenas pela internalização por parte dos ordenamentos

jurídicos (TEUBNER, 1997, p.6).

Segundo ele, trata-se de uma “guerra” que abarca não apenas a defesa da autonomia da

Lex Mercatoria, mas também de todas as outras áreas do Direito que se pretendem globais e

cuja emergência no cenário internacional se dá em relativo isolamento em relação à política

oficial. O debate acerca das normas mercantis, no entanto, apesar de tão atual e importante,

tem fundação teórica bastante limitada, já que seus principais defensores são advogados para

quem  a  Lex  Mercatoria seria  uma  ordem  jurídica  global  emergente  e  independente  de

qualquer  governo, cujas fontes  se  encontram nas  práticas do Comércio Internacional,  nos

contratos-tipo, nas atividades das associações econômicas globais, nos códigos de conduta e

nos laudos das cortes internacionais arbitrais.

Nessa  corrente,  diz  Teubner,  a  pobreza  teórica  encontra-se  principalmente  no

estreitamento conceitual dado ao tema. Uma dessas linhas tenta revitalizar as antigas teorias

do direito costumeiro. Porém - pergunta-se o autor – qual seria o critério operacional para a

descoberta  de  evidências  empíricas  de  uma  consuetudo  lunga?  Para  ele,  nenhuma
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conceituação adequada de opinio iuris em nível global é fornecida, assim como também não é

feita  nenhuma  tentativa  de  demonstrar  a  legitimidade  do  Direito  costumeiro  dentro  das

condições do Positivismo Jurídico (TEUBNER, 1997, p.6).

Além dessa linha de pensamento, outra vertente apologética, segundo o autor, tenta se

utilizar das teorias do Institucionalismo italiano e francês, construindo a ideia de um Direito

Corporativo  dos  atores  econômicos  globais,  apresentando  traços  bastante  vagos  da  tão

proclamada Lex Mercatoria medieval. Segundo essa visão, haveria uma comunidade mundial

de  mercadores  que é  quase uma organização formal,  a  societas  mercatorum, comparável,

como se viu no primeiro capítulo, às antigas guildas de mercadores medievais, com códigos

disciplinares e sanções como a blacklisting ou a exclusão dos membros.

Para  Teubner,  porém,  um  corporativismo  dessa  natureza  nos  dias  atuais,  com  a

dinâmica competitiva do mercado em escala global, seria, no mínimo, antiquado. Em virtude

disso, uma terceira linha de pensamento teria desenvolvido a audaciosa teoria do “contrato

sem lei”  (contrat  sans  loi),  contratos  que se autorregulam e supostamente existiriam sem

nenhuma base, seja no Direito nacional, seja no Internacional. Tal construção teórica, segundo

o  autor,  é  levada  ao  fracasso  quando  tenta,  ela  mesma,  se  reconciliar  com  a  doutrina

tradicional das fontes do Direito. Além disso, grande parte dos ordenamentos nacionais hoje já

garante a liberdade de escolha, pelas partes, até mesmo de instâncias decisórias não estatais.

Passando  ao  outro  lado  da  “guerra  de  crenças”,  encontram-se  os  britânicos  e  os

americanos que invocam a soberania do Estado-Nação para atacar a Lex Mercatoria e atribuí-

la o status de ficção jurídica. Seus argumentos, no entanto, baseiam-se na antiga noção do

século  XIX  que  apregoava  a  unidade  entre  o  Direito  e  o  Estado.  Logo,  tudo  que  seja

denominado de a-nacional, é, a priori, ilógico e irracional. Sob esse ponto de vista, qualquer

fenômeno jurídico no mundo tem que, necessariamente, estar atrelado a uma ordem nacional.

Segundo essa visão, a  Lex Mercatoria nunca vai evoluir para uma autêntica ordem

jurídica  porque  não  regula  um  território  exclusivo  com  poder  coercitivo.  Os  costumes

comerciais  por  si  próprios  seriam  incapazes  de  criar  Direito,  eles  só  poderiam  ser

transformados em lei por ato formal de um Estado soberano. O mesmo pode-se dizer para os

contratos-tipo,  que  devem  estar  subordinados  ao  controle  político  dos  ordenamentos

nacionais. Associações privadas, por sua vez, podem criar suas quase-leis, mas tais “quase-

leis” não têm nenhuma força vinculatória. Finalmente, a Arbitragem Internacional também

não será capaz de desenvolver jurisprudência com valor de precedente porque as decisões

arbitrais  sempre podem ser questionadas por recurso às cortes nacionais e pelo  exequatur

processual  dos  Estados-Nação.  Somente  as  doutrinas  clássicas  do  Direito  Internacional
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Privado  seriam  capazes  de  lidar  de  maneira  adequada  com  quaisquer  tipos  de  conflitos

internacionais  na  seara  econômica,  dizem  as  teorias.  Conforme  essa  visão  teórica,  se  a

globalização do Direito é realmente necessária, as únicas fontes legítimas para tanto seriam as

convenções celebradas sob a autoridade do Direito Internacional Público (TEUBNER, 1997,

p.7).

A forma com que a controvérsia se destrincha, indica, nas palavras de Teubner, que o

assunto  ainda  é  considerado  um tabu,  profundamente  enraizado  em práticas,  doutrinas  e

teorias  do  Direito.  E  isso  serve  para  demonstrar  a  enorme  resistência  que  se  tem a  um

ordenamento que se pretenda global num universo jurídico ainda conceitualmente dominado

pela ideia do Estado-Nação. Nas palavras quase apocalípticas de Frederick Mann, seria difícil

imaginar uma visão mais perigosa, mais indesejável e mais infundada do que a da autonomia

da Lex Mercatoria (MANN apud TEUBNER, 1997, p.7).

Para  Teubner,  o  que  limita  a  visão  de  grande  parte  daqueles  que  não  conseguem

reconhecer na  Lex Mercatoria um sistema jurídico, é o fato de que a maioria procura sua

natureza  jurídica  nas  antigas  teorias  da  norma  fundamental  de  Kelsen  ou  na  rule  of

recognition de Herbert L.A. Hart. Para ele, assim como qualquer outro mito acerca da criação

das  coisas,  esses  fundamentos  míticos  do  Positivismo moderno  não  fazem nada além de

esconder a circularidade básica do Direito (TEUBNER, 2002, p.202). 

É por isso que se faz necessário estudar, a partir de então, a influência do Positivismo

(notadamente o monismo positivista) e do Estado-Nação na formação da teoria, já que ela

representa talvez a parte mais significativa da ruptura teórica que levou a esse trabalho.
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PARTE II  - MONISMO E PLURALISMO JURÍDICO: O PAPEL DO ESTADO NO

CONCEITO DE DIREITO E O CENÁRIO DE TRANSNACIONALIDADE
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CAPÍTULO IV

DO PLURALISMO MEDIEVAL À FORMAÇÃO DO POSITIVISMO JURÍDICO

4.1 Linhas iniciais

Como se pode perceber ao longo da primeira  parte  da pesquisa,  entender  a  forma

como a  Ciência  do  Direito  olha  para  si  é  fundamental  para  uma resposta  satisfatória  ao

problema proposto. Essa segunda parte do trabalho, então, fará uma análise direcionada de

como as mais influentes teorias do Direito do último século abordam a polêmica relação entre

Direito e Estado.

É  claro  que  não  se  pretende  aqui,  posto  que  esse  não  é  o  objetivo  da  pesquisa,

aprofundar as teorias em suas demais variantes, já que cada uma, por si só, daria ensejo a uma

série  de  pesquisas  distintas  sobre  os  diversos  aspectos  de  suas  profundas  e  intrincadas

construções filosóficas. Assim, fez-se necessário um cuidadoso recorte teórico, de forma que

as teorias serão pormenorizadas apenas para demonstrar a forma como os doutrinadores mais

influentes enxergaram, ao longo do tempo, o papel do Estado-Nação para o Direito.

E estudar essa relação não é uma tarefa fácil – ao contrário, requer o resgate histórico

das duas grandes correntes em que se agruparam as teorias do Direito dos últimos séculos: o

monismo e o pluralismo jurídico. Antes de fazê-lo, no entanto, é necessário alertar o leitor

para o fato de que a solução ao problema proposto na primeira fase dessa pesquisa passa,

necessariamente, por uma visão pluralista do Direito. 

E ao propor uma visão pluralista, é certo que essa influência filosófica permeará toda a

construção  histórica  realizada  adiante,  já  que  não  há  como  entender  que  uma  ou  outra

concepção do Direito poderia ser aplicada apenas durante determinado período da História. A

concepção que o doutrinador tem do Direito não deve se limitar a questões temporais; assim,

não seria coerente dizer que as teorias monistas, como a teoria kelseniana, v.g., serviram para

explicar o Direito durante boa parte do século XX e agora, diante da complexidade social, não

servem mais. 

A visão adotada aqui é a de que essas teorias se tornaram predominantes durante certo

período histórico devido às mais diversas influências (econômicas, filosóficas, políticas, etc.),

o que não implica dizer que a concepção monista do Direito é a mais adequada a esse período.
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Conforme se verá adiante, a máxima milenar romana ubi societas, ibi ius51 já antecipava uma

visão jurídica muito próxima52 daquilo que hoje denominamos “Pluralismo Jurídico”. 

Por  uma questão  metodológica,  esse  trabalho  ater-se-á  ao  desenvolvimento  dessas

teorias a partir do século XVII, sem prejuízo da necessária contextualização histórica que

levou à eminência das teorias monistas e o seu predomínio filosófico durante quase todo o

século XX. 

4.2 Mais uma vez a Era Medieval

Não obstante as críticas ao mito da Lex Mercatoria medieval, não há como negar as

diversas  formas  de  manifestação  do  Direito  nesse  período.  Nesse  sentido,  é  importante

ressaltar  que  a  desconstrução  realizada  na  primeira  fase  da  pesquisa  tinha  como  intuito

demonstrar  a  insustentabilidade  das  teorias  que  advogam a  existência  de  um Direito  do

Comércio Internacional autônomo e institucionalizado já naquele momento histórico. 

Com efeito, segundo TAMANAHA (2007, p.4), os séculos XII, XIII d.C. e seguintes

da Baixa Idade Média na Europa, marcados pela redescoberta dos trabalhos de Aristóteles e

do Código de Justiniano, além do estabelecimento das universidades, são também fortemente

caracterizados pela notável miscelânea de diferentes tipos de normas jurídicas e instituições -

muitas  vezes  conflitantes  –  ocupando  o  mesmo  espaço,  e,  normalmente,  sem  qualquer

hierarquia ou organização. 

Essas normas jurídicas, segundo o autor, incluíam os usos e costumes locais (em várias

versões e geralmente não escritos); o direito consuetudinário germânico (devido à influência

do  Sacro  Império  Romano-Germânico);  leis  feudais  (a  maioria  não  escritas);  as  normas

comerciais e aduaneiras seguidas pelos mercadores (a Lex Mercatoria medieval53); o  Direito

Canônico da Igreja  Católica Romana;  e  o  Direito  Romano resgatado de forma vivaz nas

universidades. 

Além disso,  a  doutrina  também aponta  vários  tipos  de  cortes  ou  fóruns  judiciais

coexistindo nesse período, tais como os tribunais senhoriais, as cortes municipais, as cortes

51 A famosa expressão latina atribuída a Ulpiano em seu  Corpus Iuris Civilis, “Ubi homo ibi societas. Ubi
societas ibi ius” pode ser traduzida como “Onde está o homem, há sociedade e onde há sociedade, há Direito”. 
52 De  acordo  com  FALZEA  e  outros  (FALZEA  et.al.,  2007,  p.  204-207)  ao  investigar  as  principais
características  do  Direito,  os  juristas  romanos  concentraram  os  seus  conhecimentos  em  duas  expressões
essenciais “hominum causa omne ius constitutum est” e “ubi societas ibi ius”. Ambas diriam respeito tanto à
inerente tendência humana de se agregar em sociedade quanto àquela de, ato contínuo, criar normas jurídicas que
permitissem essa  agregação.  Viver,  segundo  essa  concepção,  é  conviver  -  e  a  convivência  ressaltaria  uma
característica intrínseca ao Direito: sua socialidade. 
53 Sobre o tema, ver a crítica realizada no Capítulo I da primeira parte desse trabalho (tópico 1.2.2).
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comerciais54,  as  cortes  das  guildas,  os  tribunais  eclesiásticos  e  os  tribunais  reais

(TAMANAHA, 2007).  Serviam como juízes  desses  tribunais,  respectivamente,  barões  ou

senhores feudais, burgueses (julgando questões relativas aos burgos), comerciantes, membros

das  guildas,  bispos  (e  em certos  casos  até  mesmo o  papa),  e  os  reis  ou  nobres  por  ele

indicados. 

As  regras  de  competência  para  cada  tribunal  e  as  leis  aplicáveis  eram distintas  e

relacionavam-se  com  as  pessoas  envolvidas,  seus  estatutos  pessoais,  relações  de

descendência, cidadania, ofício desempenhado e religião, bem como o tema posto em litígio. 

As disputas jurisdicionais entre esses tribunais eram inúmeras (VAN CAENEGEM,

1991, p.118). Os conflitos com os tribunais da Igreja eram regulares, principalmente quanto a

questões relacionadas a casamento, herança, e qualquer disputa que envolvesse pessoalmente

a Igreja. Além disso, não havia somente tribunais distintos; dentro de uma mesma corte, o juiz

poderia aplicar normas decorrentes de sistemas jurídicos diferentes. Entre os séculos VIII e

XI, por exemplo, sob a escolta do "princípio da personalidade", os mesmos juízes aplicavam

leis diferentes a depender da origem do querelante (franco, borgonhês, provenientes da região

norte do atual território da Alemanha ou descendentes dos romanos), fato que se tornava ainda

mais  complicado em cidades  com populações judaicas  ou na Península Ibérica depois  da

invasão  muçulmana,  já  que  judeus  e  muçulmanos  tinham  seus  próprios  ordenamentos

jurídicos e interagiam uns com os outros e com os cristãos.

Dentro  dessa  perspectiva,  então,  pode-se  notar  que  a  visão  monista,  do  Direito

positivado pelo Estado, tão arraigada em nossa concepção mais primária de Direito, já que é o

padrão com a qual nos habituamos no que se convencionou chamar de “Estado de Direito”,

cai por terra. Entre a Alta e a Baixa Idade Média, havia diversas esferas produtoras do Direito

e  o  Pluralismo  Jurídico  se  revelava  ao  redor  de  três  eixos  principais  que  existiram

simultaneamente: ordenamentos jurídicos que se sobrepunham, embora pudessem ter maior

ou menor abrangência geográfica (muçulmanos,  judeus e cristãos,  v.g.),  diversos sistemas

institucionalizados e igualmente válidos (tais  como os feudos,  as guildas,  a Igreja,  etc.)  e

normas jurídicas conflitantes dentro de um mesmo sistema.

No primeiro eixo, dos ordenamentos jurídicos coexistentes, de acordo com BERMAN

(1983),  tanto  as  normas  mercantis  quanto  as  normas  eclesiásticas  e  o  ius  commune

estenderam-se através de reinos distintos em uma grande área da Europa, convivendo com o

direito costumeiro germânico codificado, com o direito feudal, com as leis municipais e com

as leis consuetudinárias locais transmitidas oralmente. Nos demais eixos, é possível apontar

54 Tais como as Courts of Admiralty, já citadas na primeira parte desse trabalho (CASTO, 1993, p.118).
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também linhas divisórias verticais dentro de um mesmo sistema jurídico institucionalizado

que separavam homens do campo dos citadinos, clérigos e estudiosos dos leigos, membros de

guildas e corporações de ofício daqueles que não eram afiliados (VAN CAENEGEM, 1991,

p.118).  Tanto  as  mais  altas  quanto  as  mais  baixas  castas  sociais  viviam de  acordo  com

conjuntos distintos de regras, administrados por distintas redes de tribunais, sob o argumento

de que cada um deveria ser julgado pelos seus próprios pares55 (LETTO-VANAMO; SMITS,

2012, p.155-156). 

Com efeito, o medievalista Walter Ullmann (apud VAN CAENEGEM, 1991, p.118)

resume a ordem jurídica do período nesses mesmos termos ao afirmar que o sistema jurídico

medieval  não  pode  ser  concebido  como  um  corpo  homogêneo  e  unificado  de  normas

jurídicas. Segundo ele, na Europa medieval era possível distinguir pelo menos três sistemas

distintos  de  decretos  legais:  o  Direito  Romano,  transmitido  através  da  compilação  de

Justiniano e modificado posteriormente pelas leis dos imperadores; o Direito Canônico, como

representado  em  várias  coletâneas  de  normas  da  época;  e,  em  terceiro  lugar,  o  Direito

germânico. A esses, segundo Ullmann, devem ser adicionados também os numerosos estatutos

dos municípios e Estados independentes,  em torno dos quais há ainda que se acrescentar

muitas normas costumeiras, principalmente as de caráter complementar e interpretativo. 

Hoje  em  dia  essa  situação  jurídica  heterogênea  pode  soar  incomum,  mas  os

historiadores que se debruçaram sobre o período, como visto acima, têm demostrado que a

coexistência de mais de um corpo de normas e sistemas jurídicos era algo normal durante pelo

menos dois mil anos de história europeia – desde o auge do Império Romano (o que permitiu

a permanência em vigor de normas locais) até (e principalmente) depois de seu colapso. E o

fato de olharmos naturalmente para o Direito como um conjunto de normas provenientes do

Estado (monismo jurídico) só demonstra o quanto o projeto de construção do Estado moderno

e todo o arcabouço filosófico que o respaldava prosperaram. 

É difícil, nos dias de hoje, pensar o Direito dessa forma, mas durante todo o período

medieval,  o  “Estado”  (e  consequentemente  o  Direito  por  ele  positivado)  conforme  o

conhecemos ainda não existia na Europa Ocidental. A Inglaterra ainda conseguiu estruturar

um sistema relativamente centralizado a partir do Século XII, seguindo a conquista normanda,

mas o continente foi dividido entre diversos reinos e principados menores que tinham efetivo

controle sobre grande parte do território europeu. As guerras durante esse período não foram

travadas  entre  os  Estados  tal  como  os  conhecemos,  mas  sim  entre  reis  e  princípes  que

55 Essa  ideia  de  “julgamento  pelos  pares”  se  tornará  posteriormente  muito  comum em institutos  como o
“privilege of peerage” no Reino Unido e o tribunal do júri em vários países como, p. ex., o Brasil. 
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almejavam apenas  amealhar  mais  poder  e  riquezas  para  si  e  para  os  seus  descendentes

(ACHARYA; LEE, 2015)56.

Foram  séculos  até  que  os  Estados,  com  seus  políticos,  burocratas  e  sistemas  de

governo  particionados  em  três  funções  (Legislativo,  Executivo  e  Judiciário),  com

ordenamentos jurídicos próprios e hierarquicamente estruturados, de fato se estabelecessem. E

para que isso ocorresse, reis e príncipes primeiro tiveram que trazer a nobreza e os burgos

para perto de si e mantê-los sob o seu controle. E uma estratégia bastante utilizada para esse

fim  era  colocar  os  membros  da  alta  nobreza  em  suas  folhas  de  pagamento,  enquanto

formavam alianças estratégicas com os principais comerciantes das cidades contra os velhos

barões feudais. 

Além disso, um passo fundamental para a autonomia dos futuros soberanos também

foi a quebra de sua dependência em relação à Igreja Católica, tarefa bastante facilitada pela

Reforma Protestante, que minou a hegemonia da Igreja Romana e possibilitou a reversão dos

bens e do poder da Igreja em favor dos reis. Para VAN CREVELD (1999, p.118), uma vez

que  a  Igreja  Católica  era  a  instituição  mais  poderosa  do  medievo,  sem  essa  ruptura

provavelmente o Estado Moderno não teria surgido, já que a tendência da Igreja era sufocar

todo e qualquer movimento de insubordinação. 

Um dos vários exemplos que podem ilustrar essa perspectiva é a Magna Carta inglesa

de  1215,  que  embora  hoje  seja  apontada  como  uma  das  precursoras  das  modernas

Constituições (documento essencial ao processo histórico de construção da ideia de Estado

moderno), surge, dentre outros motivos, por imposição da Igreja, já que o rei João (dito “Sem-

Terra”), dentre os vários erros que cometeu, ainda decidiu se opor à indicação do Arcebispo

da Cantuária. Ele se recusou a aceitar a indicação do Papa e, em consequência, a Inglaterra foi

colocada sob sentença de interdição até que João se submetesse à vontade da Igreja, em 1213,

e assinasse, em 1215, a famosa Magna Carta Libertatum. 

A Europa medieval fora fortemente demarcada pelas disputas políticas entre os nobres,

os reis e a Igreja. A fragmentação do poder e a multiplicidade de ordens jurídicas levaram a

sucessivas guerras e ainda mais divisão, não obstante a maior parte dos reis e mesmo a Igreja

56 E a finalidade dessas guerras faz ainda mais sentido ao se ter em conta que a sociedade medieval era dividida
em estamentos e aos reis e príncipes, muitas vezes,  não importavam os interesses do reino (como estrutura
institucional  organizada  e  com ordenamento  jurídico  próprio)  mas  os  seus  próprios  interesses  e  os  de  sua
descendência. A exemplo disso, tem-se as inúmeras disputas de poder entre as famílias e até dentro da mesma
família, o que acabou gerando as instabilidades políticas que levaram tanto ao surgimento quanto à queda do
Absolutismo. Para saber mais sobre o tema e seus reflexos na modernidade, recomenda-se a leitura do artigo
seguinte:  ACHARYA,  Avidit;  LEE,  Alexander.  Empty  Thrones:  Medieval  Politics,  State  Building  and
Contemporary  Development  in  Europe.  Stanford:  Stanford  University,  2015.  Disponível  em:
http://stanford.edu/~avidit/europe.pdf. Acesso em 14.07.2015.
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desejassem aumentar  sua área de influência territorial.  Como em todo processo histórico,

some-se a isso, posteriormente, a descoberta do Novo Mundo e do Além-Mar, que apesar de

ampliar assustadoramente as fronteiras territoriais dos reinos europeus, trouxe consigo uma

demanda por segurança jurídica e centralização do poder.

E  apesar  de  discordar  da  versão  que  advoga  a  existência  de  uma  Lex Mercatoria

medieval autônoma e independente, é certo que o comércio, que a essas alturas já ganhava

status de globalização, desempenhou papel importantíssimo na formação do Estado Moderno:

seja por impulsionar ainda mais a economia e a nascente burguesia com a oferta de produtos

vindos dos novos territórios, seja por pressionar a formação de instituições capazes de lidar

com essa nova dinâmica social e territorial. 

Desvencilhar-se  da  influência  da  Igreja,  nesse  cenário,  era  fundamental  para  a

ascensão dos  monarcas  como chefes  de Estado.  As Reformas Protestantes,  segundo VAN

CREVELD (1999, p.118),  beneficiaram até mesmo seus mais  ferrenhos opositores.  Nesse

caminho, alguns tratados se destacaram: o Tratado de Augsburg, de 1555, estabeleceu que os

soberanos poderiam decidir a religião dos cidadãos dentro de seu território; os Tratados de

Westfália, de 1648, que demarcaram o fim da Guerra dos 30 anos e dividiram a Europa em

territórios sob a autoridade dos soberanos, dando-lhes ainda pleno controle  sobre assuntos

internos e o direito de defender seus limites territoriais. Embora várias formas de organização

política tenham prosperado até esse momento, a partir daí, Estados territoriais se tornariam os

centros políticos e jurídicos da Europa Ocidental. 

Nesse  processo  de  construção  do  Estado  Moderno,  a  concentração  (e,  logo  em

seguida, o monopólio) da criação do Direito nas mãos dos monarcas (e posteriormente, do

Estado),  foi  tanto uma prerrogativa essencial  quanto uma construção filosófica genial  que

sofreu influência maciça de filósofos como Maquiavel, Jean Bodin e Thomas Hobbes. 

Mas antes que essa influência filósofica se consolidasse, a formação de uma classe de

mercadores ao redor dos burgos (que ficaram conhecidos como “burgueses”) e o crescimento

e fortalecimento de grandes cidades na Europa, levaram à necessidade prática de centralização

político-jurídica e formação de um aparelho institucional que fosse capaz de supervisionar a

cobrança de impostos,  a  aplicação das  leis  municipais  e  o julgamento das demandas que

surgiam  nesse  novo  contexto  social.  Com  isso,  as  várias  ordens  jurídicas  heterogêneas

descritas  anteriormente  foram  gradualmente  absorvidas  ou  eliminadas,  como  atesta  um
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famoso provérbio da tradição jurídica alemã: “o direito das cidades se sobrepõe ao direito das

regiões e o direito das regiões se sobrepõe ao direito costumeiro local”57. 

De  acordo  com  KELLEY (apud  TAMANAHA,  2007,  p.9),  um  fenômeno  muito

interessante ocorreu nesse período: o “costume” deu lugar ao “Direito costumeiro” local, ou

seja, a norma costumeira oral passou a ser escrita e interpretada por estudiosos do Direito, que

se multiplicavam pela Europa após o surgimento das universidades, centros de disseminação

do saber e das ideias que floresceram no seio do período que muitos chamam de “idade das

trevas”58.  Segundo KELLEY, então,  o Direito  costumeiro que se desenvolveu a  partir  daí

deixou de ser fidedigno aos costumes para ser o Direito costumeiro que interessava aos seus

intérpretes.  

4.3 A construção do Estado de Direito e a ascensão do Positivismo Jurídico

Esse é o cenário em que o Estado Absolutista viria a se concretizar logo em seguida,

iniciando-se com a  primeira  fase,  a  fase  patrimonial  (ou Patrimonialismo),  em que a  res

publica funcionava como uma longa manus dos Reis e Príncipes e o poder real teria origem

divina, baseada na ideia de soberania, de poder supremo do Estado (porque antes de ser o

poder do Estado, era o poder que decorria diretamente de Deus).

É aqui  que a  ideia  de centralização da produção jurídico-normativa ganha força e

correntes teóricas como o contratualismo impulsionarão a visão de que o Estado, ainda que

personificado na figura de uma besta apocalíptica, é um mal necessário. O abuso de poder do

Leviatã é legitimado pelo contrato social, sem o qual o homem, lobo de si próprio, tende a

experimentar o caótico e pluralista estado de natureza (uma besta ainda pior que o Leviatã).

Segundo  as  primeiras  correntes  contratualistas,  os  indivíduos,  amendrontados  pela

essa situação de caos social, naturalmente se direcionariam para a limitação de suas liberdades

individuais por meio da única instituição capaz de garantir a segurança e a paz de todos: o

Estado, que nesse momento era personificado pelos reis.

Já na segunda fase, cujo apogeu só aconteceria no “século das luzes”, o século XVIII,

a justificação do poder tem base racional e se funda no “direito de polícia”. Tem-se, assim, um

57 Numa livre tradução da expressão “Stadrecht bricht Landrecht, Landrecht bricht gemeines Recht” (LETTO-
VANAMO; SMITS, 2012, p.156), que acredita-se ter surgido apenas após o início do século XVI. 
58 Além das universidades como instituições voltadas ao saber filosófico, pode-se citar também as escolas que
se  destinaram a  estudar  o  Direito,  tais  como os  glossadores  e  pós-glossadores,  especialmente  a  Escola  de
Bolonha; outro fator que certamente contribuiu para a disseminação do conhecimento jurídico especializado e
das normas escritas foi a invenção da imprensa móvel por Gutenberg, ainda no século XV, fato que revolucionou
o conhecimento ao permitir a produção de livros e material impresso em larga escala. 
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Estado de Polícia (Estado Nightwatcher), um Estado acima do Direito, que era, na verdade, a

expressão da vontade do Rei, e submetia os particulares sem dar-lhes quaisquer mecanismos

de garantia jurídica para contrabalançar sua atuação (NOVAIS, 2011, p.18). 

Nessa época, como imperava a ideia de irresponsabilidade civil do Estado, criou-se a

figura do Fisco, que deveria lidar com questões relativas a eventuais danos causados pela

atuação estatal.  Tal situação, no entanto, gerava na população um sentimento constante de

insegurança, principalmente na nascente burguesia, já que a única certeza dos particulares era

a da possibilidade de atuação arbitrária do Estado.  

Logo,  ainda que em um primeiro momento esse modelo de Estado absoluto tenha

beneficiado  a  burguesia,  devido  às  consequências  trazidas  pela  centralização  do  poder,

posteriormente ele se mostrou um obstáculo às aspirações burguesas, que logo buscaram se

libertar do dirigismo e paternalismo típicos do Estado de Polícia. 

Aqui é interessante notar que o processo de centralização da produção normativa na

figura do Estado (típico do positivismo jurídico) apenas começava a se delinear, já que livre

era  o Estado e  não os  cidadãos – esses  tinham que arcar  com o ônus de ter  cedido sua

soberania em prol da afirmação do contrato social. O Estado ainda estava acima do Direito.

Estado e Direito passaram a manter verdadeira relação de dependência apenas a partir das

monarquias  constitucionais,  já  que  as  Constituições  (e  as  normas  constitucionais)  foram

alçadas à posição hierárquica que antes houvera sido ocupada apenas pelos únicos pontos de

partida inegáveis que se reconhecia – os dogmas religiosos59.  

A ideia que passou a ser disseminada entre os burgueses, então, era ou tomar para si,

ou “domesticar” o poder político,  principalmente através da submissão à “lei”.  E foi essa

visão legalista que permitiu o surgimento de uma nova concepção de Estado, organizado e

limitado juridicamente, com vistas à proteção dos direitos do cidadão e, principalmente, a

garantia  do livre  desenvolvimento  das  atividades  econômicas.  Era o “Estado de  Direito”,

nascido do êxito das Revoluções Burguesas, principalmente a americana e a francesa, e cujo

desenvolvimento posterior levaria a um momento histórico crucial: a Primeira Grande Guerra

e os anos que lhe seguiram. 

Com efeito,  nos  séculos  XVII  e  XVIII,  uma distinção que  atualmente  nos  parece

elementar emergiu de forma nítida para fortalecer ainda mais o elo entre Estado e Direito:

Direito Público e Direito Privado.  O Direito Público se tornou a forma mais proeminente de

59 Mesmo os mais disseminados conhecimentos das Ciências Naturais no período medieval passaram pela dura
prova do questionamento (tais como o criacionismo, o geocentrismo, etc.). No Direito, no entanto, o positivismo
jurídico elevou a norma jurídica positivada a tal patamar que a parte da Ciência Jurídica que se destina a estudá-
las é hoje chamada de “Dogmática Jurídica”. 



95

Direito, porque embora o Direito natural, o Direito Costumeiro e as normas religiosas ainda

fossem reconhecidos, o eram principalmente em virtude das normas estatais e nas condições

por elas estabelecidas (TAMANAHA, 2007, p. 10). 

E  assim,  as  múltiplas  ordens  jurídico-normativas  que  antes  eram  facilmente

reconhecidas mesmo pelas instituições oficiais, passaram a ser banidas dessa esfera, cabendo

essencialmente ao Direito Privado (cujo conteúdo passou a ser previamente delimitado pelo

Estado)  as  disposições  dessa  natureza.  Elas  não  desapareceram,  mas  ocorreu  uma

transformação essencial em seu  status: a principal característica que perderam ao longo do

tempo foi a posição hierárquica paritária com as normas jurídicas provenientes de esferas

oficias (tais como os feudos e a Igreja), como estatutos jurídicos autônomos que eram. Elas

não perderam automaticamente a qualidade de normas, mas passaram, com o tempo, a ser

normas desprovidas de juridicidade, embora socialmente influentes. 

O Estado de Direito Liberal, assim como outros tipos de Estado, não tem uma “data de

nascimento” historicamente delimitada, já que surgiu em vários países através de processos e

formas distintas de institucionalização. Assim, enquanto na Inglaterra ele se inicia já em finais

do século XVII; na Alemanha pode ser identificado apenas no século XIX (NOVAIS, 2011,

p.30). 

Apesar das divergências históricas e institucionais, no entanto, o “Estado de Direito”

(a nomenclatura mais apropriada para essa convergência entre Estado e Direito), como Estado

limitado e organizado juridicamente para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, é

marcado,  em  sua  gênese,  pelas  concepções  ideológicas  do  Liberalismo.  As  ideias  de

liberdade, segurança e garantia ao direito de propriedade são intrínsecas a esse modelo em sua

fase inicial. 

Era  o  início  do  “Estado  Mínimo”,  que  tem em Adam Smith  um de  seus  marcos

teóricos, já que, para ele, a livre concorrência entre produtores e consumidores, sem qualquer

interferência do Estado, levaria ao bem-estar coletivo. Ou seja, o mercado se autorregularia

através da sua “mão invisível”. Ao Estado abstencionista caberia garantir a paz social e a

segurança das pessoas e dos bens, sempre subordinados aos valores supremos da iniciativa

privada e  da segurança da propriedade.  Assim,  limitar  a figura do Estado foi  sempre um

objetivo liberal e foi esse objetivo liberal que criou uma espécie de “consciência coletiva”, no

sentido que lhe dá Émile Durkheim, no homem moderno acerca da indissiocialidade entre

Estado e Direito. 

Contudo, falar em “Estado de Direito” é, na verdade, falar em “Estado que se submete

ao Direito” (NOVAIS, 2011, p.32). Ou seja, Estado que se traduz como pessoa jurídica e se



96

submete  ao  Direito  e  aos  tribunais,  conformando  juridicamente  todos  os  seus  atos  e

estabelecendo entre eles uma hierarquia jurídica na qual a lei ocupa lugar supremo. E para

garantir tal concepção, há que se garantir tanto os direitos fundamentais quanto a divisão de

poderes, ambos concebidos, como era de se esperar, de um ponto de vista também liberal. 

No  que  tange  aos  direitos  fundamentais,  o  pensamento  liberal  os  concebe  como

liberdades negativas. Ou seja, sua plena realização exige não a intervenção do Estado, mas

antes a sua abstenção. E esses direitos, para o Liberalismo do século XVIII, são apenas os

direitos do homem isolado e abstratamente considerado, tais como o direito de propriedade e a

liberdade pessoal. Isso porque os direitos típicos da convivência em sociedade, tais como o

direito de livre associação e o direito de greve, na medida em que poderiam ser utilizados

politicamente, eram não apenas negados, mas, na maioria das vezes, criminalizados, já que

poderiam se sobrepor ao direito “supremo” de propriedade. No Estado de Direito Liberal, os

direitos  do  homem  significavam,  na  verdade,  direitos  do  homem  burguês,  já  que  só  a

propriedade garantia acesso pleno aos direitos fundamentais.

A seu turno, a divisão de funções do Estado, cujo grande expoente nesse período foi

Montesquieu, vai desempenhar função basilar na doutrina liberal, uma vez que a liberdade

individual  só  estaria  protegida  se  não  houvesse  concentração  de  poder,  pois  esta,

inevitavelmente, levaria ao abuso de poder. Ao contrário, distribuindo-se as funções do Estado

entre diversos titulares, faz-se de cada um deles um contraponto à atuação do outro, de forma

a contrabalançar o sistema através da colaboração, equilíbrio e interdependência. 

Na prática, no entanto, essa divisão de funções no Estado Liberal não se fez de forma

equilibrada  e  o  que  se  observou  foi  uma  supremacia  do  Poder  Legislativo  e,

consequentemente, do Parlamento burguês. Interessava à burguesia consolidar o Estado de

Direito, ou, como já se disse, o “Estado que se submete ao Direito”, através do império da lei,

já que essa última, aprovada por todos (através do contrato social), seria necessariamente justa

e aplicável em todas as circunstâncias, garantindo, assim, a igualdade e segurança.  

Ainda sobre o Estado de Direito Liberal, NOVAIS (2011, p.36). identifica duas fases

para que se possa entendê-lo como conceito.  A primeira,  uma fase material,  em que esse

Estado de Direito era concebido politicamente, como uma reação burguesa ao Absolutismo.

Tal concepção, como era de se esperar, já que as aspirações revolucionárias desaparecem com

o tempo, vai se identificando cada vez mais com os seus elementos formais. Ou seja, de uma

concepção política (material) exacerbada na ruptura com o  Ancien Régime, passa-se a uma

formal, baseada no princípio da legalidade da administração. Assim, o Estado de Direito seria

simplesmente o Estado em que vigorasse o princípio da legalidade da administração. 
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Quando os juristas construíam uma teoria formal, na verdade, assumiam uma natural

identificação  entre  o  ato  emitido  pelos  representantes  do  povo  e  a  justiça,  não  se

questionando, pois, acerca da justeza das leis e do respeito às liberdades individuais. Essa

construção formal então, legitimava-se na adesão subjacente e subentendida aos valores dos

direitos fundamentais, ainda que a essa vinculação implícita não se reconhecesse relevância

jurídica autônoma. Passa-se, então, do Estado de Direito ao Estado de Legalidade, um quadro

neutro de realização dos mais diversos projetos políticos, pois os seus valores intrínsecos – a

certeza  e  a  segurança  jurídicas  – são compatíveis  com a necessidade  de conformação de

qualquer ordem estadual, inclusive os Estados autoritários que se seguiram ao início do século

XX. 

4.3.1 A estreita relação entre as bases filosóficas do Estado Absolutista e o monismo do

Estado Liberal

Traçado  o  panorama  histórico  que  possibilitou  o  desenvolvimento  do  Estado  de

Direito, é importante apontar como, a partir desse panorama, o Positivismo Jurídico ascendeu,

galgando  para  as  teorias  que  se  desenvolveram sob  esse  viés  filosófico  lugar  de  grande

destaque na construção do pensamento jurídico desde o século XIX. 

Preparando  o  terreno  para  o  juspositivismo,  o  pensamento  racionalista  da  Era

Moderna,  herança  direta  do  Iluminismo,  rompeu  com  o  raciocínio  prudencial  típico  do

medievo,  passando  a  ver  o  Direito  como  construção  dedutiva  estruturada  por  uma

racionalidade capaz de firmar imperativos  ex ante. O teocentrismo de outrora deu lugar ao

antropocentrismo  e  agora  a  verdade  podia  ser  aferida  racionalmente;  a  racionalidade

sistemática  substituiu  a  anterior,  essencialmente  tópica  e  vinculada  à  filosofia  prática

(FONTOURA, 2009, p. 24). 

Nesse cenário de construção do pensamento jurídico positivista,  segundo VILLEY

(2005, p. 674), a Teoria do Direito e a Teoria do Estado se encontram de forma convergente já

em Thomas Hobbes, apontado pelo autor como precursor do Positivismo Jurídico, já que o

Direito válido na teoria hobbesiana seria o Direito posto pelo Estado, o Leviatã, detentor da

unidade política e da unidade jurídica. O Estado-Leviatã, a despeito do temor que deveria

causar, seria o único capaz de afastar as demais esferas de produção normativa como fontes

legítimas  de  produção  do  Direito.  Por  esse  motivo,  HABERMAS  (1997,  pp.122-123),

assumindo  uma perspectiva  kantiana,  firma  em Hobbes  não  o  apologeta  do  Absolutismo

desenfreado, mas o teórico de um Estado constitucional burguês sem democracia.
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Hobbes teria sido,  para muitos autores,  um filósofo inovador que ousou buscar na

ideia de soberania um fundamento lógico para o poder estatal, embora ainda se apoiasse no

Direito Natural para a construção filosófica da ideia de Estado. Num mundo pré-positivista, o

homem ainda buscava o alicerce da normatividade jurídica fora de sua esfera de influência. O

seu parâmetro de legalidade essencial ainda continuava sendo o Direito Natural, fundamento

de  validade  inicial  para  as  decisões  do  ius  civile –  sem  ele  não  haveria  juridicidade

(FONTOURA, 2009, p. 24). 

 O que faz Thomas Hobbes demarcar esse período de transição, no entanto, é a visão

de unidade que ele extrai em um contexto de pluralidade, já que para ele a única forma de se

evitar o estado constante de guerra seria a transferência do poder e da força de todos em favor

de  uma assembleia  de  homens  ou  de  um homem só,  através  de  uma escolha  racional  e

articulada por um objetivo comum (HOBBES, 2003). E assim o Direito (e o justo) passavam

agora  não  somente  pelo  vínculo  do  Direito  Natural,  mas  pela  ideia  de  soberania  e  pela

necessária institucionalização do poder (Estado). 

Ao transformar a soberania de instrumento de defesa do poder dos reis em fundamento

de toda a ordem jurídica, Hobbes dava forma ao processo de legitimação jurídico-positiva. O

legislador, que durante o absolutismo ainda não era um fenômeno coletivo mas um fenômeno

estritamente pessoal, passava a ser concebido como instância cuja soberania era suficiente

para que os atos estatais se confundissem com atos justos – Direito, Justiça (a existência da

Justiça,  em  Hobbes,  está  condicionada  à  existência  de  leis)  e  Estado  começavam  a  se

entrelaçar e ganhar a forma paradigmática – no sentido de Paradigma que nos lega Kuhn -  do

Direito que o monismo construiu  desde o século passado.

De acordo com VILLEY (apud FONTOURA, 2009, p.28),  Hobbes rompeu com a

tradição aristotélica tanto no plano das finalidades do Direito, já que voltou sua teoria para o

direito dos indivíduos, submetendo a ideia de Justiça à existência do pacto social; quanto no

plano da teoria das fontes do Direito, pela sua determinação do conceito de lei, que substituiu

as considerações cosmológicas da tradição aristotélica pela predominância da lei civil, estatal

e publicamente instituída.

Não é demais dizer, contudo, que a transição de paradigmas do pensamento jurídico ao

longo da história nunca se deu de forma taxativa – essas mudanças são sempre graduais,

embora muitas vezes seja possível, como em Hobbes, localizar pontos de ruptura em que já se

pode apontar uma série de elementos favoráveis ao nascimento desse novo modo de pensar.

A filosofia hobbesiana a respeito da lei e do Direito exerceu, nesse contexto, influência

que GOYARD-FABRE (2002, p.49) atribui às origens do individualismo enquanto corrente
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filosófica.  O  contrato  social  firmado  para  estabelecer  o  Leviatã  não  é  um contrato  dos

indivíduos para com o Estado, mas sim um contrato entre iguais (indivíduo-indivíduo) que

preferem abandonar a insegurança jurídica própria do Direito no estado de natureza. O Direito

Natural, que pertence a uma divindade (ou ao cosmos) e dela deriva, pode ou não ser seguido

pela aglomeração desorganizada de homens que, em constante ânimo belicoso, somente o

respeitará a medida que os demais assim o façam. 

E assim, a força do contrato social está em submeter o homem através de um Estado

forte e de autoridade inafastável e irresistível, cujo poder não emana de outra fonte de poder,

como ocorria na escolástica medieval. Muda-se o sentido da juridicidade, pois agora caberá a

uma única autoridade legiferante dizer o Direito e conferir-lhe força obrigatória. O Direito

pluralista do período medieval, organizado em múltiplas ordens jurídicas distintas, continuará

tendo  viés  essencialmente  privatista  porque  a  lei,  na  filosofia  hobbesiana  e  para  muitos

filósofos  que  a  ele  se  seguiram,  significará  predominantemente  a  lei  civil.  A diferença

essencial é que agora essa lei não será mais pactuada livremente; será instituída pelo Estado e

conforme os seus ditames, já que os homens livres não seriam capazes de manter a ordem e a

paz se seus estatutos próprios fossem conflitantes. 

A lei  civil,  em  Hobbes,  será  somente  aquela  criada  pelos  homens  (ou  por  eles

previamente consentida) que manifeste a vontade do Estado e possa ser imposta e cobrada de

todos mediante a tutela da violência legítima, autorizada a priori através do contrato social.

Nesse âmbito, é necessário dizer que o autor, apesar de apresentar esse ponto de ruptura em

direção ao positivismo jurídico, não descarta ainda a influência do Direito Natural e das leis

naturais nessa organização da vida em sociedade. Para ele, os homens só se direcionam para

firmar o pacto social porque as leis naturais impulsionam a busca pela paz e pela preservação

da vida, levando ao senso de justiça que os impede de quebrar esse mesmo contrato social. 

Observe-se, no entanto, que aqui há uma clara distinção entre leis impositivas e leis

naturais, já que o Leviatã capaz de submeter os indivíduos, apesar da metáfora religiosa usada

por Hobbes, não era nem a divindade e nem sua antagonista, mas o Estado, que na capa da

primeira edição de sua obra-mor, era representada na figura de um corpo humano com trajes e

adornos reais e ares suntuosos, mas meticulosamente formado por minúsculos homens que,

juntos, eram o alicerce de sua força (GOYARD-FABRE, 2002, p.50 e ss.). 

Passando  adiante,  mas  ainda  no  contratualismo,  é  importante  destacar  também as

contribuições de Rousseau para a formação do pensamento juspositivista, já que a perspectiva

rousseauniana forja um vínculo de legitimidade para o Direito ainda mais forte que o anterior

ao elevar a ideia de soberania popular. A soberania hobbesiana já desvencilhava o Estado de
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outro fundamento de poder, mas concentrava nele mesmo toda a força necessária para o seu

exercício, de forma que, não obstante as limitações éticas que, em Hobbes, apontavam para as

leis naturais e a ideia de justiça, os apologetas do poder arbitrário encontraram em sua teoria o

terreno mais fértil, porque mais bem fundamentado, para o desenvolvimento do Absolutismo.

Rousseau, então, faz com que a juridicidade natural, absorvida pelo Estado, passe a ser

dotada de racionalidade ainda maior através da soberania popular, pois apesar de conceber a

legalidade  estatal  como  suporte  essencial  para  o  Estado  Moderno,  o  individualismo

rousseauniano  é  conciliado  com  a  prescrição  de  uma  ordem  comum.  A titularidade  da

soberania passa do Estado (ou mesmo da figura do soberano absolutista) para o povo e não

deve representar a vontade de todos, como se fosse mera soma das vontades particulares ou

das minorias coletivas, que visam tão somente o interesse privado; deve antes representar a

vontade geral, o interesse comum, que é sempre constante, inalterável e puro, já que ou é a

vontade  do  corpo  do  povo  ou,  de  fato,  é  a  vontade  de  apenas  uma  parte  desse  corpo

(ROUSSEAU, 1996, p.37).

É certo que esse representativismo visto em Rousseau foi apenas mais um passo rumo

à estatização do Direito própria do monismo positivista. Como bem aponta BOBBIO (1995,

p. 27), não é possível dissociar esse movimento do processo de formação do Estado Moderno,

porque é nesse momento que a própria sociedade assume uma estrutura monista, no sentido de

que o Estado passa a concentrar em si todos os poderes, não mais se contentando em apenas

concorrer para a criação do Direito, mas chamando para si toda a responsabilidade pela sua

gênese. 

Nesse  sentido,  é  importante  também  mencionar  a  estatização  de  instâncias  que,

durante o período medieval, não eram privilégio do Estado, mas da sociedade. A primeira

delas,  apontada  por  BOBBIO  (1995,  p.  28),  são  os  juízes,  que  durante  o  medievo

aproximavam-se mais da figura de árbitros, provenientes de diversas instâncias sociais, que,

num ambiente pluralista, não eram obrigados a aplicar um ou outro direito, podiam escolher,

de acordo com o caso concreto, qual estatuto jurídico seria mais adequado. Com o Estado

Moderno, no entanto, o juiz perde a faculdade de escolher as normas a aplicar na solução de

controvérsias, impondo-se-lhe a obrigação de aplicar apenas as normas postas pelo Estado, o

único autorizado a criar o Direito. 

Outro processo de estatização importante foi o gradual movimento de codificação do

Direito,  fortemente inspirado pela sistematicidade científica,  que se consolidou na Europa

entre os séculos XVIII e XIX, devido a um cenário histórico extremamente favorável. Não é

demais lembrar, afinal, que esse foi o período de decadência do Absolutismo (FONTOURA,
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2009, p. 33). Entre Thomas Hobbes e Jean Jacques Rousseau, o contratualismo evoluiu para o

fundamento da soberania popular, eclodiram as Revoluções Burguesas e vieram as primeiras

monarquias constitucionalistas.

O  culto  à  lei  estatal,  ao  Direito  proveniente  da  única  fonte  que  podia  garantir  a

segurança jurídica de todos,  era inevitável.  Com as Revoluções Burguesas já iniciadas na

Inglaterra  em fins  do  Século  XVII  como reação ao  Absolutismo e  afirmação política  da

Burguesia, a teoria da soberania popular ajudou a erigir o Império da Lei como única forma

de combate ao poder arbitrário dos reis, principalmente através das limitações advindas das

primeiras Constituições escritas, formais e rígidas. 

Antes  mesmo do ápice das monarquias  constitucionais,  no entanto,  como em todo

processo histórico, o Estado passou a ser o grande produtor das normas jurídicas, ainda que

remanecesse  o  recurso  à  instância  da  razão  própria  do  jusracionalismo  setecentista

(FONTOURA, 2009,  p.  34).  O Direito,  principalmente  o  codificado  nos  países  europeus

ligados à família do Civil Law, assumiu o papel de duplo mediador, difundindo cada vez mais

a  idéia  de lei  do Estado,  que  a  essas  alturas  já  tencionava representar  a  vontade  geral  e

materializar a racionalidade instrumental, vez que os códigos eram elaborados por juristas

técnicos (como, v.g., Portalis e Pothier), sendo considerados obras de elevada cientificidade.

Os códigos, então, passaram a traduzir a vontade geral em normas jurídicas, subjugando as

demais esferas normativas, que, através de um raciocínio jurídico decisório, a eles deveriam

se curvar.

A relação entre o Direito e o Estado nessa passagem do Absolutismo para o Estado

Liberal é trabalhada de maneira particular por BOBBIO (1995, p. 37-41), que faz um paralelo

entre as concepções absolutista e liberal para explicar como o monopólio do Direito por parte

do Estado não é tão distinto entre um e outro modelo, o que acaba corroborando a visão de

muitos autores de que Hobbes, de fato, é quem inicia o monismo positivista.

Para o autor, Hobbes reagiu à anarquia provocada pelas guerras de religião propondo a

eliminação do conflito entre as várias igrejas e confissões através da eliminação de sua causa

mais profunda, ou seja, a distinção entre o poder do Estado e o poder da Igreja, não podendo

este último subsistir como um poder, mas devendo tornar-se apenas um serviço. 

A resposta liberal, diferentemente da proposta de Hobbes, não se propõe a eliminar as

partes  em  conflito,  mas  a  manter  o  conflito  dentro  da  esfera  delimitada  ex  ante pelo

ordenamento  jurídico  posto  pelo  Estado.  Assim,  o  conflito  se  desenvolve  no  interior  do

ordenamento,  que  o  controla  e  disciplina.  Ou  seja,  a  concepção  liberal  acolhe  a  mesma

solução dada pela concepção absolutista ao problema do conflito, que também deixa de ser
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essencialmente pluralista, na medida que o juiz aí já se tornara uma instância estatal (e não

mais o árbitro diversificado que havia no período medieval). 

Nesse  momento,  a  teoria  da  monopolização  da  produção  jurídica  por  parte  do

legislador  criava  o  dogma  de  sua  onipotência  e  a  exacerbação  do  papel  do  Legislativo

(representante máximo da vontade geral), uma autêntica criação do Iluminismo que comporta

duas faces:  uma liberal e uma absolutista.  O aspecto absolutista reside na eliminação dos

poderes intermediários e atribuição de um poder pleno e exclusivo ao legislador; já o aspecto

liberal  da  teoria  consiste  em  entender  que  a  eliminação  dos  poderes  intermediários  é  a

garantia que o Estado dá ao cidadão contra a arbitrariedade desses mesmos poderes (a guerra

de  todos  contra  todos),  já  que  do  legislador,  ao  menos  teoricamente,  emanam  normas

uniformes que serão aplicadas igualmente a todas as esferas sociais. 

Essa  proximidade  entre  Absolutismo  e  Liberalismo  no  que  tange  à  relação  entre

Direito e Estado, também pode ser encontrada nas obras de Montesquieu e Beccaria,  que

EHRLICH (apud BOBBIO, 1995, p.39) considera responsáveis pela estatização do Direito.

Montesquieu, ao defender a separação dos poderes no livro XI do seu  L’Esprit des lois,  de

1748, afirma que a decisão dos magistrados deve ser uma reprodução fiel da lei, sob pena de

deixar-se ao juiz a prerrogativa de decidir conforme outros fundamentos e torná-lo, assim,

mais um legislador – o que desorganizaria o esquema por ele imaginado. A subordinação dos

juízes à lei teria o propósito de garantir a segurança do Direito, pois à medida que as decisões

judiciais adviessem somente da legislação posta pelo Estado, o cidadão saberia com exatidão

o parâmetro a ser aplicado para julgar se o seu comportamento estava ou não conforme à lei. 

O juspositivismo traz para o Direito uma perspectiva muito mais confortável, pois já

não precisa mais lidar com a problemática atmosfera de uma pluralidade de ordenamentos que

se influenciavam mutuamente ao conviver em cenários tangenciais,  mas apenas com suas

questões internas de objeto, estrutura e legitimidade.  

Essa é a mesma ideia que Beccaria trabalha em sua famosa obra  Dei delitti e delle

pene, de 1764, na qual ele afirma que somente as leis podem decretar as penas sobre os delitos

e essa autoridade – de dizer as leis – só pode residir junto ao legislador, pois este representa a

sociedade  unida  por  meio  do  contrato  social.  Ou  seja,  uma  vez  que  o  legislador  é  a

representação do contrato social, que, por sua vez, expressa a vontade geral, nele não residirá

a arbitrariedade. Na mesma obra, Beccaria também expõe a “teoria do silogismo”, segundo a

qual o juiz deve aplicar a lei através de um processo silogístico, tornando explicíto no caso

concreto aquilo que a lei, como premissa maior, deixara implícito (BOBBIO, 1995, p.41). 
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CAPÍTULO V

Dos “Positivismos” filosóficos à crise do Monismo Juspositivista

5.1 Linhas iniciais

Com o desenvolvimento dos ideais iluministas e a transição entre o Estado Absolutista

e as primeiras monarquias constitucionais, estava preparado o terreno para o juspositivismo,

como se viu no capítulo anterior. Até aqui restou claro que boa parte da doutrina assenta em

Hobbes as origens mais remotas do positivismo jurídico. Um ponto interessante, no entanto,

que merece ser destacado, é a constante tentativa dos doutrinadores em rechaçar ou ao menos

amenizar a influência do positivismo filosófico na formação da homônima corrente jurídica.

E  conquanto  esse  esforço  possa  parecer  ilógico  num  primeiro  olhar,  dada  a

homonímia, BOBBIO (1995, p.15) faz questão de explicar que a nomenclatura "positivismo

jurídico" tem a ver com a idéia de ordenamento jurídico, de um “Direito Positivo” que se

contrapõe ao “Direito Natural”; para o autor, a confusa associação entre positivismo jurídico e

positivismo filosófico  se  deve  ao  fato  de  que  alguns  positivistas  jurídicos  eram também

positivistas em sentido filosófico. 

Para ele, a tradição do pensamento jurídico ocidental é historicamente marcada por

essa distinção que, do ponto de vista conceitual, já poderia ser encontrada no pensamento

grego e latino.  A associação à corrente filosófica iniciada por Augusto Comte dever-se-ia

também ao fato de a expressão “Direito Positivo” em si ser relativamente recente, remontando

a textos latinos medievais. 

Não obstante, a distinção entre o “positivo” como aquilo que é posto pelo homem, e o

“natural” como aquilo que é dado pela natureza, já teria sido debatida conceitualmente por

Sócrates e os sofistas (no plano da Filosofia) e expressamente referida numa passagem de

Notte  Attiche,  de  Aulo  Gellio,  em relação  à  linguagem,  sendo  chamada  de  “positiva”  a

linguagem construída convencionalmente pelos homens.

O mestre italiano afirma ainda que o primeiro relato da expressão “positivus” com

referência ao Direito seria encontrado numa passagem do Commento de Calcídio ao Timeu de

Platão, em que o autor neoplatônico explica que o Timeu trata da “justiça natural” (ou as leis

naturais que regem o cosmos) e não da “justiça positiva” (leis reguladoras da vida social).
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As mesmas associações também podem ser vistas em Aristóteles e em obras do Direito

romano, embora nessas últimas a nomenclatura “positivo” não seja expressa. Nas Institutas,

por exemplo, encontra-se a clássica divisão entre ius naturale, ius gentium e ius civile, sendo

esse último o correspondente ao Direito  Positivo.  No  Digesto também há,  com o mesmo

intuito, menção à distinção que Paulo faz entre o Direito Natural e o Direito Civil.

Já no período medieval, em fins do século XI, também é possível encontrar o uso da

expressão  ius  positivum na obra de Abelardo,  que define tanto o Direito  Natural  como o

Direito  Positivo,  atribuindo ao  último a  característica  de  ser  posto  pelos  homens.  E  essa

distinção, ainda segundo BOBBIO (1995, p. 19), é bastante comum nos escritores medievais

de diversas áreas diferentes, desde os filósofos até os canonistas. São Tomás de Aquino, por

exemplo, utilizou-se de conceito semelhante ao distinguir a lex naturalis da lex humana. 

Passando adiante e aproximando-se mais do período em que se desenvolve a Filosofia

Positiva, a partir do século XVII, Grocio formula em seu  De iure belli ac pacis a distinção

entre ius naturale e ius voluntarium. Em fins do século XVIII, Glück, no Commentario alle

Pandette se refere expressamente ao direito positivo como o conjunto de leis fundado apenas

na vontade declarada do legislador e que por meio dela se faz conhecer. 

Apesar das considerações feitas acima, no entanto, e ousando discordar do pensamento

de BOBBIO, é inegável que entre o positivismo filosófico e o juspositivismo houve uma

comunhão de ideias, principalmente em relação à obsessão com a completude do sistema e

com a metodologia.  Ora, é certo, como se pode ver no capítulo anterior, que as bases do

juspositivismo  já  tinham  sua  fundação  estrutural  solidamente  construída  no  processo  de

edificação do pensamento moderno. É certo também que a filosofia positiva e o pensamento

positivo,  como  movimento  próprio  das  Ciências  (sociais,  exatas  e  da  natureza),  também

estavam em pleno curso de formação.

É por isso, então, que, apesar de ser possível afirmar a confluência de ideias em alguns

pontos fulcrais, é difícil dizer qual área do conhecimento foi influenciada pelas demais. Dessa

forma,  LARRENZ  (1997,  p.45),  discordando  de  quem  advoga  a  dissociação  entre  o

juspositivismo e positivismo nas ciências, afirma que o importante não é investigar em que

medida  se  verificou,  no  positivismo  jurídico,  a  influência  da  filosofia  social  de  Augusto

Comte, de Bentham e Mill; ou nas Ciências da Natureza, especialmente a teoria evolucionista;

ou  ainda  a  influência  da  psicologia  associacionista  de  Locke  ou  da  Ética  utilitarista  de

Thomasius. 

Para ele, é suficiente saber que o Direito teve plena participação na onda positivista em

que mergulhou a Europa moderna, já que o positivismo, quer no Direito, quer nas demais
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Ciências,  caracterizou-se  pelo  particular  empenho  em afastar  a  metafísica  do  mundo  das

ciências e restringi-la rigorosamente aos fatos e a as leis que deles proviessem, desde que

esses fossem considerados apenas empiricamente. A ciência do Direito só poderá ser vista

como ciência, tal como as Ciências da Natureza, fundar-se sobre fatos indubitáveis. 

Apesar das considerações de Larrenz sobre a desnecessidade de,  no âmbito do seu

trabalho metodológico,  retratar  de que forma as supracitadas Ciências sofreram influência

recíproca,  para  os  fins  da  presente  pesquisa  é  importante  enteder  como  esse  movimento

filosófico se revelou e quais os pontos tangenciais entre ele e o juspositivismo. Dessa forma, o

próximo ponto trata de ligar os elos entre o desenvolvimento inicial da chamada Filosofia

Positiva e  a  posterior  afirmação teórica do positivismo jurídico,  que será aprofundada no

tópico subsequente. 

5.2 Dos “Positivismos” filosóficos ao Positivismo Jurídico

 Augusto  Comte  é,  sem  dúvida,  o  mais  conhecido  filósofo  positivista,  já  que  é

considerado  o  fundador  dessa  corrente  de  pensamento.  Não  obstante,  mesmo  durante  o

período em que ainda era vivo, o Positivismo (ou Filosofia Positiva) já não podia ser visto

como  um  movimento  uniforme.  Ao  contrário,  sob  a  alcunha  do  “Positivismo”  cabem

correntes  de  pensamentos  tão  diversas  que  muitos  autores  preferem  chamá-las  de

“Positivismos” na esperança de que a expressão no plural traduza melhor essa diversidade.  

De acordo com MILL (1891) essa corrente de pensamento, em sua gênese, pode ser

dividida em duas outras correntes: a primeira, representada pelo próprio Mill, na Inglaterra, e

por  Littré,  na  França,  abraça  a  epistemologia  científica  do  “Curso  de  Filosofia  Positiva”

(COMTE, 1978) comtiano mas rejeita os escritos de Comte no campo da moral e da política;

a segunda, representada pelo próprio Comte, critica a primeira corrente ao argumentar que o

“Curso de Filosofia Positiva” é apenas o preâmbulo do grande plano de reorganização social

pensado por ele em seu “Sistema de Política Positiva” (SCHARF, 1995, p.11). 

No curso do fortalecimento do Positivismo (ou dos Positivismos), a primeira corrente

acabou se destacando. Em um ponto, porém, ambas as correntes concordaram: o sucesso das

Ciências Exatas e Biológicas, estudadas com afinco por Comte, demonstrou que o mundo já

vivia em uma era pós-metafísica. 

A percepção comteana sobre esse fato sofreu influência das ideias de Hegel e o levou a

pensar a metodologia como produto de uma sistemática reclassificação das ciências aliada a

uma concepção geral que colocava o homem dentro da História. Só seria possível entender os
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fenômenos sociais olhando para as suas origens, funções e significado no curso relativo da

História humana.

Ao contrário de Hegel, no entanto, Comte não buscou nessa conexão com a História

um  Zeitgeist,  um “espírito  do tempo”,  que estivesse acima e além dela,  apontando o seu

objeto através dos caprichos da sucessão dos fatos. O filósofo francês, ao contrário, apresenta

um relativismo tão radical que absolutiza a relatividade, elevando-a como um princípio que

faz das ideias e sistemas o resultado de anteriores condições históricas. 

Em sua cruzada anti-metafísica, Comte (1978) desenvolve a Lei dos Três Estados, pela

qual tenta mostrar que a história do pensamento humano e do desenvolvimento das ciências

segue um padrão determinante que anda ao lado do crescimento de instituições  sociais  e

políticas. Segundo ele, pela natureza da mente humana, cada ramo do nosso conhecimento é

obrigado  a  passar  sucessivamente  através  de  três  estados  teóricos  diferentes:  o  estado

teológico ou fictício; o metafísico ou abstrato; e, finalmente, o científico ou positivo. 

No  estado  teológico,  a  mente  humana  aponta  seus  questionamentos  em direção  à

natureza interior dos seres, na tentativa de um conhecimento absoluto hábil  a explicar-lhe

tanto a origem quanto o fim de todos os fenômenos que observa.  Representa,  pois, esses

fenômenos  como  sendo  produto  da  ação  direta  e  contínua  de  numerosos  agentes

sobrenaturais, cuja intervenção arbitrária explica todas as aparentes anomalias do Universo.

O pensamento teológico repousa sobre a falácia patética60 de leitura subjetiva sobre a

ação da natureza. Essa perspectiva se desenvolve dialeticamente através do fetichismo, do

politeísmo e do monoteismo, já que os eventos são entendidos como animados por sua própria

vontade, pela ação de diversas deidades, ou pelo decreto de um Ser Supremo. Do ponto de

vista político, o estado teológico fornece estabilidade a reis imbuídos de direitos divinamente

concedidos e respaldados por amplo poderio militar. 

Como a civilização progride, o estado metafísico começa como uma crítica ao estado

anterior, no intuito de inaugurar uma nova ordem. Uma vez que Comte foi ferrenho opositor

da  perspectiva  metafísica,  no  entanto,  ele  a  apresenta  como  uma  derivação  do  estado

teológico. As entidades sobrenaturais de outrora são gradualmente transformadas em forças

abstratas  (entidades  reais  ou  abstrações  personificadas),  inerentes  aos  diferentes  seres  do

mundo, da mesma forma que,  no viés político,  os direitos são gradualmente absorvidos e

codificados em sistemas legais. 

60 A “falácia patética” ou “falácia antropomórfica” consiste na atribuição de sentimentos e atributos humanos à
natureza, uma forma antropocêntrica de se enxergar o mundo que foi relatada por John Ruskin na obra Modern
Painters (1896) nas artes e na literatura, mas cujo significado se estendeu às Ciências Sociais. 
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Finalmente, no estado positivo, a mente humana, reconhecendo a impossibilidade de

obtenção de verdade absoluta, desiste da insustentável busca pela origem e destino último do

universo e passa a se esforçar apenas para descobrir, através da associação entre o raciocínio e

a observação, as verdadeiras leis fenomenológicas e suas relações invariáveis de sucessão e

semelhança. A explicação de fatos, assim reduzida a seus termos reais, consiste doravante

apenas na conexão estabelecida entre diferentes fenômenos particulares e alguns fatos gerais,

em um número que o progresso da ciência tende cada vez mais a diminuir. Nesse estágio, as

ordens  políticas  absolutistas  e  feudais  são  gradualmente  substituídas  por  um  crescente

progresso social que só pode ser alcançado através da aplicação do conhecimento científico

(COMTE, 1978, p. 43).

Nesse ponto, Comte promove a elevação da metodologia nas Ciências Sociais e nisso

muito se aproxima das fases iniciais do juspositivismo, em que a perspectiva legalista muitas

vezes  levou ao  extremo formalismo.  Isso  porque o estado positivo  comtiano subordina  a

imaginação e a argumentação à observação e, apesar de não defender um empirismo puro,

afasta-se  da  consideração  das  causas  dos  fenômenos  e  volta-se  para  a  pesquisa  de  suas

respectivas e imutáveis leis (ou seja, da constante relação entre os fenômenos observáveis). 

Assim, a filosofia positiva, apregoa a unidade do conhecimento através do método, já

que uma idêntica metodologia, respeitadas as diferenças inerentes a cada ramo das ciências,

seria capaz de produzir convergência e homogeneidade teóricas, principalmente no que tange

ao desenvolvimento progressivo da habilidade para lidar com as complexidades próprias da

observação empírica. 

O espírito positivo, então, já muito se aproxima da constante busca do juspositivismo

por segurança jurídica, pois instaura as ciências como investigação do real, do precisamente

determinado e do útil. Aqui não é demais lembrar, conforme exposto no capítulo anterior, que

o movimento de codificação do Direito e seu monopólio pelo Estado nasceram de uma visão

filosófica que, posteriormente, tornar-se-ia aversa às inquietações teológicas e metafísicas de

tempos anteriores. 

Apesar das críticas posteriores, a filosofia positiva de Comte foi construída apenas

para  dar  suporte  a  sua política positiva,  cujo objetivo central  era  subordinar  a  moral  e  a

política à investigação científica,  já que o momento pós-revolucionário buscava caminhos

para  sair  da  Revolução  e  construir  um  Estado  sólido  e  livre  da  desordem  e  injustiça

produzidos pela afirmação arbitrária da vontade política61. 

61 Nessa corrente de pensamento, que elevava o conhecimento racional como único capaz de livrar a França
pós-revolucionária do caos, alinharam-se pensadores como Turgot, Condorcet e Sieyes. 
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O mestre positivista buscava compreender as características estruturais que qualquer

ordem social estável tinha que possuir, elevando a ideia de uma ordem moral e intelectual

oficial como fundamento indispensável para a ordem social. Para ele, a História serviria de

arma a ser apontada diretamente para os contra-revolucionários, já que esses falharam em

perceber que a revolução, como produto da evolução social de longo prazo,  não poderia ser

anulada.

Na compilação de seus “opúsculos” (COMTE, 1972), o filósofo tenta encontrar um

meio termo que possa barrar o ciclo de anarquia e despotismo pós-revolucionário, apoiando o

projeto liberal, que ele afirma ser menos danoso que o projeto de continuidade revolucionária,

de um lado, e o projeto reacionário, de outro. Ao contrário dos liberais, no entanto, Comte

insistia  na  necessidade  de  uma  sólida  construção  teórica  desse  novo  caminho.  As

características fundamentais da nova ordem social deveriam ser apreendidas antes mesmo de

a reconstrução começar.

É interessante ainda notar que enquanto alguns de seus colegas liberais prezavam pelo

pluralismo moral e institucional como a mola mestra do progresso, Comte, por outro lado, era

radicalmente anti-pluralista e defendia que essa nova ordem social só poderia funcionar se os

indivíduos estivessem associados por um propósito comum. Assim, a reconstrução social seria

em vão se não fosse pavimentada no esforço teórico de repensar os objetivos dessa mesma

associação. 

Pelo exposto, é possível observar que embora Comte não tenha se atido às questões

jurídicas da formação social e nem debatido especificamente sobre o papel do Direito e do

Estado nas relações sociais, sua obra a todo tempo aponta para algumas questões marcantes

no monismo positivista que desenvolveria seu arcabouço filosófico a partir de então. 

Em primeiro lugar, a afirmação do estado metafísico como um estado transitório entre

o estado teológico e o positivo, tendo esse último como o mais alto nível do desenvolvimento

social, a ser atingindo apenas com um mínimo de institucionalização e instrumentalização que

fossem capazes de abandonar a carga valorativa externa dos períodos anteriores; no estado

positivo  o  homem  deixa  de  procurar  respostas  externamente  (em  deuses  ou  forças

sobrenaturais)  e  passa  a  buscá-las  dentro  do  seu  “sistema”  racional  e  empírico  de

conhecimento,  exacerbando  assim  o  papel  dos  fatos  e  da  História,  o  que  em  muito  se

assemelha à cruzada antijusnaturalista que o positivismo engendrará tempos depois. 

A seguir,  a segurança institucional, que ele apresenta através de um pensamento anti-

pluralista  e  partidário  da  aplicação  do  método  científico  às  ciências  sociais  e  ao

desenvolvimento social – tal qual a negação, ainda que gradual e lentamente construída na
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Europa moderna, do pluralismo jurídico e da necessidade de codificação do Direito, além da

incessante busca por segurança (jurídica) que cerca o Estado moderno desde a sua origem.

Daí em diante, várias correntes se desenvolveram com a alcunha de “positivistas”. Na

verdade,  o  “positivismo”,  segundo  STRECK  (2010,  p.  160)  é  muito  mais  uma  “postura

científica” de elevação do “positivo”, que, por sua vez, deve ser entendido como “os fatos”,

ou seja, uma determinada interpretação da realidade que engloba apenas aquilo que se pode

contar, medir ou pesar, ou ainda algo que se possa definir por meio de um experimento. 

No que interessa ao Direito, a mensurabilidade positivista tão apreciada por Comte e

seus sucessores pode ser encontrada, num primeiro momento, no Estado Legalista de Direito

que  sucedeu os  primeiros  anseios  pós-revolucionários.  Como já  demonstrado  no capítulo

anterior, esse legalismo foi exacerbado principalmente através da codificação, mas não deixou

de  apresentar  traços  distintos,  adequados  à  tradição  jurídica  de  cada  região,  tais  como o

positivismo inglês, de cunho utilitarista; o positivismo francês, marcantemente exegético; e o

alemão, em cujo seio floresceu o chamado “formalismo conceitual”,  base sobre a qual se

desenvolveria a famosa jurisprudência dos conceitos.

5.3 As origens do Positivismo Jurídico na Alemanha, França e Inglaterra

A “Alemanha”62 do século XIX assistiu a ascensão do Positivismo Jurídico através,

inicialmente,  da  crítica  ferrenha  que  o  Historicismo  fazia  à  forma  como  o  Iluminismo

concebia o Direito Natural, ou seja, um Direito universal e imutável deduzido pela razão. A

Escola Histórica do Direito, ao realizar essa crítica de maneira contundente, é considerada por

muitos como aquela que preparou o terreno para o crescimento do juspositivismo (BOBBIO,

1995, p. 45). 

Essa escola teve em Savigny o seu maior expoente e trouxe para o Direito alguns dos

ideiais  próprios  do  Historicismo  de  Gustavo  Hugo  e  Justus  Möser,  contrariando  a

racionalidade essencialmente abstrata e trazendo a visão individualista que via no Direito não

uma ideia da razão, igual para todos os tempos e todos os lugares, mas um produto da história,

exatamente como os demais fenômenos sociais. Além disso, o Direito não seria fruto de uma

avaliação ou cálculo  racionais,  que nascia  imediatamente  de um sentimento intrínseco de

justiça.

62 Utiliza-se “Alemanha” entre aspas porque aqui ainda não se pode falar no Estado-Nação que se conhece hoje.
O processo de unificação da Alemanha só viria a se consolidar em 1871, após a reunião dos príncipes dos
estados alemães, que concordaram em indicar Guilherme da Prússia como Imperador do finalmente unificado
Império Alemão.
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Ao  Direito  Natural,  a  Escola  Histórica  contrapõe  o  Direito  consuetudinário,

considerado como uma expressão genuína do Direito,  dada a sua relação imediata com a

realidade histórico-social  e com o  Volkgeist63.   Segundo BOBBIO (1995, p.  54),  a atitude

antijusnaturalista é intrínseca a todo pensamento jurídico apolegeta do costume. E apesar de

essa escola não advogar a necessidade de um ordenamento jurídico posto, colocou a questão

em evidência ao trazer à tona a crise de insegurança jurídica por que passavam naquela região

(que abarcava parte do território atual da Alemanha). 

Ao  contrário  dos  iluministas,  Savigny  afirmava  que  os  códigos  eram artificiais  e

arbitrários,  pois  tendiam a  impor  um Direito  universal,  motivo  pelo  qual  lutou  contra  a

codificação  e  contra  um  dos  maiores  juristas  da  época,  Justus  Thibaut,  para  quem  as

diversidades locais do Direito, que muita insegurança jurídica traziam, não tinham nada de

naturais, sendo unicamente devidas ao arbítrio dos vários princípes que assim as impunham.

Para Savigny, a “Alemanha” de sua época não se encontrava em condições histórico-

culturais que facilitassem a codificação; ao contrário, passava por um período de decadência

jurídica. Aqui é interessante notar que, não obstante as críticas de natureza principiológica, a

opinião do autor  tanto não era  injustificada  que o Império Alemão é  um dos últimos da

Europa a aderir ao processo de codificação. 

É  necessário  ainda  destacar  uma  segunda  corrente  que  se  desenvolveu  como

decorrência da Escola Histórica. Liderada por Puchta e seguida por Jhering, Windscheid e

Laband, a chamada “Jurisprudência dos Conceitos” ou “Pandectística”, rumou por caminhos

distintos da Escola Histórica inicial (germanista) ao preocupar-se menos com o historicismo e

mais com a teoria da subsunção e a idéia de plenitude lógica do ordenamento jurídico. A

Pandectística,  seguindo  uma  tradição  romanista,  faz  um  retorno  ao  Digesto romano  ou

“pandectas” sobretudo quanto à valorização dogmática e sistemática (HESPANHA, 2005,

p.391). 

Para essa nova corrente filosófica, tiveram especial importância as fontes do Direito

romano, que ela tratou de sistematizar. O sistema, do ponto de vista lógico, deveria ser capaz

de alcançar até mesmo os casos não disciplinados na legislação, porque o ordenamento não se

resumiria à lei, sendo composto, na verdade, pelos conceitos de que se constitui. Os conceitos,

aliás,  seriam suficientes  para a  dedução de princípios  jurídicos  de cunho geral  e  elevada

neutralidade, já que não poderiam sofrer influências de caráter político, ético ou econômico

(GOMES, 2009, p.36). 

63 O “espírito do povo”, numa tradução literal. 
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Veja-se que, ao contrário da Escola Histórica de tradição germânica, a Jurisprudência

dos Conceitos seguiu a linha dos positivismo científico comtiano e reforçou a ideia de que o

sistema, por si só, seria suficientemente aplicável à realidade da vida. Os conceitos, dentro

desse  sistema,  segundo  a  contribuição  de  Puchta,  formariam  uma  espécie  de  pirâmide,

construída segundo a lógica formal e estruturada conforme um critério subsuntivo, de forma

que um conceito inferior teria sempre que subsumir-se a um conceito superior. No topo da

pirâmide, um conceito supremo, acima de todos os demais, seria determinante para os demais

conceitos, pois seria a fonte última de seu conteúdo. 

Assim, com vistas a evitar uma regressão circular infindável e irracional, uma vez que

essa  corrente  alegava  a  completude  do  sistema,  o  conceito  supremo não  seria  dado  pela

dogmática conceitual, mas pela filosofia do Direito, razão pela qual Puchta eleva a liberdade

kantiana a esse patamar64. Outro ponto muito característico da Pandectística era a sua proposta

de  interpretação  “objetivista”  do  Direito.  Ou  seja,  as  normas  jurídicas  deveriam  ser

reconstruídas a partir de seu contexto sistemático e não da vontade do legislador histórico. 

É  nesse  momento  que  Windscheid  desenvolve  a  ideia  de  vontade  racional  do

legislador, que tenta superar o historicismo e a correspondente regressão histórica em busca

da mens legislatoris65, extraindo-se o verdadeiro sentido que o legislador quis dar à expressão

e não uma interpretação histórica desse sentido. 

A Jurisprudência  dos  Conceitos,  segundo FONTOURA (2009,  p.  43)  foi  uma das

maiores responsáveis pela origem do juspositivismo científico, ainda na “Alemanha”, tendo

contribuído também para o desenvolvimento, na França, da Escola da Exegese. 

Com efeito, o juspositivismo científico apregoava que o Direito deveria ser fruto do

esforço dedutivo a partir de um sistema sem nenhuma forma de recurso a elementos, valores

ou finalidades externos ao universo jurídico.  O Direito deveria refutar qualquer inferência

metafísica e confiar nos resultados da ciência jurídica (FONTOURA, 2009, p.36).

A antiga relação entre Direito e moral, religião, ética e natureza passava a ser vista

como fator de insegurança e imprevisibilidade. Seguindo o passo da influência positivista,

essa corrente passou a pensar o Direito como um sistema cientificamente organizado: um

64 Tanto  a  ideia  de  completude  do  sistema  quanto  a  ideia  de  uma  pirâmide  servindo-lhe  como forma  de
estruturação  não  são,  como se  pode  ver,  criações  kelsenianas.  O  positivismo  alemão  anterior  a  Kelsen  já
trabalhava essas ideias que, posteriormente levariam ao ostracismo do Direito em relação às demais Ciências
Sociais,  uma  vez  que  o  monismo  positivista  parece  ter  gerado  uma  espécie  de  “cruzada  purista”  cujo
fundamento, que outrora ainda permitia a referência filosófica à liberdade kantiana, posteriormente terá seu ápice
na dogmática de uma norma fundamental positiva ou de uma regra de reconhecimento (rule of recognition).  
65 Quanto ao termo em latim, recomenda-se a leitura da nota de rodapé 68, logo abaixo. 
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sistema fechado, coerente e completo que permitia prever a sua incidência sobre todo caso

concreto, assegurando-se a justiça das decisões através da previsibilidade. 

É desse momento histórico e sob essa influência filosófica que vem a ideia de que o

juiz deveria adotar uma postura científica, atuando com neutralidade e rigor, sem apelar para

valorações morais ou políticas. Sua formação deveria proporcionar a assimilação de elevada

carga de conceitos, que, devidamente sistematizados, pudessem ser aplicados posteriormente

aos casos concretos. Através do exercício lógico subsuntivo, o modelo pressuposto deveria ser

aplicado. O juiz tinha que ser ábil o suficiente para compreender o pensamento jurídico e sua

praxis,  pois  os  conceitos  que  lhe  direcionavam  dela  adviam,  embora  dela  estivessem

dissociados.

O  mais  interessante  dessa  concepção  é  que  através  desses  ideais  de  segurança  e

previsibilidade,  havia o escopo de separação entre política e Direito,  entre o momento da

valoração  política,  que  só  poderia  ser  levada  a  efeito  pelos  representantes  do  poder,  e  o

momento da aplicação do Direito,  cujo incumbência fora dada ao juiz.  Nesse contexto,  a

neutralidade axiológica era  em si,  paradoxalmente,  o  parâmetro  mais  bem avaliado nessa

sociedade liberal que se esforçava por manter puro o seu sistema de valorações políticas e

sociais, preferindo o ostracismo do parlamento ao arbítrio dos juízes. 

Assim, o juspositivismo científico aderiu ao postulado da legislação, inaugurando a

fase de seu desenvolvimento a que WIEACKER (apud FONTOURA, 2009, p.39) chamou de

“positivismo  científico  legal”.  Com  leis  racionalmente  constituídas  –  e  por  isso  mesmo

dotadas de sólida legitimidade – e postas por um parlamento que representa a nação, operou-

se uma transição do positivismo científico ao positivismo legalista, que, posteriormente, dada

a  correspondência  de  sua  gênese  com  o  início  do  juspositivismo  moderno,  com  ele  se

confundiria na memória da coletividade66.

Ainda segundo WIEACKER (apud FONTOURA, 2009, p.40),  essa foi a época da

“vitória da nação política sobre a nação cultural”. Se a ascenção do Estado Moderno já havia

construído uma sólida predileção pelo direito positivo, o positivismo legal representou o ápice

da sua legitimidade política e social. A lei, como reflexo da vontade geral, deve ser respeitada,

já que essa atitude significa o apego à liberdade de todos, mediada pelo Estado; ademais, deve

ser respeitada porque o legislador científico era racionalmente justo e o juiz deveria ser tão

somente a boca da lei.  

66 É interessante fazer essa menção porque nos dias atuais quando se fala em Positivismo Jurídico e norma
jurídica posta, para a maioria das pessoas (mesmo a maioria dos juristas), a associação com a “lei” strictu senso é
imediata e isso gera a falsa impressão de que se trata de um caso de sinonímia. 
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 O juspositivismo científico trazia a  ideia  de que o Direito deveria ser constituído

como  um  sistema  completo,  autônomo  e  autossuficiente,  cujas  respostas  deveriam  ser

encontradas  internamente,  dentro do próprio sistema e através  de parâmetros previamente

conhecidos. E se o sistema e m questão é constituído apenas pelo Direito posto pelo Estado,

ser positivista, e mais especificamente legalista, era reconhecer que o único objeto possível da

ciência jurídica era a lei. O juízo valorativo que se deve fazer acerca da legislação pertine tão

somente a critérios formais e intrassistemáticos, ou seja, estatais. O caráter de juridicidade

passou a se concentrar na legalidade estatal e o discurso jurídico acompanhou essa tendência. 

Enquanto a “Alemanha” passava por esse período de agitação jurídico-filosófica, no

território  vizinho, em 1804, pouco tempo depois da Revolução Francesa (1789), entrava em

vigor na França o Código de Napoleão, um dos mais importantes da história,  dada a sua

abrangência enquanto código estatal e o seu papel na formação jurídica dos países de tradição

romano-germânica, que posteriormente assumiriam o Direito codificado como única opção

legítima. 

Segundo BOBBIO (1995, p. 63), é certo que a codificação representa uma experiência

jurídica típica da Europa continental, mas é certo também que ela teve papel fundamental no

desenvolvimento do pensamento juspositivista.  Nesse sentido,  o Código Napoleônico,  que

serviu de molde para os códigos posteriormente elaborados em muitos países como Bélgica e

Itália, é o primeiro código de normas jurídicas propriamente dito de que se tem notícia, já que

é o primeiro em que as normas foram sistematicamente organizadas para esse fim. O código

de Justiniano, que influenciou o Direito medieval, era nada mais que uma coletânea de leis

anteriores divida em quatro partes distintas; mesmo o  Digesto, talvez a mais sistemática de

suas partes, não era de fato um código, mas antes uma antologia jurídica, sendo constituído

por fragmentos dos principais jurisconsultos romanos.

Além de  sua importância  instrumental,  a  codificação napoleônica também exerceu

grande influência filosófica ao se tornar o ponto de partida da famosa Escola da Exegese, cujo

nome se origina da técnica adotada pelos primeiros estudiosos desse código que, através da

interpretação  exegética,  seguiram o  mesmo  esquema  sistemático  adotado  pelo  legislador,

lançando suas conclusões em comentários organizados artigo por artigo. 
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De acordo com os maiores expoentes dessa escola67, os pontos fundamentais em que

ela se fundamenta podem ser fixados em cinco aspectos. O primeiro deles seria a inversão das

relações  tradicionais  entre  direito  natural  e  direito  positivo,  sendo  este  último  o  único

responsável pelo primeiro, já que embora o direito natural existisse e fosse distinto do direito

positivo, ele seria irrelevante para o jurista enquanto não fosse incorporado à lei. 

O segundo ponto seria a concepção rigidamente estatal do Direito, pois norma jurídica

seria  tão somente aquela posta  pelo Estado ou por ele  reconhecida,  afastando-se todas as

demais  normas,  ainda  que  de  certa  forma  positivadas,  tais  como  as  normas  do  direito

costumeiro  não  reconhecidas  pela  lei.  De  acordo  com  essa  visão,  sedimentada  em

MOURLON (apud BOBBIO, 1995, p.86), um bom magistrado humilha sua razão diante da

razão da lei, pois ele não é instituído para julgar “a lei”, mas para julgar “segundo a lei”. 

O  terceiro  pilar  dessa  escola  é  decorrência  direta  do  anterior  e  uma  marca  dessa

primeira fase do Positivismo francês: a interpretação da lei deveria sempre se dar conforme a

intenção do legislador. Uma vez que o Direito só pode ser aferido através da lei, nada mais

coerente do que conceber a interpretação do Direito como a busca da vontade do legislador68;

esta, por sua vez, pode ser a vontade real, quando, apesar de a lei disciplinar efetivamente

dada relação, tal disciplinamento não fica claro apenas com a leitura pura e simples do texto

legal, devendo-se aferir a vontade real através de uma investigação histórica; ou a vontade

presumida,  que deve ser buscada quando há uma lacuna na lei  decorrente da omissão do

legislador  e  ao  intérprete  caberá  recorrer  à  analogia  e  aos  princípios  gerais  do  Direito,

procurando-se estabelecer qual teria sido a sua vontade (presunção). 

67 Em seu ensaio sobre o desenvolvimento histórico do Positivismo Jurídico, BOBBIO (1995, p.84) aponta
como essencial para a compreensão da Escola da Exegese, a leitura de dois autores: Bonnecase e Charmont e
Chausse; em ambos é possível acompanhar desde o início dessa escola de pensamento (1804 a 1830), passando
pelo seu apogeu (1830 a 1880), até o seu declínio (de 1880 em diante). Esses autores apontam como maiores
expoentes dessa corrente Alexandre Duranton, cuja obra-prima é o Cours di droit français suvant le code civil,
com 21 volumes (1825-1837); Charles Aubry e Frédéric Charles Rau, autores do Cours di droit civil français,
em 5 volumes (1834-1844); Jean Ch. F. Demolombe com seu Cours de Code Napoleón, com 31 volumes (1845-
1876); e, por último, aquele que é considerado o filósofo da escola, Tropololong, com uma obra de 21 volumes
chamada Droit civil expliqué, publicada a partir de 1833. 
68 Na Hermenêutica Jurídica Clássica,  a  filosofia  da linguagem foi  fortemente influenciada pela Escola da
Exegese. Havia, dentro dessa primeira fase do desenvolvimento hermenêutico, no entanto, mais de uma visão
sobre a vontade do legislador. Somente para sistematizar, mas por livre inferência do que já foi tratado nesse
capítulo, desenvolveram-se na fase clássica duas correntes distintas que partiam desse objeto comum: a corrente
subjetivista, influenciada pelo pensamento exegético francês, que buscava aferir o pensamento real do legislador
(historicamente  considerado),  também chamado  de  mens  legislatoris ou  voluntas  legislatoris;  e  a  corrente
objetivista,  capitaneada pela Jurisprudência dos Conceitos  e  influenciada  por Windscheid,  que,  ao  buscar  a
“vontade do legislador”, tendo em vista a herança jurídica de um Império Germânico em que quase não havia
codificação e a influência do direito costumeiro ainda era muito marcante, acabou por desenvolver o conceito de
mens legis ou voluntas legis, que buscava aferir a vontade da lei (ou a vontade racional de um legislador fictício,
representante da vontade geral). 
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O quarto pilar consiste em uma espécie de “culto” ao texto da lei, como decorrência

direta  dessa identificação do Direito  com a lei  escrita.  Para BOBBIO (1995,  p.  88),  esse

pensamento levava o intérprete a ser religiosamente subordinado às disposições dos artigos do

Código.  Já  o  quinto  ponto  fundamental  é  o  respeito  pelo  princípio  de  autoridade,  já

abandonado pelo pensamento científico e filosófico moderno mas que, até hoje, ainda exerce

muita influência no pensamento jurídico.

Uma  vez  que  o  Direito  pode  ser  concebido  como  uma  técnica  de  organização

sistemática da convivência em sociedade,  que  deve  estabelecer  de  modo obrigatório para

todos o que é lícito e o que não é, aos juristas não seria permitido proceder com base em

afirmações racionais ou empiricamente verificáveis, porque essa é uma metodologia típica das

ciências exatas ou biológicas; o Direito, como parte das ciências sociais, sempre atribuiu a

uma autoridade pré-existente essa identificação do justo e do injusto e a autoridade a que a

Escola da Exegese se reportava era o legislador.  

Finalizados os apontamentos sobre o primeiro momento do juspositivismo na França e

atravessando o Canal da Mancha até a Inglaterra, pois apesar de a tradição do Common Law

não dar suporte à ideia de um direito codificado, Jeremy Bentham foi um dos maiores teóricos

desse movimento. Apesar da inspiração iluminista, ele vai de encontro à ideia de um Direito

Natural – porque inconciliável com o seu empirismo – embora advogue a possibilidade de se

estabelecer  uma  ética  objetiva,  fundada  num  princípio  objetivamente  estabelecido  e

cientificamente verificado, do qual seja possível deduzir a totalidade das normas que regem o

comportamento humano, equiparando-as, assim, às normas típicas das ciências exatas e das

ciências naturais. 

A ética objetiva de Bentham então, aponta para o legislador tanto quanto a Escola da

Exegese o fazia, já que somente o legislador universal teria possibilidade de estabelecer leis

válidas para todos os homens. E é exatamente por isso que, apesar do cenário desfavorável ao

seu redor, já que o sistema jurídico inglês era muito distinto do sistema continental de tradição

romano-germânica, o autor desenvolveu uma teoria completa sobre a codificação que atingiu

seu auge principalmente após a Revolução Francesa (BOBBIO, 1995, p.94),

O  mais  famoso  partidário  da  codificação  propôs  a  reforma  e  a  reorganização

sistemática do direito inglês nos seus vários ramos para que o sistema casuístico dos binding

precedents pudesse  dar  lugar  a  leis  gerais  e  apresentar  uma  linha  uniforme  de

desenvolvimento  jurídico.  Para  isso,  Bentham  propõe,  como  primeira  fase  dessa

transformação, uma espécie de Digesto do Direito inglês, capaz de agregar sistematicamente

as normas que constituíam os princípios gerais daquele ordenamento. Como passo adiante, ele
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propõe  uma  reforma  radical  no  Common  Law mediante  a  codificação  sistemática  e

segmentada das normas em códigos de natureza constitucional, civil e penal. 

Para o jurista, essa reforma era necessária devido a diversas falhas do Common Law,

tais como a insegurança jurídica proveniente de um Direito que se baseia massivamente em

decisões judiciais; a retroatividade das normas nesse sistema, já que o juiz, ao decidir, cria um

Direito que será aplicado a fatos que ocorreram antes da sua decisão; e a impossibilidade de

controle  da  criação  do  Direito  por  parte  do  povo,  pois  os  juízes  não  são  seus  legítimos

representantes e não criam as normas jurídicas com base na vontade geral. 

Além de Bentham, outro importante jusfilósofo inglês contribuiu decisivamente para a

formação do pensamento jurídico positivista. Grande admirador da Escola da Exegese, Austin

é visto por muitos autores como o elo de ligação entre as distintas correntes filosóficas que

influenciaram o juspositivismo, tais como a Escola Histórica alemã e o Utilitarismo inglês.

Em sua obra póstuma,  fica claro que o autor  distinguia claramente a  “jurisprudência” da

“ciência  da  legislação”,  sendo  esta  o  Direito  tal  como  deveria  ser,  com base  em certos

princípios assumidos como critérios de avaliação; e aquela, o Direito tal como efetivamente é,

na prática. 

De acordo com BOBBIO (1995, p.103), uma das grandes contribuições de Austin para

o  pensamento  juspositivista,  e  que  o  aproxima  da  Escola  Histórica,  é  a  sua  recusa  em

considerar  como  Direito  propriamente  dito  o  Direito  Natural.  Ao  contrário  dessa  mesma

escola, no entanto, ele enxergava na lei a forma típica do Direito e o fundamento último de

toda norma jurídica. E por lei,  na doutrina do autor, entenda-se que há duas categorias, a

depender do fundamento de autoridade do qual emana o comando: leis divinas e leis humanas,

interessando ao Direito apenas estas últimas, que se subdividem ainda em leis positivas e

moralidade positiva.

As leis positivas seriam aquilo que hoje denominamos de Direito posto, ou seja, toda

lei posta por um soberano ou um corpo de soberanos a uma ou mais pessoas em estado de

sujeição frente ao seu emissor. A moralidade positiva, a seu turno, distinguir-se-ia do Direito

positivo  pois  seria  também um comando  normativo,  mas  decorrente  do  homem comum,

desprovido da impositividade própria da norma emanada pelo soberano – seriam as normas de

caráter moral, p. ex. 

Austin ainda lega como importante contribuição ao pensamento juspositivista os seus

ideais de codificação. Segundo ele, o direito judiciário, decorrente da produção das cortes

judiciais, seria uma espécie de pré-Direito, dada a liberdade com que os juízes podiam decidir.

Ao contrário  de  Bentham,  no entanto,  suas  ideias  não eram abstratas,  já  que ele  decidiu
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enfrentar  toda a  polêmica em torno da codificação no Império Alemão e ainda rebater  a

resistência de Savigny quanto a essa proposição, analisando com cuidado as críticas que o

doutrinador alemão fizera. 

Por todo o exposto, é possível perceber que as bases filosóficas para a predominância

do monismo juspositivista acompanharam a construção do Estado Moderno e sua incansável

busca  por  segurança  jurídica.  Além  disso,  a  Filosofia  Positiva  engendrou  por  diversos

caminhos distintos e deu origem a várias derivações, como já se viu no início desse capítulo.

Todo esse panorama histórico-filosófico, construído através de uma teia espaço-temporal, no

entanto, concentrou-se no século XX ao redor do monismo juspositivista, notadamente aquele

desenvolvido por Kelsen e Hart, que, para atravessar paradigmas distintos ao longo do último

século, também se propôs a explicar a relação Direito-Estado de formas diferentes, ainda que

resguardando a mesma matriz teórica. 

5.4 A doutrina do Positivismo Jurídico e o Monismo Juspositivista

Pincelado o cenário em que se desenvolveu a doutrina positivista e apontadas as suas

primeiras impressões, cabe agora explicitar os pontos principais de seus fundamentos teóricos.

É  certo  que  os  diversos  doutrinadores  que  se  amparam  no  manto  dessa  corrente

desenvolveram teorias próprias, cada qual com suas especificidades. E é certo também que

uma análise detalhada desses pontos fugiria ao objetivo do presente trabalho. 

Assim,  dada  a  necessidade  de  delimitar  o  objeto  de  estudo  e  sem receio  de  ser

repetitivo, não é demais alertar o leitor de que as linhas traçadas nesse capítulo, conquanto

muitas vezes permeiem minúcias das teorias em análise, destinam-se a esclarecer a associação

teórica e metodológica entre Direito e Estado. Dessa forma, apesar de as teorias apontadas

adiante serem de extrema importância para o pensamento jurídico, esse tópico irá se deter

tanto sobre a apresentação de um panorama geral do Positivismo Jurídico, quanto sobre as

principais teorias que trabalharam o monismo positivista, com particular enfoque para essa

última nuance e seus respectivos desdobramentos na teoria do Direito.

 Dentro do objetivo proposto, BOBBIO (1995, p. 130) é um dos autores que melhor

sintetizou  as  características  mais  marcantes  do  Positivismo Jurídico,  reunindo-as  em sete

pontos fundamentais. Segundo ele, a primeira ideia essencial dessa corrente diz respeito ao

modo  de  encarar  o  Direito.  Fundado  numa  base  filosófica  anti-metafísica,  a  postura

juspositivista não poderia ser distinta: o Direito deve ser enxergado como um conjunto de

fatos, de fenômenos ou de dados sociais perfeitamente alinhados ao mundo natural e ao jurista
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(como a qualquer cientista) não cabe observar os fatos formulando juízos de valor, mas sim de

forma avalorativa. Nesse sentido, e no âmbito de uma teoria muito própria do Positivismo, a

teoria da validade do Direito (formalismo jurídico), a validade da norma jurídica nada tem a

ver com seu valor ou desvalor. 

O segundo ponto fundamental é a definição do Direito, para a qual o juspositivismo dá

ao elemento da coerção um lugar crucial: é a teoria da coercitividade do Direito. Apesar de

essa  ideia  não  ter  nascido  positivista,  já  que  a  sua  origem é  atribuída  ao  jusnaturalista

Thomasius, é essencial para uma visão do Direito baseada nos fatos imaginar que os fatos, por

si,  não constituem norma jurídica,  de forma que a coatividade complementa a construção

anterior. É a construção teórica que explica a conhecida expressão positivista: “Direito sem

sanção não é Direito”. 

O  terceiro  problema  toca  num  ponto  fundamental:  as  fontes  do  Direito.  Aqui  o

monismo juspositivista é exacerbado através da hierarquia das fontes, sobretudo pela eleição

da legislação como fonte preeminente, relegando às demais fontes um papel coadjuvante que

só se realiza secundum legem ou, no máximo, praeter legem. 

A teoria da norma jurídica é o quarto ponto fundamental do juspositivismo, pelo qual

se  afirma  a  norma  como  um comando,  um imperativo,  que  subdivide  essa  corrente  em

numerosas “subteorias” de acordo com a forma como se concebe esse imperativo: se positivo

ou negativo, heterônomo ou autônomo, ético ou técnico, se as normas permissivas são aptas a

manifestar juridicidade, etc. 

A característica fundamental subsequente tem relação direta com o ponto anterior e diz

respeito à teoria do ordenamento jurídico, pelo qual a norma jurídica não pode mais ser vista

isoladamente,  mas,  conforme a  tendência sistemática que  já  se  havia  estruturado desde o

século  XVIII,  deve  ser  entendida  dentro  de  um sistema de  normas  coerente  e  completo,

afastando assim tanto as lacunas quanto as antinomias.

O sexto problema que o positivismo tenta resolver, e um dos pontos mais questionados

dessa corrente teórica, é a questão do método da ciência jurídica, que pode ser traduzido,

segundo  BOBBIO  (1995,  p.133),  como  o  “problema  da  interpretação”.  Com  efeito,  o

juspositivismo  elegeu  a  interpretação  mecanicista  como  método  fundamental,  fazendo

prevalecer o elemento declarativo, em detrimento do criativo, na atividade do jurista. 

A sétima e última característica crucial  elencada pelo mestre  italiano é  a chamada

“teoria da obediência absoluta da lei enquanto tal”, sintetizada no aforismo alemão “Gesetz ist

Gesetz”  (“lei  é  lei”).  Apesar  da  ligação  com  uma  corrente  teórica  essencialmente

metodológica e purista, no entanto, essa ideia estaria muito mais relacionada a um positivismo
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ético do que ao juspositivismo propriamente dito, já que se trata de um aforismo moral ou

ideológico.

Concluindo esse sucinto panorama, então, é possível considerar o juspositivismo sob

três  aspectos  distintos:  o  modo  de  abordar  o  estudo  do  Direito,  retratado  no  primeiro

problema; a teoria do Direito, representada do segundo ao sexto ponto; e, por último, uma

certa visão ideológica do Direito, descrita na sétima característica e com uma perspectiva bem

peculiar, já que remonta à visão hegeliana da ciência jurídica. 

No  que  tange  ao  escopo  do  presente  trabalho,  interessa  aprofundar  os  problemas

abordados  no  segundo,  terceiro,  quarto  e  quinto  pontos,  tendo  em  vista  a  relação  de

essencialidade entre o monismo e a abordagem juspositivista desses temas. Essa abordagem

teórica, no entanto, é muito menos proveitosa quando realizada isoladamente, considerando

apenas os fatores conceituais trabalhados pela doutrina. É por isso que, no tópico seguinte, o

contexto histórico e  filosófico será de fundamental  importância  para entender  o modo de

pensar juspositivista. 

5.4.1 Características fundamentais do monismo juspositivista

A Europa pós-revolucionária  do século XIX vivia  o afã  das  primeiras  monarquias

constitucionais e da solidificação de muitos dos ideais iluministas. A ideia de uma Estado de

Direito, ou Estado que se submete ao Direito, com funções tripartidas e alguma participação

do  povo  na  formação  de  seus  quadros  institucionais  se  fortalecia  frente  ao  gradual

enfraquecimento da ideia de soberania nacional. 

O Estado Legalista de Direito exacerba o papel do Legislativo como reação direta às

arbitrariedades do Absolutismo e por isso o Estado, apesar de fortalecido como instituição,

ainda  era  o  Estado  Abstencionista,  que  deveria  intervir  na  privacidade  (principalmente  a

burguesa) apenas quando estritamente necessário e para garantir a tão perseguida segurança

jurídica e os direitos conquistados com as revoluções. 

O Estado, como assevera KANT (2003, p.153), significava um conjunto de indivíduos

numa condição jurídica distinta em relação aos seus próprios membros. O Estado, naquele

momento,  era  não  apenas  uma  garantia  contra  o  estado  de  natureza,  mas  também  uma

instituição que fortalecera a sanha de poder dos monarcas absolutistas. Assim, não bastava

pensá-lo como instituição; cumpria cercar-se de mecanismos que garantissem a sua forma de

coisa pública (res publica latius sic dicta69). 

69 “República em sentido lato” numa livre tradução da citação feita por KANT (2003, p.153).  
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Do século XIX até a Primeira Grande Guerra o modo de pensar liberal assume o lugar

antes ocupado pelo modo de pensar iluminista, colocando-se a favor das reformas, mas não

das  revoluções.  Nesse  sentido,  o  Estado deve  estar  apto  a  garantir  a  sua perenidade  e  o

alcance  dos  objetivos  liberais  para  o  qual  foi  pensado  através  da  representação  e  do

parlamento. 

O Direito Positivo como Direito posto pelo Estado, nesse cenário, além de objeto da

ciência jurídica, torna-se também elemento indissociável da ordem jurídica monista. Como

afirmou Bobbio ao catalogar as principais características do juspositivismo, o Direito posto é

imperativo,  subordinativo,  e  nessa  medida  deve  corresponder  apenas  a  comandos

legitimamente  emanados  de  uma autoridade,  que,  naquele  momento  histórico,  só  poderia

identificar-se com o Estado-Nação. 

Os ditos “três poderes”, na primeira fase de uma teoria estática das funções do Estado,

consistem naquilo  que  KANT (2003,  p.155)  denomina  “trias  politica”,  estando  o  Poder

soberano  (ou a própria soberania) na pessoa do legislador; o Poder Executivo na pessoa do

governante,  que  só  age  em conformidade à  lei;  e  o  Poder  Judiciário,  na  pessoa  do  juiz,

funciona para dar a cada um o que é seu de acordo com a lei. Como se pode inferir num

silogismo prático, afirma Kant, os três “poderes” seguiriam a lógica de que a premissa maior

(o poder soberano) conteria a lei daquela vontade; a premissa menor (o Executivo) levaria o

comando para se conduzir de acordo com a lei – ou seja, o princípio, relatado por Bobbio no

tópico anterior, da subordinação à lei; a conclusão (o Judiciário), por óbvio, seria a sentença

do juiz, formulado como o Direito no caso em litígio. 

Aqui, deve-se perceber que a influência do empirismo inglês e da filosofia kantiana

traz para o juspositivismo a clássica divisão entre “ser e dever-ser”, elevando-se o “dever-ser”

(a dogmática jurídica) como a única matéria digna de constituir o sistema jurídico. E como o

“dever-ser” só poderia ser dito por quem tinha o monopólio da violência legítima – o Estado,

o único que podia garantir a segurança juríca e impedir o retorno ao estado de natureza –

nascia a concepção monista de que o Direito é apenas aquele emanado do Estado (ou nos

parâmetros por ele permitido) e garantido pela sua coercitividade. 

E é exatamente a coercitividade, a segunda característica apontada por Bobbio em seu

panomara geral do Positivismo jurídico (e a primeira a ser abordada aqui), que ao longo da

solidificaçao do juspositivismo associou-se de tal forma ao conceito de Direito que muitos

entendem as duas ideias como indissociáveis.  
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5.4.1.1 Direito e Coercitividade

Embora  a  relação  entre  Direito  e  coercitividade70 remonte  a  Thomasius  em  sua

distinção entre Direito e Moral, quem ocupou lugar de destaque no desenvolvimento dessa

teoria sob o viés monista foi, primeiro, Hobbes e, principalmente, Kant e Jhering. É que não

obstante já se atribuísse ao Direito essa característica coercitiva,  ligar  a coercitividade ao

Estado foi um tendência natural nesse período em que se afirmava ser ele (Estado) o único

capaz de manter a vida em sociedade com segurança e equidade (BOBBIO, 1995, p.147). 

Segundo KANT (2003, p. 77), o Direito é o meio capaz de garantir a coexistência das

liberdades externas dos cidadãos; e se um certo uso da liberdade constitui obstáculo a sua

efetivação, de acordo com leis universais, a coerção que a isso se opõe, como o impedimento

de  um  obstáculo  à  liberdade,  opera  em  favor  dela  mesma.  Assim,  para  o  Direito,  a

competência de exercer a coerção lhe é indissociável. 

A coerção seria uma não-liberdade (competência do Estado) que repele o abuso de

liberdade  alheio  e  nisso  é  perfeitamente  conciliável  com a  norma jurídica  porque  esta  é

heterônoma; já a norma moral, por exemplo,  é autonôma e a obediência ao seu comando

jamais poderá ser obtida mediante a força, sob pena de não haver qualquer moralidade no ato

(a adesão é interna). 

A partir  das  considerações  de  Kant  e  de  outros  filósofos  europeus,  o  século  XIX

solidificou a natureza coercitiva do Direito como alicerce comum na doutrina positivista. De

Austin a Jhering, a identificação entre norma jurídica e imperatividade (a impositividade da

norma positiva) foi tomando corpo até se transformar em uma premissa: Direito, coerção e

Estado seriam três elementos indissoluvelmente ligados. 

Jhering afirmava que o Estado e o Direito assentam na coação (ou coerção). O Estado

seria, de um lado, a organização do poder que exerce a coação; e o Direito, de outro, a fixação

dos princípios que regulam o seu exercício. Isso porque a origem do Direito na força, segundo

ele, remonta às origens da vida em sociedade, porque a história de um povo quase sempre

demonstra  a  potência  do  mais  forte  ditando  o  Direito  ao  mais  fraco.  É  por  isso  que  “o

interesse de todos no estabelecimento da ordem cria a norma e a preponderância das forças de

todos sobre as de cada um assegura à norma estabelecida a autoridade necessária para vencer

70 Embora no original Bobbio se utilize do termo em italiano  coattività, que corresponderia ao nosso termo
“coatividade”, e embora a tradução de sua obra se utilize muito mais da palavra “coativo”, entende-se, nesse
trabalho, que, pela sua maior utilização em português brasileiro, o termo “coercitivo” seria mais apropriado, não
obstante a sinonímia. Além disso, quando a teoria do Direito diferencia o uso da coação como elemento externo
ou interno ao sistema, utiliza-se, em contraposição, dos termos “coercitividade” e “coercibilidade”.  



123

a resistência individual” (JHERING, 1963, p.175). A força não tem existência a priori, vem

para dar respaldo à norma.

 A coerção, no caso, é exercida por meio da Gewalt ou “o poder que se manifesta na

força”. O poder pode existir sem o Direito mas o Direito não existe sem o poder, porque só ele

tem capacidade  de  realizar  a  norma jurídica.  O Estado,  nesse  sentido,  é  definido  com a

“organização definitiva do uso do poder para as finalidades humanas”; é a organização social

detentora do poder de coerção (Zwangsgewalt) regulado e disciplinado (BOBBIO, 1995, p.

154). 

Após  Jhering,  a  coercitividade  se  relacionou  ao  Direito  de  tal  forma  que,  para  a

maioria dos positivistas, a sanção passou a ser parte da norma jurídica. Isso não quer dizer, no

entanto,  que  não  tenha  havido  críticas  a  essa  visão.  Jellineck  e  Thon,  por  exemplo,

participaram  do  coro  de  filósofos  que  criticaram  a  famosa  associação  (Direito  +

coercitividade) e muitos deles assim o faziam por discordar do monismo juspositivista. 

Os argumentos principais dos críticos passavam pelos seguintes pontos: a coerção está

ausente  no  costume  jurídico,  que  necessita  da  adesão  espontânea  da  consciência  social;

normas jurídicas como as de Direito Público, por exemplo, que regulam as atribuições e as

atividades dos órgãos do Estado, não poderiam ser garantidas pela coerção, já que não haveria

outros  órgãos  capazes  para  aplicá-las;  por  último,  o  Direito  Internacional  carece  de  uma

autoridade central que possa fazer valer coercitivamente as normas desse ramo jurídico.

Num  movimento  de  reação  às  críticas  e  seguindo  a  onda  de  consolidação  do

juspositivismo no século  XX, Alf  Ross  e  Hans Kelsen trouxeram nova roupagem para  o

discurso. Se antes, nos clássicos de Kant, Jhering e Austin, a coerção era o meio pelo qual as

normas jurídicas se faziam valer,  para as teorias posteriores, a coerção seria o  objeto das

normas jurídicas. Ou seja, o Direito deixava de ser um conjunto de normas que se impõem

pela coerção para ser o conjunto de normas que regulam o uso da força coercitiva. 

O mais interessante sobre o tema é a dificuldade que se tem para apontar o momento

da  virada  juspositivista  em torno  da  teoria  da  coerção,  porque a  diferença  entre  as  duas

concepções (a clássica, como a de Jhering; e a moderna, como a de Kelsen) geralmente sequer

é percebida, embora seja bastante significativa. 

Nesse sentido,  Kelsen  passa a  considerar  a  sanção não mais  como um meio  para

realizar  a  norma jurídica,  mas como um elemento essencial  da estrutura da norma.  Além

disso, formula também a ideia de que a antiga concepção do papel da coerção no Direito

levaria ao inevitável regresso ao infinito. Ou seja, se o Direito pode ser dividido em normas

primárias e secundárias, sendo a norma secundária aquela que garante a aplicação da coação,
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então também ela, porque norma jurídica, deveria ser garantida por uma terceira norma e

assim sucessivamente. 

Esse  modelo  clássico,  no  entanto,  só  poderia  levar  a  dois  caminhos  possíveis  e

igualmente  prejudiciais  à  premissa  utilizada:  ou  se  admitiria  que  o  conjunto  de  normas

jurídicas  era  infinito  e  logicamente  inaferível;  ou  se  admitiria  que  as  últimas  normas  do

sistema não se fazem valer coercitivamente. E é por isso que o modelo kelseniano difere dos

modelos  anteriores.  Para KELSEN (1986,  p.170),  os  sentidos  de “dever”  e  “Direito”  (no

sentido de conferir poder) estão em íntima conexão com as funções da norma jurídica.

Dizer  que uma norma “impõe uma determinada conduta” é  dizer  que essa mesma

norma “obriga a uma determinada conduta”. Ou seja, o dever não é algo externo à norma, é a

própria norma na relação com o sujeito, cuja conduta é imposta. Esse conceito, apesar de

aproximar a norma jurídica da norma moral, é importante para delimitar que o traço distintivo

entre as duas ordens (Direito e Moral) não reside nas funções, nem no objeto e nem no fato de

a norma jurídica estatuir as sanções que a norma moral não estatui (porque a moral estatui

sanções  negtativas  e  positivas  para o descumprimento ou mesmo o cumprimento de suas

normas), mas pelo fato de que o Direito impõe (coercitivamente) uma conduta determinada,

opondo uma sanção em caso de descumprimento. 

O filósofo de Praga diz ainda que Direito é ordem social coativa da conduta humana,

ou seja, essa ordem social dá a determinado indivíduo poder ou competência para aplicar a

outro indivíduo um ato coativo como sanção. As sanções atribuídas por uma ordem jurídica

são socialmente imanentes e organizadas. Nesse sentido, o ato de coação normado pela ordem

jurídica pode ser referir-se à unidade da ordem jurídica, ser atribuído à comunidade jurídica

constituída por essa ordem, consistir numa reação da comunidade jurídica contra uma situação

de fato socialmente nociva e, quando essa situação de fato é uma conduta humana, como

sanção. A coercitividade em Kelsen é muito bem apontada quando o autor afirma que como

ordem coativa o Direito se distingue de outras ordens sociais pelo forma como se exerce a

coação, já que em caso de resistência, autoriza-se o emprego da força física (KELSEN, 1995,

p. 23-24). 

Apesar de todas as contribuições de Kelsen, um dos maiores nomes (senão o maior, ao

menos o mais conhecido) do juspositivismo, BOBBIO (1995, p. 157) aponta Alf Ross como

aquele que melhor desenvolveu modernamente a teoria da coercitividade, embora tenha sido

fiel à teoria de seu antigo mestre. Assim, corroborou a ideia de que o Direito constitui um

conjunto de normas cujo objeto é a regulamentação do exercício da força numa sociedade,

pela qual é possível determinar quem pode usar essa força (e na concepção moderna esse



125

“quem” é definido como o Estado e seus órgãos),  quando e como se pode usá-la;  e,  por

último, em que medida ela deve ser aplicada. 

Não obstante o quadro supracitado, no entanto, vale mencionar a interessante posição

de Herbert Hart em sua obra. Como é bem sabido, a teoria Kelseniana das fontes do Direito

resvala na fonte máxima, a lei, cujo fundamento essencial é a norma fundamental hipotética,

pressuposta. Hart, no entanto, certamente pela influência do Common Law em sua vivência, já

que era britânico, estruturou de forma diferente e muito mais coerente com o seu sistema

jurídico, a dinâmica das fontes do Direito, rejeitando a visão kantiana e transcendental de

Kelsen  e  baseando-se  em  uma  visão  mais  empírica,  weberiana  e  cuja  concepção  de

coercitividade lega a força vinculativa da norma jurídica muito mais no costume do que no

Estado soberano.  

Para Hart (1994, p.103), o Direito não pode ser, em última análise, fundamentado na

força ou na autoridade do soberano, na lei, ou numa norma fundamental pressuposta, já que

sua ênfase sobre os fundamentos normativos dos sistemas jurídicos passa pela observação do

papel  da  linguagem  no  Direito71.  O  Direito  seria  constituído  por  regras  primárias  e

secundárias,  sendo  as  primeiras  as  mais  simples,  materalizadas  na  imposição  de  um

comportamento comissivo ou omissivo;  já as secundárias,  permitiriam a criação de novas

regras e a modificação ou fiscalização das regras primárias. As regras da segunda espécie,

então, seriam regras atributivas de poderes públicos ou privados. 

O reconhecimento de uma norma como jurídica só seria possível porque existe, dentre

as regras secundárias, o que Hart chama de rule of recognition, a regra de reconhecimento, um

critério de validade das demais regras, que define ou reconhece um aspecto ou função através

do qual dada regra pode ser considerada norma jurídica – esse é, segundo Hart, o fundamento

primário  do  Direito,  porque  este  só  passa  a  existir  a  partir  do  momento  em  que  esse

reconhecimento,  feito  no  seio  social  através  de  uma  autoridade  (e  não  por  causa  dessa

autoridade) é possível.  

Para Hart, a autoridade da lei é social. Como as normas jurídicas são empiricamente

obedecidas, então pode-se dizer que a lei, em última análise, recai no costume porque a regra

de reconhecimento só existe na medida em que é praticada costumeiramente por órgãos e

funcionários do Estado. Com isso, percebe-se que apesar de não afastar a visão monista, Hart

concebe a  coercitividade do Direito  de maneira  distinta  da forma como Kelsen  e  Ross  a

perceberam.

71 Hart é um dos teóricos do Direito que, principalmente após Savigny, traz para essas ciências as contribuições
da Filosofia da Linguagem. Hart, especificamente, utiliza-se da obra de Ludwig Wittgenstein para formular uma
teoria juspositivista mais empírica e preocupada com o papel dos usos e costumes. 



126

5.4.1.2 A teoria das fontes do Direito

O problema das fontes do Direito na dinâmica juspositivista é um dos pontos centrais

que correlacionam essa corrente teórica com o monismo, já que diz respeito à validade das

normas jurídicas (só serão válidas as normas produzidas por fontes autorizadas). Essa ideia é

hoje tão arraigada nas Ciências Jurídicas que a maior parte dos doutrinadores, ao aprofundar o

estudo de determinado ramo do Direito, faz uma investigação apurada de suas fontes. Por

outro lado, como aponta BOBBIO (1995, p.162), os ordenamentos jurídicos modernos que já

atingiram certa complexidade tendem a estabelecer eles próprios as suas fontes, ou seja, o

critério de validade de suas próprias normas. A exemplo disso, pode-se citar as Constituições

e Códigos que estabelecem normas de estrutura e organização.

 Segundo o mestre italiano, a doutrina juspositivista das fontes é baseada em duas

premissas: a existência de várias fontes de distinta hierarquia em um ordenamento jurídico e o

princípio da prevalência  de determinada fonte sobre as demais.  A partir  disso,  é  possível

afirmar  que  nos  ordenamentos  jurídicos  complexos  e  hierarquicamente  estruturados72 as

fontes  assumem uma forma de organização em que haverá prevalência  de umas sobre as

outras, culminando naquilo que Kelsen chamou de “Norma Fundamental” e Hart, “Rule of

Recognition”. 

Além disso, por essa corrente, a fonte predominante, que se encontra no lugar mais

alto da estrutura hierárquica, é a lei, já que ela traduz a manifestação direta do poder soberano

do  Estado73.  Abaixo  dela  e  a  ela  subordinada  estariam as  demais  fontes,  ligadas  à  fonte

suprema através  de  relações  de  reconhecimento  ou  de  delegação (a  definição  do tipo  de

relação entre a lei e as demais fontes nunca foi consenso, podendo diferir de acordo com

quem faz a classificação). Assim, uma norma jurídica costumeira poderia, por exemplo, ser

reconhecida como fonte delegada, caso se tomasse a sociedade como verdadeiro órgão do

Estado, ou como fonte reconhecida, caso se entendesse que a lei permitia aquele costume74.  

Outro  tipo  de  fonte  bastante  debatido  são  as  normas  negociais  ou  contratuais,

derivadas de relações de Direito Privado. Trata-se de caso análogo ao costume, de forma que

72 Dificilmente um ordenamento será “simples” ou “paritário”, porque isso implicaria dizer que ou ele possui
apenas uma fonte do Direito ou que as fontes ali encontradas estão todas no mesmo patamar hierárquico e ambas
as hipóteses mostraram-se historicamente inviáveis. 
73 Veja-se que a lei não é hierarquicamente superior por traduzir a vontade do povo (detentor da soberania na
teoria contemporânea), mas por expressar de forma direta o poder coercitivo do Estado. O fato de a lei derivar ou
não de uma ordem democrática, e, pois, ser decorrente da soberania popular, é uma questão de legitimidade, mas
não de validade da lei como fonte do Direito, já que o juspositivismo primava pela completude do sistema e por
uma visão avalorativa da norma jurídica.  
74 Seria o caso, por exemplo, do costume secundum legem; ou ainda, para muitos autores, do costume praeter
legem quando este vem a ser posteriormente reconhecido como norma jurídica. 
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essa fonte poderia  tanto ser classificada como delegada,  quando se entende que o Estado

delega poder negocial às partes; como poderia ser tida por reconhecida, caso se entenda que

essas normas, estabelecidas no âmbito da autonomia da vontade, vem a ser posteriormente

“convalidadas” pelo Estado (BOBBIO, 1995, p.165).

Em quaisquer das situações acima, no entanto, apesar de o juspositivismo admitir uma

pluralidade  de  fontes  de  conhecimento,  sustenta  a  existência  de  uma  única  fonte  de

qualificação para as demais: a lei. É como se a lei funcionasse como um filtro pelo qual todas

as demais fontes devem passar para que sejam, de fato, consideradas como fontes. Essa visão,

para os países de tradição romano-germânica, é quase intuitiva, já que a maioria se acostumou

com um modelo de estruturação do ordenamento que eleva a lei ao seu topo sem maiores

questionamentos75. 

Nesse  sentido,  uma  das  grandes  dificuldades  do  juspositivismo  foi  explicar  a

juridicidade do costume sem adotar  uma perspectiva pluralista  que,  além de remontar  ao

período medieval,  ainda traria  problemas paradoxais para a teoria.  E aí,  mais  uma vez,  a

elevação da lei ao topo da hierarquia das fontes resolve o problema, já que o costume pode ser

classificado como fonte heterônoma do Direito, em estrita dependência da qualificação legal. 

Isso  porque  historicamente  a  doutrina  romano-canônica,  por  exemplo,  reduzia  o

costume à lei, posicionando seu fundamento de juridicidade na vontade do povo, ou seja, o

costume não seria jurídico de per si; a doutrina moderna encabeçada por Austin, a seu turno,

aponta  como  fundamento  de  validade  das  normas  consuetudinárias  o  poder  do  juiz  para

reconhecê-las  como normas  e  aplicá-las  ao  caso  concreto,  ou  seja,  elas  só  serão  normas

jurídicas quando reconhecidas pelo Judiciário (pelo Estado). 

A doutrina mais próxima do juspositivismo, antes de Hart, que situa o fundamento de

validade do costume jurídico autonomamente é a  Escola Histórica,  especialmente Puchta.

Segundo ela, o costume tem caráter jurídico independentemente do legislador ou do juiz, pois

a sua validade se funda na convicção de obrigatoriedade advinda do sentimento inato de

justiça do povo. Embora essa escola tenha sido muito importante na formação do pensamento

juspositivista, o pensamento predominante nessa corrente atribui ao costume a qualidade de

fonte  heterônoma,  dependente  da  lei.  Nas  palavras  de  LEBRUN  (apud  BOBBIO,  1995,

p.171), do século X ao XII o Direito europeu foi puramente consuetudinário; daí em diante

75 Aqui  é  importante  ressaltar,  mais  uma vez,  que  o  juspositivismo monista  retratado  nessa  pesquisa  tem
influência massiva nos países de tradição romano-germânica. Para os países de tradição insular, participantes  de
sistemas jurídicos identificados como  Common Law ou mesmo de sistemas mistos, nos quais o costume e a
jurisprudência exercem papel determinante, esse modo de ver o Direito soa bastante estranho. As divergências
entre os sistemas são tamanhas que as primeiras teorias elaboradas pelo pensamento jurídico do Civil Law sobre
o costume não lhe atribuíam sequer caráter jurídico.
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vieram  as  ordenações  e  depois  os  Códigos,  quando  o  Direito  se  tornou  essencialmente

legislativo e a codificação consagrou a derrota do costume e o triunfo da lei.

Para  fechar  as  questões  problemáticas  que  envolvem  a  teoria  das  fontes  no

juspositivismo, tem-se o papel da jurisprudência e da equidade. Como já se viu anteriormente,

os  juízes  (fossem  eles  representantes  ou  meros  aplicadores  de  diversas  ordens  jurídicas

concomitantes) tiveram papel determinante durante a Idade Média, sendo a principal fonte de

produção do Direito. Na Era Moderna, no entanto, passaram a ser absorvidos pelo aparato

estatal  e tornaram-se órgãos estatais  subordinados ao Legislativo e  incumbidos de aplicar

mecaninamente a lei. O Judiciário, pois, não seria fonte principal, mas uma fonte delegada do

Direito, ainda que se utilize de outras fontes como o juízo de equidade76,  a doutrina e os

costumes, por exemplo.    

Apesar do quadro supracitado, no entanto, vale mencionar a interessante posição de

Herbert Hart em sua obra. Como é bem sabido, a teoria Kelseniana das fontes do Direito

resvala na fonte máxima, a lei, cujo fundamento essencial é a norma fundamental. Hart, no

entanto, certamente pela influência do  Common Law em sua vivência, já que era britânico,

estruturou de forma diferente e muito mais coerente com o seu sistema jurídico, a dinâmica

das fontes do Direito, elevando o costume jurídico ao papel máximo, sem, no entanto,   

5.4.1.3 A norma jurídica como norma imperativa

A estrutura imperativa da norma jurídica também é considerada outro traço marcante

do juspositivismo que está estritamente vinculada a uma concepção monista e legalista do

Direito.  O costume jurídico,  por exemplo,  é visto como uma manifestação espontânea de

convicção jurídica e  não serviria  para explicar  o modelo,  até  porque é  considerado fonte

secundária  e  dependente  da  lei,  já  que  apenas  essa  última  expressa  uma  relação  de

subordinação. 

Embora a concepção imperativista não tenha surgido com o juspositivismo,  pois é

possível  encontrar  essa formulação já no  Digesto romano e em filósofos como Tomás de

76 É interessante a observação feita por BOBBIO (1995, p. 174) em sua obra sobre a “equidade” e o “juízo de
equidade”, relatando o debate entre Carnelutti e Calamandrei acerca do tema. O autor afirma que, após alguma
divergência ambos acabaram concordando que a fonte do Direito não é a equidade mas o juízo de equidade, pois
é através dele, e não da equidade em si, que se explica o poder normativo do juiz. Como o juízo de equidade é
um juízo emitido sem regras preexistentes, não há como sustentar que a equidade, como valoração (objetiva – se
isso é possível) anterior ao juízo (subjetivo, porque a decisão equânime de um pode ser diversa da do outro) que
dela se faz, seja a fonte do Direito porque, sob esse ponto de vista, quando o legislador formula leis equânimes
também ele se valeria da equidade como fonte do Direito. 
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Aquino, Hobbes e Thomasius (que elaboraram distinções entre “conselho” e “comando” para

afirmar a imperatividade do Direito), foi sob a égide dessa corrente que ela foi amplamente

desenvolvida. Dentre os doutrinadores mais influentes tem-se a concepção de Austin, cujas

noções de comando, obrigação e sanção foram decisivas no pensamento anglo-saxônico; e

Thon,  na Europa continental,  para quem o Direito  consiste  num conjunto de imperativos

(BOBBIO, 1995, p. 186). 

A norma jurídica vista como norma imperativa não restou, como toda a doutrina do

positivismo jurídico, imune a críticas. E o primeiro passo importante restava em estabelecer o

alcance da teoria imperativista já que o Direito também é composto por normas permissivas.

Por normas permissivas entenda-se que são possíveis normas de duas espécies: as normas

permissivas  stricto sensu, que conferem uma faculdade ou licitude; e as normas atributivas,

que atribuem um poder.

Quanto às primeiras, os juspositivistas afirmam não haver contrariedade entre elas e a

visão  imperativista,  visto  que  não  são  consideradas  normas  autônomas,  mas  normas

dependentes de um imperativo anteriormente estabelecido77. Se não há contrariedade nesse

conjunto de normas, menos ainda haverá nas normas atributivas, já que estas conferem ao

sujeito um determinado poder, mas tal poder comporta sempre e necessariamente um dever

por parte de outrem. 

Outro ponto muito importante na análise dessa visão foi a conhecida distinção de Kant

entre  imperativo categórico (imperativos morais ou  normas éticas) e  imperativo hipotético

(imperativos de outra natureza ou  normas técnicas). Como distinção teórica, pode-se dizer

que  o  imperativo  categórico  é  incondicional  e  apresenta  uma  ação  como  objetivamente

necessária e independente do seu fim, referindo-se tão somente à liberdade de escolha do seu

destinatário; já o imperativo hipotético é sempre condicional e instrumental., pois funciona

como meio para que determinado fim seja atingido (KANT, 2003, p.65).

Por essa perspectiva, a doutrina tende a considerar as normas jurídicas como normas

técnicas,  imperativos  hipotéticos  que não são bons em si  mesmos,  pois sua observação é

condicionada  à  existência  de  uma  sanção  (ou  de  um sistema  de  sanções).  O  imperativo

contido na norma não é bom de per si, é bom apenas na medida que se deseja evitar a sanção.

Em outras palavras, por essa visão avalorativa da norma jurídica é possível dizer que, em seu

comando, cabe qualquer conteúdo, seja ele ético ou antiético, moral ou amoral. 

77 Normas  que  permitem  a  associação  sindical  dos  trabalhadores  e  a  sua  candidatura  nos  sindicatos,  por
exemplo,  baseiam-se  no  imperativo  anteriormente  estabelecido  de  devem  ser  formados  sindicatos  de  cada
categoria em regiões delimitadas e pré-determinadas.  
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No sentido proposto acima, Kelsen ainda fez suas próprias contribuições à teoria de

Kant ao criticar o imperativismo e afirmar que a norma jurídica é um  dever-ser, o sentido

objetivo de um ato de vontade. Ou seja, o ato de prescrever uma norma é um  ser que se

contrapõe  à  própria  prescrição  (um  dever-ser).  Assim,  a  norma  jurídica,  apesar  de  se

materializar como um imperativo hipotético, deve ser vista materialmente muito mais como a

prescrição de uma negação. Assim, embora a norma apresente a seguinte estrutura: “Se é I,

deve ser S” formalmente dirigida aos juízes, sendo “I” o ilícito e “S” a sanção, ela pode ser

desenvolvida em dois comandos distintos em que o primeiro prescreve o comportamento por

ela desejado (“Deves realizar L” – sendo “L” o ato lícito) e o segundo estabelece a sanção

(“Se não é L, deve ser S”) (KELSEN, 1986, p.28). 

Ou seja,  a concepção da norma jurídica como um imperativo na teoria Kelseniana

aponta diretamente para a figura do Estado, na medida em que o imperativo é a ele dirigido de

forma imediata (na figura do juiz) e não aos cidadãos. De toda forma, seja qual for a proposta

de imperativo adotada, fica clara a sua relação com uma concepção monista do Direito, já que

o Estado será sempre a autoridade responsável pela observância do imperativo, ainda que isso

signifique uma obrigação aos seus próprios representatens.  

5.4.1.4 A teoria do ordenamento jurídico

Enfim,  chega-se  ao  ponto  que  BOBBIO  (1995,  p.  197)  chama  de  “coração”  do

juspositivismo,  já  que  a  teoria  do  ordenamento  jurídico,  ao  contrário  das  concepções

coercitiva e imperativista  do Direito,  foi  criada e desenvolvida por essa corrente jurídica.

Tudo  porque  apesar  de  alguns  autores  pré-positivistas  já  pensarem  o  Direito  como  um

conjunto de normas, pensá-lo como entidade unitária e sistemática é herança positivista. 

É difícil precisar o momento em que o termo “ordenamento jurídico” apareceu pela

primeira vez na literatura especializada, mas muitos atribuem a Santi Romano, em obra datada

de 1917, a popularização da expressão,  que seria a tradução para o italiano do termo em

alemão “Rechtsordnung”. 

A época em que se relata o aparecimento do termo não poderia ser mais coerente com

o  desenvolvimento  da  teoria,  já  que  o  fim  do  século  XVIII  e  o  início  do  século  XIX

testemunharam um período de instabilidade pós-revolucionária (que redundaria na I Guerra

Mundial).  Nesse momento, estabilizar as normas jurídicas como um sistema perfeitamente

coerente e uniforme, com força e autonomia, era não apenas desejado mas necessário, já que o
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Estado começava a passar, principalmente após a chamada “Revolução” Industrial, por toda a

perplexidade e aflição próprias do período de questionamento de suas bases liberais. 

O  “ordenamento”  jurídico  então,  visava  a  “ordem”  do  sistem  jurídico  e  sua

solidificação  como  instituição  capaz  de  dar  respaldo  tanto  às  monarquias  constitucionais

quanto ao modelo de constitucionalismo tão agradável aos olhos burgueses. A norma jurídica

vista  individualmente,  tanto  quanto  o  conjunto  de  normas  codificado,  já  não  era  mais

suficiente para explicar ao Estado que se submete ao Direito qual era, efetivamente, o seu

papel.  Explicar  o  ordenamento  jurídico,  então,  foi  uma  das  mais  importantes  tarefas  do

monismo juspositivista. 

Segundo  a  doutrina,  o  que  faz  do  ordenamento  jurídico  uma  instituição  singular,

distinta das normas que o compõem, são os três caracteres fundamentais a ele atribuídos:

unidade, coerência e completude. No que tange à ao primeiro caráter, urge salientar que a

unidade  positivista  do  Direito  enquanto  conjunto  de  normas  é  diametralmente  oposta  à

unidade pensada pelo jusnaturalismo: enquanto este postula unidade material, aquele postula

unidade formal. Ou seja, não importa o conteúdo das normas do ordenamento, mas sim o

modo pelo qual essas normas são postas. 

O Direito então, é classificado por KELSEN (1995, p.135) como um sistema unitário

que não tem a sua unidade radicada em qualquer postulado moral auto-evidente da qual todas

as demais normas podem ser deduzidas logicamente, mas sim na ideia de uma autoridade da

qual  emanam todas  as normas do ordenamento.  É a  teoria,  tão cara ao juspositvismo,  da

inegabilidade dos pontos de partida, também chamada de Dogmática Jurídica. Ou seja, uma

vez  que  todas  as  normas  do  ordenamento  derivam  da  mesma  fonte  de  autoridade,

personificada  na  pessoa  jurídica  do  Estado,  as  normas  estão  ligadas  entre  si  por  esse

fundamento de validade. 

“Mas e de onde emana essa autoridade?  O quê ou quem a autoriza a  produzir  as

normas?”  Prevendo  esses  questionamentos,  que  poderiam,  na  ausência  de  uma  resposta

satisfatória,  minar  a  teoria  positivista,  Kelsen  formula  a  teoria  da  norma  fundamental

(Grundnorm), que assegura a unidade e coerência do sistema ao autorizar uma fonte de poder

(O Estado) a emitir normas jurídicas. E essa norma, por uma questão de coerência, não é posta

por outro poder superior (porque isso redundaria num regresso ao infinito), é pressuposta.

Trata-se de uma ficção (e não uma hipótese78, porque uma hipótese poderia ou não existir e a

78 É comum ouvir-se falar em “Norma Fundamental Hipotética” porque Kelsen, na formulação de sua Teoria
Pura do Direito, oscilou na classificação da norma como hipotética, seguindo a tradição kantiana, ou ficcional,
seguindo a obra de Vaihinger intitulada Die Philosophie des Als-Ob. Até hoje é difícil precisar qual foi a última
posição adotada pelo mestre (COSTA MATOS, 2011, p.50). 
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grundnorm kelseninana  existia  como  uma  ficção  necessária  para  o  funcionamento  do

ordenamento jurídico) ou um pressuposto do qual se parte no estudo do Direito e pelo qual

existe, no plano das ideias (meramente pensada), uma norma fundamental autorreferenciada

que obrigada todos os homens a obedecer às normas derivadas do poder constituinte que lhe

sucede (norma fundamental jurídico-positiva). 

 Além  da  unidade,  como  visto,  o  ordenamento  juspositivista  também  precisa  ser

dotado de coerência e completude, dois atributos que andam lado a lado. Quanto à coerência,

pode-se sustentá-la desde que o sistema não comporte  antinomias porque a compatibilidade

de uma norma com o ordenamento é condição necessária de sua validade. Assim, duas normas

antinômicas não podem ser ambas válidas, pois se assim o for o sistema se torna incoerente;

logo,  quando  um  ordenamento  jurídico  se  depara  com  essa  situação,  deve  afastar  a(s)

norma(s)  inválida(s)  ou demonstrar,  através  de técnicas  hermenêuticas,  que se tratava,  na

verdade,  de uma antinomia aparente.  E embora essa solução positivista não seja imune a

críticas,  porque  a  doutrina  relata  casos  de  antinomias  aparentemente  insolúveis79,  ela  foi

pensada para viabilizar a teoria do ordenamento como sistema autônomo da mera junção de

normas.

Apesar  disso,  no  entanto,  não  bastam  ao  sistema,  a  unidade  e  a  coerência.  A

completude do ordenamento é  aquilo  que BOBBIO (1995,  p.207)  chama de  “coração do

coraçao” da teoria juspositivista. É através dela que se torna possível conciliar entre si dois

outros  pontos  fundamentais:  a  ideia  de  que  o  juiz  não  pode  criar  Direito  e  a  chamada

proibição do non liquet, ou seja, o princípio de que o juiz, diante de uma lide, não pode se

recusar  a  decidir  (já  que  o  sistema  é  completo  e  necessariamente  dará  uma  solução  ao

problema). 

A afirmação da completude do ordenamento significa, em outras palavras, afirmar que

não existem lacunas na lei. E essa afirmação, segundo BOBBIO (1995, p.208), diz respeito a

duas teorias diversas: a teoria do espaço jurídico vazio e a teoria da norma geral exclusiva. A

primeira,  que  tem em Bergbohm e  Santi  Romano  seus  maiores  expoentes,  afirma  que  o

sistema é completo porque quando não há norma regulando determinado fato, esse fato se

encontra  num  espaço  jurídico  vazio e  não  regulado  pelo  Direito  porque  o  fato  seria

juridicamente irrelevante. Pela segunda teoria, sustentada por Zitelmann e Donati, por outro

lado, apesar de não existirem fatos juridicamente irrelevantes, não existem lacunas porque

cada norma jurídica particular é acompanhada, implicitamente, de uma norma geral exclusiva

que coloca todas as situações aparentemente não reguladas fora da zona de incidência da

79 Ver BOBBIO (1995, pp. 204-207).
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norma particular80. Assim, mesmo que o sistema normativo fosse constituído por uma única

norma, ele seria completo, porque aquela norma única particular, traria consigo uma norma

geral exclusiva. 

5.5 Do Estado Liberal ao Estado Democrático: as crises da modernidade como desafio

ao juspositivismo

Desde o início do século XX a sociedade teve de se readaptar à forma como lidava

com um elemento cujo valor não era tão percebido nas ciências sociais: o tempo. O último

século  e  o  início  deste  trouxeram,  sem  dúvidas,  mais  transformações  sociais,  políticas,

econômicas  e  jurídicas  que  os  cinco  séculos  anteriores.  Boa  parte  dos  países  ocidentais

assistiu a mudanças drásticas e profundas e passou, muitas vezes de forma traumática, pela

ascensão e queda dos três grandes paradigmas do pensamento e da organização social da Era

Moderna: Liberal, Social e Democrático. 

O  modelo  liberal,  tão  cultuado  pela  exposição  da  tríade  “liberdade,  igualdade  e

fraternidade” mostrou-se essencialmente alinhado às aspirações burguesas e, a longo prazo,

não conseguiu subsistir às reinvindações sociais decorrentes, principalmente, da reinvenção

das relações de trabalho experimentadas durante a Revolução Industrial. Esse período, que se

inicia já no século XVIII e se completa no século XIX81, trouxe consigo o crescimento das

cidades,  o  fomento  das  relações  comerciais  (já  impulsionadas  desde o início  das  grandes

navegações dos séculos XV e XVI ), a reestruturação das forças de trabalho e, em última

escala, a reestruturação da própria sociedade. 

As condições de vida de grande parte dos trabalhadores era subumana. O proletariado,

a  classe de trabalhadores  formada a  partir  dessa nova realidade,  começou a se identificar

como classe, e, influenciado pelas ideias socialistas e marxistas, passou a reinvindicar tanto a

materialização dos direitos já positivados nas constituições, quanto a tutela dos direitos sociais

(os chamados direitos de segunda geração ou dimensão). Com isso, eclodiram movimentos

como o ludismo e o cartismo na Inglaterra (Entre 1810 e 1840), a Comuna de Paris (1871) e,

posteriormente,  a  Revolução  Russa  (1917),  que  dividiria  o  mundo  nos  dois  Eixos

patrocinadores  da  Guerra  Fria.  Além  disso,  não  é  demais  citar  a  crise  do  liberalismo

80 Por essa teoria,  se uma norma veda determinado comportamento,  todos os demais  comportamentos não
vedados estaria  implicitamente permitidos.  É a expressão teórica da máxima “tudo o que não é proibido é
permitido”.
81 Muitos estudiosos criticam o termo “Revolução Industrial”, pois afirmam que não se pode aí identificar uma
revolução, mas um processo histórico lento e gradual que teria se estendido desde meados de 1760 até fins da
década de 1840, não sendo possível sequer precisar sua data de ínicio ou a de seu término. 
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econômico, as instabilidades políticas que levaram à eclosão da I Guerra Mundial e a quebra

da bolsa de Nova Iorque, em 1929. 

As novas experiências políticas que surgem logo após a I Grande Guerra revelam,

ainda que de maneira diversa (dado que se manisfestaram em lugares e contextos distintos),

uma intenção comum de superação das ideias liberais  e,  consequentemente,  do Estado de

Direito Liberal (ou seja, do Paradigma Liberal). Na contramão dessa tendência, no entanto,

surge uma alternativa que procura adaptar essas ideias às aspirações do século XX e que,

posteriormente, possibilitará o surgimento de um novo modelo de Estado de Direito, chamado

de Estado de Bem Estar Social (Welfare State).  

Apesar  de  as  Constituições  Mexicana  de  1917  e  de  Weimar,  de  1919,  já  terem

adiantado um pouco desse novo modelo, é apenas após a II Guerra Mundial que ele se tornará

popular. É a partir daí que o Estado ampliará o seu papel, empenhando-se para estruturar,

regular e coordenar a sociedade.  Em contrapartida,  a sociedade também exercerá controle

sobre  o  Estado,  através  da  ação  permanente  e  institucionalizada  dos  partidos,  grupos  de

interesse e organizações sociais sobre os aparelhos do Estado. É o que o NOVAIS (2011)

chama de “estadualização da sociedade” e “socialização do Estado” – processo que, apesar de

envolver  a  sociedade,  dá  continuidade  ao  mesmo  ideal  de  limitação  jurídica  do  Estado,

característico do período liberal e de uma construção do Direito essencialmente monista e

juspositivista. 

No âmbito das críticas direcionadas ao positivismo jurídico nesse momento histórico,

após a II Guerra Mundial o pensamento jurídico ocidental se deparou com um grande dilema.

O nazismo e  o  fascismo colocaram em cheque  tanto  a  concepção  avalorativa  do  Direito

pensada  pelos  positivistas  quanto a  sua  perspectiva  anti-metafísica,  que refutava qualquer

menção  ao  Direio  Natural.  Isso  porque,  não  obstante  o  repúdio  dos  nazi-fascistas  ao

formalismo  das  doutrinas  abstratas,  a  unidade,  completude  e  coerência  do  ordenamento

jurídico  como  formulados  por  Kelsen  e  Radbruch,  por  exemplo,  permitiam ao  Direito  a

positivação de qualquer conteúdo. 

Com isso, houve um movimento de revalorização do Direito Natural que se fortaleceu

principalmente nos países de língua alemã (RECASÉNZ SICHES apud SALDANHA, 2006,

p. 69) e culminou na existência autônoma da disciplina dos Direitos Humanos. A partir de

então, a divergência entre jusnaturalismo e juspositivismo se transformou em opção decisiva

dentro  da  filosofia  do  Direito.  Nas  palavras  de  SALDANHA  (2006,  p.70)  “o  credo

jusnaturalista,  contudo,  não  se  renovou  suficientemente  nem nas  bases  nem nas  formas,
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repetindo quase sempre argumentos vindos da ontologia clássica, senão mesmo tradicionais

alegações teológicas”. 

Com isso, se uma visão essencialmente estatal do Direito já se impunha no período

liberal, no Paradigma Social essa perspectiva é ainda mais marcante, já que o Estado (antes

abstencionista), influenciado pelas ideias socialistas de bem social e bem coletivo e afeito à

tentativa de construção de um modelo material de Constituição, passa a ser redesignado como

Estado intervencionista, Estado Providência, com plena participação não apenas na emissão

das normas jurídicas, mas também na sua concretização, que visa a realizar a justiça material.

Assim, a visão juspositivista, que a esse tempo consagrava o monismo estatal, era, aí também,

impositiva. 

Porém, não obstante a continuidade, para conformar-se às aspirações do século XX, o

modelo  sofreu  alterações  em seus  elementos.  Os  direitos  e  liberdades  fundamentais,  por

exemplo, sofreram mudanças em sua concepção e passaram a ser vistos como valores que se

impõem genericamente a toda sociedade. Inicialmente, verifica-se a emergência dos direitos

sociais, bem como dos direitos pertinentes a alguns setores da sociedade (mulheres, crianças,

etc.),  como  categoria  dos  direitos  fundamentais.  Posteriormente,  os  próprios  direitos,

liberdades e garantias tradicionais do Estado Liberal são reinterpretados, na medida em que o

direito de propriedade, como direito supremo, dá lugar ao princípio da dignidade da pessoa

humana.

Em virtude disso, no âmbito da divisão de poderes, da década de 1970 em diante,

perde-se o anterior caráter de repartição mecanicista de funções e passa-se a um processo de

distribuição  e  integração  racionalizadas  do  Estado  no  Ocidente,  respeitando  os  direitos  e

liberdades fundamentais. Diluem-se as fronteiras entre o Legislativo e o Executivo, enquanto

o  Judiciário,  por  outro  lado,  baseando-se  na  justiça  constitucional,  vai  ganhando

independência e relevância, já que a justiça administrativa como forma exclusiva de controle

da atuação da autoridade pública se mostra insuficiente. 

Com o tempo,  esse  Estado de  Direito  vai  ganhando uma dimensão democrática  e

pluralista, vigente nos dias atuais, que sugere a confluência, no mesmo princípio estruturante

do ordenamento jurídico e da ordem constitucional, de três elementos: a segurança jurídica

que  resulta  da  proteção  dos  direitos  fundamentais,  a  obrigação  social  de  modelação  da

sociedade  por  parte  do  Estado  e  a  autodeterminação  democrática.  São  exatamente  esses

elementos  que  servem  também,  em  certa  medida,  ainda  que  independentemente  da

consagração  constitucional  dessa  ou  daquela  fórmula  institucional,  para  caracterizar  esse

mesmo Estado democrático. 
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Por tudo o que foi exposto, é possível afirmar que o interstício em que se passa do

Estado Liberal ao Social – e deste ao Democrático82, colocou o juspositivismo na comissão de

frente  das  críticas  doutrinárias,  pois,  se  de  um  lado  foi  determinante  para  esse

desenvolvimento,  na  medida  em  que  elevou  o  Direito  como  categoria  científica,  o

ordenamento jurídico como criação autônoma, e o Estado como única autoridade capaz de

com  ele  se  relacionar,  tornando-se  crucial  para  todas  as  transformações  ocorridas  nesse

intervalo de pouco mais de um século; de outro, sofreu com as diversas pressões decorrentes

das crises desse momento histórico, chegando ao ponto de questionamento atual, conhecido

pela emergência de uma onda de pensamento “pós-positivista”.  

Não obstante as inúmeras críticas que a teoria positivista recebeu, que vão desde a sua

metódica formalista até o excesso de purismo idealizado por Kelsen, as considerações aqui

realizadas  se  aterão  “apenas”  (se  é  que  se  pode  esse  eufemismo)  ao  caráter  monista  da

doutrina juspositivista. Por esse motivo, ao invés de tratar do que alguns chamaram de “crise

do Positivismo Jurídico”83, tratar-se à aqui, a partir do próximo capítulo, do que se preferiu

chamar de “crise do monismo juspositivista”.

82 Sem delimitações indubitáveis do momento da ocorrências dessas  transições (essas,  como todo processo
histórico, foram se tornando mais cristalinas apenas com o passar do tempo e não em uma data precisamente
determinada). 
83 De acordo com SALDANHA (2005, p. 65) o advento do positivismo trouxe para a teoria do Direito uma
espécie de “consciência infeliz”, atormentada por antíteses internas. Para citar apenas um exemplo, o mestre
afirma que “sua dívida histórica em relação à metafísica persistiu, dentro mesmo da estrutura de seus temas, de
sua linguagem, de seu método; entretanto, a atitude positiva repudiava a metafísica e atava os movimentos do
pensamento jurídico a dados intransponíveis, como os textos legais”. 
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CAPÍTULO VI

GLOBALIZAÇÃO E DIREITO: SUPERANDO AS FRONTEIRAS DO ESTADO-

NAÇÃO

6.1 A crise do monismo juspositivista

A palavra “crise” é talvez uma das mais utilizadas por cientistas de diversas áreas das

ciências humanas para referir-se ao período que vai da segunda metade do século XX até os

dias atuais. Para SALDANHA (2005, p.49), aliás, trata-se  não apenas de um “período” mas

de  uma  verdadeira  “crise  de  todo  o  pensamento  jurídico”,  porque  a  maturidade  desse

pensamento coincide com a crise do próprio racionalismo moderno. O mesmo racionalismo

que impulsionou o desenvolvimento da modernidade terminou afundando-a em contradições:

o  Estado  da  Era  Moderna,  que  transitou  do  Absolutismo  ao  constitucionalismo  e  viu  o

crescimento do teor das liberdades e da democracia, também presenciou o surgimento das

complicações institucionais,  no constante conflito entre o racionalismo governamental  e o

ethos burocrático weberiano. 

O mundo parece vivenciar ciclicamente a oposição entre os exageros e ambiguidades

da Era Moderna, vivendo a crise do logos ocidental, que se de um lado passa do dedutivismo

– com sua imagem matematizante de todas as ciências – ao positivismo e à tecnocracia; de

outro lado, vai da ética dedutivista aos normativismos atuais. Logo após a II Guerra Mundial,

o cenário de perplexidade se agravou com a mesma velocidade com que tudo, em todas as

áreas  do  conhecimento  humano,  se  atropelou  nos  últimos  setenta  anos.  Parece  que  a

capacidade do homem se adaptar não acompanhou a rapidez das transformações e o resultado

se fez sentir por todos os lados. 

A forma como o Estado passou a lidar com a Economia, a Política e o Direito deixou

de ser instrumental, visando o bem da coletividade, e passou a ser um fim em si mesmo.

Segundo VAN CREVELD (1999, p.259),  de Washington a  Berlim,  os  princípios  eram os

mesmos e o que diferenciava os Estados “livres” dos totalitários eram apenas as eleições

democráticas de seus governantes. Um exemplo disso pode ser visto nas constantes alianças

realizadas entre tiranos e governantes democraticamente eleitos (e mesmo entre esses últimos
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e outros que hoje são considerados “terroristas”) desde o período pré II Guerra Mundial até os

dias atuais84. 

No mundo ocidental, o Estado Liberal cedeu espaço para a vertente social do Estado

de Direito, pressionado pelas transformações sociais que vão desde o período chamado de

“Revolução Industrial” até as Revoluções Chinesa, Russa e Cubana, que demarcaram o êxito

das teorias socialistas e comunitaristas. Com a Revolução Industrial,  a sociedade percebeu

que as conquistas do período liberal eram para poucos e passou a clamar pela efetivação dos

direitos já resguardados pelas Constituições e pela proteção de outros, decorrentes das novas

nuances econômicas e sociais moldadas pelo capitalismo.

Esse é o momento paradoxal do Estado: demarca tanto o seu apogeu quanto a sua

derrocada.  Gozzi  afirma  que  o  Estado  contemporâneo  se  encontra  em  meio  à  difícil

coexistência  entre  as formas do Estado de Direito  e  os conteúdos do Estado Social,  pois

enquanto os direitos fundamentais representam a tradicional tutela das liberdades burguesas,

constituindo  um  freio  à  intervenção  do  Estado,  os  direitos  sociais  convergem  para  a

participação no poder  político  e  a  distribuição  de  riqueza  através  da  ideia  de  “bem-estar

social” (GOZZI in BOBBIO; MATTEUCCI, PASQUINO, 1998, p. 411). E assim o Estado

oscila entre liberdade e participação; entre a segurança de uma sociedade burguesa, separada

do Estado, e o anseio das massas por participação (ou seja, pelo caminho inverso). 

Nesse contexto,  exsurge o Estado de Bem-Estar (Welfare State),  que embora tenha

tentado atender a esses anseios confirmando a tutela dos direitos de segunda dimensão (ou

geração),  a  chamada  “cláusula  DESC”  (Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais),  é

conhecido  historicamente  por  “inchar”  sua  estrutura  a  ponto  de  implodi-la.  Na  ânsia  de

responder de forma satisfatória ao paradoxo supracitado, o Estado se perdeu em sua ampla e

desarticulada  estrutura  burocrática.  Durante  os  anos  que  se  seguiram  à  primeira  guerra

mundial, observou-se o inchaço da máquina estatal através do fortalecimento de sua função

Executiva e da consequente transformação do Estado-Nação em suporte jurídico-político para

os governos autocráticos do século XX. 

As duas grandes guerras demarcaram o período que VAN CREVELD (1999, p.258)

chama de “apoteose do Estado”, já que, segundo ele, o período anterior,  que retrocede às

84 Como exemplo, tem-se desde o Tratado de Não-Agressão firmado entre a antiga URSS e a Alemanha em
1939 até as reviravoltas entre as alianças dos Estados Unidos com grupos que, outrora financiados e auxiliados
pelos norte-americanos, hoje são considerados terroristas, tais como a Al Qaeda e o ISIS (Estado Islâmico do
Iraque e da Síria). Para saber mais sobre o Tratado de Não-Agressão: SANDACHE, Cristian. The USSR during
the  interwar  period:  political-diplomatic  aspects.  Codrul  Cosminului.  No.  1.  2012.  Disponível  em:
http://atlas.usv.ro/www/codru_net/CC18/1/sandache.pdf.  Acesso  em:  09.09.2015;  sobre  as  alianças  políticas
norte-americanas: Amin Saikal, A. G. Ravan Farhadi, Kirill Nourzhanov.  Modern Afghanistan: A History of
Struggle and Survival. Londres: I. B. Tauris, 2004. 
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revoluções  burguesas,  confluiu  para  que  tudo  (o  poder,  a  formação de  forças  militares  e

mesmo a condução da economia, principalmente após a primeira guerra) estivesse nas mãos

do grande Leviatã. Filho bastardo gerado pela confluência entre o declínio da autocracia e a

ascensão  da  burocracia,  o  Estado  desse  período  se  tornou  um  gigante  conduzido  por

burocratas que, individualmente considerados, podem até ter sua esfera de poder e influência

reduzida,  mas,  em conjunto,  criaram uma instituição  de  dar  inveja  aos  mais  poderosos  e

organizados impérios da antiguidade.  

Quando viu as primeiras luzes iluministas, o Estado era pequeno e fraco, confundindo-

se muitas vezes com as pessoas que o representavam (era muito mais subjetivo – era ainda a

fase  Patrimonialista  da  Administração  Pública).  A partir  de  então,  no  entanto,  cresceu

gradativamente e foi, aos poucos, separando-se da sociedade civil até o ponto de elevar-se

acima dela. Criou polícias, forças armadas e construiu presídios; realizou censos, mapeou a

sociedade,  aumentou  os  tributos  existentes  e  instituiu  outros  (concentrando  a  atividade

tributária em suas mãos); criou ministérios, secretarias, departamentos e vários outros órgãos

especializados e ainda tomou para si a responsabilidade pela educação, pelo bem-estar de

todos e pela condução da economia. 

O  Estado  de  Bem-Estar,  segundo  REGONINI  (in  BOBBIO;  MATTEUCCI,

PASQUINO,  1998,  p.417),  seguindo  um  processo  assistencial  com  raízes  remotas  no

patriarcalismo principesco da Era Medieval, tem nas décadas de 1920 e 1930 o cenário mais

propício ao seu desenvolvimento. As duas guerras mundiais e a crise de 1929 permitiram ao

Estado uma modalidade de intervenção maciça inimaginável aos olhos liberais, já que ele

passa a atuar na produção (principalmente na indústria bélica), na distribuição (alimentos,

energia,  combustíveis,  etc.)  e  na  sustentação  do  emprego  e  das  condições  de  vida  dos

trabalhadores, pois as sociedades ainda viviam nos destroços dos pós-guerra, com cidades em

fase de reconstrução, desemprego, inflação e sucessivas crises políticas. 

Com o relutante aval da burguesia, principalmente após o colapso financeiro de 1929,

o lema do Estado Providência era atender a todos os cidadãos, independentemente de sua

renda. Isso fez com que a visão monista atrelada ao Positivismo Jurídico fosse ainda mais

exacerbada, já que o Estado passou a atuar em setores antes reservados apenas à iniciativa

privada. A relação entre Estado e sociedade, tal como era percebida no período liberal,  já não

existia mais. Habermas (apud REGONINI in BOBBIO; MATTEUCCI, PASQUINO, 1998,

p.418)  aponta  o  surgimento  de  uma  espécie  de  “terra  de  ninguém”  para  a  qual  são

inadequadas tanto as categorias do Direito Público como as do Direito Privado. 
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E é nesse período que se iniciam as permanentes críticas ao modelo de Estado de

Direito  –  e  também  ao  monismo  juspositivista  -  adotado  pela  maior  parte  dos  países

ocidentais a partir de então, pois, ainda que não se possa, em muitos deles (principalmente os

chamados países de “modernidade tardia”, ou seja, os países em desenvolvimento), identificar

um  Estado  de  Bem-Estar  perfeitamente  estabelecido,  esse  modelo  de  Estado  Social

certamente influenciou a estrutura burocrática da maioria dos países democráticos nas últimas

décadas. 

Aqui emerge o status de “crise do Positivismo Jurídico” pois desde a ascensão do

nacional-socialismo em países como a Itália e a Alemanha, muitos filósofos acusaram essa

corrente  de  pensamento  de  instrumentalizar  as  barbáries  praticadas  durante  os  regimes

fascistas e os posteriores regimes autocráticos (e também sanguinários) surgidos no alvorecer

do pós-guerra nos países da América Latina. Da histórica oposição entre Direito Natural e

Direito Positivo, uma vez que este último primou por se distanciar de qualquer inferência

metafísica,  clamando  uma  atmosfera  normativa  pura  e  devinculada  de  conteúdos  morais

intrínsecos,  surgiu  em  boa  parte  da  comunidade  acadêmica  a  forte  convicção  de  que  o

juspositivismo, ao contrário do jusnaturalismo, seria facilmente manipulável para legitimar

qualquer regime, fosse ele democrático ou de exceção85. 

Típicos do Estado Social, o crescimento de sua função executiva e o já citado inchaço

do aparato administrativo trouxeram como resultado uma certa “estatalização da sociedade”

na visão de autores como Habermas e Offe (apud REGONINI in BOBBIO; MATTEUCCI,

PASQUINO, 1998,  p.418).  A partir  do final  dos  anos 60 os  primeiros  sinais  de  crise  no

desenvolvimento das políticas sociais começam a surgir e a crise fiscal, decorrência direta do

desequilíbrio entre os gastos e a arrecadação, é vista como um indício do paradoxo intrínseco

ao Estado Providência, que se desdobra para conciliar as liberdades individuais burguesas e a

proteção social. Nesse período, o trabalho, o rendimento e as oportunidades de vida deixaram,

em  parte,  de  ser  determinados  pelo  mercado,  passando  a  ser  providos  por  mecanismos

85 Segundo FONTOURA (2009, pp.51-52), tomando-se o exemplo alemão, apesar das críticas de autores de
peso como Gustav Radbruch, a ascensão do nazismo deve ser atribuída a uma visão deturpada do juspositivismo
que se aproxima muito mais de um jusnaturalismo do que do Positivismo Jurídico. É certo que alguns filósofos
juspositivistas apoiaram o regime; outros, como o próprio Kelsen, que era judeu, rechaçaram as atrocidades
jurídicas ali praticadas. Muitos dos atos do Terceiro Reich foram praticados à margem da legislação ou contra a
lei, respaldando-se em uma visão messiânica do Führer legitimada por uma espécie de Direito suprapositivo
(natural) e uma visão de Estado onipresente e onipotente (totalitário).  Ademais, autores como HART (apud
RUNDLE, 2009, p. 79) salientam que essa visão não passa de uma propensão humana a pensar o Direito como
“Direito  justo”  –  ao  invés  disso,  é  necessário  entender  que  moral  e  Direito  são  campos  distintos  e  que  a
existência de leis perversas não as destitui de natureza jurídica, apenas tende a criar um senso de rejeição quanto
ao seu comando normativo (“laws may be law but too evil to be obeyed”). 
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político-jurídicos  que  visavam à  prevenção  dos  conflitos,  à  estabilidade  do  sistema  e  ao

fortalecimento da legitimação do Estado. 

Ocorre que esse modelo,  ao se abrir  para o social,  teve de lidar,  num movimento

inverso de abertura cognitiva, com as influências de uma sociedade cada vez mais complexa e

globalmente  estruturada,  elevando  o  grau  de  complexidade  necessário  a  um   sistema  já

tensionado pela crise. A partir da II Guerra Mundial, o processo de globalização, que será

tratado  com  maior  ênfase  no  próximo  tópico,  pavimentou  uma  via  de  mão  única  sem

possibilidade de retorno, estreitando as relações entre os países e as pessoas e influenciando

de maneira decisiva todas as áreas do conhecimento humano.

Da criação de organizações internacionais com influência global, tais como a ONU e a

OIT,  passando  pela  formação  de  blocos  econômicos  e  sociais  e  a  queda  de  barreiras

ideológicas, tais como a dissolução da antiga URSS, a queda do muro de Berlim e a abertura

político-econômica  de  países  como  a  China  e  Cuba,  percebe-se  que,  não  obstante  as

peculiaridades étnicas, culturais, políticas, econômicas e sociais, Oriente e Ocidente parecem

caminhar na direção irretornável da transnacionalização. 

E se num primeiro momento esse processo só foi  possível  por  causa dos  avanços

tecnológicos nos transportes e nas comunicações, hoje ele se tornou algo muito maior e mais

complexo, levando à revisão das estruturas institucionais próprias da modernidade. Estado-

Nação, nacionalidade, soberania, direito positivo, monismo, pluralismo, constitucionalismo,

transconstitucionalismo,  para  citar  apenas  alguns  exemplos,  são  temas  recorrentes  nesse

cenário de crise conceitual. 

Mas não foi apenas o processo de globalização que aprofundou a crise do Estado de

Direito – principalmente o Estado Social. Esse processo foi apenas uma face da complexa

conjuntura social que envolveu a humanidade no último século. Nas Ciências Exatas e da

Saúde,  cuja  metodologia  sempre  tentou  ser  transposta  para  as  Ciências  Sociais,  desde  a

explosão das bombas nucleares no Japão, o mundo percebeu que o conhecimento, embora

tenha possibilitado verdadeiras revoluções em áreas como os transportes, a medicina e as

comunicações,  ultrapassou o  patamar  das  expectativas  controladas  para  atingir  a  “irônica

narrativa  do risco”,  nas  palavras  de BECK (2006,  p.  329).  Segundo o sociólogo alemão,

somos parte da “Sociedade do Risco”86, que envolve um campo de abrangência ainda maior,

pois não só as ciências, mas o Estado e o mundo corporativo, v. g., tentam antecipar o que não

pode ser antecipado.

86 “Sociedade do Risco” foi o termo adotado por Beck, mas outros sociólogos, como Stefan Breuer, adotaram
nomenclaturas semelhantes, como, no exemplo de Breuer, a “Sociedade do desaparecimento”, trabalhada em sua
obra “Die Gesellschaft des Verschwindens. Von der Selbstzerstörung der technischen Zivilisation” (1995).
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Com efeito, tomando-se como exemplo o desenvolvimento da energia nuclear, seja

através  de  artefatos  militares,  seja  através  de  reatores  para  o  fornecimento  de  energia,  é

possível dizer que os cientistas sabiam do risco envolvido, principalmente quanto a bombas

como as de Hiroshima e Nagasaki, mas certamente não conseguiram mensurá-lo, antecipando

os efeitos de catástrofes como as de Chernobyl, em 1986, e Fukushima, em 201187. 

Muitos dos riscos com que o ser humano teve de aprender a lidar têm relação direta

com  o  Estado-Nação  (e,  mais  recentemente,  os  blocos  regionais  e  grupos  de  influência

mundiais), a crise do monismo juspositivista e a tomada de decisões, que passou a ser feita

tanto em escala nacional quanto em escala mundial. O Direito passou a lidar com conceitos

como  a  responsabilidade  do  Estado  e  a  responsabilidade  objetiva,  já  que  as  decisões

geralmente  são  tomadas  por  um  grupo  de  indivíduos  mas  afetam  populações  inteiras,

superando muitas vezes os limites geográficos entre os Estados (BECK, 2009, p. 3), como no

exemplo das catástrofes nucleares.   

Para o enfoque do presente trabalho, outros exemplos ainda podem ajudar a entender

essa nova perspectiva. Com a chegada do século XXI, são inúmeras as situações em que o

risco não pode ser mensurado e o monismo juspositivista já não consegue dar respostas. Nas

ciências biológicas, pode-se mencionar a questão dos transgênicos88,  cuja possibilidade de

controle por parte dos Estados pode ser tanto impossível quanto infrutífera, já que, se um

87 O acidente na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 26 de abril de 1986, liberou na atmosfera 400
vezes mais material radioativo do que a explosão de Hiroshima, afetando uma área de mais de 100.000 km²
(parte da Europa e da antiga União Soviética). Segundo dados oficiais, serão necessários de 800 a 1.000 anos
para que a área afetada mais distante do acidente possa ser considerada totalmente livre de radiação; para a
região de cerca de 30 km² ao redor da antiga usina, estima-se um período de 20.000 anos. Além das 31 pessoas
mortas na ocasião, milhares são afetados até hoje: um estudo do Greenpeace estima que entre 10.000 e 200.000
pessoas que morreram na região entre 1990-2004 podem ter sido afetadas pela radiação decorrente do desastre.
Para saber mais: "The Chernobyl Catastrophe. Consequences on Human Health". Greenpeace. 2006. Disponível
em:  http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-
2/report/2006/4/chernobylhealthreport.pdf. Acesso em: 05.09.2015; MARPLES, David R. The Social Impact of
the Chernobyl Disaster. New York, NY: St Martin’s Press, 1988. 

O desastre na Usina de Fukushima, uma das mais seguras do mundo, em 2011, liberou cerca de 10 a
30% da radiação do acidente de Chernobyl, mas embora não tenha resultado em nenhuma vítima fatal até o
momento, forçou a remoção de mais de 100.000 habitantes da área afetada e ainda não se sabe quais os efeitos
da radiação na saúde da população a longo prazo. Para saber mais: http://fukushimaupdate.com/. Acesso em:
05.09.2015.    
88 Os  transgênicos  são  organismos  geneticamente  modificados  (OGM  ou  GMO,  na  sigla  em inglês)  que
envolvem a  manipulação  genética  de  plantas  e  animais  através  de  um cruzamento  de  espécies  que  jamais
aconteceria naturalmente. Por essa técnica, é possível criar sementes mais resistentes a agrotóxicos e pragas, por
exemplo. Os efeitos desses cruzamentos a longo prazo na saúde humana ainda não são conhecidos, mas alguns
estudos científicos apontam para o desenvolvimento de câncer e anomalias em animais de laboratório. Além
disso, alguns pesquisadores  também temem que plantas  transgênicas,  por serem mais  resistentes,  venham a
suplantar a diversidade biológica, através do processo de seleção natural. As discussões ao redor do mundo sobre
o tema são inconclusivas e enquanto alguns países vedam o plantio e comercialização de transgênicos em seus
territórios, como Aústria, Alemanha e França, no mesmo bloco socioeconômico, Espanha, Portugal e Inglaterra
são favoráveis. Para saber mais: SWANSON, N. L. Genetically Modified Organisms and the deterioration of
Health  in  the  United  States.  Examiner:  2013.  Disponível  em:
http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/NancySwanson.pdf. Acesso em: 05.09.2015.  
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determinado Estado permitir a plantação de milho transgênico e o Estado vizinho proibí-la, p.

ex., quem poderá controlar os animais (como pássaros e abelhas) que polinizam as plantas e

transitam livremente entre os Estados fronteiriços?

Quem pode controlar e mensurar o impacto do desenvolvimento industrial de países

como China e Estados Unidos, que ou se recusam a assinar, ou se comprometem com metas

ínfimas nos acordos que tentam minimizar as causas do aquecimento global? Um vazamento

de petróleo perfurado em águas  profundas,  nas  plataformas  continentais  dos  países,  pode

afetar mais de um continente. Na física de partículas, que opera no domínio do invisível a

olho nu, os maiores aceleradores de partículas em operação, o LHC (Large Hadrons Colider)

do CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire, uma derivação do nome

“Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire"), construído a 100 metros de profundidade

entre a França e a Suíça, e o Brookhaven National Laboratory’s Realistic Heavy Ion Collider

(RHIC), em Nova Iorque, poderiam criar buracos negros capazes de destruir o planeta89. 

Além disso, pode-se citar também o alcance e a disponibilidade das armas atuais, que

não  se  resumem  a  artefatos  nucleares,  mas  armas  químicas,  drones,  radares,  aviões

supersônicos, mísseis de longo alcance, etc. As guerras não são mais entre reinos e as alianças

não se resumem a ajustes locais e nem ao maniqueísmo de outrora (Inimigos x Aliados, URSS

x Estados Unidos, etc.). Alianças de países se formam para combater um inimigo comum que

não tem rosto, não tem ideologia fixa, não tem alvo pré-determinado e nem campo de batalha

para confrontar, apenas uma nomenclatura que pode englobar desde grupos com facções em

todo o mundo (verdadeiras organizações criminosas que incluem de governantes a líderes

religiosos) a pequenas organizações locais ou mesmo indivíduos que se voluntariam através

da internet e das redes sociais. 

E  os  impactos  de  tanto  e  tão  incomensurável  desenvolvimento  se  fazem  refletir

também na Economia, que nos últimos setenta anos passou do cenário devastador do pós-

guerra e todas as incertezas que o acompanhavam, às cíclicas crises que antes se alternarvam

entre  as  commodities90 (petróleo,  alimentos,  ouro  e  prata,  etc.)  e  hoje se  concentram nos

89 Em 2014, os professores de Direito Eric Johnson, da Universidade de Dakota do Norte e Michael Baram da
Faculdade  de  Direito  da  Universidade  de  Boston,  escreveram um artigo  na  International  Businness  Times
defendendo que esses experimentos, pela capacidade de dano em escala mundial, deveriam se submeter a um
debate de grande amplitude antes de entrar em funcionamento. Para saber mais: http://www.ibtimes.com/new-us-
science-commission-should-look-experiments-risk-destroying-earth-1554380. Acesso em: 05.09.2015. 
90 Apenas para exemplificar, além da conhecida crise do petróleo da década de 1970, o preço das commodities
minerais  subiu e  despencou repetidamente nos últimos 150 anos.  Essas  flutuações  de  longo prazo,  embora
pareçam apenas  o  movimento  natural  do  mercado,  afetam condições  macroeconômicas  tanto  de  países  em
desenvolvimento quanto de países desenvolvidos.  Para saber mais: STUERMER, Martin.  150 years of Boom
and Bust:  What  drives  mineral  commodity  prices? Dallas:  Federal  Reserve  Bank of  Dallas  –  Research
Department, 2014. Disponível em: http://www.dallasfed.org/assets/documents/research/papers/2014/wp1414.pdf.
Acesso em 09.09.2015. 



144

serviços e na especulação, tais como a bolha da internet, a bolha imobiliária e a atual crise

financeira, que se arrasta desde 2008 com raros sinais de recuperação, dando a impressão de

que, além dos efeitos terem aumentado para escalas globais, o intervalo entre elas é cada vez

menor. 

Teve de lidar ainda com cenários tão distintos quanto a Guerra Fria, opondo as maiores

potências mundiais e colocando o mundo em constante estado de tensão, dada a possibilidade

de mais uma guerra que, dessa vez, se não destruísse o planeta fisicamente, certamente levaria

ao  colapso  o sistema econômico;  por  outro lado,  assistiu  à  formação dos  grandes  blocos

regionais, tais como a União Europeia, o Nafta, o Mercosul e a APEC, consolidando-se o

primeiro como uma união monetária inimaginável em décadas anteriores. 

Essa mesma economia ainda viu o adensamento do processo de globalização91, que

permitiu a mundialização da produção, a formação de grupos corporativos com faturamentos

maiores que o PIB de muitos países ricos, a criação de organizações internacionais privadas

com intuito  de regular  atividades de grande impacto econômico (tais  como as  federações

esportivas  internacionais)  e  a  posterior  abertura  econômica  de  países  historicamente

anticapitalistas, como alguns países da antiga União Soviética, Cuba e China. Além disso,

ainda  que  as  grandes  potências  exerçam papeis  determinantes  na  condução  da  economia

mundial, nas últimas décadas também se tornou comum a formação de grupos de países tais

como o G-2092, o G-893 e os BRICS94, e organizações internacionais com grande poder de

influência, como o FMI e o BIRD. 

Todas  essas  transformações,  por  óbvio,  observadas  num  plano  macrossocial,

trouxeram consigo um legado para o Estado de Direito, com consequências tanto políticas

quanto jurídicas, com mudanças radicais na forma de se pensar a democracia, as liberdades e

as instituições. Não há como deixar de mencionar, no entanto, que elas foram acompanhadas

por outras transformações tão complexas quanto as já mencionadas, que ocorreram na forma

de organização e estruturação das sociedades e também tensionaram o tradicional esquema

normativo do monismo juspositivista. 

Segundo GOZZI (in BOBBIO; MATTEUCCI, PASQUINO, 1998, pp.401 a 403) a

estrutura do Estado de Direito pode ser sistematicamente dividida em quatro áreas distintas

mas  intrinsecamente  ligadas:  I)  a  estrutura  formal  do  sistema  jurídico,  que  garante  as

91 A globalização será tratada mais detalhadamente no próximo tópico.  
92 Grupo dos 20 países mais ricos do mundo, que se reúnem com o intuito de estudar políticas comuns para
preservar a estabilidade econômica mundial. 
93 Grupo das 08 maiores economias do mundo.
94 Acrônimo criado em 2001 pelo economista Jim O’Neil para indicar o grupo composto pelos mais influentes
países emergentes: Brasil, Russia, Índia, China e Africa do Sul. 
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liberdades fundamentais  com a aplicação das normas jurídicas;  II)  a estrutura material  do

sistema  jurídico,  garantidora  das  liberdades  burguesas;  III)  a  estrutura  social  do  sistema

jurídico, voltada para a questão social e as políticas de reforma; e, por fim, IV) a estrutura

política do sistema jurídico, voltada para a separação e distribuição do poder. 

Na era contemporânea, a “questão social” que tomou a burguesia de surpresa já no

século XIX, continua sendo o problema que o Estado moderno não conseguiu solucionar, pois

ainda que a interação entre Estado e sociedade civil tenha alterado as estruturas material e

social do sistema jurídico, tais mudanças também levaram a constantes transformações em

suas estruturas formal e política. 

Fala-se em hipercomplexidade social e em como Direito e Estado têm sido ineficientes

em gerí-la, pois são muitas as situações hoje em dia que desafiam o monismo juspositivista.

Ocorre  que  o  problema  do  Estado  moderno,  que  questiona  a  sua  estrutura  e  as  suas

instituições, decerto não é, em si, a complexidade (ou a hipercomplexidade).

A organização  humana  em  sociedades  sempre  foi  demarcada  pela  complexidade,

inerente  ao ser  humano e  suas  formas  de se organizar  socialmente.  Esse  dado nunca  foi

ignorado pelo positivismo jurídico; ao contrário, o grande problema da vertente clássica dessa

corrrente foi achar que o Direito poderia gerir essa complexidade sem, no entanto, ser por ela

influenciado, permanecendo uma ciência pura e objetivista. 

O Direito positivo,  afinal, é algo que deve ser objetivamente visto, como um fato,

prescindindo  a  sua  atividade  de  aplicação  de  quaisquer  juízos  de  valor,  já  que  deve

concentrar-se  apenas  nos  juízos  de  validade.  Qualquer  elemento  sociológico,  ideológico,

político, filosófico, psicológico, moral, econômico, etc, pertence à zetética e não à dogmática

jurídica - essa era a teoria pura do Direito. A realidade, no entanto, mostrou-se diversa e expôs

de  forma  contundente  a  maior  fraqueza  do  monismo  juspositivista:  a  sua  inaptidão  para

neutralizar a complexidade. 

 E se é certo que durante o período liberal do Estado de Direito o juspositivismo

respondeu de forma consistente à sua necessidade de consolidação, à formação do aparelho

estatal e aos anseios por segurança jurídica, é certo também que o grau de abrangência das

instituições oficiais necessário para gerir as expectativas burguesas era infinitamente menor

do que aquele demandado pelo Estado Social. 

Quando o Estado passou a tentar absorver a “questão social” para si e gerir, através das

instâncias  oficiais,  um  número  cada  vez  maior  de  demandas  da  vida  em  sociedade,

intensificou-se o processo de publicização do Direito e constitucionalização dos seus ramos.

As Constituições tomaram o posto que antes era dos Códigos Civis e, mais remotamente, dos
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diversos ordenamentos jurídicos coexistentes durante a Idade Média. O Estado, autocentrado,

encastelado pela visão monista, era o único produtor legítimo de normas jurídicas, único com

aptidão para colocar ordem em todas as demandas jurídicas da sociedade.

O Estado de Direito evoluíra. De um Estado de Polícia, passara ao Estado de Bem-

Estar. Ao pensar em evolução do Estado, no entanto, é necessário pensar que esse Estado de

Direito nasceu junto à ascensão da burguesia e teve papel essencial na construção do sonho

liberal.  A sua função primordial,  documentada nas primeiras constituições,  era  garantir  as

liberdades burguesas e impor a ordem; “sociedade”, nessa época, era sinônimo de “homem,

livre e possuidor de terras (fosse ele nobre, clérigo ou burguês)”. Um Estado que recebesse a

alcunha de “social” e se destinasse a atender os anseios de mulheres, crianças, operários, ex-

escravos e camponeses nunca foi parte do plano. 

Os conceitos de “sociedade” e “cidadão”, sob a bênção do Estado Social e através de

revoltas e revoluções, mudaram radicalmente. A “sociedade” do Estado Liberal, a quem se

destinavam as liberdades e as constituições (o Estado de Direito, pois), era pequena, seleta e

tinha  objetivos  convergentes.  A  sociedade  no  Estado  Social  tornou-se  abrangente,

diversificada, amorfa e com objetivos tão diversos quanto os seus inúmeros e cada vez mais

distintos grupos sociais. 

Do lapso de tempo que sucede a Segunda Guerra até o presente, a estrutura social com

capacidade de influenciar  as  decisões  políticas  deixou gradualmente  de se concentrar  nas

dualidades (esquerda x direita, países do Eixo x Aliados; capitalistas x comunistas; proletários

x  donos  do  capital;  etc.)  e  passou a  se  dispersar  nas  pluralidades.  Se  antes  era  possível

demarcar grupos de influência, hoje – com a tutela de direitos de segunda, terceira e quarta

gerações  ou  dimensões95 –  é  tão  difícil  identificá-los,  mapeá-los  e  classificá-los  quanto

extratificar essa pluralidade social em grupos. 

Do pós-guerra ao início dos anos 1990, período em que o Muro de Berlim, um dos

mais marcantes símbolos da antiga dualidade, acabara de ruir, ainda era possível identificar

95 Dentre as teorias que mais evoluíram no Direito Constitucional está a teoria dos direitos fundamentais. Os
direitos  burgueses  de  primeira  geração  (ou  dimensão),  liderados  pelo  valor-guia  “liberdade”,  para  usar  a
nomenclatura de Adela Cortina, somaram-se àqueles conquistados pelos operários através das revoltas operárias
e das revoluções comunistas – que tinham por guia o valor “igualdade”, eram centrados nas demandas sociais
(tais como direitos trabalhistas, previdenciários e assistenciais) constituíam a segunda geração. Posteriormente, o
mundo percebeu que eles não eram suficientes para garantir a ordem e a paz. Após as duas grandes guerras e
como  consequência  das  barbáries  ali  vividas,  vieram  os  direitos  de  terceira  geração.  Guiados  pelo  valor
“fraternidade”, voltavam-se para demandas mais complexas, como paz e democracia. Nesse ponto da história, o
“catálogo de direitos fundamentais” já era bem extenso mas ainda incompleto (como deve ser, permanentemente
aberto às novas demandas sociais).  Com as revoluções tecnológicas,  dos transportes  e  das  comunicações,  a
“sociedade do risco”, sociedade global, sociedade da informação precisava de mais proteção. Vieram os direitos
de quarta geração, relacionados principalmente à biossegurança e ao meio-ambiente. No século XXI, já se fala
em direitos tão fluídos quanto o direito à felicidade, direito ao esquecimento, etc. 
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claramente  grupos  de  esquerda,  direita,  feministas,  comunistas,  socialistas,  anarquistas,  e

demais “istas” que, embora já representativos da complexidade, eram apenas um indício do

que  viria  nos  próximos  anos.  O Estado  de  Direito  passou a  abarcar  um sem número  de

expectativas e mesmo os mais fortes e organizados grupos já não conseguem mais alcançar

toda a diversidade social, pois há quem não se veja representado por nenhum deles. 

A hipercomplexidade atribuída ao século XXI, então, é nada mais que a exacerbação

da  complexidade  outrora  existente,  decorrente  de  transformações  cuja  intensidade  e

velocidade ocorrem em escala cada vez maior e mais impactante. O mundo do pós-guerra é o

mundo globalizado, radicalmente transformado pelos avanços tecnológicos, pela revolução

dos transportes e das comunicações, como se verá com maior profundidade no ponto seguinte

deste trabalho. 

Segundo VIEIRA DE ANDRADE (2006) a sociedade contemporânea é uma sociedade

de informação, com capacidade aparentemente ilimitada de conhecimento, armazenamento e

transferência de dados que se tornaram indispensáveis a todos os domínios da vida econômica

e social; é também uma sociedade de comunicação, globalmente considerada em virtude do

estreitamento  de  laços  proporcionado  pelo  avanço  dos  meios  de  comunicação;  é  uma

sociedade  multicultural  (dita  pós-moderna),  com  ampla  tentativa  de  desconstrução  das

estruturas institucionais e dos paradigmas racionais típicos da modernidade; é uma sociedade

consumista que equilibra o consumo paradoxalmente como causa e efeito da produção, da

comercialização e das mais agressivas manobras publicitárias. 

É ainda uma sociedade marcada pela reformulação constante das relações de trabalho,

com a valorização dos serviços e da informalidade e a elevação do desemprego estrutural; é

uma  sociedade  cuja  juventude,  cada  vez  mais  conectada  através  da  internet  e  das  redes

sociais,  opina  abertamente  sobre  tudo  e  sobre  todos  e  é  capaz  de  convocar  protestos  e

provocar revoluções através de computadores e  smartphones, como se viu recentemente na

Primavera Árabe96. 

Nesse mundo, o Estado de Direito de cunho social, dual, burocrático e centralizado,

foi diretamente atingido pela crise do monismo juspositivista, já que a concepção do Estado

como única esfera legítima de produção jurídico-normativa - autorreferenciada, pois – já não

96 A Primavera Árabe foi  uma onda de manifestações e protestos no Oriente Médio e no Norte da África,
iniciada em dezembro de 2010, convocada e divulgada principalmente através da internet e suas redes sociais
(youtube, facebook, twitter, etc.), com grande repercussão em países como a Tunísia e o Egito, onde ocorreram
protestos violentos e a queda de seus governantes; Líbia e Síria, com a deflagração de guerras civis; Argélia,
Bahrein, Djibuti, Iraque, Jordânia, Omã e Iémen, onde houve grandes protestos; e Kuwait, Líbano, Mauritânia,
Marrocos,  Arábia  Saudita,  Sudão e  Saara Ocidental,  com protestos  menores  em termos numéricos,  mas de
grande relevância política.
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consegue mais gerir as expectativas sociais de forma a conferir-lhes segurança jurídica (o fim

máximo do Estado de Direito) passando pelo filtro da legitimidade.

Não  basta  ao  Estado,  segundo  GOZZI  (in  BOBBIO;  MATTEUCCI,  PASQUINO,

1998,  pp.  407-409),  estabelecer  critérios  quantitativos;  importa,  sobretudo,  estabelecer

critérios qualitativos, como tentou fazê-lo o Welfare State através da política e da pulverização

das  instâncias oficiais  na vida privada.  O problema é que,  de acordo com OFFE (1996),

quanto mais a política se concretiza, tanto mais se multiplicam os conflitos e se acentuam os

efeitos de sua polarização, que acaba gerando uma crise de planificação política. É a tensão

típica da modernidade,  refletindo processos  que,  em sua dinâmica expansiva,  já  criam os

gatilhos de sua destruição. 

É aí, nessa miscelânea de impressões da chamada “modernidade líquida” (BAUMAN,

2000,  p.30-31)  que  o  Estado  se  transmudou  na  vertente  teoricamente  mais  próxima  da

democracia,  o  chamado  “Estado  Democrático  de  Direito”,  conceito  ainda  difícil  de  se

delimitar, já que, como todo processo histórico, o Estado Social ainda não jogou a toalha para

sair do ringue. 

A crise política, no entanto, em meio a tantas que esse modelo enfrenta, parece ser

aquela  que  o  levará  a  nocaute,  já  que  a  Política  (e  o  juspositivismo  monista  que  a

acompanhou) tem se mostrado incapaz de coordenar todos os interesses de uma sociedade

funcionalmente  diferenciada,  composta  por  sistemas  com  objetivos  específicos  e  sem

qualquer dependência hierárquica.

BAUMAN (2000, p. 29) e OFFE (1996) falam em fragmentação dos velhos atores

coletivos e das identidades coletivas tradicionais (tais como partidos políticos e sindicatos),

bem como na criação de uma cultura de individualização que tende a corroer e desintegrar a

cidadania e,  consequentemente,  também os elos políticos de representatividade,  típicos do

Estado de Direito desde o período liberal. 

Segundo BAUMAN (2000, p. 29), “as perspectivas de que os atores individualizados

sejam “reacomodados” no corpo republicano dos cidadãos são nebulosas”. O que os leva a

inserir-se no palco público não é mais a busca de causas comuns ou do bem comum, mas a

necessidade desesperada de participar da rede. Nessa perspectiva, ao invés do bem coletivo,

típico do Estado Social,  compartilhar intimidades tende a ser o método preferido, talvez a

única forma restante de construção de um senso de comunidade.

Como  viabilizar  a  política  (e  o  Direito,  a  ela  intrinsecamente  ligado,  porque

juspositivista) nessa sociedade? A racionalidade do Estado de Direito, de matriz weberiana,

não condiz com a nova realidade e a necessidade de adequação da lógica legal-racional do
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sistema político, ao qual sempre coube a tarefa de garantir o consenso à ação executiva da

administração  pública.  Se  antes  bastava  ao  Estado  conformar  a  sua  atuação  às  normas

jurídicas, com o Estado Social, veio a necessidade de, além dessa conformação, dirigir a ação

executiva para fins precisos e condizentes com as demandas sociais - e uma vez que essas

demandas passaram a refletir a hipercomplexidade social, já era de se esperar que viesse, a

passos largos, mais uma crise típica do Estado de Direito (e, obviamente, da racionalidade

positivista): a crise de legitimidade. 

Nas palavras de SALDANHA (2005, p.51), a busca de fundamentos para o poder se

afastou de concepções metafísicas como medo ou tradição e passou para o âmbito da razão,

com respaldo nas teorias contratualistas, principalmente a de Rousseau. Assim, o Estado se

legitimava em sua própria limitação, racionalmente exigida na forma de elaboração do poder,

revelada na “convergência de vontades, aquiescência de obediências e delimitação-negação

do poder como tal”. Mais tarde, quando Weber afirmou que o Estado teria o monopólio do uso

legítimo da violência, implicitamente aceitou que ele reserva para si a condição de fonte de

toda a legitimidade, que pode ser entendida também como “oficialização” formal e normativa

do poder numa perspectiva típica do monismo juspositivista. 

Com a complexidade social  exacerbada na demanda por contingências estatais  e  a

crescente  erosão  dos  elos  de identificação entre  indíviduos  e  grupos  sociais  e  seus  entes

representativos,  bem como a  crescente  influência  da  globalização e  de  toda  a  conjuntura

tecnológica e científica, no entanto, a crise de legitimidade gerou grande demanda por novas

formas de se pensar o Direito, o Estado de Direito e a Democracia, que passa da tradicional

representatividade à um conceito mais participativo (democracia participativa). 

Na  teoria  do  Direito,  a  crise  do  Estado  de  Direito  (ou  a  crise  do  monismo

juspositivista,  já  que  não  se  pode  falar  em uma  sem falar  na  outra)  se  reflete  tanto  no

desenvolvimento da hermenêutica e da semiótica jurídicas, quanto no surgimento de teorias

pluralistas e, na maior parte das vezes, na fusão de ambas as tendências, já que muitas das

teorias pluralistas se utilizam fartamente da filosofia da linguagem para respaldar a sua forma

de  conceber  o  Direito  e  a  norma  jurídica,  conforme  se  verá  no  próximo  capítulo  desse

trabalho. 

6.2 A Globalização, o cenário transnacional e os novos sistemas jurídicos

Ao  cenário  resumido  no  tópico  anterior,  para  aprofundar  as  diversas  crises  do

monismo  juspositivista,  soma-se  de  forma  determinante  a  globalização,  esse  processo  de
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interdependência mundial que desafia a estrutura do Estado-Nação. Segundo adverte a “teoria

da globalização”, que ganhou força a partir dos anos 1990, o fenômeno não é algo que precisa

ser explicado; é, ao contrário, a chave que as Ciências Sociais precisam para explicar diversas

questões que emergiram sem resposta com a modernidade (KIELY, 2005, p.15). 

Essa teoria toma como base o “fato da globalização”, ou seja, um conjunto específico

de processos dinâmicos e concretos originados por causas sociais, políticas e econômicas.

Para GIDDENS (1990, p.53-64),  esse “fato” é resultado de três diferentes fontes  que lhe

conferiram  o  dinamismo  típico  da  modernidade:  I)  a  separação  entre  tempo  e  espaço,

rompendo as limitações impostas pelo Estado-Nação97; II) o desenvolvimento de mecanismos

de desencaixe,  que fazem a atividade social  emergir  de contextos locais e reorganizam as

relações sociais através de grandes medidas de espaço e tempo; III) a apropriação reflexiva do

conhecimento, que ocorre quando a produção sistemática de conhecimento sobre a vida social

torna-se  fundamental  para  a  reprodução  do  sistema,  distanciando  as  sociedades  de  suas

antigas tradições. 

A globalização,  portanto,  refere-se  à  intensificação  das  relações  sociais  em escala

mundial,  de  forma a  permitir  que  acontecimentos  locais  sejam moldados  por  eventos  ou

influências que independem da distância geográfica. É a perda de poder do Estado-Nação – da

qual nenhum Estado tem condições de escapar - em virtude das comunicações globais, da

nova dinâmica do fluxo de capitais e das novas aspirações sociais, dentre outros fatores.

Para HELD ET AL. (apud KIELY, 2005, p.17) a globalização é a força central por trás

das  rápidas  mudanças  sociais,  políticas  e  econômicas  que  vêm  moldando  as  sociedades

modernas  e  a  ordem mundial.  Segundo ele,  não  há  precedentes  históricos  dos  processos

contemporâneos  de  globalização,  pois  governos  e  sociedades  ao  redor  do  mundo  foram

obrigados  a  se  adequar  a  uma  realidade  que  diluiu  o  limite  entre  o  doméstico  e  o

internacional, a política interna e a externa. 

Apesar de concordar com Giddens e Held et al. quanto à inexistência de precedentes

históricos para a fase atual da globalização, é necessário advertir que pensá-la como uma mola

propulsora  para  as  transformações  da  era  contemporânea  seria  inverter  a  ordem  dos

acontecimentos e forçar uma teoria insustentável. Pensar a globalização como um processo

causador e não um processo resultante das inúmeras transformações da modernidade é tanto

ilógico quanto improvável. É que somente em virtude de um conjunto de transformações as

97 Segundo GIDDENS (1990, p.14), nenhuma sociedade pré-moderna foi tão claramente delimitada quanto o
Estado-Nação o  foi  na  modernidade,  seja  fisicamente,  através  das  fronteiras  geográficas,  seja  pelo  sistema
sociopolítico do Estado ou a ordem cultural da “Nação”. 
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quais se pode atribuir status de verdadeiras “revoluções”98, o “fato da globalização” se tornou

possível e, com ele, esse “pensar globalizante” da era contemporânea que levou à formulação

de uma (ou várias) “teorias da globalização”. 

A primeira  dessas  revoluções,  que se intensificou no século XX, principalmente a

partir das duas grandes guerras mundiais (e em grande parte por causa delas), é a revolução

tecnológica99. Com o avanço das ciências em áreas como a Matemática, a Física, a Química e

a Engenharia, o homem pôde experimentar transformações profundas também em outras áreas

do conhecimento. Apenas para exemplificar, os séculos XX e XXI presenciaram (e o século

XXI ainda presencia) o desenvolvimento de novas formas de se obter energia e combustíveis

(energia eólica, térmica, nuclear, extração de petróleo em águas profundas, etc.), a descoberta

de novos e revolucionários materiais (como a fibra ótica), o avanço da Física de Partículas, da

nanotecnologia, a invenção dos satélites espaciais, do sistema de geoposicionamento (GPS),

dos computadores, da internet, dos telefones celulares, de uma infinidade de softwares, das

impressoras tridimensionais, etc. 

De fato, enumerar todas as transformações tecnológicas ocorridas no espaço do último

século  é  tarefa  hercúlea  e  desnecessária  para  esse trabalho.  O importante  é  perceber  que

parecem ter ocorrido mais avanços tecnológicos nesse curto espaço de tempo do que em todo

o milênio anterior. O homem da modernidade líquida passou a interagir com as máquinas em

seu cotidiano e chegou a um estágio tal  que não pode e não deseja mais viver  sem essa

interação. Afinal, foram elas que permitiram o curso de outra revolução histórico-cultural: a

dos transportes. 

O  desenvolvimento  dos  meios  de  transporte  já  havia  sido  responsável  por  uma

revolução  marcante  na  modernidade  ao  permitir,  através  das  grandes  embarcações  que

atravessaram o Oceano Atlântico, a descoberta do Novo Mundo e de todas as suas riquezas. O

98 Por “revolução” aqui toma-se emprestado a concepção histórico-cultural de BONAVIDES (2000, p. 529-531),
para quem, uma vez que o conceito sociológico de “revolução” é bastante contraditório, reduzir o fenômeno
revolucionário a uma sociologia da revolução e, mais especificamente, a uma escola ou corrente de investigação,
seria abdicar da possibilidade de conhecê-lo através de outros ângulos. Dessa forma, o autor propõe a explicação
do termo através de vários conceitos: histórico-cultural, sociológico, jurídico e político. O conceito histórico-
cultural significa a interrupção de um período cultural e a consequente inauguração de novo desenvolvimento
histórico, com a verdadeira “social change” a que se referem os escritores sociais anglo-americanos. Ou seja, são
profundas transformações que trazem implicações filosóficas e sociológicas e podem tanto ser analisadas no
âmbito da filosofia da história e da cultura, quanto no âmbito da sociologia geral. Esse conceito se apoia em
ideias  como  as  de  Geiger  e  Sombart  (apud  BONAVIDES,  2000,  p.  530)  de  que  “é  revolucionária  toda
transformação fundamental de uma situação existente, não importa em que domínio”. Assim, são revolucionários
acontecimentos como a descoberta de Copérnico, a invenção da máquina a vapor, a equação de Einstein, dentre
outros. 
99 Por tecnologia entenda-se, como o faz CASTELLS (2000, p. 56) o uso do conhecimento científico com o
intuito de especificar as formas de produção e torná-las reproduzíveis.  A tecnologia seria similar à ideia de
“cultura material” de Fischer. 
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que se vivenciou do século XX em diante,  porém,  transformou radicalmente  a  sociedade

moderna  e  possibilitou  um  efetivo  processo  de  globalização  ao  diluir,  na  dinâmica  das

relações  sociais,  as  limitações  espaço-temporais  que  sempre  impediram  uma  integração

verdadeiramente global. 

A disseminação de grandes e seguros navios para o transporte de cargas e pessoas, a

invenção das aeronaves, carros de passeio e trens de alta velocidade encurtaram as distâncias

e possibilitaram não apenas que o ser humano passasse a se locomover de um lado a outro do

mundo, intercambiando sua cultura e seu saber, mas também mudanças basilares nas relações

econômicas e comerciais. 

Alinhando-se à revolução dos transportes agrega-se também aquilo que CASTELLS

(2000,  p.56) chamou de “revolução da tecnologia da informação” englobando o conjunto

convergente  de  transformações  proporcionadas  pelas  tecnologias  da  microeletrônica,  da

informática (máquinas e software), das telecomunicações, da optoeletrônica e, por último, da

engenharia genética100. Tais transformações, notórias em nossos dias, assim como a revolução

dos transportes, também comprimiram a noção espaço-tempo e deram origem ao que o autor

chama de “sociedade em rede”. 

De acordo com Castells, a sociedade contemporânea é marcada por duas importantes

características:  de  um lado,  a  continuidade  do  modo de  produção  capitalista,  baseado  na

generalizada produção de commoddities, no trabalho assalariado e na acumulação de capital;

de outro, o avanço de um modo de desenvolvimento informacional cuja origem remonta à

reestruturação  do  capitalismo  em  virtude  dos  avanços  tecnológicos.  É  nessa  segunda

característica que repousa a base para a reorganização das práticas sociais no tempo e no

espaço de que fala Giddens, e a criação de uma cultura de redes informacionais que trazem o

“virtual” para o “real”, principalmente através da internet. 

O reforço  das  telecomunicações,  nesse  cenário,  criou  a  infraestrutura  ideal  para  o

fomento de uma economia  global,  num movimento que só se assemelha à  formação dos

mercados  nacionais  durante  o  século  XIX  (KIELY,  2005,  p.  20).  E  nessa  economia,  a

“sociedade  em  rede”  é  uma  sociedade  da  informação  –  e,  portanto,  uma  sociedade

globalizada. Os fluxos de informação e as relações de poder estabelecidas em seus entornos

mudaram  a  face  do  capitalismo  industrial,  que  teve  de  adequar  à  nova  “economia  do

100 Por saber que a inclusão da engenharia genética nesse conjunto causaria certa estranheza,  CASTELLS
(2000,  p.56)  explica  que  esse  ramo  da  Ciência  também  se  volta  para  a  decodificação,  manipulação  e
reprogramação final de códigos de informação (da matéria viva). Além disso, ele afirma que a partir da década
de  1990 a  biologia,  a  informática  e  a  eletrônica  parecem ter  alcançado  pontos  de  convergência  e  atuação
conjunta em suas aplicações, materiais e em sua abordagem conceitual. 
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conhecimento”, que comprimiu a relação espaço-tempo de forma ainda mais severa que a

revolução dos meios de transporte. 

Tudo está  conectado:  das  pessoas  às  cadeias  produtivas;  e  todos formam redes  de

disseminação  de  informações  que  vão  da  divulgação  de  suas  intimidades,  como  relatou

Bauman, passam pelo fluxo dos mercados e chegam à formação de opinião e de grupos de

pressão. Na era da informação, Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, e

outros  softwares,  sites  e  empresas  que  trabalham apenas  com informação  e  produção  de

conteúdo  tornaram-se,  apesar  de  muitas  vezes  aparentemente  não  comercializarem  nada,

corporações bilionárias e de grande impacto social, unindo pessoas de todo o globo em torno

de um objetivo comum e independente de bandeiras ou ideologias: comunicar-se.  

É a “era do conhecimento” ou “era da informação”, conduzida por uma “Economia da

Informação  (ou  do  Conhecimento)”101 e  protagonizada  pela  sociedade  em  rede.  Nessa

sociedade, como consequência da instantaneidade da informação, a interação social acontece

em tempo real e em escala global. Com o tempo e espaço comprimidos, as instituições da

modernidade que não se adequaram, perderam grande parte de seu poder e influência: foi o

que aconteceu com o Estado-Nação (e toda sua estrutura burocrática) e muitas das instituições

a ele relacionadas, tais como os partidos políticos e os sindicatos. 

Para  MURTEIRA  (2006,  p.163),  tomando-se  por  base  as  economias  mais

desenvolvidas do mundo, a maior parte de seu emprego e de sua produção está no setor de

serviços,  principalmente aqueles mais  “intensivos  em conhecimento” tais  como educação,

saúde,  pesquisa  e  desenvolvimento,  bancos  e  serviços  financeiros,  auditoria,  seguros,

informática,  marketing,  etc.  A economia contemporânea e o setor privado tem por base a

tecnologia e a informação – assim como toda a estrutura do Estado-Nação. 

 VAN CREVELD (1999, p.  377) afirma que o Estado é inseparável  da tecnologia

moderna. Impressoras, estradas, ferrovias, telecomunicações, computadores, internet – sem

mencionar  o  sistema  armamentista  –  estão  dentre  as  ferramentas  mais  importantes  que

possibilitaram ao Estado a imposição do seu poder. Essas mesmas ferramentas, no entanto,

possibilitaram  a  dissolução  das  identidades  nacionais  e  a  emergência  de  novos  atores

internacionais, que ajudam a compor um cenário de transnacionalidade.  

Segundo HALL (2001, p. 47), no entanto, o Estado-Nação nunca foi tão autônomo ou

soberano quanto pretendeu o liberalismo. O capitalismo foi, desde o início, um elemento da

101 Para saber mais sobre o tema: CASTELLS, Manuel. The information age: economy, society and culture.
The  power  of  identity.  Vol.2.  Oxford:  Blackwell  Publishing,  2007;  CASTELLS,  Manuel.  Era  de  la
información.  Fin de Milenio.  Vol.3.  Madri:  Alianza Editoral,  2006.  MOKYR, Joel.  The Gifts  of  Athena:
Historical  Origins  of  the  Knowledge  Economy. Oxford/Princeton:  Princeton  University  Press,  2002;
MURTEIRA, Mário. O que é: Economia do conhecimento. Lisboa: Quimera, 2004. 
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economia mundial e não da economia nacional, porque esta se apoiava sobre o frágil elo da

identidade e da cultura nacionais, cujo discurso não é tão moderno como aparenta ser. No

cenário  supracitado,  as  identidades  nacionais  estão  se desintegrando,  como  resultado  do

crescimento da homogeneização cultural, da hipercomplexidade social e dos demais fatores

supracitados. 

Para KIELY (2005, p. 30), de fato, a globalização não levou o mundo a um estado de

convergência, já que surgiram novas fontes de poder e desigualdade social e algumas partes

do  globo  continuaram totalmente  marginalizadas  do  processo  enquanto  outras  assumiram

papel de destaque. Não obstante, também não é possível dizer que alguma parte específica da

sociedade tem o controle absoluto desse processo, já que todos tiveram que, em maior ou

menor medida, adaptar-se. 

A  sociedade  teve  de  se  adaptar  à  compressão  espaço-temporal  trazida  pela

globalização, e o Direito, como ciência social aplicada, passou a sofrer as pressões dessa nova

dinâmica. Na prática, a realidade desafia a visão do monismo juspositivista ao apresentar um

universo normativo muito mais plural do que unilateral; na teoria, diversos cientistas sociais

contemporâneos questionam a engessada visão de um Direito que depende estritamente da

figura do Estado-Nação. 

É o cosmodrama histórico da globalização a  que se refere  FALK (2014,  p.29)  ao

criticar  o  sistema  westfaliano.  Para  ele,  o  sistema  do  Estado-Nação,  preso  às  limitações

territoriais, não tem conseguido lidar com a necessidade de um sistema de governança global.

O interesse na governança global é consequência do processo de globalização e apenas reflete

a necessidade de um conjunto mais forte de procedimentos e práticas institucionais capazes de

responder a desafios que afetam indistintamente diversos Estados,  tais  como as alterações

climáticas,  o derretimento polar,  o desmatamento,  as redes internacionais de caça e pesca

ilegais, a criminalidade transnacional e as operações de negócios internacionais (FALK, 2007,

p. 244).

Se desde Westfália os Estados se firmaram como os principais – e durante quase três

séculos,  os  únicos  -  atores  no  cenário  internacional,  desde  o  início  do  século  passado

emergiram  novos  protagonistas.  O  próprio  Estado-Nação  lançou  as  bases  para  essa

concorrência pois, ao permitir a formação de blocos de países econômica ou socialmente (ou

ambos)  organizados,  acabou  dando  a  origem a  duas  das  estruturas  que  mais  desafiam o

monismo  juspositivista:  os  blocos  socioeconômicos  e  as  organizações  internacionais

intergovernamentais.  Além  deles,  no  entanto,  outros  atores  também  contribuem  para  o

cosmodrama  falkiano:  os  blocos  de  influência,  os  movimentos  sociais  globalizados,  as
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organizações internacionais não governamentais  e  as corporações supranacionais.  É o que

LAROCHE denomina de “nouveaux intervenants” das relações internacionais (2000, p.121).

Os blocos socioeconômicos – dentre  os quais o mais relevante, do ponto de vista do

estágio  de  integração,  é  a  União  Europeia  –  e  as  organizações  internacionais  (tanto  as

intergovernamentais  quanto as  não governamentais)  são os maiores  responsáveis  hoje por

aquilo que NEVES (2009, p. 73-74) classifica como um cenário transversal, que vai além do

Estado.  Segundo  ele,  a  emergência  de  ordens  jurídicas  internacionais,  transnacionais  e

supranacionais que distam do Direito Internacional Público clássico é um fato incontestável,

que  intriga  a  “ciência”  jurídica  tradicional  com sua  pretensão de  se  afirmar  como novas

ordens jurídicas que prescindem do Estado. 

Nesse  cenário,  o  autor  aponta  para  a  tendência  de  surgimento  de  um

constitucionalismo internacional ou supranacional que se fundamenta em concepções teóricas

que vão desde modelos de Estado mundial até a alegação de que a Carta da ONU seria uma

Constituição  da  comunidade internacional.  HABERMAS (apud NEVES,  2009,  p.76),  por

exemplo,  advoga  –  certamente  com  base  na  experiência  positiva  da  supranacionalidade

europeia – que as instituições e organizações internacionais já existentes sirvam de base para

uma  “política  interna  mundial”  que  promova  uma  “cidadania  mundial”  fundada  na

consciência  de  uma  solidariedade  cosmopolita  compulsória  num  modelo  de  estatalidade

mundial inclusiva, já que muitas funções típicas do Estado moderno estão sendo (ou estão em

condições de ser) assumidas por instâncias políticas no nível da sociedade mundial. 

Já autores como Fassbender, Dupuy e Giegerich (apud NEVES, 2009, p.79) atribuem à

Carta da ONU o status de verdadeira Constituição; outros autores apontam para conteúdos

jurídico-constitucionais  no  Direito  Internacional  Público  nas  seguintes  dimensões:  I)  da

estrutura organizacional, dada a pluralidade de órgãos internacionais com força de autoridade

no  âmbito  de  funções  legislativas,  executivas  e  juciárias  (Organizações  Internacionais

intergovernamentais  e  toda  a  sua  estrutura  e  capacidade  de  firmar  tratados,  fiscalizar

governos, cobrar o cumprimento de suas normas e expedir declarações, tais como a ONU, a

OEA, OIT, etc; as cortes internacionais, tais como o TPI, a Corte Internacional de Justiça,

etc.); II) nos elementos materiais, tem-se os tratados e convenções sobre Direitos Humanos  e

o direito econômico internacional, além da emergência do princípio ius cogen, que exalta as

controversas “normas imperativas de direito internacional geral”102. 

102 Essas normas estão prevista no art. 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969), que
assim dispõe: 

Artigo 53

Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (jus cogens) 
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Aqui, conforme Neves (2009, p. 83) ainda não é possível dizer que os tratados de

Direitos  Humanos  e  suas  instâncias  concretizadoras  constituem  verdadeira  ordem

constitucional, já que em seus textos normativos geralmente predomina a função simbólica

em detrimento  da concretização normativa,  dadas  as  variáveis  concretas  e  particulares  de

poder que cercam sua estrutura organizacional. A exemplo disso, veja-se que no sistema da

ONU, o modelo de divisão de funções privilegia o Conselho de Segurança sobre a Corte

Internacional  de  Justiça  e  a  Assembleia  Geral,  conduzindo a  uma instrumentalização dos

textos normativos. 

Não obstante a crítica acima, no entanto, apesar de não ser possível acreditar em uma

ordem constitucional, não há como negar a emergência de uma ordem jurídica específica para

a proteção dos Direitos Humanos, que atua tanto no plano internacional103, com o chamado

Charter-Based System104, quanto no plano regional, com os Sistemas Europeu, Interamericano

e Africano de Direitos Humanos.

Tomando-se essa última perspectiva, que embora geograficamente delimitada não se

prende  aos  limites  do  Estado,  o  mesmo  autor  aponta  para  a  emergência  de  um

É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito
Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é
uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual
nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral
da mesma natureza.

103 Dentre  os  tratados  internacionais  de  maior  abrangência  (excetuando-se  os  tratados  regionais)  tem-se  a
Convenção para a Prevenção e a Punição do Genocídio (1951); os Pactos de 1966: o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (Pacto Civil) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(Pacto Social) e seus posteriores protocolos facultativos; a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas
as  Formas  de  Discriminação  Racial  (1965);  a  Convenção  para  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de
Discriminação contra a Mulher (1979); a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes (1984); a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989);  a Convenção para a
Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das suas Famílias (1990); a Convenção
sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência (2008); a Convenção Internacional para a Proteção de Pessoas
contra o Desaparecimento Forçado (2006 – impulsionada pela Convenção de Belém ou Interamericana contra o
Desaparecimento Forçado – 1994). A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é, de fato, um tratado
internacional,  pois  é  uma  Resolução  da  Assembleia  Geral  da  ONU  e,  como  tal,  teria  natureza  apenas
proclamatória (soft law), já que não foi submetida à adesão dos Estados-membros; não obstante, no atual estágio
de desenvolvimento da doutrina dos Direitos Humanos, boa parte dos jurista já afirma a natureza imperativa
dessa declaração, o que apenas corrobora a existência de uma ordem jurídica supranacional voltada à proteção
dos Direitos Humanos. 
104 O Sistema de Proteção da ONU é baseado na Carta da ONU (Charter-Based) e formado pelos seguintes
órgãos: Conselho de Direitos Humanos (Human Rights Council),  cujas funções vão desde a codificação dos
Direitos Humanos à sua promoção; o Comitê Consultivo e outras comissões especiais, que são parte de outros
órgãos da organização (tais como o Alto Comissariado para Direitos Humanos, que é parte do Secretariado da
ONU); a Assembleia Geral, com competência legislativa e deliberativa e o Conselho de Segurança, com todas as
controversas questões supranacionais atinentes à chamada “intervenção humanitária” e à ideia de “responsability
to protect”. A Corte Internacional de Justiça não é órgão específico do sistema de proteção de Direitos Humanos
da ONU, mas pode apresentar pareceres consultivos e solucionar disputas entre Estados em casos envolvendo a
matéria.  Para  saber  mais:  ONU,  ORGANIZAÇÃO  DAS NAÇÕES UNIDAS.  Carta  das  Nações  Unidas  e
Estatuto  da  Corte  Internacional  de  Justiça.  Disponível  em:
http://unicrio.org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf. Acesso em: 20.10.15
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constitucionalismo supranacional  regionalizado,  principalmente na União Europeia,  com a

sólida  formação do direito  comunitário  europeu e em vias  de consolidação de um “povo

constitucional europeu”, que, embora bastante heterogêneo, tem sido apto a determinar os

procedimentos  políticos  decisórios  e  diminuir  o  déficit  democrático.  Para  NEVES (2009,

p.91),  “há  esboços  de  formação  de  uma  racionalidade  democrática  supranacional  em

condições  de  vincular-se  com  a  já  consolidada  racionalidade  jurídica  mediante  uma

Constituição transversal entre política interna e direito interno europeus”. 

Aqui é possível observar claramente a reprodução do modelo de constitucionalismo

estatal com órgãos legislativos como o Conselho de Ministros, a Comissão e o Parlamento

Europeus,  uma tríade muito próxima do modelo bicameral do federalismo parlamentarista

alemão; um orgão jurisdicional, o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias e ainda a

mesma Comissão Europeia que, com toda sua estrutura burocrática, funciona também como

órgão de governo, responsável pela função executiva. 

Saindo do âmbito da supranacionalidade e passando ao da transnacionalidade, ou seja,

para um contexto que envolve atores privados e quase-públicos, TEUBNER (apud NEVES,

2009, p. 96) aponta para o desenvolvimento de ordens jurídicas plurais nascidas de “setores

espontâneos”  da  sociedade  mundial  (em  contraponto  aos  “setores  organizados”  ou

“institucionalizados”)  que  teriam forçado  o  Estado  de  Direito  a  extrapolar  os  limites  do

Estado  nacional  e  receber  novos  impulsos  no  âmbito  das  aldeias  globais,  formando

verdadeiras “aldeias jurídicas globais” que funcionariam independentemente do Estado. 

Nesse sentido, no entanto, apesar da “espontaneidade” alegada por Teubner, algumas

dessas  aldeias  jurídicas  têm  se  desenvolvido  com  grande  intensidade  e  impressionante

organização.  Agregando  tanto  setores  da  sociedade  civil  quanto  indivíduos,  organizações

internacionais não governamentais e corporações supranacionais, essas “aldeias” tensionam o

modelo westfaliano de forma decisiva. A aludida “Lex Mercatoria”, objeto específico desse

trabalho, é apenas uma delas. Apesar dos escassos apontamentos na doutrina pátria, a doutrina

estrangeira trabalha ainda com a Lex Sportiva, a Lex Petrolea, e a Lex Informatica. 

De acordo com CASINI (2010, p. 1.317) as normas pertinentes à  Lex Sportiva são

uma forma genuína de “Direito global” porque além de ser aplicadas no mundo inteiro em

nível doméstico e internacional, afetam diretamente os indivíduos. A exemplo disso veja-se a

existência de todo o aparato institucional (que conta com órgãos legislativos, executivos e

judiciários)  e  os  compêndios  normativos  de  que  são  dotadas  as  federações  esportivas

internacionais  (Federação  Internacional  de  Futebol  -  FIFA,  Federação  Internacional  de

Automobilismo - FIA, Federaçao Internacional de Vôlei – FIVB, etc.), o Comitê Olímpico
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Internacional e o Sistema Olímpico, os comitês olímpicos e federações esportivas regionais

(saindo da perspectiva transnacional, porém), sem falar do Código Mundial Antidopagem, na

Convenção da UNESCO contra a Dopagem no Esporte e na já relevante jurisprudência da

CAS – Court of Arbitration for Sport.

Com uma estrutura que mescla normas públicas e privadas, a  Lex Sportiva surgiu a

partir da necessidade de criar, a partir de uma perspectiva globalizada, regras universais para

as  modalidades  esportivas.  Harmonizar  o  tamanho  e  as  demarcações  de  raias,  quadras  e

campos  bem  como  as  normas  disciplinares,  por  exemplo,  tornou-se  urgente  a  partir  da

emergência de competições internacionais e mesmo globais, tais como os jogos olímpicos da

era  moderna.  Assim  surgiram  as  federações  esportivas  internacionais,  que  logo  se

desenvolveram e  passaram a,  além de  definir  as  regras  sobre  a  prática  das  modalidades

esportivas, criar normas regulando a organização de competições, que ficaram cada vez mais

complexas a partir do momento em que o esporte passou a, através da revolução dos meios de

comunicação, alcançar pessoas do mundo inteiro. 

Com  a  espetacularização  do  esporte,  a  divinização  de  esportistas  e  a  criação  de

mercados bilionários de consumo de artigos esportivos, contratos de publicidade e transações

comerciais entre entidades desportivas, os eventos esportivos e a organização de competições

se complexificaram de tal forma que caso um Estado Nacional deseje sediar uma edição da

Copa  do  Mundo  da  FIFA ou  dos  Jogos  Olímpicos  (de  Verão  ou  Inverno)  é  necessário

submeter-se, com o perdão do trocadilho, a uma acirrada competição com outros Estados e

preencher uma lista de pré-requisitos que vão desde a apresentação de planejamento prévio, já

na  candidatura,  até  o  cumprimento  de  um  rígido  calendário  ditado  pelas  respectivas

federações esportivas. 

E aqui não é necessário ir muito longe para exemplificar o impacto de um evento

dessa magnitude no ordenamento jurídico de um país.  Na recente realização da Copa das

Confederações, em 2013 e da Copa do Mundo do Brasil, em 2014105, muitas foram as críticas

quanto à adequação da legislação brasileira aos requisitos da FIFA. E apesar dos alegados

vícios gritantes de inconstitucionalidade106, a FIFA montou o seu aparato burocrático em solo

brasileiro, fiscalizou a atuação do Estado antes, durante e depois da Copa, entrou e saiu com

muito lucro e diversos benefícios tributários, a Copa do Mundo se realizou e, se houve ou não

inconstitucionalidade, a verdade é que o Estado brasileiro (e seu ordenamento) certamente

ainda  continuarão  a  pagar  por  muitos  anos  a  alta  conta  de  obras  públicas  (grande  parte

105 Para ver as normas da FIFA aplicáveis à Copa do Brasil de 2014 acesse: http://www.fifa.com/about-
fifa/official-documents/index.html#tournament
106 STF – ADI 4976. 
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inacabadas) diretamente relacionadas à viabilidade do espetáculo e estádios de futebol que

consumiram milhões em recursos públicos para financiar um evento privado. 

Indo  além  das  federações  que  regulamentam  esportes  específicos,  existem  ainda

normas que se aplicam a todas as modalidades de âmbito internacional. Desde a criação da

WADA (World Anti-Doping Agency), o mundo esportivo dispõe de um código unificado e

específico para o combate ao doping, o Código Mundial Antidoping107, que se aplica a todos

os esportes reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e é aceito pela maioria

dos  países  (DUVAL,  2014,  p.8).  Outrossim,  a  progressiva  profissionalização  do  esporte

desencadeou o surgimento de uma série de normas jurídicas de caráter econômico regulando o

mercado laboral esportivo e os contratos milionários que cercam os grandes esportistas (com

previsão de normas bastante específicas tais como as que destoam da pessoalidade típica dos

contratos de trabalho ou prestação de serviços e prevêem a compra do passe, a troca e o

empréstimo  de  jogadores,  etc.),  as  chamadas  “janelas  de  transferência”108 ou  normas  que

gerenciam o acesso à profissão de agente esportivo109.

'No  âmbito  judiciário,  a  CAS  (Court  of  Arbitration  for  Sport)  desempenha  papel

crucial para essa aldeia jurídica esportiva. Criada em 1983 por iniciativa do COI110 (Comitê

Olímpico Internacional), funciona como uma espécie de suprema corte e julgou mais de 800

casos somente na última década. Dentre os seus objetivos está a resolução de disputas que

envolvam  questões  esportivas  (seja  quanto  a  normas  esportivas  propriamente  ditas,  seja

quanto a quaisquer questões que envolvam a prática esportiva e as atividades a ela correlatas)

através da arbitragem e da mediação. Essas disputas podem chegar até a corte através de

cláusulas arbitrais insertas nos contratos relacionados aos esportes, através do compromisso

de arbitragem ou ainda resultar de apelação contra decisões das federações, associações e

comitês cujos regulamentos prevejam a possibilidade de apelação à CAS (appeal arbitration

proceedings).

107 Disponível  em:  http://www.esporte.gov.br/arquivos/conselhoEsporte/legislacao/codigoAntidoping.pdf.
Acesso em: 27.10.2015
108 De acordo com a regulamentação da FIFA, é o período do ano em que é permitido aos clubes de futebol, em
âmbito mundial (interna ou internacionalmente), transferir jogadores para as suas equipes. Apesar de os clubes
serem pessoas jurídicas de direito privado, não têm liberdade plena de transferência de seus jogadores, já que
todo o processo precisa ser gerido por um sistema chamado FIFA TMS – Transfer Matching System.  
109 Como exemplo, veja-se os regulamentos da FIFA e da FIBA (Federação Internacional de Basquete) para a
profissão  de  agente:  http://www.fiba.com/asp_includes/download.asp?file_id=530;  http://www.fifa.com/about-
fifa/official-documents/index.html#tranferts. 
110 Até 1994, com o acordo de Paris, a CAS estava diretamente subordinada ao COI. Não obstante, após uma
decisão da Corte Federal Suíça atestando que a CAS não atendia os requisitos para ser considerada uma corte
arbitral internacional, principalmente em virtude de sua ligação com o COI, o tribunal foi reformulado e desde
1994 é reconhecido como um tribunal arbitral internacional.  
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Qualquer pessoa jurídica (p. ex. clubes, federações esportivas, empresas envolvidas na

organização  de  eventos  esportivos,  patrocinadores  e  empresas  de  telecomunicações)  ou

indivíduo capaz (atletas, agentes, etc.) pode abrir uma disputa na CAS para casos relativos a

questões esportivas, desde que haja previsão para a solução arbitral. O reconhecimento das

sentenças emitidas pela CAS e a garantia de sua aplicabilidade se dá através das próprias

instituições esportivas (federações, comitês, clubes, etc.) e de todos os países que aderiram à

Convenção de Nova Iorque, de 1958 (Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de

Sentenças Arbitrais Estrangeiras111). 

Segundo  CASINI  (2011,  p.  1325)  a  CAS é  responsável  por  uma  gama  de  ações

arbitrais  tão  extensa  que  seria  possível  apontar  a  sua  semelhança  com:  uma corte  cível,

quando  decide  questões  comerciais  (contratos,  transferência  de  atletas,  etc.);  uma  corte

administrativa, quando decide apelações contra as decisões das instituições esportivas; uma

corte constitucional, quando decide conflitos entre as diversas instituições que compõem o

movimento  olímpico;  e  até  mesmo  uma  corte  penal,  quando  tem de  lidar  com questões

envolvendo a dopagem de atletas  e  suas  respectivas  punições,  que culminam na  pena de

banimento. 

Além da Lex Sportiva, clama-se ainda existir outra aldeia jurídica global, nascida da

especialização  da  Lex Mercatoria  e  voltada  ao  mercado  transnacional  de  petróleo  e  seus

derivados, a Lex Petrolea (BISHOP, 1997). Uma vez que a sociedade do século XX se habitou

a  viver  em  extrema  dependência  do  petróleo  e  seus  derivados,  sendo  eles  os  maiores

responsáveis  pelo  fornecimento  de  energia  e  combustíveis  na  era  moderna,   a  indústria

petrolífera  e  o  comércio  de  petróleo  e  derivados  ganharam tanto  poder  e  autonomia  na

economia mundial que fizeram surgir um aparato jurídico em seu entorno, o qual se revela

principalmente através dos contratos-tipo e da jurisprudência arbitral.

A raridade e escassez de um material tão valioso fizeram do comércio internacional

desse mineral cenário de disputas entre Estados, organizações internacionais e corporações

transnacionais. Uma vez que a maioria dos países adota legislaçao protetiva e considera os

recursos minerais como monopólio do Estado, o comércio internacional de petróleo passou a

ser considerado uma questão de soberania permanente (GASPAR, 2014, p.209); além disso,

como o petróleo é uma fonte não renovável de energia e as formas de sua extração e a queima

dos combustíveis dele derivados envolvem grande impacto ambiental, sem contar os diversos

conflitos  armados  em áreas  com grandes  reservas  petrolíferas,  o  tema  também tangencia

111 O  Brasil  ratificou  a  convenção,  que  foi  promulgada  através  do  Decreto  4.311/2002.  Para  saber  mais:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4311.htm. 
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muitas questões de Direitos Humanos, tais como o direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado e as já mencionadas “intervenções humanitárias”112. 

No  início,  porém,  o  tema  surgiu  a  partir  de  casos  que  envolviam  contratos  de

exploração  de  petróleo  e  eram  submetidos  a  arbitragem  internacional.  Durante  algumas

décadas, os tribunais arbitrais começaram a discutir questões como: a  competenz-competenz

dos  árbitros  internacionais113,  a  autonomia  e  independência  das  cláusulas  arbitrais114,  a

inexistência (ou vedação) de previsão arbitral no ordenamento dos Estados115, o exaurimento

das  instâncias  locais116 e  a  aplicação  não  consensual  de  cláusulas  arbitrais117.  Todas  elas

contribuíram  para  que  surgisse  a  necessidade  de  regular,  de  forma  mais  específica,  os

contratos de exploração de petróleo. As questões mais decisivas para as primeiras menções a à

existência de uma Lex Petrolea, no entanto, surgiram nas disputas arbitrais em que se discutia

tanto as normas procedimentais aplicáveis quanto as normas materiais.

Em casos como Saudi Arabia v. ARAMCO (1963), British Petroleum Co . (Libya) Ltd.

(BP) v. Government of the Libyan Arab Republic (1979), Algerian State Enterprise v. African

112 Dentre os conflitos mais recentes,  tem-se a Guerra do Golfo (1990-1991), conhecida como “Guerra do
Petróleo”; a Guerra do Iraque, iniciada em 2003 e também conhecida como Segunda Guerra do Golfo, além dos
demais que envolvem o Oriente Médio. De acordo com ROSS (2010) na Ásia, África e Oriente Médio os países
produtores de petróleo são alvos constantes de guerras civis; na América Latina, países como Peru, Venezuela e
México,  têm  enfrentado  várias  rebeliões  armadas  envolvendo  regiões  produtoras  de  petróleo  nas  últimas
décadas.  Na  Colômbia,  a  guerra  civil  que  se  estende desde  a  década  de  1980 também estaria  diretamente
relacionada ao petróleo. Para saber mais: MABRO, R. The fist oil war: implications of the Gulf Crisis in the
Oil  Market. Oxford  Institute  for  Energy  Studies,  1990.  Disponível  em:
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/SP1-TheFirstOil-
WarImplicationsoftheGulfCrisisintheOilMarket-LArcheretal-1990.pdf; Acesso em: 28.10.2015. ROSS, Michael.
Latin  America’s  Missing  Oil  Wars.  UCLA  Department  of  Political  Science,  2010.  Disponível  em:
http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/Latin%20America's%20Missing%20Oil%20Wars.pdf.  Acesso
em: 28.10.2015.
113 Saudi  Arabia  v.  Arabian  American  Oil  Co. (ARAMCO) –  decisão  de  23  de  agosto  de  1958;  Texaco
Overseas Petroleum Co. (TOPCO) & California Asiatic Oil Co. v. Government of the Libyan Arab Republic  –
decisão de 19 de janeiro de 1977 (BISHOP, 1997, p.2). Em ambos os casos os tribunais arbitrais eram ad hoc e
os  Estados questionaram a competência  dos árbitros  para declarar-se competentes  (princípio da  competenz-
competenz).
114 Em casos como TOPCO v. Libya (1978), Libyan American Oil Company (LIAMCO) v. Government of the
Libyan Arab Republic (1979) e All-Union Foreign Trade Association "Sojuznefteexport" v. Joe Oil, Ltd. (1980),
o Estado alegava que o encerramento ou a nulidade do contrato implicariam a ineficácia ou a nulidade das
cláusulas  arbitrais  ali  contidas.  Com  isso,  era  possível  submeter  possíveis  disputas  à  jurisdição  nacional,
contrariando a previsão arbitral (BISHOP, 1997, p. 4).
115 Alguns entes estatais,  notadamente no Irã,  passaram a alegar  que a legislação de seus países  proibia a
utilização de arbitragem e, por isso, as cláusulas arbitrais seriam inválidas, ainda que os contratos assinados
precedessem a vedação. Isso aconteceu em casos como Amoco Iran Oil Co. v. Islamic Republic of Iran (1982) e
Phillips Petroleum Co. Iran v. Islamic Republic of Iran (1982) (BISHOP, 1997, p.6).
116 Em casos como Amoco International Finance Corp. v. Government of the Islamic Republic of Iran (1986), a
NIOC (National Iranian Oil Company) alegou que apesar da cláusula arbitral prevista no contrato, as disputas a
ele relativas deveriam, antes de ser submetidas a arbitragem, passar por um Comitê Especial designado pelo
governo Iraniano (BISHOP, 1997, p. 7).
117 No caso  F.C. & S.C. v. F.D. & S.D (1983 - ICC Case No. 4402), discutiu-se a possibilidade de aplicar a
cláusula arbitral a empresas sócias, filiais e subsidiárias de outra que houvesse acordado a submissão a essa
cláusula (BISHOP, 1997, p. 8).
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State  Enterprise (1979)  e  Elf  Aquitaine  v.  NIOC (1986),  por  exemplo,  discutiu-se  a

importância  de definir  a norma processual  aplicável,  optando-se,  em alguns desses casos,

pelas normas do Direito Internacional. Em termos de aplicação de normas específicas da Lex

Petrolea,  BISHOP (1997, p.14) aponta o caso  Sapphire International Petroleums v.  NIOC

(1957) como leading case da moderna perspectiva sobre temas como expropriação de bens de

concessionárias pelos países concedentes, nacionalização de empresas petrolíferas, etc. 

 Segundo  DZIENKOWSKI;  SMITH  (1989,  p.35),  na  atual  configuração  da  Lex

Petrolea,  a  indústria  do  petróleo  conta  com  os  contratos-tipo,  ou  seja,  contratos  pré-

estabelecidos pelo costume jurídico internacional que, no ramo petrolífero, podem assumir a

forma de contratos de concessão,  contratos de serviço,  contratos de partilha e acordos de

participação.  A arbitragem,  a  seu  turno,  geralmente  segue o  modelo  previsto  na  cláusula

compromissória da AIPN (Association of International Petroleum Negotiators) e é conduzida

em  caráter  confidencial,  uma  vez  que  a  maior  parte  desses  contratos  envolve  segredo

industrial. 

Outra aldeia jurídica global que tem sido citada pela doutrina é a  Lex Informatica.

Como  “nouveaux  intervenants”  das  relações  internacionais,  não  é  possível  deixar  de

mencionar  os  movimentos  sociais  globalizados.  Nesse  sentido,  a  internet  é  hoje  um

instrumento  de  comunicação  que  aproxima  pessoas  do  mundo  inteiro  em  tempo  real,

comprimindo a relação espaço-tempo de forma revolucionária.  Pessoas de todas  as  raças,

gêneros e culturas estão interligadas por meio de sites,  aplicativos de smartphone e redes

sociais. Através da internet, a informação atravessa continentes de forma instantânea e muitas

vezes irrastreável. 

Desde a década de 1990, quando a internet e os telefones celulares começaram a se

popularizar e tornar-se acessíveis à maioria das pessoas, um novo mundo passou a existir: o

mundo  virtual,  um  ambiente  repleto  de  mudanças  cuja  velocidade  é  muitas  vezes

incompatível  com as  formalidades  e  a  burocracia  das  instituições  nacionais  (e  mesmo as

internacionais).  Grupos de pessoas de partes distintas do mundo com opiniões e interesses

afins organizam-se nessa nova realidade, criando revoluções políticas, sociais e culturais.

Somente nos Estados Unidos, de acordo com o Banco Central norte-americano, a área

de Tecnologia da Informação tornou-se o maior e mais lucrativo setor da economia já em

1999,  com taxa de empregabilidade seis  vezes maior  que a média nacional  (FELDMAN,

2002, p. 47). A velocidade com que os computadores pessoais e a internet se espalharam pelo

mundo é espantosa:  o  rádio,  por  exemplo,  demorou 38 anos até  alcançar  a  marca de 50

milhões de usuários; apenas 16 anos depois da venda do primeiro computador pessoal, em
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1973, 50 milhões de pessoas já o possuíam; a conexão à internet passou a ser comercializada

em 1993 – 4 anos depois já contava com mais de 50 milhões de usuários (FELDMAN, 2002,

p. 47). Com a chegada dos notebooks, tablets e smartphones os números tornaram-se ainda

mais assombrosos: em novembro de 2015, 12 anos após sua fundação, a rede social mais

popular  do  mundo,  o  Facebook,  já  contava  com  mais  de  1  bilhão  de  usuários  ativos

diariamente118;  o  aplicativo  de  fotos  pertencente  à  mesma  companhia,  o  Instagram,  com

apenas 5 anos de existência já contava, também em novembro de 2015, com mais de 400

milhões de usuários119;  criado em 2009, o aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp

atingiu em setembro de 2015 a marca de 900 milhões de usuários120.  

O ambiente digital é rápido, portátil e barato (os smartphones se tornaram acessíveis a

grande parte da população; os aplicativos, sites e softwares de comunicação e circulação de

informações,  uma  vez  criados,  são  facilmente  comercializados,  quando  não  distribuídos

gratuitamente). Comparados aos bens de consumo mais desejados até a popularização dos

computadores  pessoais  e  da internet,  uma nova economia  emergiu com o mundo virtual.

Movida pela disseminação de dados comprimidos em bytes, a vida no século XXI depende

inteiramente dessa realidade. De milhões de operações bancárias feitas diariamente através da

rede, às redes sociais em que as pessoas compartilham suas vidas e ao monitoramento de

câmeras de segurança, satélites, usinas nucleares, e outras infinitas possibilidades, tudo passa

por  computadores  interligados  em redes.  Segundo a  IBM, já  em 2012 eram gerados  2,5

quintilhões de bytes de informação na internet a cada dia, o que gerou nos investidores da área

a certeza de que os dados pessoais que aí trafegam são “o novo petróleo, o petróleo do século

XXI”121. 

E assim, a internet serviu de instrumento para mobilizar pessoas em torno da mais

recente  revolução  política  mundial,  a  já  citada  Primavera  Árabe122.  É  através  dela  que  a

sociedade  contemporânea  tende  a  se  organizar  em  grupos  que  apoiam  causas  políticas,

ambientais  e  sociais,  geralmente  liderados  por  organizações  não  governamentais123 ou

118 Disponível em: http://newsroom.fb.com/company-info/. 
119 Dados disponíveis em: http://blog.instagram.com/post/129662501137/150922-400million.
120 Disponível  em:  http://www.usatoday.com/story/tech/2015/09/04/whatsapp-facebook-900-million-mark-
zuckerberg-jan-koum-messenger/71704760/. 
121 Para saber mais: http://tecnologia.terra.com.br/negocios-e-ti/dados-pessoais-que-trafegam-na-internet-sao-o-
novo-petroleo,af7afe32cdbda310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html.
122 Ver nota de rodapé número 93. 
123 Organizações Não Governamentais internacionais são cada dia mais influentes e numerosas. A exemplo,
tem-se a Amnistia Internacional,  o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (reconhecido como entidade  sui
generis no Direito Internacional, assim como a Santa Sé), o Greenpeace, a WWF, a Médicos Sem Fronteiras,
etc. 
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movimentos sociais mais espontâneos como os que levaram ao  Occupy Wall Street124, Stop

Kony 2012125 ou mesmo os grandes protestos que tomaram as ruas do Brasil e da Venezuela

em 2014 e 2015126.

A verdade  é  que  a  tecnologia  da  informação  atingiu  um  patamar  que  desafia  a

soberania nacional e o Estado moderno, pois, ao interligar-se em redes, transcende os limites

nacionais. Além disso, some-se a esse desafio o dinamismo da tecnologia – com o lançamento

de novos produtos  diariamente -  e  a  necessidade do Estado proteger  seus  cidadãos nesse

ambiente. 

De acordo com REINDENBERG (2005, p.1951) definir a jurisdição no âmbito virtual

é um dos debates mais importantes para a permanência do Estado de Direito na Sociedade da

Informação. São questões que envolvem desde propriedade intelectual até a criação de moeda

própria,  passando pelo comércio virtual  e  pela prática irrastreável de crimes por meio da

internet, e também pela proposta de uma Constituição formulada através da rede. 

Com efeito,  em 2011, após a  profunda crise  econômica de 2008, que resultou em

várias acusações de corrupção contra políticos locais, o Conselho Constitucional da Islândia,

em decisão pioneira, abriu aos cidadãos islandeses, através da internet, as discussões para a

criação da nova Constituição do país, adaptando-se a um fenômeno já conhecido no mundo

virtual: o crowdsourcing127. A iniciativa ficou conhecida na mídia e no meio acadêmico como

“crowdsourced  constitution”,  embora  as  votações  do  projeto  tenham  estacionado  no

Parlamento islandês128. 

O exemplo acima, no entanto, dada a sua excepcionalidade e o seu insucesso, visto que

a Constituição islandesa não foi modificada pelo projeto popular, não é a mais importante

amostra  de  como  o  Direito  juspositivista,  monista  e  burocrático,  foi  chacoalhado  pela

124 O  Occupy Wall  Street foi um movimento iniciado no centro financeiro dos Estados Unidos, através da
internet, em setembro de 2011, no alvorecer de mais uma crise econômica mundial. Tal mobilização incitou
pessoas do mundo inteiro a lutar contra a desigualdade social e econômica, gerando um movimento social ainda
maior, o  Occupy, que, em 9 de outubro de 2011 conseguiu mobilizar pessoas em mais de 951 cidades em 82
países. Para saber mais: http://www.forbes.com/sites/tomwatson/2012/09/17/occupy-wall-streets-year/. 
125 Em 2012, a organização Invisible Children, Inc. produziu um pequeno documentário sobre o os horrores das
guerrilhas promovidas pelo exército de crianças liderados por Joseph Kony em Uganda . O filme foi publicado
na rede social Youtube e visto por milhões de pessoas do mundo inteiro, que passaram a apoiar a causa política e
economicamente  através  de  doações  feitas  no  site  da  instituição.   Para  saber  mais:
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/06/joseph-kony-adventure-show-uganda.
126 Para saber mais sobre os protestos na Venezuela: “What lies behind protests in Venezuela?” – BBC Latin
America and Caribbean. Disponível em: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26335287. Acesso em:
09.11.2015. 
127 O termo não tem tradução exata para o português, mas aproxima-se da ideia de “fonte popular” e é usado
sempre que algum projeto é  construído conjuntamente por várias  pessoas no ambiente virtual;  já  quando é
financiado por várias pessoas através da internet, tem-se o “crowdfunding”, ou “financiamento popular”, numa
livre tradução. 
128 É possível acessar a proposta resultante das consultas populares na íntegra em inglês no seguinte endereço:
http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-enska.pdf. Acesso em: 10.11.2015. 
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realidade virtual. No início da popularização da internet, algumas comunidades virtuais se

formaram com o intuito  de clamar por  uma espécie  de “imunidade jurisdicional” para as

atividades praticadas na rede. A ideia não prosperou mas, embora os dias de “separatismo” na

internet tenham esvanecido, isso não significa a inexistência de uma ambiente independente e

com normas próprias.

Como  demonstra  REINDENBERG (2005,  p.1952),  nos  primeiros  casos  levados  a

julgamento perante os judiciários nacionais, empresas de TI como o Yahoo! Inc. clamavam

por imunidade jurisdicional para não ser obrigadas a se submeter às limitações legislativas de

cada Estado em que seus conteúdos eram veiculados129. Com o tempo, no entanto, a questão

da submissão de tais empresas parece ter sido pacificada, já que companhias importantes de

TI como a própria Yahoo! Inc., Google, Facebook, etc., para viabilizar o acesso irrestrito a

pessoas de todo o mundo e, com isso, alavancar seus valores de mercado, tiveram que se

adaptar (voluntária ou compulsoriamente) às restrições jurídicas de cada Estado130.

Não obstante, o maior desafio para o Estado de Direito e o modelo juspositivista da

modernidade, como já previa MEFFORD (1997, p.212) não são as grandes empresas nem

aqueles que desejam agir  de acordo com o ordenamento jurídico,  mas os usuários menos

idealistas e mais inclinados a tratar o espaço virtual como um playground em que as normas

jurídicas, morais e éticas do mundo físico podem ser deixadas de lado. Normas sociais criadas

para  a  rede  tais  como  a  exclusão  de  usuários  por  comportamento  inadequado  já  não

conseguem dar respostas satisfatórias. 

Aqueles  que  querem  fugir  ao  ordenamento  jurídico  dos  Estados,  criando  normas

próprias,  não poderiam ter  encontrado ambiente mais  favorável do que a  internet,  pois,  à

medida que se multiplicam os usuários e com a velocidade que as informações trafegam na

rede, torna-se praticamente impossível rastrear, identificar, tipificar e punir todos os atos que

estejam  em  desacordo  com  a  legislação  de  um  Estado.  Além  disso,  tendo  em  vista  as

diferenças  normativas entre  os  países  e as  consequências aterritoriais  inerentes ao mundo

129 Em um dos casos mais famosos, o Estado francês processou o Yahoo! Inc. por permitir o acesso na versão
francesa de seu site (www.fr.yahoo.com) a um link que redirecionava os usuários para a versão americana do site
que, por sua vez, dava acesso a conteúdo nazista vedado pela legislação francesa. No processo, o Yahoo! Inc.
alegou, sem sucesso, que os tribunais franceses não poderiam exercer sua jurisdição sobre a companhia norte-
americana e conteúdos que, embora disponíveis em seu território, estariam armazenados em sites baseados em
outro território.  A companhia norte-americana perdeu a lide tanto nos tribunais franceses,  quanto nas cortes
estadunidenses, às quais recorreu após ser derrotada na França. 
130 O maior exemplo dessa “adaptação” é a China, que apesar de permitir aos seus cidadãos o acesso à internet,
exerce rígida censura sobre o que circula na rede. Empresas como Google e Facebook, por exemplo, têm parte de
seus  produtos  e  conteúdos bloqueados pelo  governo  chinês.  Para  saber  mais:  KING,  Gary;  PAN,  Jennifer;
ROBERTS,  Margaret  E.  How  censorship  in  China  allows  government  criticism  but  silences  collective
expression.  American  Political  Science  Review.  Harvard,  2013.  Disponível  em:
http://gking.harvard.edu/files/censored.pdf. Acesso em 11.11.2015.

http://gking.harvard.edu/files/censored.pdf
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virtual, o controle de aplicação das normas juspositivistas depende de acordos de cooperação

jurisdicional  que,  quando  existem,  demandam  um  longo  e  custoso  processo  judicial  e

diplomático. 

Nesse sentido, MEFFORD (1997, p. 213) já antecipava que sem o temor de eventuais

repercussões  jurídicas,  o  mundo  virtual  daria  uma espécie  de  “licença”  a  quem quisesse

praticar toda sorte de ilícitos.  Por isso o autor mencionava a urgência da criação de uma Lex

Informatica, embora não soubesse explicar como seria esse Direito, quem escreveria essas

normas e que entidades deveriam zelar pela sua aplicação. Apesar disso, para ele já estava

claro que o direito estatal, baseado em limites jurisdicionais e atrelado à ideia de legitimidade,

não seria suficiente para lidar com a globalidade do mundo virtual.

Quase vinte anos depois do artigo de Mefford, essa regulamentação da internet através

de normas globalmente aceitas ainda não veio porque o debate sobre o tema continua a gerar

divergências. “A internet é, de fato, um ambiente regulável, ou se trata de uma terra nullius

virtual?” questiona SEGURA-SERRANO (2006, p. 194). Para alguns, a internet deveria ser a

terra  dos  “netizens131”,  ou  seja,  um ambiente  livre  de  normas  jurídicas  estatais,  já  que  o

ciberespaço  não  tem limites  territoriais  e  qualquer  tentativa  de  regulamentação  feita  por

Estados soberanos estará  inevitavelmente fadada ao fracasso.  Além disso,  uma vez que o

ciberspaço está em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo, não se submete a

nenhuma jurisdição, e assim nenhum Estado seria mais ou menos merecedor de exercer sua

soberania. 

O que tem prevalecido,  no entanto,  é a visão tradicional segundo a qual os países

devem ter  normas próprias  para  regular  o  mundo virtual.  Assim,  cada  Estado exerce  sua

soberania  nessa  área  e  cria  normas  específicas  destinadas  a  regular  a  vida  civil  e  punir

eventuais ilícitos civis, penais e administrativos132. Não obstante essa regulamentação, como

Mefford já adiantava, o ciberespaço é um ambiente sem fronteiras com terreno muito fértil

para a prática de ilícitos e o surgimento de outras situações que flutuam numa espécie de

“vácuo jurídico”. Dessa forma, ao contrário do que aspirava o autor, o que se viu nos últimos

131 O autor cria um neologismo cruzando as  palavras em inglês “net” (de internet  ou “rede”) e “citizens”
(cidadãos). 
132 Ao  Direito  Internacional,  do  qual  se  poderia  esperar  maiores  iniciativas  nessa  área,  coube  um  papel
coadjuvante. De acordo com SEGURA-SERRANO (2006, p.201) suas inserções se restringiram a temas como a
colisão  entre liberdade  de expressão e  o combate  a  conteúdo agressivo;  questões  relativas  à  escolha  da lei
aplicável; proteção da privacidade dos usuários contra a atuação de empresas de TI e, por último, a questão mais
sensível: a proteção da propriedade intelectual. Apesar disso, no entanto, os marcos normativos utilizados ainda
são muito antigos e a doutrina tem feito esforço para adequá-los à nova realidade. A exemplo disso, veja-se que o
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, principal instrumento normativo em âmbito mundial
para a proteção desses direitos, tem sido adaptado para tornar possível sua aplicação ao mundo virtual (LAND,
2013). 
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anos, dada a ausência de regulamentação global, foi a formação de uma espécie de “direito

alternativo”, uma  Lex Informatica  bem distinta da imaginada por Mefford, mas igualmente

dotada de normas próprias e bastante peculiares. 

Um exemplo  disso  são  as  Free ou  Open  Source  Communities (“Comunidades  de

Código Livre” ou “Aberto”), que têm suas raízes ainda nos anos 1980, quando as companhias

de TI começaram a comercializar ou licenciar seus softwares com código fechado e de forma

independente em relação aos hardwares (antes da massificação dos computadores pessoais, os

softwares eram comercializados junto com os hardwares – p. ex. o sistema operacional de um

computador era uma espécie de extensão deste e não um produto à parte - e tinham código

aberto, podendo ser livremente modificados por seus usuários). 

No início dos anos 1980, surgiu nos Estados Unidos o Projeto GNU, destinado a criar

programas de  software com código aberto, para que todos com interesse na área, os então

denominados  “hackers”,  pudessem modificá-los.  O  principal  produto  desse  projeto  foi  o

sistema operacional  Linux,  que serviu de base para o sistema  Android,  que desde o início

dessa década roda em boa parte dos smartphones do mundo (METZGER, 2012, p. 362).  

Desde então, tornou-se comum a formação de comunidades voltadas a desenvolver

softwares de código aberto, livres do ônus financeiro decorrente da propriedade intelectual.

Tais comunidades desenvolveram diversas formas de licença de uso voltadas a esse tipo de

bem, dentre as quais a mais utilizada é a  GNU GPL – General Public License, criada pelo

Projeto GNU. Com elas, os usuários e programadores ficam livres para usar, copiar, modificar

e  distribuir  o  software (caso houvesse o pagamento  de  royalties,  na  maioria  dos  casos  o

usuário só poderia usar o produto, sendo vedada a sua cópia, modificação ou distribuição),

atendo-se  somente  ao  dever  de  replicar  a  licença  original  (e  todas  as  questões  a  ela

relacionadas, tais como garantia e responsabilidade civil, por exemplo) quando de sua cópia,

distribuição  ou  modificação.  Com  isso,  licenças  dessa  natureza  geraram  as  “copyleft

provisions”, ou seja, a obrigação de continuar uma espécie de “cadeia de softwares livres”, já

que programas derivados de outros programas de código aberto têm que, necessariamente, ser

também  programas  livres  de  royalties,  gratuitos  para  os  usuários.  Outras  licenças  mais

liberais,  no  entanto,  como  as  chamadas  “licenças  BSD”,  não  prevêem  nem  mesmo  a

obrigação de sua replicação para os usuários (METZGER, 2012, p. 362). 

Essa  iniciativa  do  mundo  virtual,  que  contraria  toda  a  dinâmica  da  propriedade

intelectual  (e,  consequentemente,  vai  de  encontro  à  legislação  tradicional  sobre  o  tema)

impulsionou o desenvolvimento de comunidades semelhantes em outros setores do mundo

virtual. Os dois maiores exemplos são o Creative Commons e a Wikipedia. 
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O Creative Commons, grupo fundado em 2001 por entusiastas das licenças livres de

royalties,  notadamente professores de Direito norte-americanos, elaborou contratos-tipo de

propriedade intelectual que possibilitam sair do padrão “todos os direitos reservados” para um

modelo alternativo, a que chamam de “alguns direitos reservados”, permitindo ao autor do

trabalho (música, fotografia, artigos científicos, etc.) a escolha de um modelo de direitos sobre

a propriedade intelectual geralmente distinto daquele previsto em sua legislação de domicílio.

Por ele, o autor não precisa recorrer ao domínio público para tornar gratuita a utilização e

reprodução de seu trabalho, evitando assim que, apesar da ausência de pagamento de direitos

autorais, os devidos créditos não lhe sejam atribuídos. As licenças do grupo variam desde as

mais restritivas, com cláusulas “share-alike”, que funcionam com as copyleft da GNU GPL,

obrigando sua replicação, até outras mais liberais, que permitem o uso para fins comerciais133.

Outro exemplo dessa iniciativa é a Wikipedia, a enciclopedia online escrita através da

colaboração comum da sociedade virtual, numa espécie de crowded iniciative, à semelhança

da proposta de reforma da Constituição islandesa abordada acima. As licenças que incidem

sobre o conteúdo da Wikipedia são do tipo  creative commons e GNU  Free Documentation

License, essa última um desdobramento da GNU GPL.

Além da arquitetura jurídica desses contratos e licenças e do seu caráter anacional,

chama atenção ainda o fato de que os trabalhos desenvolvidos sob essa perspectiva envolvem

pessoas  espalhadas  pelos  quatro  cantos  do  mundo.  Assim,  quem  trabalha  com  material

licenciado nesses moldes, muitas vezes desenvolve verdadeiras colchas de retalho jurídicas,

porque, além de gerar sua própria licença de uso sobre a obra ou produto, ainda agrega partes

de trabalhos de autores distintos, provenientes de Estados distintos e com licenças que, apesar

de livres, podem ser distintas (como as diferentes licenças elaboradas pelo creative commons

e a GNU Free Documentation License, por exemplo). Com isso, surge a inevitável questão de

como esses contratos poderiam se encaixar na jurisdição de um país, adequando-se ao seu

ordenamento jurídico, principalmente porque as partes envolvidas dificilmente escolhem a lei

aplicável em caso de conflito, já que um dos motivos que impulsionam esses contratos é a

fuga ao modelo tradicional de direitos de propriedade juspositivo. 

 Decerto,  em casos  como o  mencionado,  a  legislação de  cada  país  dará  respostas

distintas, como já o fazem, por exemplo, a  Austrian Bundesgesetz über das internationale

Privatrecht  de  1978  (O  Ato  Federal  de  Direito  Internacional  Privado  Austríaco)  e  o

Hungarian Act on Private International Law de 1979, da Hungria (METZGER, 2012, p. 365).

Assim como essas normas, as cortes alemãs e francesas aplicam o Direito do domicílio do

133 Para saber mais: https://creativecommons.org/licenses/. Acesso em 19.11.2015.
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licenciado.  Tais  respostas  da  legislação  nacional,  no  entanto,  ainda  não  atendem

adequadamente  a  diversas  questões  e  a  tendência  é  que,  com a  formação cada  vez  mais

frequente  de  comunidades  virtuais  de  usuários  criando  produtos  e  obras  em  regime  de

inovação  aberta  (open  inovation),  cocriação  (crowdcreation  e crowdsourcing)  e

coinvestimento (crowdfunding),  essas respostas típicas do juspositivismo sejam ainda mais

ineficientes. 

Além  das  questões  relativas  à  propriedade  intelectual,  o  mundo  virtual  também

exacerbou a aplicação do Direito do Comércio Internacional.  Uma vez que o ciberespaço

permitiu  a  redefinição  do contexto  espaço-tempo,  o  comércio  internacional  que  já  vinha,

desde a segunda metade do século XX, num movimento ascendente e sem retorno, rompeu de

vez todas as barreiras nacionais e fronteiriças. O processo de negociação foi informatizado e

quase  todas  as  etapas  comerciais  são  realizadas  virtualmente,  o  que  gerou  um ponto  de

convergência entre as duas aldeias jurídicas, o chamado “e-bussiness”. 

Uma vez que o tema já foi abordado na primeira parte do trabalho, no entanto, esse

aspecto  não  será  novamente  discutido.  Um ponto  muito  relevante  a  ele  relacionado,  não

obstante,  merece  atenção  em virtude  da  crescente  importância  para  o  Direito:  os  meios

virtuais de troca de moeda e transações financeiras. Ora, uma vez que o comércio virtual é um

realidade inafastável, o pagamento de transações dessa natureza também é feito virtualmente e

apesar de grande parte (senão todas) das instituições financeiras do mundo disponibilizar de

ambiente virtual para transações realizadas de acordo com a legislação dos países onde estão

sediadas  ou  têm  filiais,  o  ciberespaço  possibilitou  o  surgimento  de  figuras  atípicas,  as

instituições que operam com moeda virtual e garantem o anonimato das transações. 

São essas, e não as instituições financeiras tradicionais, que geram arrepios nos juristas

e  colocam  em  cheque  o  esforço  dos  Estados  e  seus  ordenamentos  jurídicos.  Dentre  as

principais  moedas  virtuais,  atualmente  estão  o  Bitcoin,  o  Litecoin  e  o  Ethereum.  Pela

importância e volume de transações, no entanto, opta-se aqui pelo exemplo do Bitcoin para

ilustrar o problema. 

Com milhares de instituições pelo mundo que operam como verdadeiras corretoras de câmbio,
a moeda virtual Bitcoin movimenta diariamente mais de quarenta milhões de dólares e tem
milhões de usuários no mundo inteiro. Como toda moeda nacional, tem sigla e cifrão - BTC ou
XBT e  ฿ - e sua cotação pode ser medida em quaisquer outras moedas, tais como dólar, euro ou
real. Surgiu em 2008 e tem por base um software  de código aberto, que permite ao usuário
que o tenha instalado em seu dispositivo, cadastrar-se e começar a operar com a moeda. 

A ideia do sistema é eliminar os bancos como intermediários do pagamento e fazer

com que os próprios usuários sustentem todo o processo através de uma tecnologia já muito
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utilizada  para  compartilhamento  de  arquivos  de  todo  gênero,  a  tecnologia  peer-to-peer

(P2P)134.  Por esse sistema, apesar de atuar virtualmente, a moeda acaba funcionando como se

as transações fossem feitas ao vivo, no mundo real, sem qualquer intermediação bancária.

Assim, se A vende seus produtos pela internet e aceita o Bitcoin como forma de pagamento,

para o cliente B utilizar essa moeda virtual é necessário apenas que ele tenha uma conta de

Bitcoins,  a  quantidade  de  Bitcoins  que  A pede  pelo  seu  produto  e  o  software P2P de

transferência.  Ou  seja,  não  há  intermediários,  é  como  se  A pagasse  em  dinheiro  vivo

diretamente a B – o que não ocorreria caso qualquer outra forma de pagamento virtual fosse

escolhida por B, como depósitos ou boletos bancários e cartões de débito ou crédito.

A  facilidade  desse  meio  de  pagamento,  chamado  de  ¨criptomoeda¨135 pelos

economistas,  no  entanto,  gera  uma série  de  repercursõe  jurídicas  que,  com o  tempo  e  o

crescimento dessas operações, se tornarão um grande desafio para o monismo juspositivista.

Segundo  CHRISTIN;  MOORE  (2013,  p.25),  o  uso  de  Bitcoins  começou  a  crescer

principalmente  com  a  crise  financeira  de  2008,  já  que  a  moeda  virtual  não  passa  por

instituições financeiras e é controlada pelo próprio mercado, sem uma autoridade central, de

forma totalmente descentralizada, flutuando de acordo com a oferta e procura dos usuários.

Com isso, não se submeteria às inferências dos Estados (tais como confisco e congelamento

de poupanças) e nem a práticas de emissão de moeda com fins inflacionários, comuns em

tempos de instabilidade econômica. Além disso, também não sofreria, de forma significativa,

o impacto das crises em instituições financeiras privadas, pois nem mesmo a decretação de

falência dessas instituições inviabilizaria o sistema virtual. 

Em estudo publicado no final de 2014, o Banco da Inglaterra, um dos mais antigos do

mundo moderno, analisou o impacto, a peculiaridade e a importância das criptomoedas para a

134 Essa tecnologia ficou mundialmente conhecida não apenas pela inovação, mas principalmente por questões
de direitos autorais. Em 1999, com a disseminação de softwares de compartilhamento, principalmente o Napster,
popularizou-se a formação de redes P2P, que funcionam da seguinte forma: uma vez que mais de um usuário
tenha o software de compartilhamento instalado em seu dispositivo (computador, tablet, celular), esse usuário se
torna, ao mesmo tempo, receptor e fonte para a distribuição de arquivos. Os arquivos que já estão integral ou
parcialmente em seu dispositivo passam a ser distribuídos para outros usuários através da sua máquina, numa
verdadeira rede de distribuição recíproca. A tecnologia revolucionou o modo como se baixavam arquivos da
internet,  tornando o processo infinitamente mais rápido porque se antes os arquivos,  para ser baixados pelo
usuário, precisavam estar integralmente disponíveis em um site ou programa, com essa tecnologia o arquivo é
dividido em milhares de partes divididas em “pacotes” de dados e à medida que cada usuário recebe esses
pacotes, ele se torna também um distribuidor das partes do arquivo. 
135 Essas moedas virtuais são chamadas de “criptomoedas” por causa de seu funcionamento, pois, enquanto as
moedas  tradicionais,  impressas  em  papel-moeda,  utilizam-se  de  vários  mecanismos  de  segurança  em  sua
impressão (tais como marcas d’água, impressão a laser, alto relevo, etc.) para evitar falsificação, as moedas
virtuais,  como não  são impressas,  utilizam-se  do mecanismo padrão de  segurança  em operações  virtuais:  a
criptografia. Com isso, os dados que circulam através da tecnologia P2P são criptografados e verificados por
cada “nó” da rede, o que torna o sistema mais seguro e protegido contra fraudes, permitindo a confirmação da
titularidade do detentor da moeda e evitando a dupla utilização. 
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economia atual, bem como o crescimento dessa tendência. Destacou, dentre outras questões,

que  esse  avanço  tecnológico  é  revolucionário  por  trazer  a  ideia  dos  bancos  de  dados

distribuídos (distributed ledger – no sistema de Bitcoin são conhecidos como “blockchain”)

para funcionar como livro-razão do sistema, descentralizando todas as operações, que não

necessitam de um sistem institucionalizado e centralizado de confiança para que as operações

sejam válidas e fungíveis (ENGLAND, 2014a, p.262). 

Para  comparar,  o  sistema  monetário  tradicional  tem  nos  bancos  privados  e

principalmente  nos  Bancos  Centrais  dos  países  (que  muitas  vezes  não  são  instituições

financeiras, mas órgãos ou autarquias estatais), a fixação de um sistema de confiança baseado

no lastro da moeda (ou seja, o seu equivalente em outro meio de pagamento, geralmente o

ouro). Segundo o estudo, o modelo, que envolve conhecimentos que vão além da tecnologia

peer-to-peer e  englobam  a  teoria  matemática  dos  jogos,  é  promissor,  já  que  mesmo  os

sistemas de pagamento e as moedas tradicionais hoje só existem virtualmente136, apesar de ser

controlados pelo critério da confiança em uma autoridade central.  

 Uma vez que o sistema ainda é muito recente e promissor, e exatamente por isso, o

debate jurídico sobre o tema é incipiente, quando não inexistente. Apesar disso, no entanto,

muitas questões a ele relacionadas desafiam (e o futuro certamente estenderá esses desafios) o

monismo juspositivista. Ora, se o sistema carece de uma autoridade central para controlá-lo,

certamente  não  se  submete  ao  ordenamento  jurídico  de  nenhum Estado  ou a  normas  do

Direito Internacional, mas somente às regras do mercado. Ocorre que a Economia tradicional,

atrelada a instituições oficiais (nacionais e internacionais), tem sua atividade regulamentada

através  da  vasta  legislação  que  viabiliza  o  funcionamento  minimamente  equilibrado  do

sistema, incluindo questões que vão desde a reserva do lastro monetário até a prevenção e

punição de ilícitos civis, penais e administrativos na área financeira. 

O sistema de criptomoedas descentralizadas, por sua vez, não se submete a nenhuma

legislação  dessa  natureza  e  continua  operando  livremente,  sem  que  qualquer  Estado  ou

instituição  possa  impedir  o  seu  funcionamento,  já  que  a  inexistência  de  uma  ou  mais

autoridades controladoras torna impossível o rastreamento das transações, que ocorrem de

forma irreversível e com garantia de anonimato. Nesse contexto, além de todas as questões de

Direito Financeiro, Econômico, Administrativo e Constitucional envolvidas, ainda existem as

questões  cíveis,  atinentes  aos  contratos  de  compra  e  venda,  prestação  de  serviços,

136 Por questões operacionais e econômicas, como a maioria das transações contemporâneas já é feita apenas
virtualmente, não há necessidade de impressão do papel moeda, basta apenas o registro digital controlado pelas
autoridades dos países. 
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responsabilidade civil, proteção ao consumidor e etc., que naturalmente surgirão sempre que

as criptomoedas forem utilizadas como meio de pagamento. 

Outro  ponto  que  já  preocupa  sensivelmente  é  a  utilização  de  criptomoedas  para

lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Como aponta BÖHME at al. (2013, p.

1), o sistema do Bitcoin tem levantado suspeitas de facilitação dessa espécie de crime, em

virtude das seguintes características:  1) anonimato (ou semi-anonimato) e irreversibilidade

das transações, que uma vez realizadas não podem ser desfeitas, pois ocorrem em tempo real;

2) sua popularidade no mercado negro, sendo a forma de pagamento mais utilizada; 3) sua

associação a diversos casos de fraude financeira137. 

O anonimato ou semi-anonimato do Bitcoin funciona da seguinte forma: cada usuário,

ao criar uma conta, não se utiliza de sua identidade real, mas de um pseudônimo, e uma vez

que o mesmo usuário pode abrir  diversas  contas  com pseudônimos distintos,  pode tornar

impossível sua identificação no mundo físico. Na verdade, as transações com Bitcoins não são

exatamente anônimas, já que ficam registradas nos bancos de dados distribuídos e são de livre

acesso  ao  público;  o  anonimato  reside,  de  fato,  na  impossibilidade  de  rastrear  os  reais

detentores dos pseudônimos (e, consequentemente, proprietários de contas de Bitcoins). E aí

fica claro que uma moeda que não sofre regulamentação de nenhum ordenamento jurídico

nacional,  sendo  dotada  de  normas  próprias  e  flexíveis,  e  cujas  transações  dão  aos  seus

usuários uma espécie de “garantia de anonimato”, acabou se tornando um grande atrativo para

criminosos (BÖHME at al., 2013, p. 4). 

Apesar disso, no entanto, ainda é muito difícil quantificar e qualificar os danos. Se o

crime de lavagem de dinheiro já é difícil  de ser identificado quando os criminosos usam

moedas reais, pessoas físicas e jurídicas e o sistema financeiro institucionalizado, o que dizer

quando ele é praticado pelo meio virtual, através de contas irrastreáveis? Com um sistema

próprio de normas e ausência de regulamentação, as criptomoedas certamente serão um dos

desafios mais enigmáticos para o modelo jurídico monista. 

Além dele, no entanto, o maior desafio para o Direito em sua configuração atual talvez

sejam  os  ilícitos  (principalmente  os  de  natureza  penal)  praticados  no  ambiente  virtual.

Enquanto a legislação e a burocracia do aparelho estatal ainda engatinham no combate aos

crimes  virtuais,  os  criminosos  são  cada  dia  mais  sofisticados  e  atualizam  seus  métodos

diariamente. Com ilícitos que vão desde a invasão de dispositivos informáticos até o roubo de

137 Para saber mais: MICK, J. Pirateat40 Makes Off 5.6M USD in BitCoins From Pyramid Scheme , 2012.
Disponível em: http://www.dailytech.com/pirateat40/article25538.htm. Acesso em: 20.11.2015; M. Santora, W.
K. Rashbaum, and N. Perlroth.  Online currency exchange accused of laundering $6 billion, Maio de 2013.
Disponível  em:  http://www.nytimes.com/2013/05/29/nyregion/liberty-reserve-operators-accusedof-money-
laundering.html?pagewanted=all&_r=0. Acesso em: 20.11.2015.  
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páginas  e  contas  de  sites  e  redes  sociais,  passando  pelas  fraudes  financeiras,  redes  de

terroristas, exploração sexual e tráfico de pessoas, pedofilia, pirataria e crimes contra a honra,

apenas para exemplificar, os crimes cometidos virtualmente podem transitar num ambiente

intangível aos ordenamentos jurídicos nacionais. 

Para  ilustrar  o  problema,  três  exemplos  se  mostram  contundentes:  a  cultura  do

compartilhamento e a pirataria, o Wikileaks e a Deep Web. No primeiro caso, de acordo com

BEYER e MCKELVEY (2015, p.891) a pirataria digital já pode ser considerada muito mais

como um desafio à autoridade dos Estados do que como simples ilícito civil  e penal.  Na

verdade, ela se tornou um componente chave no desenvolvimento de uma plataforma política

defensora de ideais fundados na cultura colaborativa, na organização social não-hierárquica e

na  sociedade de redes.  Não se trata  mais  apenas  do binômio licitude x ilicitude,  mas da

oposição entre o Estado e os detentores dos direitos autorais, de um lado; e de outro, boa parte

da sociedade que,  apesar  de não defender esses valores de forma consciente,  apoia-os de

forma inconsciente ao defender uma espécie de “cultura de livre compartilhamento de dados”.

É que a  construção do Estado Moderno,  de sua estrutura de poder e  do monismo

juspositivista, como visto desde o início do capítulo, tem relação intrínseca com a defesa do

direito de propriedade. E se antes a propriedade era majoritariamente territorial, física; hoje

ela é intelectual,  virtual.  Nada mais  lógico,  então,  que o Estado defenda ferrenhamente a

propriedade intelectual, porque, além de garantir o direito de propriedade, vigiar o tráfego de

dados que circula na rede ainda proporciona vantagem estratégica, já que o conhecimento e a

informação se tornaram o “ouro negro” da Era da Informação.

A tendência da sociedade no mundo inteiro, no entanto, parece ir de encontro à postura

estatal,  pois além do que a doutrina estrangeira tem chamado de “hacktivism” ou “cultura

Hacker” (LARSSON et  al.,  2014, p.  176),  a  pirataria  digital  envolve milhões  de pessoas

comuns do mundo inteiro, que se utilizam da já mencionada tecnologia  peer-to-peer (P2P)

para distribuir arquivos protegidos por direitos autorais, com ou sem fins lucrativos. Ademais,

com o avanço das tecnologias de transmissão de dados, multiplicaram-se assustadoramente os

serviços  de  streaming  de  áudio  e  vídeo  online,  que  dispensam o  download do  arquivo,

permitindo que o receptor tenha acesso direto e gratuito ao conteúdo em tempo real. 

A cultura do livre compartilhamento (ou “cultura da cópia”) cresce diariamente e dilui

a  percepção  de  ilicitude  da  pirataria  digital.  Além  disso,  a  legislação  dos  países  não  é

uniforme na definição dos ilícitos relacionados aos direitos de propriedade intelectual e as

tentativas  de  unificar  a  legislação  através  de  tratados  ou  declarações  internacionais  que
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tornem ilegais ou criminalizem o compartilhamento de arquivos protegidos para fins privados

têm falhado devido à massiva pressão popular138.   

Segundo KARAGANIS e  RENKEMA (2013, p. 3), com dados de 2013, praticamente

a metade dos adultos nos Estados Unidos e na Alemanha copiam, compartilham e baixam

músicas, filmes, séries e todo tipo de arquivo digital; entre os jovens adultos, esse número

cresce e chega a setenta por cento. Em ambos os grupos, pelo menos cinquenta por cento da

população é contra punições de qualquer espécie para o compartilhamento não autorizado de

arquivos. 

De acordo  com BEZERRA (2014,  p.  43),  em estudo realizado  pelos  institutos  de

pesquisa Ipsos e Ibope, cerca de 8,2% da população brasileira baixava música pela internet já

em 2005; em 2010, cerca de 55% da população urbana consumia filmes piratas, quer através

dos DVDS piratas vendidos livremente em quase todos os grandes centros urbanos, quer por

meio de downloads, quer através de streaming de vídeo online. 

Os altos percentuais se dão em virtude de vários motivos, dentre eles o fato de que na

maioria dos países da Europa (dentre eles a Alemanha) e da América Latina (dentre eles o

Brasil),  o compartilhamento de arquivos protegidos por direitos autorais  em si  não é,  em

regra,  ilegal (embora sua exploração comercial o seja). Além disso, a ideia por trás dessa

tendência  é  poderosa  e  persuasiva:  a  cultura  pode,  finalmente,  ser  transformada em uma

grande e  universal  biblioteca compartilhada por  todos de forma instântanea,  automática e

muito difícil de ser controlada.

A força dessa ideia é tamanha que em países como Suécia e Alemanha surgiram e

cresceram, nos últimos dez anos, partidos políticos que levantam deliberadamente a bandeira

da pirataria. O caso sueco é o mais conhecido porque por trás dele está o maior banco de

dados de arquivos pirata do mundo, que resiste com grande força a todas as investidas de

Estados e empresas para tentar tirá-lo do mundo virtual: o Pirate Bay. 

138 Segundo CABRAL (2015, p.  83),  as iniciativas que visam constranger a partilha de arquivos para fins
particulares  têm sido  reiteradamente  impopulares  e  alvo  de  resistência.  Como exemplo,  tem-se  os  recentes
movimentos contra projetos de lei norte-americanos apelidados de  “SOPA - Stop Online Piracy Act” e “PIPA -
Protect IP Act”, ocorridos nos Estados Unidos e cujo objetivo era impedir a aprovação de legislação mais severa.
Com os protestos, a votação foi postergada e a adesão parlamentar esvaziada. Outro exemplo foi a derrota do
ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement no Parlamento Europeu, em 2012, após protestos em várias cidades
europeias. O tratado, que visava o recrudecimento do combate, dentre outros, ao compartilhamento de arquivos
protegidos, foi relatado como uma ameaça às liberdades civis garantidas na UE, e, portanto, rejeitado por 478
votos (contra 39 a favor e 165 abstenções). Para saber mais: Acta down, but not out, as Europe votes against
controversial  treaty.  Disponível  em:  http://www.theguardian.com/technology/2012/jul/04/acta-european-
parliament-votes-against. Acesso em 30.11.2015 
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Em 2003, a organização anti-direitos autorais  Piratbyrån  (“The Bureau of Piracy”)

lançou  o  site  “The  Pirate  Bay”,  hoje  considerado  o  maior  banco  de  dados  de  arquivos

bittorrent, o protocolo mais usado para  compartilhamento  peer-to-peer. Com o logotipo de

um navio pirata, o site descreve não apenas seu funcionamento, mas a forma de pensar do

movimento, alertando que qualquer notificação judicial ou extrajudicial acerca de violação de

direitos  autorais  será  imediatamente  publicada  e  ridicularizada  no  site,  que  também

disponibiliza um fórum para que seus usuários possam trocar mensagens e debater questões

políticas e legais relacionadas ao tema (MIEGEL; OLSSON, 2008, p.204). 

A polêmica em torno do assunto, no entanto, se intensificou quando, em 2006, foi

fundado o Piratpartiet (Partido Pirata, criado em 01 de janeiro), que em menos de um dia já

contava com mais de dois mil filiados. Logo depois de o partido Social Democrata sueco

conseguir aprovar uma lei que tornava ilícito o compartilhamento de material protegido por

direitos autorais, a polícia sueca fez uma busca contra os administradores do site, apreendeu

mais de cem servidores (muitos deles sem nenhum conteúdo protegido por direitos autorais) e

prendeu três pessoas. 

Com fortes indícios de que a ação teria sido ilegal e só teria acontecido em virtude da

pressão  política  dos  Estados  Unidos  (que  agira  em  defesa  de  grandes  companhias

cinematográficas), grande foi a mobilização social em favor dos “piratas”, o que impulsionou

o Piratpartiet, que cresceu a ponto de influenciar partidos políticos em mais de 42 países e

conquistar  um  cadeira  nas  eleições  para  o  Parlamento  Europeu,  em  2009  (JÄÄSAARI;

HILDÉN,  2015,  p.9).  Apesar  de  os  partidos  pirata  terem  fracassado  nas  eleições  ao

Parlamento Europeu de 2014, no entanto, os embates jurídicos em torno do tema permanecem

e sites de compartilhamento e  streaming de arquivos protegidos são forçados a cessar suas

atividades; mas enquanto a lenta e burocrática estrutura estatal luta para derrubar um site, no

dia seguinte aparecem dez da mesma natureza139, geralmente hospedados em servidores que

139 Um exemplo disso foram as inúmeras vezes que o próprio The Pirate Bay (http://thepiratebay.se) já teve que
sair do ar, todas decorrentes de medidas judiciais. Segundo CABRAL (2015, p. 83) logo após a primeira derrota
judicial, o site investiu no sistema DHT – Distributed Hash Table ou “Sistema de Tábuas Distribuídas”,  com o
objectivo  de  poder  armazenar  apenas  magnet  links (links  magnéticos  –  endereços  virtuais  que  conectam o
usuário diretamente ao arquivo – ou pacote de arquivo – desejado, sem necessidade de servidores intermediários)
e descartar o tracker (rastreador) que lhe servia de apoio. Tudo isso para o site tornar-se mais “leve” e permitir a
migração rápida de servidores, caso necessário. A perda ou bloqueio ao domínio também é frequente e ocorreu
recentemente, após condenação pela justiça sueca em dezembro de 2014. Não obstante, no dia seguinte, seus
administradores criaram nove outros domínios para hospedar o antigo conteúdo. Como essa não é a primeira vez
que o site é tirado do ar, sempre que reaparece traz consigo o logotipo “The Hydra Bay”, em referência à Hidra
de Lerna, o monstro da mitologia grega que, ao ter uma de suas cabeças cortada, regenerava-se e, em seu lugar,
duas novas cabeças surgiam. Nesse mesmo espírito de luta contra as  autoridades,  ainda segundo CABRAL
(2015, p.84) “(…) com vista a ultrapassar os bloqueios judiciais, múltiplos utilizadores, à semelhança do que
sucedeu com o Wikileaks, montaram mirrors  e proxies para que os internautas dos países em que se encontra
bloqueado possam aceder-lhe facilmente. Para além disto, a própria equipa do site lançou também o chamado
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garantem o anonimato ou servidores virtuais (a famosa ¨nuvem de dados”), cuja estrutura

física geralmente é mantida em sigilo e longe da vigilância estatal140.

Outro exemplo contundente, que também desafia ordenamentos jurídicos estatais é o

Wikileaks, que seu fundador, Julian Assange, faz questão de definir não como um simples

“site”, mas como um “mecanismo” que visa a “maximizar o fluxo de informações” (FORTE,

2015, p.187). Com efeito, hospedado no domínio “www.wikileaks.org”, o site é apenas um

canal de divulgação para a organização jornalística sem fins lucrativos que leva o mesmo

nome. Fundado em 2006, ficou mundialmente conhecido em 2010, quando começou a revelar

segredos  de  Estado  norte-americanos,  vazando  documentos  oficiais  sobre  a  guerra  do

Afeganistão e outros que comprovavam uma vasta rede de espionagem por parte do governo

estadunidense, que vigiava de e-mails trocados entre cidadãos comuns a chefes de Estado de

outros países141. 

A partir daí, o Wikileaks (“to leak” de “vazar”), que opera na Suécia em virtude da

legislação mais protetiva, tornou-se referência em vazamento de informações e documentos

ultrassecretos e seu fundador,  Julian Assange,  depois de ser acusado da prática de crimes

sexuais  pela  polícia  australiana  e  de espionagem e traição  pelo  governo norte-americano,

desde 2012 vive em asilo  diplomático na embaixada do Equador em Londres142,  de onde

continua a dirigir a organização.

Segundo FORTE (2015, p.195), o WikiLeaks, com sua atividade contínua de vazar

documentos  secretos  de Estados  e  desafiar  suas  legislações  e  sua  logística,  tornou-se um

problema que a então secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, assegurou ser

“um ataque à comunidade internacional”. É que não obstante o isolamento físico de Julian

Assange,  o  Wikileaks  se  mostrou  uma  organização  bem  articulada,  com  informantes  e

The Pirate Browser que permite aos utilizadores interessados aceder sem complicações ao site”. Esse último
artifício consiste na criação de um navegador próprio (browser) criptografado, que se utiliza da Deep Web para
acesso à internet. Para saber mais: Gilbert, David. The Pirate Bay back online in cloned version. International
Business  Times.  http://www.ibtimes.co.uk/pirate-bay-back-online-cloned-version-1479702.  Acesso  em
25.11.2015.  Outro exemplo foi  a  prisão,  no Brasil,  em novembro de 2015, dos administradores  de um dos
maiores  sites  de  streaming de vídeo pirata  online do país,  o www.megafilmeshd.net,  com mais  de sessenta
milhões de acessos mensais. Embora o site tenha sido retirado do ar, outros permanecem online com o mesmo
conteúdo e outros surgiram como forma de revanche, seguindo a mesma filosofia do “efeito Hidra” do “The
Hydra  Bay”.  Para  saber  mais:
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2015/11/20/internas_viver,611612/sites-piratas-
continuam-a-exibir-filmes-e-series-apesar-de-o-mega-filmes-hd-ser-tirado-do-ar.shtml. Acesso em 25.11.2015.  
140 Para  saber  mais:  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2479299/Second-floating-Google-data-center-
spotted-Maine.html; http://www.wired.com/2014/09/yann-mingard-deposit/. Acesso em 25.11.2015
141 Para saber mais: http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/w/wikileaks/index.html.
Acesso em 26.11.2015.
142 A declaração do governo do Equador sobre a  aceitação do pedido de asilo está  disponível  no seguinte
endereço: http://www.mmrree.gob.ec/2012/com042.asp. Acesso em 27.11.15
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colaboradores  espalhados pelo mundo e uma rede  de servidores  descentralizada  capaz  de

guardar informações cruciais para diversos Estados e dar suporte ao seu vazamento143. 

E apesar de todas as tentativas de impedir seu funcionamento, a organização continua

a operar livremente e desafiar ordenamentos jurídicos nacionais – e quanto a isso, não há

muito que os Estados possam fazer já que certamente o “efeito Hidra”144 ocorreria caso o

Wikileaks deixasse de existir145, pois não se trata mais de “um site” com esse ideal, mas de

uma nova prática, conhecida pelo termo “WhistleBlowing”, fundada em ideais políticos de

transparência que questionam a existência de “segredos de Estado”146.

Além da cultura do compartilhamento e do Wikileaks, há que se mencionar ainda,

dentro dessa  Lex Informatica, o mundo paralelo da internet que não se submete a qualquer

regulamentação ou norma jurídica nacional  ou internacional.  O mundo que pouquíssimos

conhecem e ainda permanece um enigma para todas as formas de poder institucionalizado: a

Deep Web e, principalmente, a Darknet. 

Como  o  nome já  sugere,  a  Deep  Weeb é  a  camada  mais  “profunda”  da  internet,

também  conhecida  como  “Invisible  Web” (  Rede  Invisível)  ou  “Hidden  Web”  (Rede

Escondida),  composta por endereços eletrônicos “não indexados”,  inacessíveis através dos

mecanismos de busca e navegadores tradicionalmente utilizados para o acesso à rede. É como

se os sites acessados normalmente pelas pessoas (sites de busca, jornais, bancos, lojas, blogs,

universidades, etc.) fossem apenas a ponta de um imenso iceberg, ou, como os especialistas

de TI costumam dizer, a “Surface Web”, ou seja, numa livre tradução, a “Superfície da Rede”.

SUI et al. (2015, p.4) apontam que eese mundo de sites “não indexados” é estimado em 400 a

500 vezes o número de sites indexados. Ou seja, para cada site que aparece em mecanismos

de busca como o Google, existem cerca de 400 a 500 que não aparecem. 

A existência da  Deep Web em si não é ilegal e retrocede aos anos 1990. Qualquer

possuidor de um domínio pode, ao publicar seu site, escolher, por diversas razões, não indexá-

lo  aos  mecanismos  de  busca  tradicionais,  Assim,  a  Deep  Web,  tal  qual  a  Surface  Web,

143 “Milhares de utilizadores da Wikileaks ofereceram os seus servidores para alojar cópias do site principal
enquanto um número ainda maior publicitava através das redes sociais os novos endereços do website e suas
cópias. O medo de represálias e ânsia por fugir aos controlos governamentais levou alguns a deslocarem-se para
as  Darknets,  bem  como  a  utilização  do  protocolo  Bittorrent  para  partilha  dos  ficheiros  divulgados  pela
organização impossibilitou a retirada dos documentos da Internet e dificultou a identificação dos responsáveis
pela partilha destes”. (CABRAL, 2015, pp. 80-81)
144 Ver nota de rodapé 136. 
145 Surgiram tantos sites especializados em “vazar informações” depois do fenômeno Wikileaks que foi criado
um  diretório  de  sites  dessa  natureza:  http://leakdirectory.org/index.php/Leak_Site_Directory.  Acesso  em
27.11.2015.
146 “O apelo a lealdades é recorrente nos responsáveis por WhistleBlowing. Julian Assange defende que a única
razão para uma organização poderosa manter segredos é por saber que o público se oporia a eles.” (CABRAL,
2015, p. 79)
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comporta  todo  tipo  de  conteúdo  (legal  e  ilegal);  a  grande  diferença,  no  entanto,  é  que

enquanto os sites indexados são facilmente rastreáveis, boa parte do conteúdo não indexado

geralmente se perde na escuridão e no anonimato147. 

Por esse motivo, cresce rapidamente dentro da Deep Web o que os estudiosos chamam

de  “Darknet”148,  os  sites  e  redes  de  computadores  que  trafegam  em  total  anonimato,

compartilhando  todo  tipo  de  conteúdo  e  informações  de  forma  anônima  e  praticamente

irrastreável.  Um mundo  desconhecido  de  grande  parte  das  pessoas  e  principalmente  das

autoridades estatais, que apenas nessa década começaram a voltar seus olhos ao que acontece

ali.

Com efeito, em outubro de 2013 o desafio da  Deep Web  veio à tona quando o FBI

conseguiu  prender,  nos  Estados  Unidos,  Ross  Ulbricht,  também conhecido  como “Dread

Pirate Roberts”,  o  criador  e  administrador  de uma das  maiores  redes  de contrabando de

artigos ilegais e tráfico de drogas da  Darknet, o site  Silk Road,  que operava livremente no

submundo da rede e até julho de 2013 estima-se ter movimentado mais de 1,2 bilhões de

dólares através de seus mais de 4.000 vendedores e 150.000 consumidores, todos anônimos e

espalhados por todo o mundo (SUI et al., 2015, p. 5). 

Apesar de conseguir identificar o criador e mantenedor do site, a operação do FBI foi

bastante  controversa  porque teria  utilizado técnicas  ilegais  de  rastreamento  (hacking)  por

parte  do  Estado,  já  que  a  questão  envolvia  também  a  jurisdição  de  outros  dois  países:

Alemanha e Islândia,  onde estavam localizados os servidores que permitiam o tráfego de

dados  do  Silk  Road149.  Além disso,  mesmo tendo cessado  as  atividades  do  site,  tanto  os

vendedores quanto os consumidores espalhados pelo mundo, que também cometeram diversos

crimes  segundo  a  legislação  da  maior  parte  dos  países  ocidentais  e  orientais,  continuam

impunes e anônimos e certamente já retomaram suas atividades em outros sites da Darknet. E

a  probabilidade  de  os  Estados  conseguirem  cessar  essas  atividades  individualmente  é

praticamente nula, já que as redes criminosas operam na  Deep Web  com muita sofistição e

alto nível de desenvolvimento tecnológico. 

147 Como a definição de Deep Web comporta tudo aquilo que não está na Surface Web, os endereços eletrônicos
que  exigem nome de  usuário  (login)  e  senha  para  completo  acesso  (tais  como contas  de  bancos,  sites  de
pagamentos,  e-commerce,  e-mails,  contas  de  redes  sociais  e  sites  com  conteúdo  pago,  etc.),  bem  como
aplicativos de mensagens e chats virtuais são computados como parte dessa Rede Profunda (SUI, 2015, p.8)
148 Ou ainda Darkweb, Dark Net, Dark Internet, todos com o mesmo significado: “Rede Escura”. 
149 Para  saber  mais:  The  Silk  Road:  who  was  the  real  Dread  Pirate  Roberts?
http://www.theguardian.com/news/video/2015/may/26/deep-web-who-was-the-real-dread-pirate-roberts-video.
Acesso em 29.11.2015;  Feds hacked silk road without a warrant? http://www.wired.com/2014/10/feds-silk-
road-hack-legal/, Acesso em 29.11.2015
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Através   de  softwares  como o  Tor,  Freenet,  Tarzan,  Morphmix  e  etc.,  navegar  na

Darknet pode ser mais seguro e completamente anônimo porque esses programas garantem a

criptografia dos dados e se utilizam de uma tecnologia chamada  “onion routing”150. Por ela,

se “A” deseja se comunicar com “B”,  ao invés de o computador “A” se conectar diretamente

ao computador “B”, a conexão entre ambos é feita em camadas, como numa cebola, e nenhum

computador participante da rede conhece o caminho completo da conexão. Assim, para “A” se

conectar a “B”, a mensagem passará por “C”, “D” e “E” antes de chegar a “B”.

A eficácia desses softwares é tamanha em manter o anonimato e a criptografia das

comunicações  que  eles  tiveram  grande  importância  durante  a  Primavera  Árabe  e  são

utilizados com frequência pelos administradores do Wikileaks e por internautas chineses que

querem burlar as limitações impostas pelo governo chinês (CABRAL, 2015, p. 86). 

Como parte de mais uma aldeia jurídica que desafia o Estado, SUI et al. (2015, p. 10)

afirmam que  a  emergência  da  Deep  Web e  da  Darknet  criaram um novo  “ecossistema”

econômico, social e político que foi inteiramente projetado para existir e funcionar além do

controle de qualquer ordenamento jurídico. 

De todo o exposto, é possível perceber, então, que o surgimento de verdadeiras aldeias

jurídicas  globais  já  não  é  mais  exclusividade  do  Direito  Transnacional  do  Comércio.  Na

verdade,  esse  sistema  normativo  é  apenas  mais  um  sistema  no  âmbito  do  cenário  de

transnacionalidade aqui descrito. Por esse motivo, entender a realidade atual através de teorias

capazes de interpretá-la é fundamental, já que de nada adiantaria uma ruptura teórica que,

apesar de se divorciar das teorias anteriores, não trouxesse embasamento para a formação de

uma nova teoria.

150 “roteamento cebola”, numa livre tradução. 
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CAPÍTULO VII

O CENÁRIO DE TRANSNACIONALIDADE E A PERSPECTIVA PLURALISTA

7.1 Linhas iniciais

De acordo com TAMANAHA (2007), o Pluralismo jurídico está em toda parte. Em

todas as áreas sociais que se examina, há uma aparente multiplicidade de ordens jurídicas que

vão desde o nível  local  ao nível  global:  desde as normas jurídicas existentes nas aldeias,

cidades, estados, distritos ou regiões, às normas nacionais, transnacionais e internacionais de

vários tipos. Além disso, em muitas sociedades existem formas mais peculiares do Direito,

como o Direito consuetudinário, o Direito indígena, o Direito religioso, ou ainda o Direito

ligado  a  distintos  grupos  étnicos  ou  culturais  dentro  de  uma  sociedade.  Há  também um

aumento evidente em quase todas as atividades de policiamento privado, prisões privadas,

tribunais privados e atividade legislativa privada de toda sorte.

O  que  faz  do  Pluralismo  uma  alternativa  interessante  diante  da  miscelânea  da

sociedade  atual  é  que,  apesar  dessa  aparentemente  descoordenada  multidão  de  ordens  e

organismos com normas jurídicas em sobreposição, de acordo com essa visão do Direito, a

diversidade entre eles é preservada e respeitada. Eles podem fazer reivindicações quanto à

autoridade  julgadora,  impor  exigências  ou  normas,  ainda  que  conflitantes;  e,  por  último,

podem (e devem) ter diferentes estilos e orientações.

Nesse sentido, conquanto nos últimos anos tenham surgido diversas teorias agregadas

sob o mesmo manto do Pluralismo Jurídico, esse trabalho se limitará, por questões didáticas e

metodológicas,  a  dispor  sobre  aquelas  que,  utilizando-se  desse  ponto  de  vista,  tentaram

explicar,  dentro de um contexto de transnacionalidade,  o  sistema de normas do comércio

internacional. 

7.2 Gunther Teubner

O jusfilósofo alemão Gunther Teubner (2002, p. 199), v.g., utiliza-se do Pluralismo

para  apontar  os  processos  de  globalização  como  principais  desconstrutores  da  estrutura

hierárquica das normas positivistas. Para ele, normas oriundas de regimes privados têm sido

tradicionalmente subjugadas pela moldura hierárquica das constituições nacionais.  Quando



181

essa moldura se rompe, uma nova moldura heterárquica, que abarque também essas normas,

passa a ser necessária.

 De acordo com Teubner, o rompimento da moldura rompe também com um duplo tabu

acerca das necessárias conexões entre o Direito e o Estado. Primeiro por sugerir que meras

“ordens privadas” (contratos e associações) produzem lei válida sem autorização e controle

por parte do Estado. Nas palavras de Savigny (apud TEUBNER, 2002, p. 200), ao contrato

sempre foi negado o patamar de fonte do direito e ele passou a ser percebido como um mero

fenômeno de fato, transferido para o domínio da sociologia empírica. 

No  sentido  proposto  nesse  trabalho,  na  medida  em  que  o  sistema  normativo  do

comércio internacional é o “contrato sem lei”, seria uma lex illegitima. Em segundo lugar, a

outrora chamada Lex Mercatoria romperia mais um elemento do tabu, pois pretende ser válida

não  apenas  fora  do  Estado-Nação  mas  também  fora  da  própria  seara  das  relações

internacionais.

Como pode o autêntico direito “espontaneamente” emergir  em escala transnacional

sem a autoridade do Estado, sem o seu poder sancionatório, sem o seu controle político e sem

a legitimação dos processos democráticos? Onde estaria a norma fundamental ou a "rule of

recognition" global?

Como  a  teoria  sociológica  contemporânea  do  Direito  deve  lidar  com  o  sistema

normativo do comércio transnacional  e com outras formas globais  de Direito  anacionais?

Naturalmente, a Teoria do Direito não pode tentar se imiscuir nas práticas jurídicas da  Lex

Mercatoria,  com o intuito de determinar o que é legal e o que não é. E há, claro, muitas

teorias jurídicas cujo escopo é a idiossincrática definição do que é o Direito.

 Há, no entanto, um tipo de Teoria do Direito que se faz explicitamente dependente da

prática jurídica. Ela observa o Direito como um processo de auto-organização que define seus

limites de maneira autônoma. Ela é chamada de “observação de segunda ordem” e “observa”

como as práticas jurídicas “observam” o mundo. A teoria não tenta delinear o que está dentro

e fora do Direito, mas produz, ao invés disso, instrumentos de observação (LUHMANN apud

TEUBNER, 1997, p.8). Nesse sentido,  o autor se utiliza do pensamento desenvolvido por

Kerchove & Ost151, cuja visão é conhecida pela aplicação da Teoria dos Jogos ao Direito e

pelas influências da autopoiese de Niklas Luhmann152.

151 Para se aprofundar no tema, ver: VAN DE KERCHOVE, Michel; OST, François.  Legal System Between
Order and Disorder. 1a ed. Oxford: Clarendon Press, 1993; e VAN DE KERCHOVE, Michel; OST, François.
Le droit ou les pradoxes du jeu . Paris: Presses Universitaires de France, 1992.
152 Para se aprofundar no tema, ver:  LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 1ª ed. Cidade do México:
Herder, 2006.
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Para  Teubner,  a  Teoria  dos  Jogos  traz  um paradigma promissor  para  a  análise  do

Direito, principalmente porque fornece uma dupla moldura para análises bastante produtivas:

a  moldura  mais  estreita  dos  jogos sociais,  e  a  mais  larga,  do jogo das  diferenças.  Nessa

moldura mais estreita dos jogos sociais,  o jogo serve para o Direito  como uma poderosa

metáfora. Kerchove & Ost, na visão de Teubner, ao explorar a metáfora dos jogos, rompem as

barreiras  das tradicionais análises  e  trazem à tona uma proveitosa visão mítica,  ficcional,

teatral e inventiva do Direito.

Assim,  o  autor  enxerga  o  Direito  como um jogo,  localizado  na  mesma linha,  em

paralelo junto a vários outros movimentos que tentam construir um conceito pós-estruturalista

do Direito. O que esses movimentos têm em comum é o fato de desconsiderar as limitações

que  foram impostas  ao  Direito,  seja  pela  jurisprudência  analítica,  pelas  Puras  Teorias  do

Direito  ou  pelo  Institucionalismo,  que  sempre  enxergaram  o  tema  sob  uma  perspectiva

estática. Sob esse ponto de vista, enxergar o Direito como “jogo” é enxergar o Direito também

como  “discurso”153,  como  “disciplina”154,  como  “différance”155,  como  “champ”156 e  como

“sistema autopoiético”157 (TEUBNER, 2002, p.203) . 

Não é por acaso, diz Teubner, que Kerchove & Ost focam em problemas centrais para

todos  esses  movimentos:  indeterminação,  recursividade,  reflexibilidade,  autorreferência,  e,

acima de tudo, a questão dos paradoxos. Todas essas abordagens pós-estruturalistas, então,

teriam muito  em comum: um retorno linguístico proveniente  da Sociologia positivista  do

Direito, a dissolução das realidades social e jurídica, a fragmentação em múltiplos discursos, a

descentralização  quanto  ao  objeto  do  Direito,  a  visão  eclética  das  diversas  tradições  no

pensamento jurídico, o enaltecimento das diferenças, e, o mais importante de tudo, as origens

do Direito ligadas a paradoxos, antinomias e tautologias. 

Em linhas gerais, na visão do Direito como um jogo, trazida por Kerchove & Ost, os

autores, segundo Teubner, tentam não partilhar, com os movimentos anteriormente citados, de

uma atitude desconstrutivista, apontando mais para um modelo construtivista. Por outro lado,

153 Para se aprofundar no tema, ver: LYOTARD, Jean-Francois.  Le différend. Paris: Les Editions de Minuit,
1983; JACKSON, Bernard J. Law, Fact and Normative Coherence. Liverpool: Deborah Charles, 1988. 
154 Para se aprofundar no tema, ver: FOUCAULT, Michel.  Surveiller et punir: La naissance de la prison.
Paris: Gallimard, 1995.
155 Para se aprofundar no tema, ver: DERRIDA, Jacques. Force de Loi: Le 'Fondement Mystique de l'autorité.
Cardozo Law Review. França: 1990; e CORNELL, Drucylla. Transformations. Londres: Routledge, 1993.
156 Para se aprofundar no tema, ver: BORDIEU, Pierre.  La force du droit: Elements pour une sociologie du
champ  juridique.   Actes  de  la  recherche  en  sciences  sociales, n.64.   França:  1986.  Disponível  em:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1986_num_64_1_2332
157 Para se aprofundar no tema, ver:  LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 1ª ed. Cidade do México:
Herder, 2006.
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eles condenam a desparadoxificação sistêmica, já que essa seria utilizada como uma mera

forma de se fugir aos paradoxos, constituindo um nostálgico retorno às origens, à verdade, à

legitimidade e ao poder.

Para eles, aceitar os paradoxos do Direito através da dialética seria a melhor opção.

Teubner,  porém,  discorda,  alegando  que  os  autores  recorrem à  dialética  para  cobrir  uma

deficiência  analítica  de  sua  teoria.  Para  o  autor,  Kerchove  &  Ost,  sem  prejuízo  do

brilhantismo de suas abordagens, pecam pela ambiguidade dialética carente de síntese, que

recai na atrativa ambivalência do sim e não, dentro e fora, Direito e não-Direito. Eles fazem

crer  que  é  possível  pagar  o  preço  de  permanecer  na  presença  simultânea  e  permanente

oscilação das  diversas  ambiguidades  do Direito,  tais  como aquelas  apresentadas  nos  seus

cinco pares conceituais: “estratégia e representação”; “cooperação e conflito”; “realidade e

ficção”; “regulação e indeterminação”, “interno e externo”.

Tudo parte de um jogo, cujas soluções oscilariam entre os pares de acordo com cada

situação. Para Teubner, a teoria é bastante atrativa e tem forte apelo emocional, porém os

resultados práticos de sua aplicação são bastante complexos, já que poderiam deixar o Direito

sob a influência, por exemplo, do oportunismo político. E para conviver pacificamente com a

necessária existência desses paradoxos, o autor propõe a utilização do conceito luhmanniano

de “reentrada”. Enquanto Kerchove e Ost lidam com a questão dos paradoxos considerando a

sua convivência simultânea ou a oscilação entre os pares, o conceito de “reentrada” poderia

fazer algo mais complexo e complementar à teoria.

 Aqui, fazem-se necessárias algumas considerações apenas para lançar um ponto de luz

numa das noções mais importantes do Pluralismo Jurídico, a noção de reentrada desenvolvida

por Niklas Luhmann e posteriormente utilizada por Teubner. Assim, na medida em que os

sistemas são (e aqui parte-se do pressuposto de que o Direito é apenas mais um sistema,

somado à Economia, a Política, à Moral, etc.), de acordo com a visão autopoiética, fechados e

abertos ao mesmo tempo,  comportam os paradoxos de maneira  pacífica,  já que são esses

mesmos paradoxos que levam à unidade conceitual. Os sistemas, na visão de Luhmann, são

complexos e em sua complexidade, devem ser autorreferentes, utilizando-se da distinção entre

autorreferência e heterorreferência (MOURA; MACHADO; CAETANO, 2009). 

Então,  enquanto  a  distinção  feita  pela  teoria  dos  jogos  cria  um forma  composta

necessariamente por dois lados, com a teoria dos sistemas essa divisão entre os dois lados faz

uma “reentrada” em um desses dois lados e reaparece dentro dele. Assim, a velha distinção

entre os dois lados deixa de existir e o que passa a existir a partir de então é a representação

da distinção dentro de um dos lados.  É a  internalização,  por  exemplo,  da distinção entre
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“externo e interno”. É a moldura que reaparece na própria pintura e passa a fazer parte dela; o

limite, que passa a fazer parte do próprio território (TEUBNER, 2002, p.206).

Toda essa construção tem implicações bastante positivas, pois apesar de não negar a

existência dos paradoxos, também não aceita a infinita oscilação entre valores positivos e

negativos.  Ao  contrário,  o  conceito  de  “reentrada”  transforma  e  mantém  o  paradoxo,

reformulando  suas  contradições  como  uma  distinção  dentro  da  distinção.  Baseando  sua

construção teórica na Filosofia e na Sociologia do Direito para poder, então, finalmente situar

o sistemas de normas do comércio internaiconal como fenômeno da atualidade, pois para ele,

a questão mais importante a ser discutida é, basicamente, se ela é ou não, Direito. 

7.2.1 O sistema de normas do comércio transnacional: Direito ou não Direito?

De acordo com o autor, então, a grande questão a respeito do tema é saber se, afinal, a

Lex Mercatoria  é ou não, Direito. Para a doutrina tradicional das fontes do Direito, a  Lex

Mercatoria,  sem  dúvida,  não  é  Direito.  Pode  não  ser  nada,  pode  ser  apenas  normas

profissionais, regras sociais, usos e costumes, obrigações contratuais, acordos intra ou inter-

organizacionais, ou ainda decisões arbitrais; mas nunca Direito. Essa antiga distinção entre o

que é Direito e o que não é, baseia-se na visão escalonada das normas jurídicas, pela qual as

normas  hierarquicamente  superiores  legitimam  as  inferiores.  Fenômenos  normativos  fora

dessa hierarquia não seriam Direito, apenas fatos sociais (TEUBNER, 2002, p.207). 

E, nesse âmbito, as normas de maior hierarquia seriam, após o declínio do Direito

Natural  e  ascensão  das  teorias  positivistas,  as  Constituições  dos  Estados-Nação,  que  se

apoiam na legitimação democrática como fundamento de validade jurídica.  Assim, a criação

de  normas  por  "governos  privados"  seria  subjugada  pela  moldura  hierárquica  das

Constituições Nacionais, que representariam a unidade histórica entre o Direito e o Estado. 

A globalização,  porém,  rompeu  essa  moldura.  Para  Teubner,  a  Lex  Mercatoria,  o

Direito  Transnacional  das  relações  econômicas,  não  é  o  único  caso  de  Direito  Global

produzido sem a presença do Estado. Não é só a Economia, mas vários setores da sociedade

mundial  estão  desenvolvendo  as  suas  próprias  normas  com  características  globais.  Em

primeiro lugar, os regimes jurídicos internos das empresas multinacionais seriam um forte

candidato à posição de Direito Global sem a presença do Estado158; uma combinação similar

de globalização e informalidade pode ser encontrada no Direito do Trabalho – na Lex Laboris

158 ROBÉ,  Jean-Philippe.  Multinational  Enterprises:  The  Constitution  of  a  Pluralistic  Legal  Order,"  in
TEUBNER, Gunther. (ed.). Global Law Without A State. Aldershot: Dartmouth Gower. 1997. 
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Internationalis,  empresas e sindicatos de trabalhadores atuam na criação de normas como

agentes privados159; há ainda o discurso dos Direitos Humanos, que se tornou globalizado e

clama por suas próprias normas de caráter global, atuando não apenas sem a presença do

Estado,  mas,  muitas  vezes,  contra  o  próprio  Estado160;  no  âmbito  das  telecomunicações,

assiste-se a Internet lutando por seu próprio regime jurídico global. E mesmo no mundo dos

esportes discute-se a criação de uma "Lex Sportiva Internationalis"161. 

Devido ao seu caráter global e a-nacional, nenhum desses regimes poderia se basear

em um ordenamento jurídico nacional, logo, pela doutrina tradicional, não haveria Direito.

Mas qual é a diferença entre, por exemplo, um regime contratual nacional e um internacional,

que permita dizer que o primeiro é Direito e o segundo, um simples fato sem implicações

jurídicas? Aqui ressurge o paradoxo que havia sido suprimido com sucesso no caso fictício

apresentado  inicialmente  por  Teubner,  em  que  a  Lex  Mercatoria sobrepôs  a  oposição

“ordenamento nacional x empresa multinacional”. Porém, diante das dificuldades enfrentadas

pelo  julgador  nacional  na recepção de  uma decisão  com tais  características,  é  necessário

aprofundar o tema. 

Nesse sentido, a visão do “Direito como um jogo” ajudaria? Direito e não-Direito? A

presença simultânea ou a oscilação? De acordo com Teubner, o mais interessante, nesse caso,

seria utilizar a supracitada noção de "reentrada". A distinção entre Direito e não-Direito ou de

jurídico  ou  não-jurídico  faz  sua  reentrada  no  Direito.  E  isso  só  é  possível  se  a  doutrina

tradicional  das  fontes  do  Direito  for  reformulada.  Aqui,  o  autor  tenta  suprir  essa  tarefa,

fazendo  um breve  esboço  de  como  esta  reformulação  da  doutrina  das  fontes  do  Direito

deveria se dar.  

Quando a moldura da hierarquia das normas constitucionalmente legitimadas se rompe

devido à pressão da globalização, então a  nova moldura,  que vai  substituir  a antiga,  cuja

principal característica era a hierarquia, só pode ser heterárquica e necessariamente terá de se

utilizar  do  paradoxo  “centro/periferia”.  Nesse  contexto,  ela  descentraliza  a  produção

normativa,  afastando-a  da  sua  posição  tradicionalmente  privilegiada,  sempre  no  topo  da

hierarquia jurídica e a coloca em pé de igualdade com outros tipos de produção normativa

dentro da sociedade.  . 

159 Para  se  aprofundar  no  tema,  ver:  BERCUSSON,  Brian.  Globalizing Labor  Law:  Transnational  Private
Regulation and Countervailing Actors. in TEUBNER, Gunther (ed.). Global Law Without A State. Aldershot:
Dartmouth Gower, 1997.
160 Para se aprofundar no tema, ver: BIANCHI, Andrea. Globalization of Human Rights: The Role of Non State
Actors in TEUBNER, Gunther (ed.). Global Law Without A State. Aldershot: Dartmouth Gower, 1997.
161 Para se aprofundar no tema, ver: SIMON, Gérald. Puissance sportive et ordre juridique étatique. Paris, 1990;
SUMMERER,  Thomas.  Internationales  Sportrecht  vor dem staatlichen  Richter in  der Bundesrepublik
Deutschland, Schweiz, USA und England. München: V.V.F, 1990.
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No centro desse sistema jurídico reformulado estariam os tribunais com a produção

normativa,  enquanto  a  legislação  se  moveria  para  a  periferia,  porém,  ainda  dentro  do

ordenamento jurídico. A distinção centro/periferia, na verdade, não recriaria uma hierarquia,

no sentido de que os tribunais se tornem mais importantes do que a legislação. Nesse modelo,

a oscilação prevista na teoria dos jogos é complementada com a reentrada. Com o paradoxo

centro/periferia o Direito se repete, reconstruindo em si próprio a distinção entre Direito e

Política  que  passa pelo paradoxo  interno/externo.  A legislação deixa  de  estar  no topo da

hierarquia e perde a sua centralidade, passando a ser periférica, porém, retendo o status de

fonte  interna  do  ordenamento  jurídico.  É  a  produção  de  normas  legais  em acoplamento

estrutural com a Política.  

E  essa  reentrada  permite  uma  generalização,  uma  ampliação  da  distinção  entre  o

Direito e a Política para a distinção entre o Direito e outros sistemas sociais. A substituição da

moldura, da hierarquia para o “paradoxo”162 centro/periferia, permite reconhecer outras fontes

de produção de normas sociais, como fontes de Direito, mas somente sob a condição de que

elas  sejam  produzidas  na  periferia  do  sistema  jurídico  em  acoplamento  estrutural  com

processos  sociais  de  formação  de  normas  externos  ao  Estado.  Aqui  pode-se  achar  -  em

paralelo com a legislação - muitas formas de criação de normas por "governos privados", que,

na realidade,  têm um grande viés "público”: regulamentação técnica,  produção de normas

profissionais, Direitos Humanos, a regulação intra-organizacional e a contratação. E aqui o

juiz fictício mencionado por Teubner em seu artigo, irá identificar a sua "Lex Mercatoria" não

mais oscilando entre o Direito e o não-Direito, mas certamente como Direito positivo que, no

entanto  -  e  aqui  esconde-se  o  paradoxo  -  tem  suas  origens  no  seu  íntimo  acoplamento

estrutural com fontes não estatais de produção normativa.  

Será, porém, que isso não equivaleria a uma grandiosa deslegitimação do Direito? É

que  a  ideia  de  descentralizar  a  legislação democraticamente  legitimada e  enviá-la  para  a

periferia do Direito juntamente com a  Lex Mercatoria, as normas intra-organizacionais e a

regulamentação técnica, por exemplo, para alguns poderia “trair” a tradição europeia de que

qualquer norma tem de ser democraticamente legitimada se deve ser obedecida. 

Porém,  isso apenas  se  as  tradicionais  teorias  da norma fundamental  e  da  “rule  of

recognition” forem tomadas como base e essas novas fontes de produção do Direito forem

jogadas à obscuridade. Porém, se essa velha prática de abafar a produção normativa de facto

162 O uso da expressão entre aspas se justifica pela explicação da própria teoria, que opta por não escolher mais
entre dois polos opostos, nem mesmo oscilar entre eles, mas utilizar-se das reentradas para enxergá-los interna e
externamente. Por esse motivo, a partir daqui passar-se-á a chama-los de “binômio”, sem, no entanto, que isso
seja uma decorrência dos textos de Teubner. A expressão foi escolhida pelo fato de não se tratar necessariamente,
em português, da contradição entre dois termos opostos, e sim da sua mera aposição lado a lado.  
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realizada em todos os  tipos de "governos privados" for  abandonada e,  ao invés disso,  os

doutrinadores resolverem lançar luz sobre essa produção normativa, a discussão passará da

necessidade de saber se o que eles estão fazendo é ou não Direito positivo, para a necessidade

de saber qual é a legitimação democrática destes "regimes jurídicos privados”.

 Ao mesmo tempo, seria ingênuo exigir uma ligação formal entre estes regimes e o

estreitíssimo processo normativo parlamentar. Assim, surge, com o debate, a necessidade de

se buscar  novas  formas de legitimação democrática desses  regimes privados,  que poderia

trazer a ação econômica, técnica e profissional para escrutínio e controle públicos. E tudo isso

decorrente do paradoxo163 que as manifestações de Direito Global sem a presença do Estado

provocaram no estudo da disciplina: uma expansão do constitucionalismo na produção de

normas privadas que poderia passar a considerar esses regimes “privados” como “públicos”.

A conclusão a que chega Teubner é de que o sistema de normas transnacionais do

comércio  é,  sim,  Direito  positivo.  Para  ele,  isto  é  verdade  não  só  de  uma  perspectiva

sociológica ou antropológica do Pluralismo Jurídico, mas deve também ser aceito a partir do

ponto  de  vista  oficial  da  doutrina  jurídica.  Consequentemente,  após  a  globalização  ter

rompido a antiga estrutura da hierarquia das normas, uma reformulação da doutrina das fontes

do Direito como heterarquia de produção de normas periféricas será necessária (TEUBNER,

2002, p.209).

7.2.1.1 O paradoxo do ¨contrat sans loi”

Outro  ponto  importante  citado  por  Teubner  é  a  questão  do  paradoxo  da  "auto-

validação do contrato".  Como é possível  concordar  com a resolução de um litígio,  se  há

discordância sobre a validade do contrato? Mais uma vez, Kerchove & Ost identificam esse

paradoxo em sua discussão sobre a "fábula do contrato social". Mais uma vez, eles mostram a

infinidade de "jeu de jeu", a lei do Direito que mostra a impossibilidade de se enxergar o

Direito como um sistema fechado. O grande desafio aqui é a maneira como os estudiosos do

Direito têm reagido a este paradoxo.

Como se deve "desdobrar" o paradoxo do "contrat sans loi "? Nesse sentido, as lições

advindas  da  Kautelarjurisprudenz, uma  espécie  de  conciliação  pré-judicial,  podem  ser

bastante  úteis,  já  que  se tem aí  encontrado uma maneira  de  driblar  o  paradoxo da  auto-

validação de tal forma que os contratos globais tornaram-se capazes de fazer o aparentemente

impossível: estão criando suas próprias fundações extracontratuais. Eles já encontraram três

163 Aqui a palavra “paradoxo” está sendo utilizada com o sentido de “contradição” e não se refere a “binômio”.
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formas de desdobramento do paradoxo – hierarquia, tempo e externalização - que se apoiam

mutuamente  e  possibilitam,  sem o  auxílio  do  Estado,  que  uma  forma  de  Direito  global

periférico, proveniente da Economia, possa criar o seu próprio centro legal.

Em primeiro lugar, os próprios contratos estabelecem uma hierarquia interna entre as

normas contratuais. Eles não contêm apenas "normas primárias" no sentido estabelecido por

Hart (HART apud TEUBNER, 2002, p.212), que regulam o comportamento futuro das partes,

mas também "normas secundárias", que regulam o reconhecimento das normas primárias, sua

identificação, sua interpretação e os procedimentos necessários para a resolução de conflitos.

Assim, o paradoxo da auto-validação ainda existe, mas se desfragmentou na separação em

níveis hierárquicos, os níveis das normas e das meta-normas. As meta-normas são autônomas

em relação às normas, embora ambas tenham a mesma origem contratual. Nesse modelo, a

hierarquia  é  "embaralhada",  mas  isso  não  impede  os  altos  escalões  de  regulamentar  os

inferiores. 

Em segundo lugar, esses contratos colocam o paradoxo numa perspectiva temporal e

transformam a circularidade da auto-validação contratual em um processo iterativo de atos

jurídicos, em uma sequência mútua de constituição recursiva desses atos e estruturas jurídicas.

O contrato estende-se, ao mesmo tempo, tanto ao passado quanto ao futuro. Trata-se de uma

padronização  pré-existente  de  normas  e  se  refere  ao  futuro  da  resolução  de  conflitos  e,

portanto, transforma o contrato em mais um elemento no processo de autoprodução em que a

rede de elementos é cria os verdadeiros elementos do sistema.

O  terceiro  e  mais  importante  ponto:  o  contrato  autorreferente  revela  o  paradoxo

contratual pela externalização. Ele exterioriza a auto-validação fatal do contrato, ligando as

condições de validade e os futuros conflitos a instituições “não-contratuais" externas. Tais

instituições são, no entanto, "contratuais", já que são um produto interno do próprio contrato.

Uma dessas  instituições  seria  a  Arbitragem,  que  tem de  julgar  a  validade  dos  contratos,

embora a sua própria validade esteja baseada no contrato que pretende validar.

Aqui, o ciclo vicioso da auto-validação contratual é transformado no ciclo virtuoso da

arbitragem contratual.  Uma  relação  interna  circular  é  transformada  em uma  externa.  Na

relação circular entre os dois pólos institucionais do contrato e da Arbitragem, encontra-se o

cerne do discurso do Direito Global emergente que usa o código binário especializado “legal /

ilegal”,  e  processa  o  símbolo  de  uma  validade  global  não-nacional  e  até  mesmo  não-

internacional.

Por  que  essa  externalização  é  tão  importante  para  a  criação  de  um  Direito

autenticamente global? A resposta é:  não apenas porque se desdobra o paradoxo da auto-
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validação contratual, mas também porque cria uma dinâmica de interação entre uma ordem

jurídica "oficial" e uma "não-oficial", que é constitutiva do Direito Moderno. Ela introduz

ainda uma diferenciação interna entre a produção do direito organizada e a espontânea, que

seria o equivalente funcional do "Direito Estatal". 

Assim, os órgãos de arbitragem e a “legislação privada” mudaram dramaticamente o

papel do próprio contrato internacional. Apesar de a Arbitragem e da contratação por meio de

contratos-tipo serem, eles mesmos, baseados em um contrato, eles transformaram a formação

contratual  de  direitos  e  deveres  em "Direito  não-oficial",  controlado  e  disciplinado  pelo

"Direito  oficial"  dos  órgãos  de  Arbitragem.  A Arbitragem privada  e  a  legislação  privada

tornaram-se o núcleo de um sistema  de decisão que começa a construir uma hierarquia de

normas e de órgãos oficiais. E tudo isso faz a reflexividade da Lex Mercatoria ser possível.

Ou seja, para o autor, o discurso global do Direito funda-se sobre o paradoxo da auto-

validação  contratual  e  diferencia  a  si  próprio  no  binômio  ordem jurídica  legal  e  ordem

jurídica não-oficial. E essa é uma dupla reentrada. Não só porque o sistema jurídico em geral

reconstrói a diferença entre o interno e o externo, mas também pela distinção entre o centro e

periferia. A periferia do Direito faz, também, em si mesma, uma distinção similar entre o seu

próprio centro (de Arbitragem, normas trabalhistas, etc.) e sua periferia (as transformações

legais das transações econômicas).

7.2.2  As consequências de uma novíssima teoria

Para Teubner, o desenvolvimento de teorias como a Teoria dos Jogos, de Kerchove &

Ost,  e  a  Teoria  dos  Sistemas,  de  Niklas  Luhmann,  não  deveria  rejeitar  as  considerações

positivistas  que  condicionam  a  existência  do  sistema  de  normas  jurídicas  do  comércio

transnacional à atuação formal de um Estado-Nação. A “guerra de crenças” poderia chegar a

um fim pacífico - com a condição de que o alcance global do Direito não seja mais tratado

como uma questão de definição doutrinária, mas como uma questão empírica que permite

variantes.  A questão  definitiva,  então,  seria:  onde  realmente  está  a  produção  normativa

concreta? Na política nacional e nas relações políticas internacionais? Em processos judiciais

dentro  do  ordenamento  dos  Estados-Nação  e  em cortes  internacionais?  Ou  na  Economia

Global e em outros processos sociais? (TEUBNER, 1997, p.10).

De  qualquer  forma,  levando-se  em  consideração  a  globalização  fragmentada  dos

diversos sistemas sociais, a teoria defendida por Teubner daria diferentes pesos a essas esferas
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de produção normativa. Afinal, o Pluralismo jurídico poderia perceber o Direito Econômico

Global como um processo amplamente assimétrico de autorreprodução. 

O Direito Econômico Global é o Direito com um “centro” subdesenvolvido e uma

“periferia”  altamente  desenvolvida.  Ou  seja,  é  um  Direito  cujo  "centro"  é  criado  pelas

“periferias”  e  continua  dependente  delas.  O  sistema  de  normas  jurídicas  do  comércio

transnacional, então, representaria a parte do Direito Econômico Global que opera na periferia

em  direto  acoplamento  estrutural  tanto  com  as  transações  econômicas  quanto  com  as

organizações econômicas globais. É o Direito que resulta de normas paralegais,  produzidos à

margem do Direito tradicionalmente considerado, mais especificamente em sua fronteira com

os processos econômicos e tecnológicos (BRAECKMANS apud TEUBNER, 1997, p.10). 

Tudo  isso  permite  identificar  numerosos  fenômenos  dentro  de  um  Direito

Transnacional do Comércio que -  de acordo com as teorias positivistas tradicionais - têm

evidente fundamento nacional e internacional. Tentativas de unificação e harmonização da

legislação comercial por tratados internacionais, bem como por agências nacionais e ainda os

tribunais,  que  tentam  adaptar  sua  legislação  local  às  exigências  mundiais,  são  casos

interessantes. Mas o que dizer do que Teubner chama de “Lex Mercatoria Propria”164, o caso

mais difícil de produção pluralista do Direito em base não-política e não-nacional?

Isso  porque,  além  de  tudo  o  que  já  foi  dito,  certamente  os  mais  tradicionalistas

questionarão a respeito da ausência de sanções formais, por exemplo. Porém, também para

esse tema a resposta de Teubner é satisfatória. Segundo ele, a ideia de “sanção” está perdendo

o lugar de conceito central na definição de Direito para os binômios do Pluralismo que vão do

legal,  partindo  do  social  e  do  global,  partindo  do  nacional.  É  claro  que  a  “sanção”

desempenhou um papel importante na tradição, na Teoria do Direito de John Austin165, no

conceito  de Direito  desenvolvido por  Max Weber166,  na distinção de segurança  jurídica  e

normas não-jurídicas de Eugene Ehrlich167 e no “behaviouralism”168 de Theodor Geiger. Nos

debates contemporâneos as sanções são vistas apenas como apenas mais um dentre os vários

suportes simbólicos da normatividade169. Nestes debates, a realidade simbólica da validade

jurídica não é definida por sanções (TEUBNER, 1997, p.11).

164 Ou seja, o sistema de normas jurídicas do comércio transnacional.
165 AUSTIN, John. The Province of Jurisprudence Determined. London: Weidenfeld & Nicolson, 1954.
166 WEBER, Max. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978.
167 EHRLICH,  Eugen,  Grundlegung der  Soziologie  des  Rechts,  Nachdruck.  Duncker  & Humblot.  English
translation 1936. Principles of the Sociology of Law. Cambridge: Harvard University Press, 1913
168 GEIGER, Theodor. Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, Neuwied: Luchterhand, Berlin: Duncker
& Humblot., 1964.
169 LUHMANN, Niklas .  A Sociological Theory of Law, London: Routledge, 1985.
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No debate da  Lex Mercatoria,  o fato de que esse tipo de lei  seria dependente das

sanções dos tribunais nacionais tem sido utilizado como um argumento contra o seu autêntico

caráter global. Porém, se um discurso jurídico especializado, tal como o comercial, consegue

firmar em todo o mundo a sua validade, então não importa de onde o fundamento simbólico

de suas reivindicações por meio de sanções venha: pode ser de instituições locais, regionais

ou  nacionais.  São  as  construções  fenomenológicas  mundiais  dentro  de  um discurso  que

determinam a globalidade do discurso, e não o fato de que a origem do uso da força é local.

Mais uma vez,  no debate do Direito Transnacional do Comércio,  o fato de que as

normas são bastante indeterminadas, tem sido usado como argumento não apenas contra a sua

independência,  mas  até  mesmo contra  sua  existência.  Mas  o  índice  de  determinação  das

normas  é  um  critério  enganoso.  A existência  de  um  corpo  elaborado  de  normas  não  é

determinante. O que importa é a existência de um processo auto-organizado de constituição

mútua de atos jurídicos e  estruturas jurídicas.

De maneira  conclusiva,  Teubner  argumenta  que  o  sistema de  normas  jurídicas  do

comércio  transnacional,  na  verdade,  deve  mesmo pertencer  à  pluralidade  fragmentada  de

discursos  jurídicos,  independentemente  se  o foco desse  discurso é  composto  pelo  Direito

estatal ou por normas de justiça privada que representam apenas parte do processo dinâmico

de constituição mútua de ações e estruturas na área social, de modo global. Afinal, para o

autor, não é o Direito dos Estados-Nação que pode determinar a natureza nacional ou global

da  Lex  Mercatoria,  mas  uma representação  simbólica  das  pretensões  de  validade.  Nesse

sentido, não é nem a estrutura e nem a função, mas o código binário que vai definir o que é

lex proprium, seja  no âmbito local ou global do Pluralismo Jurídico (TEUBNER, 1997, p.11).

7.3 Ralph Michaels

O  professor  Ralph  Michaels  desconstrói  boa  parte  das  antigas  teorias  da  Lex

Mercatoria, sugerindo que a dicotomia sempre alimentada entre a existência de um Direito a-

nacional em verdadeira contraposição a um Direito Estatal é falsa. Segundo ele, embora uma

Lex  Mercatoria a-nacional  pudesse  existir  em  teoria,  a  verdadeira Lex  Mercatoria cuja

ascensão  estamos  atualmente  observando,  não  seria  esse  tipo  de  Direito  a-nacional.  Ao

contrário,  seria  um  emergente  Direito  Comercial  Global  que  combina  livremente  tanto

elementos dos ordenamentos nacionais, quanto elementos não nacionais. 
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E esse Direito transnacional representaria um desafio ainda maior que a ideia de um

Direito a-nacional para os doutrinadores tradicionais, necessariamente vinculados à figura do

Estado-Nação. Afinal, ele torna a velha dicotomia Direito a-nacional x Direito estatal  que

permeia  o  debate  sobre  o  sistema  de  normas  jurídicas  do  comércio  transnacional

simplesmente irrelevante, pois, de acordo com Michaels, consegue transcendê-la. O que ele

chama  de  “Verdadeira  Lex  Mercatoria” marca  a  passagem,  no  Direito  Global,  de  uma

distinção segmentar para uma distinção funcional. É o Direito além do Estado, e não sem ele

(MICHAELS, 2007, p.448).

A questão principal, segundo o autor, não é a real existência de uma Lex Mercatoria,

no passado ou no presente. É a possibilidade teórica desse tipo de sistema, e se ele pode ser

considerado Direito. De fato, enquanto a realidade ainda está em discussão, suas teorias se

tornaram cada vez mais sofisticadas, sendo a mais promissora delas a que vem da Teoria dos

Sistemas, a Teoria da autopoiese de Gunther Teubner.

Os  proponentes  de  um  sistema  de  normas  jurídicas  do  comércio  transnacional

inteiramente  baseado  em  contratos  de  Direito  privado,  sem  qualquer  ligação  com

ordenamentos jurídicos estatais – o conceito francês de "contrat sans loi", ignoram que um

contrato não poderia ser obrigatório sem um sistema legal coercitivo. Por outro lado, seus

oponentes enfatizam uma posição primordial para o Estado-Nação soberano, que, dentro da

visão globalizada do mundo atual, torna-se questionável (MICHAELS, 2007, p.451). 

O modelo tradicional do “contrat sans loi” poderia, na melhor das hipóteses, explicar

apenas como cada contrato comercial pode criar sua própria ordem jurídica a-nacional, mas

não como a soma destes contratos é combinada de maneira que possa ser denominada  Lex

Mercatoria. E é por isso que a teoria de Gunther Teubner, em contrapartida, lança suas bases

não sobre o conceito de contrato individual, mas no contrato como instituição. Ele aponta,

segundo Michaels, a título de exemplo, que a publicação de julgamentos em geral não provém

de um árbitro  ad hoc,  mas de um sistema institucionalizado de arbitragem, que lida com

muitos contratos – uma ordem "oficial" emergente. Tal ordem, assim, é capaz de transcender

esses contratos individuais em que se baseia. Assim a Lex Mercatoria é criada e se perpetua

como sistema jurídico autônomo, sem a presença do Estado. Ela se torna um regime jurídico

independente e paralelo aos regimes jurídicos nacionais. E uma vez que este regime seria

ilegítimo sem uma Constituição, seria preciso constitucionalizá-lo. 

Esse novo modelo tem sido muito influente,  e,  para Michaels,  deu vida ao debate

teórico, que antes tinha um formato um pouco estéril. De fato, a Teoria dos Sistemas oferece

excelentes ferramentas para a análise desse Direto Global,  e conquanto os argumentos de



193

Michaels não sejam rigorosas aplicações dessa teoria, sua herança é sensivelmente visível.

Em muitos aspectos, os argumento apresentados pelo doutrinador baseiam-se na Teoria dos

Sistemas, em geral, e nas reflexões de Teubner, em particular.

Muitas das suas ideias podem, à primeira vista, parecer uma mera reprodução com

vistas a esclarecer a teoria desenvolvida pelo alemão. No entanto, esses esclarecimentos são

importantes,  porque  muitos  dos  resultados  que  foram alcançados  com base  na  teoria  de

Teubner não são convincentes, tanto empírica quanto teoricamente. 

É  por  isso  que  o  autor  faz  questão  de  mostrar,  através  de  uma pequena  “viagem

histórica”, que a  Lex Mercatoria como um verdadeiro sistema jurídico a-nacional, embora

teoricamente possível, nunca existiu, nem na Idade Média; nem no século XX, como querem

os  teóricos  da  "Nova  Lex  Mercatoria";  nem  hoje,  como  advogam  os  defensores  da

“Novíssima Lex Mercatoria". 

De acordo com Michaels, um sistema de normas jurídicas do comércio transnacional

verdadeiramente autônomo só é realmente plausível a partir  da perspectiva da Teoria  dos

Sistemas.  Isso  porque,  do  ponto  de  vista  do  Estado  (que  representa  o  Sistema Político),

existem boas razões para que o Direito fora do Estado, com exceção do Direito de outros

Estados, não seja reconhecido como Direito. Do ponto de vista do comércio (que representa o

Sistema da Economia), a distinção entre Estado e não-Estado é simplesmente irrelevante, o

que importa é que as leis e as instituições sejam mais eficientes, independentemente da sua

origem.

Para Michaels, autores que endossam a questão do caráter a-nacional ou não-estatal do

sistema estão batendo na tecla errada, pois, ao perpetuar a dicotomia Estado / não-Estado, o

paradigma continua com enfoque na contradição. A impressão deixada é que, de certo modo,

o Direito Estatal parece antiquado para a maior parte das teorias, principalmente quando se

fala em um mundo globalizado. A ideia do “a-nacional” parece muito mais adequada à visão

de mundo neoliberal. Porém, um olhar mais aprofundado sobre essa questão revela que ainda

há muitos pontos a ser esclarecidos (JANSEN; MICHAELS, 2008, p.527). 

De  acordo  com  a  Teoria  dos  Sistemas,  tal  paradigma  é  incompatível  com  uma

sociedade  mundial  que  é  diferenciada  ao  longo  de  subsistemas  funcionais,  e  não  dessa

dicotomia.  A análise  funcional  deve  revelar  um  Direito  Comercial  Global  que  reflete  o

Sistema Econômico, e deve transcender as fronteiras entre a dicotomia supracitada. E é nesse

contexto que a Lex Mercatoria desempenha papel fundamental (MICHAELS, 2007, p.452).

7.3.1  As normas do comércio transnacional e a Teoria dos Sistemas
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Os defensores  de  um Direito  Comercial  autônomo,  sem a  participação  do  Estado

geralmente acusam seus críticos de ignorar a realidade a fim de preservar sua teoria. Eles

estão corretos, já que agora há um conjunto considerável de normas legais e procedimentos

contenciosos fora dos ordenamentos estatais que apresentam um desafio para as concepções

baseadas no Estado de Direito. No entanto, tais doutrinadores cometem o mesmo erro de seus

opositores ao postular a existência de um sistema normativo autônomo, apenas porque ela se

encaixa muito bem em suas teorias (MICHAELS, 2007, p.460).    

De fato esse Direito "sem um Estado", seria teoricamente possível. Afinal, o Direito já

existia  antes  mesmo  de  podermos  falar  do  Estado  em  seu  sentido  moderno  (JANSEN;

MICHAELS;  2007,  p.353).   Mas  uma  teoria  adequada  não  pode  contar  apenas  com

possibilidades  teóricas,  ela  deve  não  apenas  explicar  suas  conclusões  empíricas,  como

também deve explicar por que um Direito Comercial baseado no comércio internacional não

tem sido capaz de se tornar autônomo.    

Surpreendentemente,  a abordagem teórica com base nos Sistemas faz da existência

desse Direito  sem Estado algo implausível.  E isso pode ser  demonstrado através  de duas

perspectivas: a do Estado, que representa o Sistema Político e a do Comércio Internacional,

representando o Sistema Econômico (MICHAELS, 2007, p.461).   

7.3.1.1 A visão do Estado

Para o professor Ralph Michaels, a existência de normas jurídicas e instituições fora

do Estado faz da Teoria do Direito positivo insustentável, na medida em que se proponha a ser

uma teoria  objetiva  e  neutra.  Mas  tais  teorias  continuam a  ser  importantes  como teorias

formuladas a partir de uma perspectiva específica, ou seja, o Estado (o sistema jurídico do

Estado) (MICHAELS, 2007, p.461).    

De uma perspectiva neutra, existe mais de um tipo de Direito, seja baseado no Estado

ou  em normas  não-estatais.  Do  ponto  de  vista  do  Estado,  pelo  contrário,  todo Direito  é

baseado na figura do Estado-Nação. Claro que isso não significa que o Estado poderia ignorar

as normas não-estatais. O que ele faz não é ignorar essas normas, mas tratá-las de uma forma

especial: reafirmando-as através da sua “tradução” ou mesmo da sua “transposição” para a

semântica  do seu próprio sistema.  A exemplo  disso tem-se a  “incorporação”:  a  cópia de

normas  não-estatais  em normas  estatais,  v.g.,  sob  a  forma  de  um código  comercial.  Um

segundo modo seria a “deferência” ou “consideração”: a transformação das leis estatais em
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fatos,  como,  por  exemplo,  ao  tratar  o  Direito  Comercial  Internacional  como  costume.  A

terceira modalidade seria a “delegação”: a transformação do Direito não-Estatal em Direito

subordinado, por exemplo, permitindo o comércio, sob a forma contratual, pelo exercício da

autonomia da vontade.    

Um conceito de Direito baseado na figura do Estado não significa que um sistema de

normas do comércio transnacional não poderia ser visto como Direito. Em certo sentido, do

ponto de vista de cada Estado em particular, o Direito de outros Estados é tão estranho (na

necessidade  de  reconhecimento)  quanto  qualquer  Direito  a-nacional  seria.  Em uma teoria

baseada no Estado, como implementada nas normas colisionais domésticass, o Direito Inglês

é "Direito" na Alemanha, somente porque o Direito alemão o reconhece como tal; sendo o

mesmo  princípio  válido  para  o  Direito  Alemão,  na  Inglaterra.  A  base  para  esse

reconhecimento mútuo não é um conceito metafísico do "Direito" ou do "Estado", mas um

simples sistema de cortesia que os Estados concedem uns aos outros. 

Em  tese,  os  Estados  poderiam  estender  tal  cortesia  ao  Direito  Transnacional  do

Comércio. Afinal, a “Novíssima Lex Mercatoria”, tal como apresentada por seus proponentes

não se parece muito com o Direito estatal. Porém na realidade, eles não o fazem: o Direito

Comercial é o Direito Interno ou Direito Estrangeiro (ou Direito Internacional), mas não o

Direito não-Estatal. Do ponto de vista do Estado, essa restrição, segundo Michaels, faria todo

sentido,  já  que  os  Estados  matêmr  a  sua estabilidade  externa  e  sua  soberania  através  do

reconhecimento  mútuo;  o  monopólio  estatal  da  violência  pode  ser  mantido  enquanto  os

Estados ajudem uns aos outros em sua execução contra atores privados. 

Da mesma forma, os ordenamentos jurídicos dos Estados mantêm a sua autonomia em

relação  ao  mundo  globalizado  interdependente,  precisamente  através  do  reconhecimento

mútuo  e  da  atribuição  coletiva  de  poderes  de  regulação  entre  eles.  Assim,  enquanto  o

reconhecimento de normas estrangeiras reforça o papel do Direito de qualquer Estado, porque

cria  um “cartel”  de  legisladores,  esse  “cartel”  é  quase  que  necessariamente  hostil  outras

possibilidades.

Então, como se pode explicar o fato de que os Estados estão se tornando um pouco

mais abertos à  ideia de um conjunto de normas próprias do comércio? Michaels apresenta o

seguinte motivo: o Direito oficial pode seguramente reconhecê-lo de outras maneiras além da

“cortesia”,  na  medida  em que  ele  é  essencialmente  diferente,  já  que  não  lhe  competem

reivindicações de soberania. O outro lado pode ser verdadeiro também: os Estados podem

igualmente reconhecê-lo, de acordo com suas semelhanças em relação ao Direito Estatal. No

entanto,  esse  reconhecimento  representa-lhe  um risco  maior  do  que  para  o  Estado.  Isso



196

significa que ela deve quase que necessariamente perder as especificidades que lhe trazem as

vantagens funcionais sempre alegadas em relação aos ordenamentos nacionais. Enquanto a

“Verdadeira  Lex  Mercatoria” é  essencialmente  diferente  do  Direito  Estatal,  é  que  pode

desempenhar um papel importante, dizem alguns doutrinadores. E uma vez que pretenda ser

essencialmente similar, sofrerá uma desvantagem competitiva.

7.3.1.2 A visão do Comércio Internacional

Todo Direito é Direito Estatal apenas sob a perspectiva do Estado. Do ponto de vista

do Comércio Internacional, a resposta é diferente, mas, infelizmente, não mais útil para os

defensores do Direito independente da figura do Estado (MICHAELS, 2007, p.463).

De fato, embora a noção de Direito seja anterior ao surgimento do próprio Estado,

temos,  desde  a  ascensão  do  Estado-Nação,  a  sua  necessária  ligação  por  parte  dos

doutrinadores. Se a globalização é, em grande parte, uma superação da posição monopolista

do Estado, então ela também deve sê-lo em relação ao monopólio na criação, julgamento e

execução das leis. Em um mundo que conhece outros atores na seara internacional além do

Estado-Nação,  é  uma  consequência  lógica  pensar  no  reconhecimento  de  outros  sistemas

jurídicos que não o Estatal (MICHAELS, 2005, p.7). .

Se o Direito é Direito estatal ou não, na visão do autor, é simplesmente irrelevante.

Para  a  perspectiva econômica  do Comércio  Internacional,  o  que importa  é  se  se  trata  de

Direito Comercial ou não. De fato, os economistas há muito tempo se interessam na  Lex

Mercatoria, tanto a antiga quanto a moderna (MICHAELS, 2007, p.464).

Muitos autores, afirma Michaels, têm visto a Antiga Lex Mercatoria como uma prova

cabal  de  que  normas  criadas  espontaneamente  dentro  do  Comércio  Internacional  seriam

superiores às normas criadas por entidades políticas. O declínio da Antiga Lex Mercatoria,

estaria,  assim,  marcado  pela  diminuição  da  eficiência  dos  sistemas  coletivos  e  aumento

simultâneo na eficiência das instituições do Estado. No mundo atual, o comércio internacional

é novamente definido como capaz de criar normas legais eficientes fora do Estado. 

Paralelo ao debate positivista (e às vezes até mesmo indistinto) é o debate normativo

sobre a conveniência da desse sistema normativo. Liberais do Mercado celebram-no como um

conjunto  de  normas  mais  eficiente  que  o  Direito  Estatal.  Uma vez  que  ele  se  baseia  na

autonomia  das  partes,  é  mais  apto  que  o  Direito  Estatal  a  satisfazer  as  necessidades  e

preferências das partes. Ao evitar conflitos de leis, o Direito Transnacional do Comércio evita

os custos necessariamente envolvidos na escolha do Direito aplicável. Ao ignorar o potencial
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interesse  da  coletividade  ou  de  terceiros,  evita  os  custos  de  transação  envolvidos  na

consideração de tais interesses. 

Ambos os fundamentos empíricos e os argumentos especificamente econômicos são,

no entanto, de limitada importância para Michaels. Para esse debate é fundamental o acordo

sobre  um ponto específico:  se  o Direito  Comercial  é  criado no âmbito  do  Estado ou do

Comércio, tal fato é irrelevante. Tudo o que importa é a funcionalidade do Direito para o

Comércio. Isso significa que nem a visão de que todo Direito é Direito Estatal, nem a visão de

que o Direito Transnacional do Comércio existe fora da figura do Estado, faz muito sentido.

Os atores do Comércio Internacional terão sempre escolher entre instituições estatais e não

estatais,  dependendo de  qual  delas  seja  mais  eficiente  em relação ao  caso  concreto,  sem

preferência, a priori, de umas sobre as outras. Normas e instituições estatais e não-estatais

estão relacionadas umas às outras de alguma forma pela concorrência e, em certa medida,

também pela mútua complementação.

Da mesma forma, faz relativamente pouco sentido pensar no Direito Transnacional do

Comércio como um sistema jurídico independente, da mesma forma que as leis comerciais

dentro dos ordenamentos estatais também não constituem sistemas jurídicos independentes.

Pode-se pensar então que a globalização da Economia criou um sistema de Direito Comercial

Global que abrange tanto normas e instituições estatais quanto não-estatais.

O que importa, na visão de Michaels, tanto para o Comércio Internacional, quanto para

o próprio debate sobre a autonomia de suas normas, não é a distinção entre Estado e não-

Estado, mas sim a distinção entre Economia e Política. O Direito Comercial não se distingue

do Estado, mas das normas políticas, muitas das quais permanecem tradicionalmente dentro

do Estado-Nação (MICHAELS, 2007, p.465).

7.3.1.3 A visão interna do Direito

De acordo com Michaels, em certo sentido, todo esse debate anterior poderia ser visto

como irrelevante. O que importa, pelo menos para a autopoiese enfatizada pela Teoria dos

Sistemas, não é nem a visão do Estado, nem a do Comércio, mas a do própria Direito, a auto-

observação do sistema jurídico (MICHAELS, 2007, p.465).

Além disso, se o Direito Transnacional do Comércio é autopoiético, então não deve ser

criado nem no Estado, nem no Comércio, mas dentro do próprio Direito. Mas isso é verdade

para o Direito em geral, não é específico para o tema em questão. Todo o Direito, seja ele

estatal ou não, é "o Direito sem a interferência estatal", no sentido de que o sistema jurídico
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cria a si mesmo na separação em relação ao sistema político – naturalmente, as instituições

estatais como os legisladores e os tribunais, desempenham um papel importante na medida em

que recriados dentro desta sistema jurídico autopoiético.

Pela  mesma  razão,  no  entanto,  todo  Direito  é  "o  Direito  sem  a  interferência  do

Comércio Internacional”, porque o sistema legal é igualmente distinto do sistema econômico

– embora o Comércio seja recriado dentro do sistema jurídico.  Assim,  fica mais  fácil  de

compreender o debate sobre o caráter estatal ou não-estatal se ele for visto como uma questão

de diferenciação dos sistemas.

O principal problema do Direito Transnacional do Comércio, conforme já exposto pelo

autor, não é saber se é Direito estatal ou não-estatal. A grande questão está em saber se sua

estrutura, sua diferenciação interna, reflete a do Sistema Político ou a do Sistema Econômico.

O  Sistema  da  Política  Global  ainda  representa  uma  diferenciação  segmentar:  Ele  é

constituído, primariamente, por Estados, cada um dos quais deve executar essencialmente as

mesmas  funções.  A Economia,  ao  contrário,  representa  uma  diferenciação  funcional:  os

limites que importam dentro da Economia Global são aqueles entre os diferentes setores da

Economia, e não aqueles entre Estados diferentes.

De fato, o Comércio Internacional tem tornado os limites entre os Estados irrelevantes

- se não para a Economia, como tal, então, certamente para a definição de seus subsistemas.

Essa tensão entre um Sistema Político baseado essencialmente no Estado e uma Economia

Transnacional  explica a  tensão dentro do Direito.  Tradicionalmente,  a  legislação reflete  a

estrutura do Sistema Político: os Sistemas Jurídicos são sistemas nacionais.

O Direito Comercial, segundo Michaels, é a primeira área do Direito que deixa para

trás sua estrutura baseada no Estado e adota, em vez dela, a estrutura do Sistema Econômico.

Em contrapartida, na medida em que Direito Transnacional do Comércio é “confinado” ao

Comércio Internacional, tal mudança não teria implicações diretas para outras áreas do Direito

como o Direito Constitucional, por exemplo, que pode (ou não) permanecer dentro de uma

estrutura baseada na figura do Estado.

Se esta mudança do Direito Comercial, que antes era baseado em uma estrutura Estatal

e depois passou a se basear em uma estrutura econômica,  de fato ocorreu é uma questão

empírica. As evidências, para o autor, sugerem que sim. Em ambos os casos, no entanto, isso

não significaria uma mudança para uma "Direito sem Estado". Na medida em que o Direito

Comercial refletir o Sistema Político, continuará a ser Direito Estatal porque a diferenciação

interna do sistema político diz respeito a limites entre os Estados. Se, pelo contrário, o Direito

Comercial refletir o Sistema Econômico, então ele levará em conta tanto normas e instituições
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estatais  quanto  não-estatais  porque a  diferenciação interna  da Economia  não se  refere  às

fronteiras entre o estatal e o não-estatal, mas sim às fronteiras entre os diferentes setores da

Economia (MICHAELS, 2007, p.466).

7.3.2 A “Verdadeira Lex Mercatoria”

O resultado empírico de toda essa explanação, para o professor Michaels, é bastante

clara.  Tanto  na  história  quanto  no  presente,  é  possível  encontrar  uma  Lex  Mercatoria

transcendental e, nesse sentido, transnacional. No entanto, esse Direito não é verdadeiramente

autônomo em relação ao Estado. Pelo contrário, observa-se uma concorrência contínua e uma

constante interação entre instituições estatais e não estatais. A Arbitragem Internacional, por

exemplo, replica a estrutura do Estado; já o Estado cria instituições (como a Tuna Court), que

são  inspiradas  pelas  vantagens  de  tribunais  arbitrais.  Além  disso,  os  árbitros  vêm

incorporando  as  normas  nacionais;  enquanto  os  legisladores  nacionais,  a  seu  turno,

incorporam os princípios provenientes dos costumes e as normas informais dos comerciantes

(MICHAELS, 2007, p.467). 

Se há um sistema jurídico autônomo do Comércio Internacional, então ele transcende

a divisão entre o Direito Estatal e o não-estatal, e sua autonomia não é em relação ao Estado,

mas sim em relação a outras partes do Direito, muitas dos quais, repete o autor, permanecem

nacionais. 

Que a “Verdadeira Lex Mercatoria”, como assim o professor Michaels denomina esse

Direito Comercial Global, é irrefutável, abrange normas e instituições estatais e não-estatais

não  há  dúvidas.  Em  contraste,  as  implicações  para  nossa  compreensão  de  um  Direito

Globalizado em geral e a Lex Mercatoria, ambos coexistindo de maneira pacífica, poderiam

ser bastante significativas – e aqui, o debate sobre um "direito sem a influência do Estado"

ainda acaba impedindo importantes progressos. 

Em  primeiro  lugar,  e  menos  importante,  o  achado  ajuda  a  compreender  mais

claramente as diferenças entre as teorias sobre uma Antiga e uma Nova Lex Mercatoria. Que

ambas transcendam a noção de Estado não é suficiente para vê-las como semelhantes, mas

sugere  apenas  que  ambas  não seguem a  diferenciação  segmentar  do  Sistema Político  do

Estado  moderno.  É  impossível  saber,  porém,  se  ambas  seguem  o  mesmo  tipo  de

diferenciação. Uma pesquisa mais detalhada revela uma diferença decisiva: A Lex Mercatoria

medieval, qualquer que tenha sido a sua forma e alcance, mas supondo-se que tenha existido
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em algum lugar  e  em algum momento,  era  um conjunto de regras  baseadas no status  de

comerciante, refletindo uma sociedade estratificada que distinguia entre diferentes classes de

indivíduos. Já a “New New Lex Mercatoria”, pelo contrário, reflete a diferenciação funcional

da  sociedade  mundial,  é  um  Direito  para  o  Comércio  Internacional  e   não  para  os

comerciantes.

Em segundo lugar, a assumpção da “Verdadeira Lex Mercatoria” ajuda a reenquadrar

o debate sobre o seu caráter. No momento, grande parte deste debate é capturado na inúltil

dicotomia  entre  o  Direito  Estatal  e  o  Direito  não-Estatal.  Dentro  deste  debate,  A  Lex

Mercatoria, que combina elementos estatais e não-estatais só pode ser explicada como um

sistema híbrido. Mas a identificação de sistemas híbridos normalmente sugere que os critérios

de diferenciação não foram suficientes para o objeto em estudo. De fato, tanto o caráter estatal

do Direito tradicional, quanto o caráter  "não-estatal" da Lex Mercatoria são incomensuráveis,

uma incomensurabilidade  que  replica  a  incomensurabilidade  conhecida  entre  a  dicotomia

Direito Público x Direito Privado. 

 A análise  mostrou  que  o  confinamento  de  todo  o  Direito  a  "Direito  Estatal"  é

perfeitamente plausível apenas se o adotarmos, não como uma posição universal, mas como o

ponto de vista da perspectiva do Estado. Por outro lado, a visão da  Lex Mercatoria como

"Direito  fora  do  âmbito  do  Estado"  não  é  plausível  porque  "não-estatal"  não  seria  uma

perspectiva  sensata.  A  oposição  relevante  à  perspectiva  do  Estado  é  a  perspectiva  do

Comércio,  e aqui a  Lex Mercatoria  aparece não como Direito não-estatal,  mas sim como

direito não-político.

Em terceiro lugar,  Michael  aponta que a  descoberta fornece uma nova perspectiva

sobre os debates atuais acerca da necessidade de se "constitucionalizar" a  Lex Mercatoria.

Afirma-se frequentemente que esse novo Direito Privado "sem a figura do Estado" não pode

ser legítimo, pois se baseia apenas na liberdade de contratar. Os opositores da Lex Mercatoria

usam essa deficiência  como um argumento para conectar todo o Direito,  incluindo a  Lex

Mercatoria, ao Estado e sua Constituição.

Alguns  dos  defensores  da  Lex  Mercatoria argumentam  que  será  necessário

reintroduzir  valores  constitucionais  nessa  lei.  No  entanto,  dentro  de  um sistema  jurídico

funcional  diferenciado,  essa  última  resposta  não  é  a  única  possibilidade.  Para  Michaels,

certamente  será  necessário  equilibrar,  ou  pelo  menos  complementar,  o  Direito  Comercial

“Privado” com o Direito "Público" Constitucional. Porém o que ainda não está claro é se esse

equilíbrio constitucional sobre o Direito Comercial deva vir de dentro da Lex Mercatoria, ou

deva se situar em algum ponto dentro ou fora do Estado. Percebendo que a  Lex Mercatoria



201

não constitui um Direito Global "sem a interferência do Estado”, mas com a sua contribuição,

abre  a  possibilidade  de  que  o  Direito  Constitucional  dos  Estados  mantenha  um grau  de

complementaridade com o Direito Transnacional do Comércio.

Sabe-se que as ideias de uma precoce globalização sobre o declínio do Estado foram

mais ideologicamente inspiradas do que empiricamente adquiridas. Nesse sentido, os Estados

têm reagido à globalização e permanecem como importantes atores no cenário internacional.

Da mesma forma, os ordenamentos estatais ainda mantêm o controle sobre áreas que são, sem

dúvida, globalizadas, como a Internet, por exemplo.

De  fato,  os  Estados  ainda  detêm  um  papel  determinante  também  no  Comércio

Internacional.  Não  parece  inconcebível  que  um  sistema  jurídico  global,  como  a  Lex

Mercatoria,  seja resultado da combinação de um direito  comercial  global  que superou as

fronteiras dos Estados e um direito constitucional global que ainda não superou essas mesmas

fronteiras.  Nessa visão, a  Lex Mercatoria pode ser despolitizada,  precisamente porque ela

externaliza  aspectos  políticos  do  Direito,  para  outro  subsistema  jurídico,  o  do  Direito

Constitucional, que, provavelmente, ainda reflete o Sistema Político dos Estados.

Em quarto e último lugar, o professor americano aponta para a percepção de que a

“Verdadeira Lex Mercatoria” transcende a distinção entre Direito estatal e não-estatal sugere

um caminho importante na direção de uma compreensão mais radical, mas, em última análise,

mais adequada ao Direito globalizado. Postular a ideia de um Direito sem a interferência do

Estado desafia o monopólio estatal sobre a criação e adjudicação das normas, mas não põe em

cheque a moldura atribuída ao Direito, que o relaciona e vincula ao Estado. O Direito, sem a

figura do Estado é apenas a contrapartida de um Direito dentro do Estado. Ironicamente, tal

concepção não desvaloriza a importância do Estado para o Direito, mas, ao contrário, acaba

reforçando-a. 

Essa concepção, ainda, muda a perspectiva do Estado: que deixa de ser coadjuvante

para ser um importante instrumento na diferenciação entre os diversos subsistemas do Direito.

Isso limita nossa capacidade de pensar criativamente sobre a lei de forma crucial. Quando se

fala em “Direito sem a interferência do Estado” limita-se a capacidade de pensar o Direito de

maneira verdadeiramente inovadora. Quando se fala nesse tema, imagina-se um Direito que

reproduz  a  forma  e  a  substância  do  Direito  Estatal,  com normas  codificadas  e  sistemas

hierárquicos. A Lex Mercatoria, que transcende a distinção entre Direito estatal e não-estatal,

pelo contrário, permite verdadeiramente imaginar o Direito não apenas fora do Estado, mas

fora ainda da distinção entre estatal ou não-estatal, ou seja, fora da moldura que limita a visão

de grande parte dos doutrinadores.
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"Direito sem Estado", nas conclusões do autor, pode ter sido um conceito necessário

para superar a ideia de que todo o Direito se resume ao Direito Estatal. No entanto, como a

mera negação dessa ideia, ela não tem potencial construtivo; suas implicações derrapam em

qualquer negação ou na própria replicação do Direito no interior do Estado. O que realmente

importa é que esse Direito aqui tão discutido transcenderia esses limites e apresentar-se-ia

como um candidato de maior credibilidade para a globalização e formação de um sistema

jurídico mundial funcionalmente diferenciado. É o Direito além do Estado.
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PARTE III

O DIREITO TRANSNACIONAL DO COMÉRCIO
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CAPÍTULO VIII

UMA TEORIA AFIRMATIVA DA NATUREZA JURÍDICA DAS NORMAS DO
COMÉRCIO TRANSNACIONAL

8.1 O Direito Transnacional do Comércio: inferências fáticas

Inicialmente, no âmbito das conclusões fáticas desse trabalho, é necessário fazer uma

ressalva que nenhum dos autores aqui retratados se permitiu fazer, por mais clara e evidente

que  seja.  A impressão  que  se  tem é  a  de  que  todos  passaram ao  largo  de  uma  questão

fundamental, uma questão de pressupostos que, de per si, já contamina toda a argumentação

histórica170, ainda que não se faça uma análise específica e apurada dos fatos em particular,

como já se fez nos primeiros capítulos. 

É a questão da existência do “Estado-Nação” - e por mais que pareça repetitivo, uma

vez que esse ponto já foi trabalhado na segunda parte desse trabalho, a abordagem a seguir,

além de distinta, é pragmática. É que todas as argumentações que buscam uma genealogia

para a  Lex Mercatoria sempre a apresentam como supranacional, independente e autônoma

desde a sua concepção. 

Esquecem,  porém,  que  a  ideia  de  supranacionalidade  traz  embutida  a  ideia  de

nacionalidade e esta, por sua vez, tem como pressuposto lógico o Estado-Nação. Mas como

falar em Estado-Nação na Antiguidade ou na Idade Média, se essa noção é uma construção

típica da Idade Moderna? Consequentemente, como falar em supranacionalidade, sem a figura

do Estado-Nação? E se a Lex Mercatoria Antiga e a Medieval eram realmente autônomas e

independentes,  essa  autonomia  e  independência  se  deram  em  relação  a  quê,  já  que,

principalmente  no  período  medieval,  como se  viu,  era  comum a  pluralidade  de  sistemas

normativos?

Por mais que seja possível identificar um esboço da figura do Estado na Antiguidade,

ou  mesmo  a  existência  de  algumas  cidades  na  Idade  Média  com  certa  autonomia

administrativa  em  relação  aos  senhores  feudais,  como  forma  de  expressão  do  poder  de

império de poucos sobre muitos (mesmo quando se trata da democracia ateniense, que, como

sabido era uma democracia bastante restritiva), essa figura era totalmente distinta do Estado-

Nação da forma que a modernidade o delineou. 

170 Sem desconsiderar as críticas já realizadas na primeira parte. 
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Antes o que pautava esse “poder de império” das minorias era, entre outros fatores, a

instabilidade das relações entre os diferentes povos, a insegurança constante e o temor da

guerra. No Estado Moderno, essa insegurança continuou existindo em alguns momentos, mas

não foi o motor de legitimação desse poder.  As revoluções burguesas se encarregaram de

mostrar  o  quanto  o  poder  precisa  do  povo tanto  quanto  o  povo  precisa  do  poder.  Hoje,

conquanto  inicialmente  o  Estado-Nação  tenha  se  formado  também  como  um clamor  de

segurança,  ele  evolui  historicamente  apontando  em  direção  às  modernas  democracias,

legitimadas pelo amplo sentido que a sua nomenclatura sempre desejou representar.

Ademais, essa noção de Estado apresentada hoje tem contexto totalmente diverso de

qualquer  ideia  de  Estado  Antigo.  O  arcabouço  econômico,  cultural,  político  e  social  é

completamente diferente hoje do que era na Antiguidade e na Idade Média e por mais que os

doutrinadores não advoguem a ideia de que a  Lex Mercatoria  hoje é a mesma de tempos

passados, fazer essa conexão histórica como um precedente necessário para a existência desse

instituto nos moldes atuais, como se a imagem do passado houvesse ressurgido no presente, é

não apenas um descuido metodológico, mas uma deficiência argumentativa. 

Assim, seria por demais forçado, em primeiro plano, identificar qualquer característica

de  supranacionalidade  em  um  período  antigo  ou  medieval,  já  que,  como  exposto,  a

supranacionalidade pressupõe uma nacionalidade que, nesse caso, é inexistente. Em segundo

plano, mais forçado ainda seria ligar essa inconcebível supranacionalidade à situação vivida

hoje,  de  proclamada transnacionalidade,  que  não ignora  a  figura  do Estado-Nação,  como

querem  esses  doutrinadores,  mas,  ao  contrário,  reconhece  o  seu  papel  fundamental,

colocando,  porém,  no  mesmo  patamar,  outras  esferas  de  produção  do  Direito  não

necessariamente delimitadas por critérios territoriais. 

  Além disso, como é possível chamar de “autônoma” e “independente” uma suposta

Lex Mercatoria que não tem qualquer necessidade de se submeter ao ordenamento jurídico de

um Estado-Nação, já que esse Estado-Nação é inexistente? Se é inconcebível pensar na ideia

de  supranacionalidade,  também  é  inconcebível  pensar  na  ideia  de  “autonomia”  e

“independência” pelo menos nos moldes em que essas características são colocadas pelos

defensores  da  “Nova  Lex  Mercatoria”.  Isso  porque,  nesse  caso,  esse  sistema  legal  seria

“autônomo” e “independente” em relação a quê? Às esferas oficiais de produção normativa? 

O grande problema aqui é justamente identificar essas esferas oficiais de produção, já

que, conforme demonstrado no primeiro capítulo deste trabalho, em muitos casos não existem

registros  históricos  suficientes  para  permitir  a  afirmação  de  que  essas  esferas  realmente

existiram. Veja-se, por exemplo, a questão do ius gentium romano. Não são raros os autores
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hoje  que  contestam  essa  versão  e  dizem  haver  poucas  evidências  históricas  e  muita

especulação  sobre  o  que  realmente  era  essa  construção  jurídica (HATZIMIHAIL,  2008,

p.185), até porque, mesmo entre os escritores da época, não havia consenso a esse respeito

(DOMINGO, 2010, p.9).

Quanto ao período medieval, as conclusões de MANGELS (1999) nesse sentido são

bastante  esclarecedoras.  Para  o  autor,  que  estudou  a  fundo  a  chamada  “Lex  Mercatoria

Medieval”,  o  que  as  poucas  fontes  relativas  ao  comércio  medieval  podem mostrar,  sem

sombra de dúvidas, é que as relações comerciais existentes nesse período e suas instituições

reguladoras não podem ser superestimadas. Pelo menos até o século XIV, a maior parte das

trocas comerciais era feita de forma simultânea. Assim, não pode, nesse período, falar em

diferenças  normativas  ou  relativas  a  sistemas  jurídicos  distintos,  já  que  as  trocas  se

encerravam no momento da negociação e  não havia quaisquer  operações  posteriores.  Em

virtude  disso,  dificilmente  esse  comércio  medieval  deu  origem  ao  desenvolvimento  de

instituições  que  regulassem  o  comércio  entre  as  diversas  cidades.  As  guildas  mercantis

existiam sim, mas eram formadas para garantir a segurança dos seus associados, e não para

servir de marco regulatório do comércio não simultâneo. 

Eventualmente,  regras  relativas  a essa prática comercial  não simultânea podem ter

surgido no âmbito das guildas. E isso provavelmente aconteceu da mesma maneira que nas

modernas associações comerciais, ou seja, com a reputação exercendo um papel decisivo na

coercitividade dessas normas. No entanto, tanto as fontes antigas quanto as contemporâneas

não contêm nenhuma evidência de que essas regras tenham constituído um corpo universal ou

“supranacional” de normas comerciais. Ao contrário, os registros históricos levam a crer que

eram normas  específicas de cada guilda em particular (MANGELS, 1999).  . 

Não há dúvidas de que essas regras e as próprias guildas em si tenham influenciado as

leis das cidades medievais. Da mesma forma, os comerciantes continuaram a influenciar essas

mesmas leis  durante toda a Idade Média,  embora de forma diferente.  Diferenças entre  os

diversos  sistemas legais  das  diferentes  cidades  podem ser  explicadas,  por  exemplo,  pelas

diferenças entre as guildas, de um lado; e pela divergência de outros grupos sociais (como os

senhores feudais), de outro lado.  

Além disso,  a  importância  econômica  dos  mercadores  não  deve  ser  subestimada.

Especialmente porque os comerciantes, ao apregoarem a discriminação sistemática dos seus

concorrentes  de  outras  cidades,  exerceram  considerável  influência  sobre  a  produção

normativa  em suas  cidades  de  origem.  Com o  tempo,  a  reputação  perdeu  muito  de  sua

importância na questão da coercitividade das normas e foi  substituída pelo monopólio da
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força por parte das autoridades civis (MANGELS, 1999). Ou seja, a partir daí, a figura das

autoridades  medievais  passou  a  ter  mais  importância,  na  exigência  do  cumprimento  das

normas, do que a figura dos mercadores.

Não  se  questiona,  pois,  a  existência  das  guildas  e  a  importância  dos  mercadores

medievais. Porém, conforme todo o exposto, quer se observe a questão do ponto de vista da

inexistência do Estado-Nação; quer do ponto de vista da análise crítica dos registros históricos

disponíveis, tanto a afirmação de existência de uma Lex Mercatoria na antiguidade como um

corpo de leis autônomo, independente e supranacional, quanto a sua ligação com o fenômeno

vivido  hoje  são  extremamente  problemáticos.  Por  isso,  essa  desconstrução  do  romance

genealógico  das  normas  do  comércio  transnacional  era  extremamente  necessária  para  o

desenvolvimento do raciocínio proposto aqui, pois, a partir dessa ruptura é possível traçar a

linha divisória que separa essa visão histórica da realidade contemporânea. 

Com  efeito,  na  segunda  parte  desse  trabalho  muito  se  falou  sobre  o  cenário  de

transnacionalidade trazido pela globalização e as perplexidades causadas pelos novos sistemas

jurídicos dali decorrentes, tais como a Lex Sportiva, a Lex Informatica e a Lex Petrolea. De

todas  essas  aldeias  jurídicas  globais,  no  entanto,  o  Direito  Transnacional  do  Comércio  é

certamente a mais desenvolvida, seja do ponto de vista fático, seja do ponto de vista teórico. 

Com o adensamento da globalização, as revoluções dos transportes e da tecnologia da

informação,  e  a  compressão  da  noção  espaço-tempo  já  abordados  nesse  trabalho

(CASTELLS, 2000, p.56), o comércio transfronteiriço ganhou dimensões jamais imaginadas.

Diferentemente de qualquer outro período da História, pessoas do mundo inteiro são capazes

de negociar em tempo real, através da internet, das comunicações telefônicas e dos meios de

pagamento  digitais,  movimentando  bilhões  de  dólares  diariamente.  Os  contratos  são

negociados e assinados digitalmente,  as controvérsias  são sanadas  por órgãos privados de

arbitragem e a confidencialidade do processo assegura que a questão não seja submetida a

nenhuma jurisdição nacional. Na verdade, se o objeto do negócio for a prestação de serviços

que podem ser realizados digitalmente, por exemplo, é possível que a negociação comece e

termine,  surtindo diversos  efeitos  jurídicos,  sem que o ordenamento  jurídico  dos  Estados

sequer tome conhecimento. 

Além disso,  após a Revolução Industrial,  a partir  de 1870 iniciou-se o período de

formação de trustes nos Estados Unidos e cartéis na Alemanha. A concorrência própria do

comércio de outrora foi substituída pelo monopólio. Os pequenos negociantes foram expulsos

do mercado pelos  grandes.  O pequeno negócio foi esmagado pelo grande,  ou com ele se
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fundiu para fazer um negócio ainda maior. Em todo o Ocidente houve crescimento, fusão,

concentração e a formação de indústrias gigantescas. 

A substituição  gradual  da  concorrência  pelo  monopólio  não  foi  uma  imposição

externa, mas uma evolução da própria concorrência. Paradoxalmente, afirma HUBERMAN

(1981, p.220), o monopólio surgiu dentro da concorrência, numa clara ilustração de como

cada sistema, ou acontecimento, traz consigo as sementes da transformação. Com meios de

comunicação e de transporte rápidos e eficazes, regulares e baratos, foi possível e econômico

reunir os elementos necessários à produção e concentrá-los numa localidade, principalmente

com o desenvolvimento dos modelos fordista e taylorista e a mecanização dos processos de

produção.

Com isso,  grandes  conglomerados  empresariais  se  formaram e  muitos  deles  hoje

dominam a Economia e contam com um faturamento superior ao PIB de muitos países. Essas

corporações, no entanto, com o estreitamento das fronteiras e a revolução dos transportes,

passaram a organizar-se em redes  de produção multinacionais,  ramificando sua influência

econômica e exercendo um papel cada vez mais importante em todas as áreas da convivência

social, principalmente por causa da expansão do comércio de serviços e bens imateriais. 

Surgiram as grandes corporações atreladas à tecnologia da informação e ao comércio

de espaços e serviços virtuais, publicidade, serviços de telecomunicação, desenvolvimento de

softwares,  comércio  eletrônico,  etc.  O  impacto  foi  sentido  no  Direito,  na  Economia,  na

Política e nas demais áreas do conhecimento. Segundo HARDT e NEGRI (2000, p. 298), essa

mudança fez com que o atual paradigma de produção seja centrado na prestação de serviços e

manipulação  de  informações.  Passou-se  do  domínio  da  indústria  para  o  dos  serviços  e

informações,  num processo de pós-modernização econômica a que os autores chamam de

“informatização” da Economia.

Com isso, toda a dinâmica do comércio teve que se adaptar e, somente a partir daí, de

fato, agregar uma série de normas que claramente demandam natureza jurídica, muitas delas

tradicionalmente relacionadas aos usos e costumes dos negociantes. Com práticas específicas,

uniformemente repetidas e reproduzidas ao longo do tempo com certeza de obrigatoriedade

(opnio iuris), o Direito costumeiro do comércio se tornou tão importante em cifras e volume

que surgiram Organizações Internacionais (ou órgãos dentro da estrutura de organizações já

existentes), como a UNIDROIT e a UNCITRAL, destinadas a tentar unificar as normas dele

provenientes.

 Os Princípios UNIDROIT relativos aos Contratos Comerciais Internacionais podem

ser vistos como uma das tentativas de catalogação e harmonização. Outra tentativa seriam os
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INCOTERMS  (Termos  do  Comércio  Internacional  ou  International  Commercial  Terms)

desenvolvidos  pela  Câmara  de  Comércio  Internacional  (CCI).  Esses  termos  do comércio,

tiveram tamanha aceitação que  é  quase impossível  pensar  em contratos  transnacionais  da

atualidade que envolvam transporte de mercadorias e não utilizem os INCOTERMS.

Além disso, é comum entre as grandes corporações e outras organizações privadas

voltadas ao comércio, o desenvolvimento de uma espécie de contrato padrão pré-estabelecido,

os  contratos-tipo,  ou  um  conjunto  de  cláusulas  com  os  termos  e  condições  legais  pré-

formuladas,  essas  últimas  chamadas de “condições  gerais”.  Ambos  funcionam como uma

espécie de “contrato de adesão” adaptado às necessidades do comércio transfronteiriço e são

regularmente  utilizados  nessa  área.  Ainda  na  década  de  1970,  SLAWSON (1971,  p.529)

afirmou que os contratos-tipo já eram responsáveis por mais de noventa e nove por cento de

todos os contratos do comércio transnacional.

Outra peculiaridade jurídica dessa aldeia global é o uso da Arbitragem Internacional.

De acordo com GARCEZ (2003, p.71), no início desse século a Comunidade Internacional de

Negócios já se utilizava da arbitragem como método de solução de conflitos em 80% dos

casos,  com  destaque  para  o  Transporte  Marítimo,  Indústria  do  Petróleo,  e  os  contratos

internacionais de complexos industriais, casos em que se chega a empregar a arbitragem em

aproximadamente 100% dos litígios.

Apesar  da  aceitação,  pela  maior  parte  dos  ordenamentos  nacionais,  da  Arbitragem

como forma juridicamente  válida  de  solução  de  controvérsias,  a  profusão  de  instituições

privadas  criadas  para  esse  fim  no  âmbito  transnacional  demonstra  o  quanto  o  Direito

Transnacional do Comércio se afirma enquanto sistema jurídico. Geralmente relacionada a

entidades  privadas,  pode-se  citar  como exemplos  de pessoas  jurídicas  de  Direito  Privado

voltadas  especificamente  à  Arbitragem  Internacional:  a  CCI  (Câmara  de  Comércio

Internacional), a AAA (American Arbitration Association), a JAMS International, o  British

Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC, Canada), o International

Centre for Dispute Resolution (ICDR), dentre outras. 

Com efeito,  esse  Direito  Transnacional  alçou  uma  posição  de  destaque  e  acabou

forçando os Estados a voltar os olhos para essa nova realidade.  Desde a Segunda Guerra

Mundial,  vários  tratados  internacionais  foram firmados  com o  intuito  de  dispor  sobre  o

comércio  transnacional.  Como  exemplos,  tem-se  as  seguintes  convenções:  a  Convenção

relativa à Lei Uniforme sobre a Venda Internacional de Mercadorias (Haia, 1964), Convenção

relativa  à  Lei  Uniforme  sobre  a  Formação  de  Contratos  para  a  Venda  Internacional  de

Mercadorias (Haia,  1964),  Convenção sobre a Prescrição em matéria de Compra e Venda
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Internacional  de  Mercadorias  (1974),  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  o  Transporte

Marítimo  de  Mercadorias  (1978),  A Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  Contratos  de

Compra e Venda Internacional de Mercadorias (1980 - CISG, na sigla em Inglês, ou CVIM,

na  sigla  em  Francês),  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  Letras  de  Câmbio  e  Notas

Promissórias no Comércio Internacional  (1988),  Convenções UNIDROIT sobre o  Leasing

Internacional e o  Factoring Internacional (Ottawa, 1988), Convenção UNIDROIT sobre as

regras materiais aplicáveis aos valores mobiliários intermediados (Genebra, 2009).

Num rol  apenas  exemplificativo,  essas  convenções  demonstram uma  tendência:  o

envolvimento dos Estados na discussão do tema e a maior propensão a sua aceitação. Outro

exemplo, nesse mesmo sentido, é a formação de blocos comerciais voltados à uniformização

legislativa e previsão de tratamento diferenciado para negociantes de países dentro do bloco.

É certo que a União Europeia, como o maior exemplo dessa tendência, acabou extrapolando a

esfera comercial e formando uma União Econômica e Social. A maior parte dos blocos de

integração existentes na atualidade, no entanto, quando não se restringe a aspectos comerciais

e econômicos, pouco ultrapassa essa realidade. São exemplos: o Mercosul (Mercado Comum

do Sul), o NAFTA (North American Free Trade Agreement), a APEC (Asia-Pacific Economic

Cooperation),  a  ALCA  (Área  de  Livre  Comércio  das  Américas),  o  recente  Acordo

Transpacífico de Cooperação Econômica171, dentre muitos outros. 

Esses  são  apenas  exemplos172 de  como  as  normas  do  comércio  transnacional

influenciam o mundo de forma decisiva e provocam a elaboração de novas teorias, que sejam

capazes de explicar o fenômeno, e não refutar sua existência. Negar essa realidade em virtude

da afirmação de uma teoria cambaleante como o monismo positivista, é, tanto ilógico quanto

paradoxal, já que vai de encontro à racionalidade instrumental que fundamenta o Positivismo

Jurídico. 

8.2 A perspectiva pluralista: inferências teóricas

Um dos motivos que levaram ao desenvolvimento dessa tese foi a constatação de que,

apesar das teorias de Teubner e Michaels terem trazido o tema das normas transnacionais do

171 Assinado em outubro de 2015, O Tratado de Livre Comércio Trans-Pacífico (TPP, na sigla em inglês) criou
um bloco econômico que os especialistas acreditam ter o poder de se tornar o maior do mundo, pela área de sua
abrangência. Na data da assinatura, o acordo foi firmado entre 12 países (Estados Unidos, Austrália, Brunei,
Canadá,Chile,  Japão,  Malásia,  México,  Nova  Zelândia,  Peru,  Cingapura  e  Vietnã).  Para  saber  mais:
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/10/negociacoes-sobre-livre-comercio-no-pacifico-alcancam-acordo-
historico-20151005105508656188.html. Acesso em 26.02.2015
172 O tema será melhor tratado quando da apresentação das fontes do Direito Transnacional do Comércio, no
capítulo seguinte. 
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comércio sob um prisma crítico e totalmente distinto da abordagem clássica,  ambas ainda

persistiam na mesma tentativa de relacionar, ainda que de forma negativa, a realidade de hoje

à realidade de outrora.

É que  não obstante  as  críticas  feitas  por  esses  autores,  ao  optar  pela  aposição  de

adjetivos  ao  termo  Lex  Mercatoria,  tais  como  “Novíssima”  e  “Verdadeira”,  ao  invés  de

sinalizar o desenvolvimento de uma nova teoria, parece que as antigas teorias ressurgiram

com uma  nova  roupagem.  Por  esse  motivo,  como  já  explicado  na  primeira  parte  desse

trabalho,  optou-se por  uma nomenclatura distinta,  capaz  de demarcar  as  rupturas  fática  e

teórica aqui propostas. 

É certo, no entanto, que tendo em vista a herança histórica e a necessidade de explicar

as teorias clássicas, não há como se afastar o uso desse termo. Na verdade, trazê-lo à tona aqui

foi muito importante exatamente para demonstrar como sua genealogia o prejudicou ao longo

tempo e o porquê da escolha de uma nova terminologia.

Como exposto no tópico anterior e ao longo de todo o trabalho, o cenário fático atual é

completamente distinto de qualquer realidade que o ser humano já vivenciou e o fato de haver

hoje  um  sistema  normativo  próprio  do  comércio  transnacional  não  é  porque  ele  foi

historicamente construído e reconstruído em torno das corporações de ofício do medievo – ou

ainda a partir do ius gentium romano – mas sim porque ele deriva de um contexto muito mais

abrangente de transnacionalidade. 

Apesar de não ignorar o fato de que todo texto, seja ele científico ou não, sempre traz

consigo uma grande carga de interferência do autor, essas considerações não têm o intuito de

apresentar uma visão fechada e conclusiva do tema, mas sim uma visão aberta, como aberto o

é o próprio Direito, em sua constante interligação com os demais subsistemas, em constante

abertura cognitiva e fechamento estrutural. 

Partindo-se, então, das visões pluralistas do Direito, uma vez que a grande crítica ao

pensamento clássico sobre o tema já foi realizada nas duas primeiras partes desse trabalho, e

repousam na insustentável dicotomia entre a adoção de um prisma juspositivista e a defesa de

um Direito autônomo e anacional, agora é necessário apontar os prós e os contras das novas

teorias.

Nesse sentido, o pensamento de Teubner inaugura uma nova etapa na forma como

sempre se concebeu as normas do comércio transnacional. O grande trunfo do autor, que pode

ser compartilhado também por Ralph Michaels, é a forma de abordagem do tema. Ainda que o

Pluralismo Jurídico desenvolvido por  Luhmann sirva de base ao seu trabalho,  ele  não se
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limitou  a  trazer  para  a  discussão  as  ideias  do  conterrâneo  sociólogo,  mas  aliou  a  visão

luhmanniana à Teoria dos Jogos de Kerchove & Ost e construiu uma visão totalmente distinta.

A teoria  de  Teubner  é  ousada,  inovadora  e,  acima  de  tudo,  perspicaz.  Com uma

construção coerente e bem fundamentada, ele desconstrói primeiramente a ideia de paradoxo

até então intrínseca ao debate, cuja grande questão sempre foi saber se as normas do comércio

transnacional representam Direito positivo ou se são apenas normas sociais que podem ser

transformadas em Direito somente pela internalização por parte dos ordenamentos jurídicos

estatais (TEUBNER, 1997, p.3). Em segundo lugar, ele coloca a questão sob a perspectiva da

Teoria dos Sistemas e, nesse sentido, consegue ser bastante coerente. 

Ao apresentar o tema com extrema lucidez, mesmo se utilizando de teorias complexas

e ainda não muito aceitas como a Teoria dos Jogos e a Teoria dos Sistemas aplicadas ao

Direito, Teubner consegue fazer com que o Direito Transnacional do Comércio rompa o duplo

tabu que lhe foi imposto acerca das necessárias conexões entre Direito e Estado. Primeiro ao

trazer a figura das “ordens privadas” (contratos e associações) como fontes produtoras do

Direito; e, em segundo lugar, ao afirmar que essas normas pretendem ser válidas não apenas

fora  do  Estado-Nação  mas  também  fora  do  próprio  âmbito  das  relações  internacionais

(TEUBNER, 1997, p.7).

Ao trazer a ideia do choque contra a “moldura do Direito” para ilustrar a efervescência

das relações globais vividas na contemporaneidade, Teubner consegue passar exatamente a

imagem que propõe: a da violência com que a visão de um Direito diretamente subordinado à

ideia  de  Estado-Nação  tem  limitado  a  discussão  filosófica  dos  temas  correlatos  à

transnacionalidade.

Essa visão de Teubner do Direito como sistema circular e autopoiético, que possibilita

o reconhecimento do Direito Transnacional do Comércio é construída ao longo de toda a sua

teoria.  Na verdade,  o autor  é bastante ousado, já que enxerga o Direito como um jogo e

desconsidera  essas  limitações  que  sempre  lhe  foram  impostas,  seja  pela  jurisprudência

analítica, pelas Teorias Puras ou pelo Institucionalismo. Sob esse ponto de vista, a teoria do

professor alemão é muito interessante pois permite ao Direito a “quebra da moldura”, e sua

realocação dentro das Ciências Humanas, já que passa-se de uma visão estática para uma

verdadeira “différend”, no sentido utilizado por Lyotard (TEUBNER, 2002, p.203).

E é justamente essa visão de “différend” que permite, como consequência, a atribuição

de  um  novo  status  às  normas  do  comércio  transnacional,  que  deixam  de  ser   o  vilão

coadjuvante,  a  quem sempre se delegava um papel  de antagonismo,  já  que nenhuma das

teorias tradicionais conseguia explicá-lo de maneira satisfatória, e passa a desempenhar um
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dos papéis principais na nova conjuntura do Direito Global, atuando como um de seus ramos

mais promissores.  

Para que isso seja possível, Teubner conduz seu pensamento por caminhos tortuosos,

já que, apesar de contar com a contribuição da Teoria dos Jogos, não se limita a permanecer

com as mesmas conclusões de Kerchove & Ost, dispensando algumas de suas considerações

finais por achar, acertadamente, que a sua aplicação no âmbito das normas transnacionais do

comércio traria contradições insustentáveis.  Assim, ele se desfaz da ambiguidade dialética

carente de síntese, que recai na atrativa ambivalência do sim e não, dentro e fora, Direito e

não-Direito.  Ao  contrário  de  Kerchove  &  Ost,  o  autor  prefere  não  pagar  o  preço  de

permanecer na presença simultânea e permanente oscilação dessas ambiguidades, tais como

aquelas  apresentadas  nos  seus  cinco  pares  conceituais:  “estratégia  e  representação”;

“cooperação  e  conflito”;  “realidade  e  ficção”;  “regulação  e  indeterminação”,  “interno  e

externo” (TEUBNER, 2002, p.204-205).

É  ao  lidar  pacificamente  com  a  necessária  existência  dos  paradoxos  através  da

utilização  do  conceito  luhmanniano  de  “reentrada”  que  Teubner  realiza  talvez  a  maior

contribuição  ao  tema  desde  a  disposição  de  Goldman  de  enfrentar  o  exacerbado

tradicionalismo  jurídico  e  defender  a  existência  de  uma  ordem normativa  supranacional.

Afinal,  quando ele diz que a distinção entre Direito e não-Direito ou de jurídico ou não-

jurídico deve fazer sua reentrada no Direito, ele queima o “Romance da Lex Mercatoria”. Ao

dizer  que quando a moldura da hierarquia das  normas constitucionalmente legitimadas se

rompe devido à pressão da globalização, então a nova moldura, ao invés de hierárquica será

heterárquica  e  necessariamente  terá  de  se  utilizar  do  paradoxo  “centro/periferia”,

descentralizando a produção das normas e colocando-a em pé de igualdade com outras esferas

de  produção  normativa  dentro  da  sociedade,  ele  automaticamente  acaba  com  todas  as

dificuldades  de  legitimação  do  Direito  Transnacional  do  Comércio  (TEUBNER,  2002,

p.208). 

A partir daí ele não mais se interessa pela aparentemente interminável discussão que

moveu a negação do tema por mais de cinquenta anos: a de se essas normas poderiam ou não

ser  consideradas  Direito.  Discussão  essa  que  Teubner  classifica  como  uma  verdadeira

ignorância  das  teorias  tradicionais.  Pois,  em sua  visão,  se  essa velha  prática  de abafar  a

produção  normativa  de  facto realizada  em  todos  os  tipos  de  "governos  privados"  for

abandonada e, ao invés disso, os doutrinadores resolverem lançar luz sobre essa produção, a

discussão  passará  da  necessidade  de  saber  se  o  que eles  estão  fazendo é ou  não Direito
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positivo,  para  a  necessidade  de  saber  qual  é  a  legitimação  democrática  destes  "regimes

jurídicos privados” (TEUBNER, 2002, p.208).

Chega-se  aqui  a  um  ponto  chave  da  teoria  teubniana,  onde  finalmente  se  pode

encontrar uma lacuna. Na verdade, pode-se entrar exatamente aqui com a teoria do professor

Ralph Michaels, com vistas a complementar o que foi dito por Teubner. É que a questão da

legitimação  democrática  parece  funcionar  para  o  autor  exatamente  como  a  questão  do

paradoxo direito/não direito funcionou por muito tempo para as visões tradicionais visões:

como uma moldura que limita a expansão de sua teoria. 

Para  o  professor  alemão,  seria  ingênuo  exigir  uma  ligação  formal  entre  regimes

privados como o Direito Transnacional do Comércio e o estreitíssimo processo normativo

parlamentar.  Assim,  surgiria,  com o debate,  a  necessidade  de  se buscar  novas  formas  de

legitimação  democrática  desses  regimes  privados,  que  poderia  trazer  a  ação  econômica,

técnica e profissional para escrutínio e controle públicos. E tudo isso decorrente do paradoxo

que as manifestações de Direito Global sem a presença do Estado provocaram no estudo da

disciplina: uma expansão do constitucionalismo na produção de normas privadas que poderia

passar a considerar esses regimes “privados” como “públicos”.

É nesse ponto que a sua visão vanguardista faz um movimento de retorno que a visão

de Michaels conseguiu evitar. Na verdade, Teubner se limitou um pouco talvez por causa das

suas  influências  filosóficas,  já  que  ele  não  conseguiu  se  desligar  da  visão  de

transconstitucionalismo defendida por  Luhmann.  Não que haja qualquer  empecilho em se

pensar numa Constituição transnacional. O problema não está na construção ideológica em si,

mas na sua transposição para essa teoria de sua teoria. 

Ora, a questão da legitimação democrática já foi resolvida pelo próprio Teubner ao

trazer para o tema o conceito de reentrada.  Na medida em que a pluralidade de sistemas

funciona em constante acoplamento estrutural e abertura cognitiva, essa questão deixa de ser

somente política ou jurídica e passa a sofrer interferência de todos os outros sistemas, que

existem em paralelismo ou, de maneira heterárquica, como o próprio Teubner o alega. Assim,

essa suposta necessidade de legitimação democrática já está resolvida quer pela flexibilidade

dos conceitos, pois já não se encaixam mais numa moldura estática, quer pela autorreferência

do sistema. 

E ainda que Teubner enxergue as normas do comércio transnacional como o Direito

que  resulta  de  normas  paralegais,  produzidos  à  margem  do  Direito  tradicionalmente

considerado, uma espécie de “Direito alternativo” mais especificamente em sua fronteira com

os processos econômicos e tecnológicos, essa visão não desautoriza o raciocínio ora proposto.
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Afinal, os referenciais e pressupostos centrados na visão tradicional do Estado-Nação saíram

de cena para dar espaço ao Pluralismo Jurídico. 

E apesar do contrassenso, o próprio Teubner parece afirmar isso ao fazer menção à

questão da suposta ausência de sanções formais no Direito Transnacional do Comércio, já

que, segundo ele, a ideia de “sanção” está perdendo o lugar de conceito central na definição

de Direito para os binômios do Pluralismo, que vão do legal, partindo do social; ao global,

partindo do nacional. Para o autor, no debate proposto, o fato de que esse tipo de lei seria

dependente das sanções dos tribunais nacionais tem sido utilizado como um argumento contra

o  seu autêntico  caráter  global.  Porém,  se  um discurso jurídico  especializado,  tal  como o

comercial, consegue firmar em todo o mundo a sua validade, então não importa de onde o

fundamento  simbólico  de  suas  reivindicações  por  meio  de  sanções  venha:  pode  ser  de

instituições  locais,  regionais  ou  nacionais.  São  as  construções  fenomenológicas  mundiais

dentro de um discurso que determinam a sua globalidade, e não o fato de que a origem do uso

da força é local.

Na verdade, essa questão da legitimação democrática na teoria de Teubner não é bem

desenvolvida e talvez deva-se a isso a sua fragilidade, pois, da maneira como foi colocada,

parece realmente um contrassenso. É exatamente nesse ponto, então, que entra, com um papel

complementar, mas não necessariamente acessório, e sim substantivo, a teoria da “Verdadeira

Lex Mercatoria” de Ralph Michaels. 

Com efeito, Michaels conseguiu reunir o que havia de mais interessante na teoria de

Teubner e acrescentar suas considerações pessoais de forma a praticamente fechar as lacunas

deixadas pela teoria antecedente. E com esse propósito, ele consegue ir além do professor

alemão, já que,  de maneira muito bem argumentada,  é ele quem desenvolve boa parte da

desconstrução histórica do “romance da Lex Mercatoria” e ainda consegue trazer elementos

novos para o discurso, que são, muitas vezes, simples desenvolvimentos lógicos da teoria

teubniana, mas vistos por uma perspectiva não retratada pelo alemão.

Assim, ele aproveita a construção teórica relativa à Teoria dos Jogos e à Teoria dos

Sistemas, concordando com Teubner ao dizer que o debate sobre o caráter jurídico ou não

jurídico das normas do comércio transnacional já foi há muito superado pela Pluralidade dos

sistems.  Porém,  ele  consegue  ir  além  e  superar  também  essa  questão  da  legitimação

democrática, ainda que em nenhum momento ele se refira a esse ponto de maneira direta. É

que, ao apresentar a o Direito Transnacional do Comércio como um Direito “além” do Estado

(ou seja,  verdadeiramente  transnacional,  já  que  o prefixo  trans significa  “além de”),  que

congrega  tanto  características  e  elementos  nacionais  quanto  não nacionais,  ele  reinsere  o
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Estado-Nação dentro do discurso, porém não mais por uma perspectiva hierárquica, mas pela

perspectiva heterárquica tão perseguida por Teubner. 

Ele coloca o Estado novamente como importante ator dessa aldeia jurídica global, cujo

papel não pode ser simplesmente ignorado por uma visão anacional do Direito. A colaboração

do Estado,  assim como das  instâncias  não estatais,  é  fundamental  para  a  circularidade  e

transnacionalidade  do  Direito.  Assim,  não  há  que  se  falar  em  “independência”  ou

“autonomia”  em  relação  aos  ordenamentos  nacionais  e  nem  mesmo  em  “legitimação

democrática”, já que esse novo “perfil colaborativo” do Direito, congrega também os Estados

e, em virtude disso, processos de legitimação democrática. Seria desnecessário, então, forjar

novos processos de legitimação, já que talvez essa necessidade seja muito mais condizente

com a  visão  do  monismo  juspositivista  do  que  o  Pluralismo  Jurídico.  A perspectiva  de

Michaels, como já mencionado, complementa a de Teubner e se aperfeiçoa ainda no prisma

pragmático que será abordado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IX

FONTES DO DIREITO TRANSNACIONAL DO COMÉRCIO

9.1 Linhas Iniciais

Passadas as inferências teóricas sobre o tema, faz-se necessário aprofundá-lo do ponto

de vista empírico, pois de nada adiantaria o substrato filosófico sem aplicação prática. Com

efeito, um ponto nevrálgico das teorias pluralistas que anteriormente se dispuseram a trabalhar

o  tema  no  contexto  da  transnacionalidade,  talvez  seja  exatamente  esse:  a  ausência  de

demonstração prática de seu conteúdo. 

Nesse sentido, tanto Gunther Teubner quanto Ralph Michaels, apesar das brilhantes

explicações doutrinárias, não se debruçaram sobre o que, de fato, poderia, de acordo com suas

teorias,  encaixar-se como  Lex Mercatoria,  quer do ponto de vista da teoria das fontes do

Direito, quer do ponto de vista de sua abrangência. 

Por esse motivo, o presente trabalho lançou-se ao desafio de tentar mapear essa aldeia

jurídica transnacional sem, no entanto, deixar de alertar que, como parte de um sistema em

processo  autopoiético  de  formação,  o  Direito  Transnacional  do  Comércio  tem  a  fluidez

própria  do binômio abertura cognitiva x fechamento estrutural  e  certamente padecerá das

deficiências próprias de uma teoria em formação. 

A moldura fluída aqui  proposta,  pois,  não pretende ser  perfeita  e sem falhas,  mas

pretende ao menos lançar um feixe de luz sobre as questões práticas que envolvem o tema e,

apesar de gerarem infindáveis discussões há pelo menos 60 anos, costumam ser ignoradas ou

tratadas superficialmente pela doutrina, como se a teoria bastasse por si só, dispensando suas

implicações práticas.

9.2 Fontes do Direito Transnacional do Comércio

Como tudo que sempre envolveu o tema, nunca houve um consenso claro sobre as

fontes  da então denominada  Lex Mercatoria.  Apesar  disso, é possível  dividir  em duas as

correntes de pensamento que historicamente se propuseram a abordá-lo: a corrente ampla e a

corrente restrita. Os defensores da abordagem restrita enfatizam o caráter espontâneo e não

codificado do sistema, excluindo as convenções internacionais e as normas  uniformizadas em
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âmbito internacional  (tais  como os princípios  UNIDROIT).  Como a ênfase se dá sobre o

caráter não-nacional da  Lex Mercatoria,  consequentemente as convenções internacionais e

normas  uniformes  dela  não  poderiam  ser  parte,  já  que  não  passam  pelo  processo  de

internalização normativa. Além disso, nenhuma norma emanada da legislação nacional ou do

Direito Internacional Público seria parte desse rol (BERMAN; KAUFMAN, 1978, p.272).

A abordagem ampla,  por outro lado, coloca menos ênfase no caráter  costumeiro e

espontâneo  ao  já  definir  a  Lex  Mercatoria como  uma  espécie  de  Direito  Comercial

Transnacional,  do  qual  fariam  parte  todas  as  normas  aplicáveis  às  relações  comerciais

transnacionais. Segundo essa corrente, o comércio transnacional seguiria regras diferentes das

atividades  comerciais  no  mercado  interno  e  a  comunidade  internacional  de  comerciantes

regularia seus próprios interesses e criaria suas próprias normas. Pelo conceito amplo, seriam

fontes desse Direito: convenções internacionais, leis uniformes, princípios gerais de direito,

códigos de conduta, usos e costumes, contratos-tipo e as normas provenientes de organizações

internacionais (STEIN, 1995, p.184). 

Para ambas as correntes existem diversas  críticas,  muitas  já retratadas  na primeira

parte  do  trabalho.  A questão  mais  controversa,  no  entanto,  que  requer  especial  atenção,

repousa em sua incoerência argumentativa, pois tanto a abordagem ampla quanto a estrita

partem da tradicional perspectiva monista da teoria das fontes, que coloca o Direito em estrita

dependência do Estado. Assim, a deficiência teórica se torna estrutural, pois não há como

defender, em nenhuma das correntes, a existência de fontes autônomas e independentes. 

No presente trabalho, então, tendo em vista as rupturas fática e teórica já propostas,

apesar de algumas referências às teorias anteriores, analisar-se-á o que se considera, sob a

ótica  desta  teoria,  como  o  nascedouro,  o  ponto  de  partida  do  Direito  Transnacional  do

Comércio.  Para  tanto,  toma-se  por  base  a  ideia  de  pluralismo  das  fontes,  própria  da

perspectiva pluralista do Direito defendida aqui e abordada logo em seguida. 

Antes de apresentá-la, no entanto, é necessário esclarecer o que se entende por “fonte

do Direito”. Para tanto, veja-se a lição de FERRAZ JR. (2003, p. 216) ao afirmar que essa

expressão é, na verdade, uma metáfora cheia de ambiguidades, já que, por “fonte” pode-se

entender,  simultaneamente,  tanto  a  origem histórica,  sociológica  e  psicológica,  quanto  os

processos de elaboração e dedução de regras obrigatórias e a natureza filosófica do Direito,

seu fundamento e sua justificação. É o que WEBER (apud FERRAZ JR., 2003, p.219) chama

de dominação legal, ou a crença na legitimidade do poder fundada na racionalidade. A teoria

das fontes é a racionalização do fenômeno jurídico e toma por base a consciência de que o

Direito  não  é  apenas  um “dado”,  existente  a  priori,  mas  uma “construção”  elaborada  a
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posteriori no interior da cultura humana. Cria-se, com isso, porém, um problema teórico, pois

o reconhecimento do Direito como uma “construção” não exclui seu aspecto como “dado”,

posto que se o Direito é obra humana, a matéria-prima não se confunde com a própria obra. 

É dessa distinção que vem, desde Savigny (que falava em “leis” e em “espírito das

leis”) até François Geny, para separar as fontes em: I) substanciais ou materiais, conforme seu

aspecto  “dado”,  formadas  por  elementos  materiais  (biológicos,  psicológicos,  fisiológicos,

etc.),  racionais  (expressão  da  racionalidade  instrumental  através  da  Filosofia)  e  ideais

(postulados  valorativos);  II)  formais,  ligadas  ao  aspecto  “construído”,  significando  a

elaboração técnica das fontes substanciais por meio de formas solenes (leis, decretos, normas

constumeiras, etc.).

Essa clássica definição, elaborada nas primeiras décadas do século XX, consolidou-se

na doutrina juspositivista por ser um critério classificador dos centros produtores do Direito

que se adequa perfeitamente à teoria do ordenamento jurídico e à postulação de sua unidade,

notadamente a pirâmide kelseniana. Por essa visão, o ordenamento jurídico é formado apenas

por normas hierarquizadas conforme seu fundamento de validade, e o Direito, na verdade,

emana de uma só fonte, o próprio Direito, que, em sua pureza, reflui para a conhecida norma

fundamental (grundnorm). 

Por esse motivo, impõe-se afastar o modelo tradicional da teoria das fontes encampado

pelo  monismo juspositivista  e  adotar  uma perspectiva  pluralista,  porque,  como questiona

DEDEK (2010,  p.2),  faria  algum sentido  tratar  o  Direito  Transnacional,  cuja  natureza  é

essencialmente metajurisdicional, sob as lentes nacionalistas do positivismo jurídico? De fato,

seria ilógico e incoerente, já que a hipercomplexidade resultante da proliferação de ordens

normativas  aqui  retratada,  transcende  essa  perspectiva.  A fragmentação  jurídica  típica  do

Pluralismo é, na verdade, muito mais complexa do que qualquer visão unitária e hierárquica

de “ordenamento jurídico”. Ela se baseia na fragmentação global da própria sociedade, que

requer uma análise sempre multifacetária e multidisciplinar.

Sob essa perspectiva, o estudo da teoria das fontes requereria, por si só, a rigorosa

elaboração  de  uma nova tese.  Dadas  as  limitações  do  presente  trabalho,  no  entanto,  e  a

ausência de bibliografia específica sobre o tema, uma vez que as novas teorias pluralistas do

Direito são fenômeno doutrinário recente, optou-se aqui pela classificação de TAMANAHA

(2007, p.36), que em muito facilita a compreensão do Direito Transnacional do Comércio sob

o ponto  de vista  prático.  O próprio  autor,  no entanto,  alerta  para a  ausência  de qualquer

pretensão sociológica nessa subdivisão, que tem fins didáticos e metodológicos e foi feita com

base na abordagem geralmente realizada pelas diversas correntes pluralistas da atualidade. 
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Pensar de forma diferente seria,  como já se afirmou,  contraditório,  pois enjaular a

complexidade  típica  da  modernidade  em  divisões  rígidas  e  puristas  é  atitude  típica  da

racionalidade positivista, não do pensamento pluralista. Essa subdivisão sistemática, então, foi

aqui escolhida por dois motivos: de um lado, porque ao separar os sistemas normativos o

autor  facilitou,  sem maiores  devaneios  teóricos,  a  distinção  entre  a  teoria  positivista  e  a

dinâmica do pluralismo das fontes; de outro lado, porque essa separação também possibilita à

autora desse trabalho realçar as peculiaridades de sua teoria, já que, embora esta se abrigue

sob o manto do Pluralismo Jurídico, toma a licença filosófica e acadêmica de criar conteúdo

novo e distinguir-se das demais teorias em muitos de seus pontos.

Assim, de acordo com TAMANAHA (2007, p. 36), na teoria pluralista das fontes é

possível delinear, dentro do sistema jurídico, seis ramificações de ordens normativas nas quais

se agrupam as fontes do Direito, influenciando-se mutuamente na produção de normas: 1)

Sistemas  Jurídicos  Oficiais;  2)  Sistemas  Normativos  Costumeiros/Culturais;  3)  Sistemas

Normativos  Religiosos/Culturais;  4)  Sistemas  Normativos  Econômicos/Capitalistas;  5)

Sistemas Normativos Funcionais; 6) Sistemas Normativos Comunitários/Culturais. 

Os  Sistemas  Jurídicos  Oficiais  ou  Positivos173 estão  ligados  a  um aparato  jurídico

institucionalizado e se  manifestam nas  legislaturas,  nas  agências  (executivas,  reguladoras,

etc.), nos tribunais e em todos os órgãos oficiais, englobando todo o sistema jurídico oficial

que  se  enquadra  no  que  os  teóricos  sociais,  notadamente  Habermas,  chamam  de

"juridificação" do mundo da vida. Podem coexistir de forma descoordenada, com diferentes

fontes, estruturas institucionais distintas e grande potencialidade conflitiva. A exemplo disso,

tem-se  os  cidadãos  da  União  Europeia,  sujeitos  às  leis  e  regulamentos  gerados  locais

(município  ou  distritais),  distritais  e  estaduais,  nacionais,  internacionais  e  transnacionais

(normas comunitárias). 

As outras cinco categorias poderiam até ser agrupadas conjuntamente sob a alcunha de

“Sistemas Jurídicos Não-oficiais”, já que traduzem o centro do pensamento pluralista, pois

viabilizam a  existência  de  ordens  normativas  paralelas  às  normas  oficiais  e  em perfeita

coexistência com as normas positivas. Iniciando pelos Sistemas Normativos Costumeiros, o

autor aponta os usos e costumes sociais, suas instituições, e mecanismos que vão desde a

previsão de reciprocidade até a resolução de controvérsias através de conselhos coletivos,

líderes  tradicionais  e  até  mesmo  cortes  locais  de  mediação  e  conciliação.  Inclui-se  aqui

173 Aqui encaixam-se as fontes formais do Direito tradicionalmente elencadas pela teoria juspositivista, tais
como a lei, a jurisprudência, os costumes (jurídicos) e os princípios gerais do Direito  (positivados). 
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também  o  que  a  doutrina  positivista  costuma  apontar  como  "Leis  Indígenas"  ou  "leis

tradicionais", numa perspectiva  própria das sociedades pós-coloniais. 

Em alguns lugares, essas normas acabam sendo absorvidas pelos Sistemas Oficiais;

em outras,  principalmente  em países  com tradição  multiculturalista,  elas  são  observadas

independentemente  de  qualquer  previsão  oficial.  Como  exemplo,  é  possível  apontar  a

influência das tradições indígenas em países como a Bolívia e a Venezuela, e a proposta do

Direito Alternativo surgido das lutas de classe e dos movimentos populares em países  de

modernidade periférica como o Brasil (WOLKMER, 1995, p. 31).

 Os  Sistemas  Normativos  Religiosos,  por  sua  vez,  seriam  uma  espécie  de

desdobramento  dos  Sistemas  Normativos  Costumeiros.  Ambos  podem  ser  considerados

decorrentes de aspectos culturais (daí a alcunha de Sistemas “Culturais”), mas a menção ao

Sistema Religioso  em apartado  se  dá  porque a  religião  é,  muitas  vezes,  enxergada pelas

pessoas como um aspecto especial e distinta de sua existência. É certo que as religiões são

tipicamente  orientadas  por  uma  perspectiva  metafísica,  mas  alguns  corpos  de  normas  de

origem especificamente religiosa estabelecidos em textos escritos (Bíblia, Alcorão, Torá, etc.),

comentários e decretos, são observados não apenas por instituições formais religiosas, mas

também por mecanismos informais para o seu cumprimento. 

Assim como os  Sistemas  Costumeiros,  não  é  incomum que os  Sistemas  Jurídicos

Oficiais incorporem ou reconheçam explicitamente as normas e instituições religiosas. Muitos

sistemas  jurídicos  do  Estado  pós-colonial,  por  exemplo,  passaram  a  reconhecer  e  fazer

cumprir  regras  e  práticas  habitualmente  religiosas,  tais  como o  casamento,  o  divórcio,  a

herança  e  outras  questões  relacionadas  à  família.  Muitos  países  do  Oriente  Médio,  por

exemplo, reconhecer a jurisdição dos tribunais islâmicos em vários assuntos, e alguns aceitam

oficialmente a Sharia como norma vinculativa. Em casos mais extremos, como as teocracias,

o sistema jurídico oficial será inseparável do religioso. Além disso, no entanto, os Sistemas

Religiosos também têm sua juridicidade considerada de “per si”, por seus próprios termos,

independentemente do reconhecimento  pela ordem jurídica oficial. Como exemplo, tem-se a

tradição católica do Direito Canônico, cuja hierarquia institucional pode dispor sobre questões

como matrimônio174, divórcio, excomunhão, etc.,  e os tribunais arbitrais religiosos, comuns

nos Estados Unidos e Canadá (WALTER, 2012). 

174  No  Brasil,  em  decisão  recente,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ),  através  de  sua  Corte  Especial,
homologou sentença eclesiástica de anulação de matrimônio prolatada pelo Supremo Tribunal Apostólico da
Igreja Católica,  representada pela Santa Sé (STJ -  Corte Especial. SEC 11.962-EX, Rel. Min. Felix Fischer,
julgado em 4/11/2015).
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Já  os  Sistemas  Normativos  Econômicos/Capitalistas  consistem  na  vasta  gama  de

normas  e  instituições  que  se  relacionam com  as  transações  de  produção  e  de  mercado,

variando  desde  normas  informais  que  regem  as  relações  contínuas  em  comunidades  de

negócios (a antiga “comunidade de mercadores”) - incluindo a reciprocidade e as normas que

desencorajam o  apelo  a  instituições  oficiais  para  a  solução de  controvérsias,  normas  que

regem as relações instrumentais, normas-padrão contratuais, até as normas que influenciam a

formação do Direito  Privado  estatal,  as  normas  transnacionais  comerciais,  instituições  de

arbitragem, dentre outras. 

Pela visão de alguns autores pluralistas, como Teubner e Tamanaha, v. g., o Direito

Transnacional do Comércio seria um desses sistemas. Pela visão defendida aqui, no entanto,

essa aldeia jurídica global não se alimenta apenas das fontes do comércio, abarcando também

fontes próprias dos Sistemas Jurídicos Oficiais, como se verá mais adiante. 

Os Sistemas Normativos Funcionais, a seu turno, estão intrinsecamente ligados a uma

determinada  função,  finalidade  ou  atividade  que  vai  além  do  escopo  comercial.  Como

exemplo, Tamanaha aponta as Universidades, os sistemas de ensino, hospitais, museus, ligas

esportivas, e a internet (como uma rede). São sistemas normativos orientados funcionalmente,

operando  localmente,  a  nível  nacional,  ou  com abrangência  transnacional.  Todos,  porém,

possuem certo grau de autonomia e autogestão com vistas à consecução da finalidade para a

qual foram constituídos, têm capacidades reguladoras, mecanismos internos de ordenação, e

muitas vezes ainda interagem com os Sistemas Jurídicos Oficiais. Sua orientação funcional

particular  torna  distinta  sua  natureza  e,  por  isso,  dos  exemplos  transnacionais  citados  na

segunda parte desse trabalho, a Lex Informatica e a Lex Sportiva certamente se abrigam nessa

categoria.

Por último, dentre as cinco categorias de Sistema Jurídicos Não-oficiais, os Sistemas

Normativos Comunitários são a mais vaga. Em termos gerais, pode-se identificá-los por sua

formação, que em regra envolve um grupo de pessoas, compartilhando dos mesmos modos de

vida,  geralmente ligados a  uma língua e  história  comuns e  dentro de uma mesma região

geográfica,  não  obstante  a  formação  (mais  atual)  de  verdadeiras  "comunidades"  virtuais

compostas por pessoas de todo o mundo. A nível local, essas comunidades seriam regidas por

normas de interação social que caracterizam a sua forma de viver – incluindo seus costumes e

hábitos  mais  peculiares;  a  nível  mais  amplo  (nacional  ou  transnacional),  no  entanto,  as

ligações que constituem uma comunidade pode ser muito mais sutis, definíveis apenas através

de uma identidade percebida pelos seus integrantes. 
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Em  sua  manifestação  mais  sutil  (que  pode,  no  entanto,  exercer  uma  influência

poderosa), as normas que definem a comunidade podem não ser definitivas ou reiteradas o

suficiente  a  ponto  de  se  considerá-las  parte  de  um "sistema"  no mesmo sentido  dado às

demais  categorias.  Nesse  sentido,  embora  os  processos  de  globalização  já  citados  nesse

trabalho tenham diluído antigas fronteiras formais em muitos aspectos, por outro lado, ao se

tornarem  fatores  de  ameaça  para  certas  identidades  culturais  mais  periféricas,  também

aumentaram a força da identificação coletiva e individual das comunidades. Como exemplo,

TAMANAHA (2007, p. 42) aponta que a invasão das normas comunitárias da União Europeia

e a presença de grandes comunidades de imigrantes dentro das cidades com suas próprias

religiões, línguas e costumes, deram nova relevância às identidades locais ou nacionais175. 

A alegação típica da comunidade é ter uma conexão especial (descritiva e prescritiva)

que  lhes  dá  direito  ao  suporte  dos  Sistemas  Jurídicos  Oficiais.  Além  disso,  sob  certas

circunstâncias, essas comunidades podem também se abrigar, pela identificação cultural, com

os Sistemas Normativos Religiosos ou Costumeiros (ou mesmo uma combinação dos três). 

 Em diversos  estudos,  o  termo  "Pluralismo  Jurídico"  é  usado  para  caracterizar  a

interação concorrentes e conflitantes entre os diversos Sistemas Jurídicos Oficiais, ou entre

estes e os outros sistemas normativos. A interação é complexa e multilateral e, mais uma vez,

deve-se enfatizar que essas seis categorias propostas por TAMANAHA têm finalidade prática

e não se destinam a traçar qualquer moldura (estrutural ou cognitiva), mas apenas agrupar, na

infinitude propositiva do Pluralismo Jurídico, os diversos nascedouros normativos. 

Assim, dada a fluidez própria do modelo, mas sem desprezar a singularidade temática,

é certo que o Direito Transnacional do Comércio não se alimenta diretamente de todos esses

sistemas,  embora,  tendo  em  vista  sua  abertura  cognitiva,  possa  ser  tangencialmente

influenciado por  vários  (senão todos)  deles.  Aqui,  consideradas  as  limitações  próprias  de

qualquer construção teórica,  apontar-se á,  dentro desses sistemas,  aquilo que se considera

como fontes dessa aldeia jurídica transnacional.

9.2.1 Sistemas Jurídicos Oficias

175 Sobre o assunto, HERRMANN et al. (2004, p. 25) alertam que, na construção de uma identidade europeia,
de acordo com estudos conduzidos pela Comissão Europeia (Eurobarometer Studies), as populações pesquisadas
tendem a distinguir entre ser “europeu” e ser “nacional de um Estado europeu”, identificando-se muito mais com
essa última realidade. 
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Para espanto da doutrina juspositivista, é no âmbito dos Sistemas Jurídicos Oficiais

que  se  encontram,  do  ponto  de  vista  numérico,  a  maior  quantidade  de  fontes  do  Direito

Transnacional  do  Comércio.  É  certo,  no  entanto,  que  caberá  aos  Sistemas  Não-Oficiais,

notadamente os Sistemas Normativos Econômicos/Capitalistas, o maior volume de produção

normativa, tendo em vista sua abrangência temática.

Isso não implica dizer, no entanto, que seja sugerida aqui qualquer hierarquia de fontes

desse Direito,  já que,  por se tratar  de um sistema muito incipiente  e  ainda em complexo

processo de formação, o simples levantamento das fontes já se torna tarefa complexa, quiçá a

sugestão de uma hierarquia. Além disso, uma vez que essa perspectiva hierárquica é bem

característica  do  monismo  juspositivista,  que  eleva  as  fontes  positivas  sobre  as  demais,

também não seria coerente defendê-la, no âmbito do Pluralismo Jurídico, sem embasar-lhe

teoricamente. Assim,  por  ora,  far-se-á  apenas  o  levantamento  pragmático  dessas  fontes,

dentro de uma perspectiva pluralista.

9.2.1.1 Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado

Num mundo cada vez mais plural e hipercomplexo, com relações que transbordam os

antigos parâmetros do monismo juspositivista,  a já problemática delimitação entre  Direito

Público e Direito Privado acabou se diluindo ainda mais. Dessa forma, é impossível entender

que apenas um desses ramos internacionalistas do Direito sirva de nascedouro às normas do

comércio transnacional,  pois ambos caminham lado a lado e, apesar de assumirem papéis

distintos, estão intrinsecamente ligados.

Assim, a primeira fonte do Direito Transnacional do Comércio, outrora já identificada

pela doutrina clássica sobre o tema (LANDO, 1985, p.749), é o Direito Internacional Público.

De acordo com ZIEGEL (1998,  p.  4),  o  Direito  Internacional  Público,  sob a  perspectiva

pluralista, é um sistema distinto e autônomo de Direito, independente dos sistemas nacionais

com os quais interage,  mas responsável por lidar com as relações que esses sistemas não

podem governar.

Apesar de, em regra, não lidar diretamente com as relações privadas, principalmente as

relações comerciais, o direito das gentes é responsável por grande parte da aproximação do

Estado em relação ao processo de formação das normas transnacionais do comércio. Como já

se viu no capítulo anterior,  o Estado não pode (e  não deve) ser alijado dos processos de

transnacionalidade. Ao contrário, tendo em vista a importância da legitimação democrática,

ele deve ser parte ativa e funcionar, sempre que possível, como o fiel da balança. 
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Os Estados nacionais também fazem parte do comércio global, pois se envolvem em

atividades comerciais da mesma forma que os entes privados. Assim, nas relações comerciais

que envolvem um Estado ou uma entidade estatal (atuando como pessoa jurídica de Direito

Privado) e um ente privado176, a aplicação do Direito Internacional Público deve servir como

um mecanismo de segurança, já que o Estado certamente não terá a oportunidade de aplicar

seu ordenamento jurídico, mas poderá se valer, por exemplo, de recursos como o princípio do

estoppel177.Não  obstante,  nos  casos  em que  o  parceiro  comercial  do  Estado  não  é  outro

Estado, mas um ente privado, ele deve ser tratado como uma pessoa privada e, não pode, p.

ex. recusar-se a incluir uma cláusula de arbitragem válida em um contrato com o fundamento

de que isso afetaria sua soberania. 

Grande  parte  do  Direito  Internacional  Público  evoluiu  através  das  atividades

comerciais entre os Estados. As normas de Direito Internacional Público devem, inclusive, ter

inspirado os princípios gerais do direito aplicáveis ao comércio transnacional, na medida em

que ilustram a aceitação geral de uma regra em âmbito internacional. De acordo com PELLET

(2000,  p.59)  o  Direito  Transnacional  do  Comércio  e  o  direito  das  gentes  têm  muitas

características em comum: ambos são deslocalizados e têm um sistema descentralizado de

criação  normativa;  ambos  são  aplicados  a  determinadas  situações  jurídicas

independentemente  da  situação  geográfica;  tal  como  no  Direito  Internacional  Público,  as

normas do comércio transnacional são criadas pelos próprios sujeitos (e não impostas por uma

autoridade central) e a vontade destes desempenha papel essencial em sua elaboração; além

disso, em ambos não há nenhum mecanismo perfeito que garanta sua aplicação. 

176 Um exemplo muito comum dessa associação é a participação dos Estados em Joint Ventures internacionais.
De acordo com SIERRA (apud GAMBARO, 2000, p.61), trata-se da associação de duas ou mais pessoas de
nacionalidades distintas (co-venturers),  combinando propriedades,  capitais, trabalho, conhecimento, etc., para
realizar  uma empresa  isolada  que  implica  a  assunção  de determinado risco  (venture),  visando determinado
benefício, sem, contudo, criar sociedade ou corporação alguma. 
177  Um exemplo interessante,  quer  da aplicação do Direito  Internacional Público,  quer  da aplicação desse
princípio, foi o contencioso dos pneus, que mobilizou tanto as partes privadas envolvidas quanto os Estados
interessados.  Tudo teve início quando o  governo brasileiro,  em 1991, com justificativa ambiental,  passou a
restringir a importação de pneus usados e remodelados, através da Portaria SECEX 08/00. Em janeiro de 2002, o
Tribunal Arbitral Ad Hoc do Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul) decidiu, atendendo a pedido do Uruguai,
que  a  medida  era  incompatível  com as  normas  comunitárias.  O  Tribunal  concluiu  que  a  Portaria  n.  8/00
contradizia  princípios  gerais  do  direito  internacional,  notadamente,  o  princípio  do  estoppel,  que  veda  o
comportamento contraditório por parte dos Estados (aplicação da teoria dos atos próprios e do abuso de Direito
no âmbito internacional). Decidiu-se que a legislação brasileira deveria ser modificada e, em resposta a essa
demanda,  foi  publicada a  Portaria  SECEX n.  02/02,  que autorizava o licenciamento de  pneus remodelados
procedentes  dos  Estados  Partes  do  Mercosul. Mais  adiante,  as  Comunidades  Europeias,  provocadas  pelo
Escritório Internacional Permanente das Associações de Vendedores de Pneus Reformados (Bureau International
Permanent des Associations de Vendeurs et Pneumatique) ingressaram com consultas (e, posteriormente, alguns
recursos) à OMC, alegando violação ao princípio da igualdade, pois o Brasil teria violado o parágrafo 1º do
artigo XI do GATT ao impor e manter uma proibição e restrição distinta de um direito aduaneiro, tributo ou outra
carga  à  importação  e  outras  medidas,  já  que  passou  a  permitir  apenas  a  importação  de  pneus  reformados
provenientes do Mercosul (LUZ; DURANTE, 2013,  p.44)  
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Para  resolver  os  litígios  entre  um Estado  e  um ente  privado,  é  possível  consultar

árbitros sobre a aplicação do Direito Internacional Público. Como exemplo, o artigo 42 da

Convenção de 1965 sobre a  “Solução de Controvérsias  Relativas  aos Investimentos  entre

Estados  e  nacionais  de  outros  Estados”  permite  ao  árbitro  aplicar  as  regras  do  Direito

Internacional Público, na ausência da escolha da lei aplicável pelas partes. 

Além disso,  a Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados codifica

alguns dos usos do comércio transacional. Uma vez que uma parte importante da Convenção

consiste  no  Direito  consuetudinário  codificado,  suas  regras  são  aplicáveis  aos  contratos

relativos aos Estados que ainda não ratificaram a Convenção por inteiro. Embora o artigo 1

afirme que a Convenção se aplica a tratados entre Estados, várias das suas regras podem ser

aplicadas  para  resolver  disputas  entre  Estados  e  entes  privados.  Alguns  princípios  muito

importantes incluídos na Convenção de Viena que mostram o quanto ela é influenciada pelos

usos do comércio internacional são os seguintes:  pacta sunt servanda, bona fides,  cláusula

rebus sic stantibus.

Por último, tem-se ainda que as partes podem escolher o Direito Internacional Público

como o Direito aplicável a suas relações comerciais (principalmente quando uma das partes é

um  Estado  ou  uma  empresa  estatal.).  Além  disso,  o  artigo  38  do  Estatuto  da  Corte

Internacional  de  Justiça  (CIJ)  também  prevê  explicitamente  a  aplicação  do  Direito

Internacional Público.

Já  no  âmbito  do  Direito  Internacional  Privado  (Conflict  of  Laws178),  teoricamente,

muitas questões relativas ao conflito de normas poderiam surgir e ser suscitados quando da

resolução de controvérsias. Na prática, porém, DE LY (2011, p.4) afirma que nem todas as

hipóteses  de  conflito  normativo  chegam às  relações  do  comércio  transnacional.  Algumas

notórias teorias tais  como o reenvio,  o conflito  móvel,  a adaptação,  etc.,  dificilmente são

aplicadas.

Por outro lado, porém, o Direito Internacional Privado permanece relevante para uma

vasta gama de problemas que dizem respeito principalmente ao processo arbitral, já que esta é

a  forma  de  resolução  de  controvérsias  predominante  no  comércio  transnacional.  Nesse

sentido,  DE LY (2011,  p.4)  aponta,  por  exemplo:  I)  questões  processuais  relacionadas  à

convenção  de  arbitragem  (validade,  abrangência,  extensão  aos  não-signatários,  rescisão,

exigências formais, aspectos de prova, imunidade estatal, litispendência, etc.); II) o que ele

chama de  “arbitrabilidade  subjetiva”  (ou seja,  decidir  se  uma pessoa jurídica,  p.  ex.,  um

178 Embora a doutrina em língua portuguesa use o termo “Direito Internacional Privado”, uma vez que esse
ramo do Direito  se destina,  basicamente,  a  resolver  o  problema do conflito  de  leis  no espaço,  muito mais
adequada é a nomenclatura usada pela doutrina estrangeira “Conflict of Laws” (Conflito de Leis).
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Estado, pode se tornar uma parte de um acordo de arbitragem) e “arbitralidade objetiva” (se

determinadas  questões,  tais  como  questões  corporativas,  anti-trust,  insolvência  ou

propriedade  intelectual,  podem  ser  submetidas  a  arbitragem);  III)  o  procedimento  de

arbitragem  (acesso  à  justiça,  padrões  de  julgamento  justo,  provas,  independência  e

imparcialidade dos árbitros, litisconsórcio, intervenção e consolidação, confidencialidade do

processo de arbitragem, cautelares arbitrais, requisitos de validade do laudo arbitral, etc.); IV)

o mérito do litígio, incluindo a aplicação de normas imperativas e regras de direito uniformes;

V)  o  reconhecimento  de  decisões  judiciais  anteriores  (coisa  julgada)  ou  intervenientes  e

laudos arbitrais; VI) questões materiais tais como a determinação do conteúdo da lei aplicável

(iura novit curia), as limitações de institutos como a ordem pública e a fraude a lei, etc. 

Em  todas  essas  circunstâncias,  ele  afirma,  uma  corte  de  arbitragem  comercial

transnacional  terá  que  determinar  se  deve  aplicar  as  regras  atinentes  ao  conflito  de  leis

previstas no país em que se desenvolve a arbitragem (law of the seat) ou se deverá aplicar

alguma regra distinta,  já que as partes,  em geral,  têm plena autonomia para decidir  a  lei

aplicável nas cortes de Arbitragem Internacional. 

9.2.1.2 Tratados Internacionais e Leis-modelo

O desejo de unificar ou harmonizar, de alguma forma, as múltiplas fontes do Direito

Transnacional do Comércio (e do Direito Transnacional em geral) gera debates acirrados na

doutrina. A partir da década de 1940, muitas instituições surgiram com esse propósito, tais

como o  Institut pour l'Unification du Droit Prive (UNIDROIT) e a Comissão das Nações

Unidas  para  o  Direito  Comercial  Internacional  (UNCITRAL).  Além  delas,  outras

organizações como a OMC (Organização Mundial do Comércio) também empenham forças

nesse sentido. 

Como  produto  de  seus  esforços,  surgiram  textos  de  Convenções  Internacionais

posteriormente assinadas e ratificadas por muitos países, as chamadas “leis-modelos” e os

Princípios aplicáveis ao comércio transnacional por elas identificados e catalogados. Além

dos  tratados  internacionais,  nesse  tópico  abordar-se-á  apenas  as  leis-modelo,  já  que  os

princípios serão trazidos em tópico apartado. 

Assim,  dentre  as  fontes  desse  Direito  Transnacional  que  compõem  os  Sistemas

Jurídicos Oficiais, tem-se, primariamente, os Tratados Internacionais sobre a matéria e, de

forma secundária, as demais convenções que tratam do tema, ainda que tangencialmente, tais



228

como as Convenções sobre arbitragem internacional. Algumas têm especial destaque, já que

são especificamente direcionadas a regular o comércio transnacional. 

No âmbito  do  UNIDROIT179,  sua  maior  área  de  atuação são as  chamadas “regras

uniformes” que, de acordo com a estrutura intergovernamental do instituto, geralmente têm

tomado a forma de convenções internacionais, que tendem a ser automaticamente aplicáveis

tão logo sejam ratificadas e internalizadas pelos Estados. Como exemplos, tem-se as seguintes

convenções:  a  Convenção  relativa  à  Lei  Uniforme  sobre  a  Venda  Internacional  de

Mercadorias (Haia, 1964), Convenção relativa à Lei Uniforme sobre a Formação de Contratos

para a Venda Internacional de Mercadorias (Haia, 1964), Convenção Internacional relativa ao

contrato de viagem (Bruxelas, 1970), Convenção sobre a Representação em matéria de Venda

Internacional  de  Mercadorias  (Genebra,  1983),  Convenções  UNIDROIT sobre  o  Leasing

Internacional e o  Factoring Internacional (Ottawa, 1988), Convenção do UNIDROIT sobre

objetos culturais ilicitamente exportados ou roubados (Roma, 1995), Convenção relativa às

garantias  internacionais  referentes  aos  equipamentos  móveis  (Cidade  do  Cabo,  2001),

Protocolo  sobre  questões  específicas  relativas  a  equipamento  aeronáutico,  à  Convenção

relativa a garantias internacionais sobre materiais de equipamento móvel (Cidade do Cabo,

2001), Protocolo sobre questões específicas relativas a material circulante ferroviário, anexo à

Convenção  relativa  a  garantias  internacionais  sobre  materiais  de  equipamento  móvel

(Luxemburgo, 2007), Convenção UNIDROIT sobre as regras materiais aplicáveis aos valores

mobiliários intermediados (Genebra, 2009) e, por último, o Protocolo à Convenção relativa a

Garantias  Internacionais  sobre  Materiais  de  Equipamento  Móvel,  relativo  às  Questões

específicas do Equipamento Espacial (Berlim, 2012).   

Já  no  âmbito  do  UNCITRAL180,  a  comissão  atua  em três  grandes  categorias  que

operam em diferentes níveis e envolvem diferentes tipos de compromisso ou de aceitação por

179 O Institut pour l'Unification du Droit Prive (UNIDROIT) foi criado em 1926 como órgão auxiliar da Liga
das Nações, mas, com a dissolução da Liga, só foi restabelecido em 1940 como uma Organização Internacional
Intergovernamental independente e cujo objetivo estatutário básico é preparar regras uniformes e harmonizadas
de Direito Privado, com necessárias – embora ocasionais – incursões em Direito Público, especialmente em áreas
onde as linhas de demarcação são difíceis de se identificar ou onde o Direito Transacional e o Direito regulatório
estão  intrinsecamente  ligados.  De  acordo  com o  próprio  instituto,  novas  tecnologias  e  práticas  comerciais
internacionais demandam novas soluções, harmonizadas e amplamente aceitáveis pela maioria dos Estados. Os
temas  de  direito  comercial  dominam  as  iniciativas  de  harmonização  internacional,  embora  o  UNIDROIT
também  trate  de  assuntos  não-comerciais.  Para  mais  informações:  http://www.unidroit.org/about-
unidroit/institutional-documents/statute. Acesso em: 19.02.2016
180  A Comissão das  Nações Unidas para o Direito Comercial  Internacional (United Nations Comission on
International Trade Law) foi estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em 1966 com o intuito de auxiliar na
harmonização  e  modernização  do  Direito  do  Comércio  “Internacional”.  Os  membros  do  UNCITRAL são
escolhidos dentre os membros da ONU e representam diferentes tradições jurídicas e níveis de desenvolvimento
econômico e conta, desde 2002, com 60 assentos distribuídos entre todos os continentes (UNCITRAL, 2013,
p.4).
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parte dos estados: legislativa, contratual e explicativa. No âmbito legislativo, são de particular

interesse as convenções e as leis-modelo, mas o órgão ainda se empenha em elaborar guias

legislativos e disposições-modelo. 

No  que  toca  aos  tratados  internacionais,  é  possível  citar  as  seguintes  convenções

elaboradas pela  comissão:  Convenção sobre a Prescrição em matéria  de Compra e  Venda

Internacional  de  Mercadorias  (1974),  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  o  Transporte

Marítimo  de  Mercadorias  (1978),  A Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  Contratos  de

Compra e Venda Internacional de Mercadorias (1980 - CISG, na sigla em Inglês, ou CVIM,

na  sigla  em  Francês),  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  Letras  de  Câmbio  e  Notas

Promissórias  no  Comércio  Internacional  (1988),  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  a

responsabilidade dos operadores de terminais de transporte no Comércio Internacional (1991)

Convenção das Nações Unidas sobre Garantias Independentes e Cartas de Crédito  Standby

(1995), Convenção das Nações Unidas sobre a Cessão de Créditos no Comércio Internacional

(2001),  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  o  Uso  das  Comunicações  Eletrônicas  em

Contratos  Internacionais  (2005),  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  Contratos  de

Transporte Internacional de Mercadorias por Via Marítima (2008), Convenção das Nações

Unidas  sobre  Transparência  na  Arbitragem  entre  Investidor-Estado  baseada  em  Tratado

Internacional (2015). 

Dentre as convenções elaboradas pela UNCITRAL, merece especial destaque a CISG,

dada  a  sua  importância  para  o  comércio  internacional  hoje,  já  que,  apesar  de  ser  uma

Convenção Internacional, ela não tem nenhuma pretensão hierárquica em seu texto. Conforme

AUDIT (1998, p. 174) as disposições da Convenção não se destinam a preencher o vazio

legislativo.  A prática  comercial  não  pode  se  dar  ao  luxo  de  esperar  até  que  os  Estados

cheguem a um acordo para estabelecer um regime jurídico adequado a suas transações. A

Convenção, pois, reconhece a existência de outras normas sobre o tema e, por esse motivo,

tem caráter suplementar. Em seu Artigo 6181, por exemplo, dá às partes o direito de afastar o

texto da convenção;  já  no Artigo 9182,  dá prioridade à  aplicação dos  usos  e  costumes do

comércio internacional.

181 “Artigo 6: As partes podem excluir a aplicação desta Convenção, derrogar qualquer de suas disposições ou
modificar-lhes  os  efeitos,  observando-se  o  disposto  no  Artigo  12.”  Versão  em  português  disponível  em:
http://www.cisg-brasil.net/doc/egrebler2.pdf. Acesso em 19.02.2016.
182 Artigo 9 (1) As partes se vincularão pelos usos e costumes em que tiverem consentido e pelas práticas que
tiverem estabelecido entre si. (2) Salvo acordo em contrário, presume-se que as partes consideraram tacitamente
aplicáveis  ao  contrato,  ou  à  sua  formação,  todo  e  qualquer  uso  ou  costume  geralmente  reconhecido  e
regularmente observado no comércio internacional, em contratos de mesmo tipo no mesmo ramo de comércio,
de que tinham ou devessem ter conhecimento. 
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Além das instituições supracitadas, também é possível mencionar a Conferência de

Haia  sobre  o  Direito  Internacional  Privado  (HCCH  -  Hague  Conference  on  Private

International  Law -  The  World  Organisation  for  Cross-border  Co-operation  in  Civil  and

Commercial  Matters),  que  se  propõe  a  ser  uma  Organização  Mundial  para  Cooperação

Transfronteiriça em Matéria Civil e Comercial. Essa Organização Intergovernamental também

tem  o  escopo  de  harmonizar  e  unificar  as  legislações  nacionais  e  já  preparou  diversas

convenções sobre Direito Internacional Privado, e também sobre o Direito Transnacional do

Comércio183

Pela importância,  merecem atenção também as convenções firmadas no âmbito do

antigo GATT e da atual OMC184, tais como o acordo que estabelece o GATT, Acordo Geral

sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – 1994), o Acordo Geral

sobre o Comércio de Serviços (GATS - General Agreement on Trade in Services – 1995), o

Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio185 (TRIMs - Agreement on

Trade-Related  Investment  Measures  -  1994) e  o  Acordo sobre os  Aspectos  do Direito  da

Propriedade  Intelectual  relacionados  com o  Comércio186 (TRIPS  –  Agreement  on  Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights – 1994).

No âmbito regional, há ainda as convenções comunitárias firmadas pelos membros da

União Europeia e do Mercosul, por exemplo, aquelas elaboradas pelo Conselho da Europa187

(Council of Europe) e as provenientes de outras organizações regionais, tais como aquelas em

processo inicial de integração, v.g., a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Association

of Southeast Asian Nations; ANSEA/ASEAN), a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Asia-

Pacific Economic Cooperation – APEC) e ainda instituições como a Organização dos Estados

Americanos 188 (OEA  ou OAS - Organization of American States).

183  Para  acessar  as  convenções,  princípios  e  protocolos  elaborados  pela  instituição:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions. Acesso em 19.02.2016.
184  A Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC  ou  WTO,  na  sigla  em  inglês)  é  fruto  das  negociações
realizadas entre 1986-94, durante a “Rodada Uruguai” e surgiu para substituir o antigo modelo implantado com o
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT). A OMC atualmente trabalha nas negociações no âmbito da
"Agenda  de  Desenvolvimento  de  Doha",  lançada  em  2001.  Para  saber  mais:
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm. 
185  Esse acordo,  negociado durante a  Rodada Uruguai,  só se aplica a  medidas  que afetem o comércio de
mercadorias. Reconhecendo que certas medidas de investimento podem ter efeitos de restrição do comércio e
gerar distorção, aele apregoa que nenhum país membro pode aplicar uma medida proibida pelas disposições do
GATT Artigo III (tratamento nacional) ou Artigo XI (restrições quantitativas).
186 Introduziu normas relativas à propriedade intelectual no âmbito do comércio multilateral. 
187  Organização Internacional Intergovernamental  fundada em maio de 1949, com objetivo de defender os
Direitos Humanos. É responsável pela Convenção Europeia de Direitos Humanos e pelo Tribunal Europeu de
Direitos Humanos. 
188 Como exemplo, tem-se a Convenção Interamericana sobre o Direito Aplicável aos Contratos Internacionais
(México, 1994).
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As convenções internacionais, pelo número e pela aceitação, certamente desempenham

função essencial como fontes do Direito Transnacional do Comércio. Não obstante, formas

alternativas de unificação têm se tornado cada vez mais populares em temas específicos que

os  tratados  internacionais  dificilmente  conseguiriam  abordar  de  forma  satisfatória.  Uma

dessas  alternativas  são  as  leis-modelo,  um  texto  legislativo  preparado  por  Organizações

Internacionais e cuja adoção é recomendada aos Estados para promulgação como parte de sua

legislação nacional. Não se trata de texto vinculatório, mas de um veículo apropriado para a

modernização e harmonização das legislações nacionais quando se entende que os Estados

desejarão (ou precisarão) fazer ajustes que permitam adequar o texto aos requisitos locais

(UNCITRAL, 2013, p.20). .

É precisamente essa flexibilidade que faz com que uma lei-modelo seja mais fácil de

se negociar do que o texto de uma convenção, o que acaba proporcionando a maior aceitação

em relação a uma convenção sobre o mesmo tema. É certo que as convenções, por passarem

pelo  processo  de  ratificação  e  tornarem-se  juridicamente  vinculativas,  abrigando-se  na

categoria de  hard law189,  produzem  uniformidade. As leis-modelo, por outro lado, seriam

consideradas  soft  law,  e,  portanto,  serviriam como  meras  diretrizes,  e  levariam apenas  à

harmonização (e não à unificação) normativa. 

No presente trabalho, tendo em vista a influência que leis-modelo de Organizações

Internacionais Intergovernamentais tais como a UNCITRAL e o UNIDROIT, entende-se que

elas também constituem o rol de fontes do Direito Transnacional do Comércio. Além delas,

ainda existem os guias e recomendações legislativos, que funcionam, no entanto, apenas como

diretrizes políticas para os Estados-membros das organizações, já que nem sempre é possível

elaborar disposições específicas que possam ser incorporadas pelos ordenamentos nacionais. 

9.2.1.3 Diretrizes, Resoluções e Códigos de Conduta das Organizações Internacionais 

Como já se viu acima, as Organizações Internacionais desempenham importante papel

na formação do Direito Transnacional do Comércio. Além das convenções e Leis-modelo,

também  criam  códigos  de  conduta,  diretrizes  e  resoluções  destinados  a  sanar  questões

relativas à interpretação e aplicação das normas transfronteiriças. Essas normativas, no âmbito

do  comércio  transnacional,  são  dirigidas  principalmente  às  empresas  multinacionais  que

atuam em diversos países. 

189  O  termo  hard  law é  utilizado,  no  Direito  Internacional,  como  referência  às  normas  vinculativas;  em
oposição, o termo soft law é usado para descrever meras diretrizes que, apesar da importância política, social ou
econômica, não seriam normas jurídicas, posto que não vinculativas. 
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Um  exemplo  seriam  as  Diretrizes  da  OECD  para  Empresas  Multinacionais.

Elaboradas pela OECD (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico ou

OCDE – Organization for Economic Co-operation and Development) em 1976, com última

revisão  em 2000,  as  Diretrizes  são  recomendações  dirigidas  pelos  governos  às  empresas

multinacionais  que  operam  nos  países-membros.  Eles  fornecem  princípios  e  padrões  de

conduta responsável no âmbito empresarial  em várias áreas como as relações laborais, os

Direitos  Humanos,  meio  ambiente,  transparência,  concorrência,  tributação  e  ciência  e

tecnologia (SANDERS, 1987, p.281). 

É certo que essas diretrizes, resoluções e códigos de conduta não são vinculativos e,

portanto,  enquadram-se  como  soft  law,  já  que  refletem  uma  expectativa  sobre  o

comportamento das empresas multinacionais, especialmente quanto à relação entre elas e os

Estados onde operam. No entanto, segundo METAXAS (1988, p.300) eles têm uma influência

marcante sobre o Direito Transnacional do Comércio, que pode ser percebida em pelo menos

três ocasiões.

Em primeiro lugar, espera-se que essas normativas estabeleçam as diretrizes para a

relação jurídica ideal entre as partes em uma negociação transnacional do comércio. Embora

elas apenas proponham regras não vinculantes, porém, geralmente persuadem as empresas a

obedecê-las devido ao seu caráter transnacional e a sua aceitação pela comunidade mercantil.

Ou  seja,  funcionariam  como  espécie  de  “guia”  das  boas  práticas  jurídicas  do  comércio

transnacional.   

Em segundo lugar, também contribuem para a formação de regras e práticas para a

comunidade mercantil, influenciando diretamente a formação dos costumes comerciais e, com

isso, cooperando para o seu fortalecimento. Quanto mais importante a organização que tenha

elaborado o texto e quanto mais numerosos os Estados que o tenham adotado, mais os árbitros

se sentirão compelidos a levar essas regras em consideração. Isso porque a eficácia depende,

em grande parte, da aceitação geral de um código específico e da opnio iuris dos comerciantes

em relação a essas regras. 

Em  terceiro  lugar,  essas  normativas  também  influenciam  outras  organizações

internacionais  (governamentais  e  não-governamentais)  que  acabam  adotando  seus  textos

como uma espécie de “padrão” para as relações do comércio transnacional.  Ou seja,  eles

acabam  sendo  considerados  como  parte  dessa  aldeia  jurídica  global  na  medida  em  que

refletem o comportamento mercantil esperado. 

Além  dessas,  outras  normativas  que  funcionam  como  códigos  de  conduta  ou

recomendações, mas têm um âmbito de atuação mais amplo, já que não se destinam apenas
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aos  comerciantes,  mas  também  a  Organizações  Internacionais  privadas  e  terceiros

interessados, são, v.g., as Regras de Arbitragem da UNCITRAL190.

9.2.2 Sistemas Jurídicos Não-Oficiais

Conforme a classificação de TAMANAHA (2007), os Sistemas Jurídicos Não-Oficiais

são responsáveis, quantitativamente, pela maior parte das normas do comércio transnacional,

principalmente por causa dos usos e costumes. Aqui é possível levar em consideração não

apenas as normas costumeiras do comércio transnacional, mas também aquelas relativas à

arbitragem, por exemplo. 

Com  efeito,  a  maior  parte  dessas  normas  deriva  dos  Sistemas  Normativos

Econômicos/Capitalistas, tais como regras de reciprocidade e as normas que desencorajam o

apelo a instituições oficiais para a solução de controvérsias, normas que regem as relações

instrumentais,  normas-padrão  contratuais,  normas  relativas  a  instituições  de  arbitragem,

dentre outras, como se verá adiante.  

9.2.2.1 Usos e Costumes

Os usos e costumes são talvez a fonte mais importante do Direito Transnacional do

Comércio191,  pois,  seja  no  comércio  em  geral,  seja  em  ramos  específicos,  sua  força  é

reconhecida mesmo nos ordenamentos jurídicos estatais. Apesar de aceitos pela maior parte

dos Sistemas Jurídicos Oficiais, no entanto, optou-se nesse trabalho por abordá-los dentro dos

Sistemas  Não-Oficiais  porque  esse  reconhecimento  oficial  geralmente  é  feito  de  forma

genérica  e  apenas  na  medida  em  que  o  costume  seja  oficialmente  reconhecido  como

vinculante (costume jurídico –  secundum legem  ou  praeter legem), numa visão tipicamente

juspositivista. 

Pela  visão  pluralista,  no  entanto,  os  usos  e  costumes  não  necessitam  de

reconhecimento  oficial  para  serem considerados  normas  jurídicas  plenamente  vinculantes,

bastando-lhe a certeza de obrigatoriedade (opnio iuris) baseada na crença e na tradição de que

algo deve ser feito, e deve sê-lo porque sempre o foi (uso continuado). Conforme FERRAZ

190 UNCITRAL Arbitration Rules  (com última revisão em 2013) e UNCITRAL Rules on Transparency in
Treaty-based Investor-State Arbitration. Disponível em: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-
rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-Rules-2013-e.pdf. Acesso em 19.02.2016.
191 Isso não significa dizer, no entanto, que haja qualquer hierarquia entre as fontes. 
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JR. (2003, p.241) a autoridade do costume repousa na força conferida ao tempo e ao uso

contínuo como reveladores de normas, as normas consuetudinárias. 

O Artigo 9 da CISG sintetiza esse pensamento da seguinte forma: 

Artigo 9

(1) As partes se vincularão pelos usos e costumes em que tiverem consentido e pelas
práticas que tiverem estabelecido entre si.

(2) Salvo acordo em contrário, presume-se que as partes consideraram tacitamente
aplicáveis  ao  contrato,  ou  à  sua  formação,  todo  e  qualquer  uso  ou  costume
geralmente reconhecido e regularmente observado no comércio internacional,  em
contratos de mesmo tipo no mesmo ramo de comércio, de que tinham ou devessem
ter conhecimento.

Antes de seguir adiante, no entanto, é preciso salientar que a grande parte da doutrina

diferencia  os  “usos”  dos  “costumes”.  Nesse  sentido,  entende-se  que  os  “costumes”  são

aplicáveis mesmo sem o consentimento ou escolha explícita das partes (e até mesmo sem o

seu conhecimento). Os “usos”, por outro lado, tem que ser escolhidos pelos contratantes, a

fim  de  que  possam  ser  aplicados  àquela  relação  negocial  e  geralmente  são  usados  na

interpretação contratual (DE LY, 1992, p.158). 

De  acordo  com  FOUCHARD;  GAILLARD  (1996,  p.441),  as  partes  têm  que

evidenciar a existência de um uso; os costumes, ao contrário, seriam dotados de notoriedade.

Para GOODE (1998, p.9), no entanto, os árbitros devem saber todos os usos e costumes do

comércio  transnacional.  Como consequência,  não haveria  nenhuma diferença  fundamental

entre eles perante um tribunal arbitral. Ele afirma que, segundo uma abordagem moderna,

deve-se tratar os dois termos como intercambiáveis, já que por ambas as expressões, presume-

se que as partes desejam realizar negócios de acordo esses usos ou costumes, e que  desejam

conferir-lhes força vinculativa. 

Em geral, os usos e costumes do comércio transnacional são usados para preencher

lacunas  nos  contratos  e  interpretar  certas  cláusulas  e  estipulações.  Sendo regras  práticas,

tornam-se subsidiárias de outras normas imperativas, embora desempenhem papel crucial no

desenvolvimento  do  Direito  Transnacional  do  Comércio  (a  ponto  de  serem chamados  de

“núcleo” desse ramo do Direito). 

Uma vez que os  usos  e  costumes costumam ser  encontrados de maneira  difusa e,

muitas  vezes,  torna-se  bastante  difícil  identificá-los,  para  alguns  autores,  os  Princípios

UNIDROIT relativos aos Contratos Comerciais Internacionais podem ser vistos como uma

das  tentativas  de  catalogação  e  harmonização192.  Outra  dessas  tentativas  seriam  os

192  Apesar  de  expressarem  de  forma  escrita  a  maior  parte  dos  usos  e  costumes  existentes  no  comércio
transnacional,  no  âmbito  desse  trabalho  entende-se  que  esses  princípios  são  o  que  se  pretendem:  normas
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INCOTERMS  (Termos  do  Comércio  Internacional  ou  International  Commercial  Terms)

desenvolvidos pela Câmara de Comércio Internacional (CCI). 

Embora codificados, os INCOTERMS são regras internacionais para a interpretação

de termos e definições comerciais relativas a normas do comércio transnacional. Uma vez que

havia muita divergência contratual entre os termos e abreviaturas muitas vezes utilizadas no

comércio transfronteiriço, principalmente no que toca à seguro e transporte de mercadorias, os

INCOTERMS,  cuja  última  versão  data  de  2010193,  passaram a  ser  globalmente  aceitos  e

facilitaram o comércio transnacional.

Apesar  da  existência  de  usos  e  costumes  universalmente  aceitos  no  comércio

transfronteiriço, tais como os INCOTERMS, pode haver variações de acordo com cada área

específica  porque cada  campo comercial  tem suas  peculiaridades,  necessidades  e  práticas

especiais.  Assim,  os  usos  comerciais  podem  ser  diferentes  em  muitos  aspectos:

geograficamente, politicamente, economicamente e juridicamente (GOODE, 1991, p.13). 

De fato,  uma vez  que  os  usos  e  costumes  nascem de  forma espontânea,  entre  os

comerciantes das diferentes áreas do comércio tende a haver a presunção de sua aplicação

automática,  mesmo sem previsão contratual.  Há que se ter  cuidado,  no entanto,  para não

entender, a partir dessa observação, que, ao submeter suas disputas à arbitragem comercial

transnacional,  as  partes  desejam  tê-las  automaticamente  regidas  pelos  usos  e  costumes

específicos de sua área de atuação. Não se pode interpretar uma cláusula arbitral  em um

contrato dessa forma, já que as partes podem optar pela aplicação de normas nacionais ou

transnacionais distintas dos usos e costumes. 

Nesse  sentido,  veja-se  como dispõe  o  artigo  VII194 da  Convenção  Europeia  sobre

Arbitragem  Comercial  Internacional  (Genebra,  1961)  que  as  partes  serão  livres  para

determinar, por acordo, a lei a ser aplicada pelos árbitros ao mérito do litígio. Na falta de

qualquer  indicação,  os  árbitros  devem  aplicar  a  lei  adequada  de  acordo  com  a  norma

conflitual  escolhida.  Em ambos  os  casos,  os  árbitros  deverão  ter  em conta  os  termos  do

contrato e os usos comerciais.

principiológicas,  cujo escopo direcionador é inafastável e se aproxima muito mais dos Princípios Gerais do
Direito do que dos usos e costumes. Por esse motivo, eles serão retratados apenas 
193  Disponível  em:  http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-
incoterms-rules/. Acesso em 20.02.2016.
194 “The parties shall be free to determine, by agreement,  the law to be applied by the arbitrators to the
substance of the dispute. Failing any indication by the parties as to the applicable law, the arbitrators shall
apply the proper law under the rule of conflict that the arbitrators deem applicable. In both cases the arbitrators
shall  take  account  of  the  terms  of  the  contract  and  trade  usages.”  Disponível  em:
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/01/19640107%2002-01%20AM/Ch_XXII_02p.pdf.  Acesso  em
21.02.2016
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De acordo com GOODE (1998, p.17) um tribunal arbitral pode afirmar a existência de

um uso comercial em três situações: em primeiro lugar, se o uso é amplamente conhecido e

aceito; em segundo, se a utilização é comprovada pelo testemunho de peritos; e, em terceiro,

quando  os  usos  e  costumes  puderem ser  aferidos  em  Convenções  Internacionais,  regras

uniformes e contratos-tipo. 

9.2.2.2 Contratos-tipo e condições gerais

Outra fonte do Direito Transnacional do Comércio proveniente dos Sistemas Jurídicos

Não-Oficiais  são os contratos-tipo.  Desenvolvidos  por empresas ou organizações privadas

voltadas ao comércio, os contratos-tipo são uma forma de contrato padrão pré-estabelecido ou

um conjunto de cláusulas com os termos e condições legais pré-formuladas, essas últimas

chamadas  de  “condições  gerais”.  Ambos  funcionam  como  uma  espécie  de  “contrato  de

adesão” adaptado às necessidades do comércio transfronteiriço e são  regularmente utilizados

nessa área. Já na década de 1970, SLAWSON (1971, p.529) afirmou que os contratos-tipo já

eram responsáveis por mais de noventa e nove por cento de todos os contratos do comércio

transnacional.

Alguns autores  afirmam até  mesmo que os  contratos-tipo  são a  fonte  primária  do

Direito Transnacional do Comércio, já que a prática contratual foi padronizadas através da

utilização automática desse tipo de contrato (DE LY, 1992, p. 133). MUSTILL (1988, p.94) no

entanto, critica essa visão ao afirmar que esses contratos não poderiam ser vistos como fonte

já  que,  em primeiro  lugar,  existem inúmeras  instituições  que  elaboram os  mais  variados

contratos-tipo, nem todos dotados de rigidez técnica e acuidade jurídica. Além disso, as partes

tendem a alterar esses contratos, a fim de adaptá-los a suas necessidades específicas. Assim,

há pouca homogeneidade. Ademais, ele ainda critica a falta de transparência nos processos

que fariam desses contratos uma fonte de Direito. Apesar das críticas, no entanto, uma vez

que  esses  contratos  se  disseminaram  e  hoje  dominam  o  comércio  transnacional,  pela

facilidade  com  que  conseguem  harmonizar  as  práticas  transfronteiriças,  aqui  eles  são

considerados como fontes do Direito Transnacional do Comércio. 

Além deles, as condições gerais, mencionadas acima, também são parte deste grupo.

As  condições  gerais  geralmente  são  usadas  como  uma  espécie  de  moldura  das  relações

comerciais,  uma  espécie  de  pré-contrato  que  dispensa  a  discussão  de  cláusulas  pré-

determinadas. Existe uma diferença importante entre os contratos-tipo e as condições gerais,
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pois enquanto os primeiros são escritos por organizações profissionais, as condições gerais,

por outro lado, são escritas por uma das partes (MUSTILL, 1998, p.95). 

A Associação Londrina do Comércio de Milho já se utilizava de contratos-tipo desde

1878  (DE LY,  1992,  187).  Os  comerciantes  de  grãos  membros  dessa  associação  sempre

acreditaram que o comércio de grãos se beneficiaria da utilização de cláusulas contratuais

gerais. Em 1971, essa associação se fundiu com a Associação do Comércio Bovino, e a Grain

and Feed Trade Association (GAFTA) foi formada e logo passou a, também ela, utilizar-se

dos contratos-tipo. 

Dois  outros  exemplos  importantes  são  os  contratos-tipo  da  FIDIC  (Fédération

Internationale des Ingénieurs-Conseils) e da IATA (International Air Transport Association).

Os contratos da FIDIC, v.g., são os mais amplamente utilizados em contratos internacionais

que  envolvem  a  prestação  de  serviços  de  engenharia.  No  ramo  do  transporte  aéreo,  a

necessidade de normas uniformes e contratos-tipo comumente aceitos é ainda mais evidente.

Com cerca de 260 companhias aéreas afiliadas em 2016, a IATA representa 83% do trafégo

aéreo  regular  internacional  e  o  faz  através  da  elaboração  de  contratos-tipo  e  condições

gerais195. De acordo com a própria associação, as aeronaves só podem operar de forma segura

e  eficiente  sob  regras  claramente  definidas  e  compreendidas.  As  condições  gerais  e  os

contratos-tipo  propostos  pela  IATA  são  geralmente  seguidos  pelos  seus  membros,  e

geralmente se encontra impressos nos bilhetes emitidos pelas companhias aéreas. Além dessas

instituições, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) também

publicou práticas contratuais, contratos-tipo e condições gerais para o comércio internacional.

Os Contratos-tipo então, promovem a harmonização e o desenvolvimento do Direito

Transnacional do Comércio Internacional, uma vez que refletem os usos de seus operadores e

contribuiem  para  a  uniformidade  das  práticas  comerciais  internacionais.  Além  disso,  a

codificação e padronização através desses documentos profissionais é reforçada pelo uso da

arbitragem que, por sua vez, permite a aplicação dos costumes mencionados no contrato-tipo

(OSMAN, 1992, p.294).  

9.2.3 Fontes derivadas de mais de um sistema

Além  das  fontes  derivadas  exclusivamente  dos  Sistemas  Jurídicos  Oficiais  e  dos

Sistemas  Não-Oficiais,  existem  algumas  que  podem  ser  encontradas  tanto  nas  esferas

“oficiais”  de  produção  do  Direito  quanto  nos  demais  sistemas.  Numa  visão  própria  do

195 Disponível em: http://www.iata.org/. Acesso em 20.02.2016. 
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Pluralismo, esse intercâmbio normativo é talvez o traço mais típico do Direito Transnacional

do Comércio, que se revela tanto através de um tratado internacional, quanto através de um

laudo arbitral emanado de uma organização não governamental privada. 

9.2.3.1 Princípios Gerais do Direito e os Princípios UNIDROIT relativos aos Contratos

Comerciais Internacionais

De acordo com o artigo 38196 do Estatuto Corte Internacional de Justiça (CIJ) e o artigo

340197 do  Tratado  Constitutivo  da  União  Europeia,  os  Princípios  Gerais  do  Direito  são

considerados fonte do Direito Internacional. Além da previsão no Estatuto da CIJ, a menção a

esses  princípios  é  comum nas  legislações  dos  Estados  e  nos  Tratados  Internacionais.  Os

tribunais  arbitrais  internacionais,  geralmente  ligados  a  Organizações  Internacionais  Não-

Governamentais (e, portanto, pertencentes aos Sistemas Não-Oficiais) e as pessoas jurídicas

em geral, também costumam fazer referência a esses princípios quando há necessidade de

interpretação das normas ou integração normativa (em caso de lacunas aparentes). 

Apesar da generalidade da expressão, é possível, ao comparar as diferentes sistemas

jurídicos,  encontrar  princípios  que  lhes  são  comuns  e  podem  ser  aplicados  às  relações

transnacionais  do  comércio.  Nesse  sentido,  é  possível  citar,  v.g,  os  seguintes  princípios:

pacta sunt servanda (força obrigatória do contrato), rebus sic stantibus (teoria da imprevisão)

e bona fides (boa-fé e seus desdobramentos, como a teoria dos atos próprios). 

Os críticos, principalmente os apologetas de uma visão a-nacional dessa aldeia jurídica

global,  argumentam  que  os  Princípios  Gerais  do  Direito  seriam  muito  genéricos  e

incompletos e que, além disso, o comércio transnacional teria seus próprios princípios (DE

LY, 1992, p.279). Aqui, no entanto, dada a perspectiva transnacional adotada, entende-se que

esses  princípios  são  fontes  do  Direito  Transnacional  do  Comércio  e  que  existe  grande

196 “Artículo 38: 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que
le sean sometidas,  deberá aplicar:  a.  las  convenciones  internacionales,  sean generales  o particulares,  que
establecen reglas  expresamente reconocidas por los  Estados litigantes;  b.  la  costumbre internacional como
prueba  de  una  práctica  generalmente  aceptada  como  derecho;  c.  los  principios  generales  de  derecho
reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para
decidir  un  litigio ex  aequo  et  bono,  si  las  partes  así  lo  convinieren”. Disponível  em:  http://www.icj-
cij.org/homepage/sp/icjstatute.php. Acesso em 20.02.2016.
197 Artigo 340.o (ex-artigo 288.o TCE): A responsabilidade contratual da União é regulada pela lei aplicável ao
contrato em causa. Em matéria de responsabilidade extracontratual, a União deve indemnizar, de acordo com os
princípios gerais comuns aos direitos dos Estados-Membros, os danos causados pelas suas instituições ou pelos
seus agentes no exercício das suas funções. Disponível em: http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_pt.pdf.
Acesso em 20.02.2016.
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interdependência entre eles, os usos e costumes do comércio transnacional e os ordenamentos

jurídicos  nacionais.  A manifestação  desses  princípios  em grande  parte  dos  ordenamentos

nacionais, na verdade, apenas reforça a sua universalidade. 

Como já se afirmou acima, algumas convenções específicas do comércio transnacional

também trazem essa previsão. É o caso, por exemplo, do Artigo 7 da CISG198. Além delas, as

cortes internacionais de arbitragem também costumam conceder status de fonte do Direito aos

Princípios  Gerais  do  Direito,  como o  fez  especificamente  a  CCI –  Câmara  de  Comércio

Internacional (ICC – International Commercial Chamber) no Laudo Arbitral N. 3327199.

Além dos Princípios Gerais de Direito, tendo em vista a liberdade própria de uma

visão  pluralista,  é  necessário  apontar  também  que  os  usos  e  costumes  do  comércio

transnacional consolidaram, ao longo do tempo, alguns princípios específicos. Tais princípios

passaram a ser adotados com tamanha frequência nessas relações que foram recentemente

compilados pelo UNIDROIT, numa tentativa de harmonizar ainda mais as normas aplicáveis.

São os Princípios UNIDROIT relativos aos Contratos Comerciais Internacionais, que,

de acordo com seu próprio texto, têm por objetivo estabelecer regras gerais para contratos

comerciais internacionais e devem ser aplicados caso as partes tenham acordado que o seu

contrato será por eles regulado. Podem ainda ser aplicados caso as partes tenham acordado

que o seu contrato será regulado por princípios gerais  de direito,  pela  lex mercatoria,  ou

similares;  e também caso as partes não tenham escolhido nenhuma lei  para regular o seu

contrato. Podem ainda ser usados para interpretar ou suplementar instrumentos internacionais

de  Direito  uniforme e  leis  nacionais  e  ainda  servir  de  modelo  a  legisladores  nacionais  e

internacionais (UNIDROIT, 2010, p.2).

Em suas disposições, prevê a aplicação de princípios como a liberdade contratual, a

força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), boa-fé, comportamento inconsequente, e

ainda princípios relativos à formação e dissolução do contrato e poderes de representação,

causas de anulação (dolo, coação, vantagem excessiva), interpretação contratual, etc. 

198 Artigo 7: (1) Na interpretação desta Convenção ter-se-ão em conta seu caráter internacional e a necessidade
de  promover  a  uniformidade  de  sua  aplicação,  bem  como  de  assegurar  o  respeito  à  boa  fé  no  comércio
internacional.  (2)  As  questões  referentes  às  matérias  reguladas  por  esta  Convenção que  não  forem por  ela
expressamente resolvidas serão dirimidas segundo os princípios gerais que a inspiram ou, à falta destes,  de
acordo com a lei aplicável segundo as regras de direito internacional privado (ONU, 1980). 
199 Laudo Arbitral No. 3327/81 da CCI. Journal du Droit International. Paris: 1982. p. 973. Disponível em:
http://www.lexisnexis.fr/droit-document/numeros/journal-droit-international-clunet-.htm. 
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9.2.3.2 Laudos Arbitrais

A  adoção  da  Arbitragem  como  meio  de  solução  de  conflitos  nos  contratos

internacionais  vem  crescendo  à  mesma  velocidade  com  que  se  multiplicam  as  relações

comerciais transnacionais. Para alguns autores já não se admite, hoje, a existência de contrato

internacional  sério  sem que tenha  sido  proporcionado  por  uma convenção  de  arbitragem

(GUMIERI, 2003, p.151). 

 Atualmente a Comunidade Internacional de Negócios se utiliza em 80% da arbitragem

como método de solução de conflitos, com destaque para o Transporte Marítimo, Indústria do

Petróleo, e dos contratos internacionais de complexos industriais, casos em que se chega a

empregar a arbitragem em aproximadamente 100% dos litígios (GARCEZ, 2003, p.71).  

 Pela  Arbitragem  privada  as  partes  resolvem  submeter  suas  lides,  resultantes  de

determinadas relações jurídicas de direito privado, a um tribunal arbitral composto por um

árbitro único ou colegiado de árbitros designados, em princípio, pelas partes, ou ainda por

uma entidade por elas indicada (RECHSTEINER, 2001, p.17). Outra definição ainda a aponta

como  uma  instância  jurisdicional  praticada  em  função  de  um  regime  contratualmente

estabelecido,  para  dirimir  controvérsias  entre  pessoas  de  direito  privado ou público,  com

procedimento  próprio  e  força  executória  perante  tribunais  estatais  (STRENGER,  2003,

p.217). 

 A arbitragem que tiver  a faculdade de dirimir  demandas originadas  de transações

comerciais,  será,  obviamente,  uma arbitragem de cunho comercial.  Conforme o grupo de

trabalho da  United  Nations  Comission  on Internacional  Trade Law (UNCITRAL ou,  em

português, CNUDCI – Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional),

uma transação comercial comporta qualquer relação de natureza mercantil, seja ela originária

de meios contratuais ou não, independentemente das partes serem consideradas comerciantes

à luz das legislações nacionais (CORREIA,1989, p.178) . 

A atuação dos  tribunais  arbitrais  transnacionais  é  bastante  distinta  da  atuação  dos

tribunais nacionais.  Pela  natureza,  eles são chamados a  resolver controvérsias envolvendo

partes de diferentes Estados e contratos ligados a mais de um ordenamento jurídico nacional.

Na arbitragem comercial transnacional, consequentemente, o árbitro deve ainda ter sempre em

mente todas as particularidades típicas do comércio. Ao aplicar o Direito Transnacional do

Comércio, no entanto, ele não é livre para basear suas decisões na equidade ou para criar

regras  ao  seu  livre  arbítrio:  ao  contrário,  deve  buscar  resultados  dentro  de  uma moldura
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jurídica que certamente é  muito mais ampla do que a moldura dos ordenamentos estatais

(LOWENFELD, 1990, p.135).

Por  outro lado,  dado o  caráter  fluído  e  espontâneo dessa  aldeia  jurídica  global,  o

árbitro, por vezes, tem que efetivamente criar regras, não lhe bastando a previsão dos usos e

costumes. Essa função pretoriana dos tribunais arbitrais é ainda mais enfatizada pela escassez

de normas imperativas  e pela  ausência de uma autoridade legislativa formal  com poderes

democraticamente atribuídos no Direito Transnacional200 (OSMAN, 1992, p.15). 

A Arbitragem do Comércio  Transnacional  geralmente  está  relacionada a  entidades

privadas,  dentre  as  quais,  as  mais  importantes  são a  corte  da CCI (Câmara de Comércio

Internacional), a AAA (American Arbitration Association), a JAMS International, o  British

Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC, Canada), o International

Centre for Dispute Resolution (ICDR), a London Court of International Arbitration (LCIA), a

Hong Kong International Arbitration Centre, e o Singapore International Arbitration Centre

(SIAC). Apesar disso, no entanto, algumas Organizações Internacionais Intergovernamentais

também possuem importantes cortes arbitrais que atuam em questões comerciais privadas, tais

como a Corte Permanente de Arbitragem, conhecida pela sigla em inglês PCA (Permanent

Court  of  Arbitration)  e  o  Centro  de  Arbitragem e  Mediação da  Organização Mundial  da

Propriedade  Intelectual  (OMPI).  Por  esse  motivo,  as  normas  provenientes  da  Arbitragem

derivam tanto de Sistemas Jurídicos Oficiais quanto de Sistemas Jurídicos Não-Oficiais. 

Nesse sentido, muitas questões interessantes relativas à interação entre essa arbitragem

transfronteiriça e o comércio transnacional merecem menção. MUSTILL (1988, p.98) aponta

as diferentes teorias sobre essa relação em situações nas quais o árbitro é confrontado com um

laudo anterior, que poderia servir como precedente, uma vez que a mesma questão de mérito

está sendo discutida. Nesse sentido, de um lado tem-se que se a função do árbitro é a de um

mero expoente, o segundo árbitro precisa fazer mais do que apenas respeitar a ratio decidendi

do colega anterior, sem ser obrigado a chegar à mesma decisão. Se achar conveniente, ele tem

a liberdade de sustentar que seu antecessor não havia interpretado as disposições contratuais

corretamente. 

De outro lado, se o primeiro árbitro já exerceu função criativa, seu sucessor poderá

razoavelmente considerá-lo como parte do mecanismo de autorregulação do processo em que

ele agiu, e pode, assim, sentir-se livre para exercer a mesma função em um sentido diferente,

em seu próprio processo. Numa posição intermediária, um laudo arbitral que enuncia uma

200 Essa afirmação não tem nenhum caráter pejorativo. Ao contrário, é apenas uma constatação, já que o 
modelo Pluralista defendido aqui baseia-se exatamente na pluralidade de fontes. 
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nova  regra  passa,  a  partir  daí,  a  fazer  parte  do  corpo  normativo  dessa  aldeia  jurídica,

vinculando, pois, o árbitro sucessor. 

Com  efeito,  como  a  maioria  das  questões  e  disputas  relativas  ao  comércio

transnacional  são  resolvidos  por  árbitros,  eles  têm um impacto  muito  significativo  nesse

sistema  jurídico.  Nesse  sentido,  os  laudos  arbitrais  poderiam servir  de  orientação  para  a

comunidade empresarial, que já saberia antecipadamente como os árbitros decidiram casos

semelhantes. Não obstante, ao contrário das sentenças e acórdãos de tribunais nacionais que,

além de, na maioria das vezes, serem públicos, ainda podem vincular as decisões dos demais

tribunais, as cortes arbitrais têm como peculiar característica a confidencialidade da maior

parte de seus laudos. Dessa forma, as sentenças arbitrais, além de dificilmente servirem como

precedentes, não podem uniformizar o entendimento das cortes sobre determinado tema. 

O princípio da confidencialidade no processo arbitral, no entanto, apesar desse aspecto

negativo, coaduna-se perfeitamente com o escopo da arbitragem, que visa a desburocratizar e

conferir celeridade e autonomia às lides. Com ele,  objetiva-se preservar a intimidade das

partes  com  respeito  a  questões  profissionais,  patrimoniais  ou  pessoais  debatidas  em  seu

âmbito (GIRALDEZ, 2000, p.70). 

A  preservação  do  sigilo  de  dados  afetos  às  transações  comerciais  é  um  fator

importantíssimo  para  as  empresas  que  atuam  no  mercado  transnacional  e  contrapõe-se

sobremaneira  à  publicidade  típica  das  jurisdições  estatais  (AEBERLI,  2007).  Apenas  em

algumas circunstâncias o laudo arbitral  poderá ser revelado pelas partes (é  o caso de sua

execução judicial nas jurisdições nacionais), visando à proteção de seus próprios interesses, e

sem que,  no entanto,  tal  fato constitua uma violação ao princípio da confidencialidade.   

Ressalte-se,  contudo,  que o laudo arbitral  é  considerado um elemento apartado do

restante dos documentos usados no processo. Os documentos são os materiais utilizados no

convencimento do tribunal e na elaboração do laudo, ao passo que este, por sua vez, define os

direitos  e  obrigações  das  partes  na arbitragem.  Desse modo,  é  o  laudo arbitral,  e  não os

documentos sobre os quais se baseou o convencimento do tribunal, que pode ser apresentado

a terceiros. Por fim, o princípio da confidencialidade estende-se não somente ao processo

arbitral  em si,  mas  também à  própria  postura  dos  árbitros,  que  têm o  dever  ético  de  se

portarem de forma sigilosa em relação a tudo o que foi debatido ao longo da lide (VÁRADY;

BARCELÓ III; MEHREN, 1999, p.297).  

Como  já  mencionado,  embora  a  confidencialidade  seja  uma  das  vantagens  da

arbitragem para as empresas, a publicação de mais laudos arbitrais poderia ajudar a fazer com

que o Direito Transnacional do Comércio se tornasse mais previsível e juridicamente seguro,
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ao criar  uma jurisprudência.  Apesar  disso,  no  entanto,  a  publicação autorizada  de alguns

laudos por parte de instituições como a CCI (Câmara de Comércio Internacional), que desde a

década de 1970 passou a publicar algumas sentenças no Yearbook of Commercial Arbitration

e  no  Journal  du  Droit  International,  tem ajudado  na  divulgação  e  ampliação  do  Direito

Transnacional do Comércio (CRAIG; PARK; PAULSSON, 2000). 

Outra crítica bastante comum à Arbitragem diz respeito à dificuldade em se alcançar

uniformidade entre as sentenças arbitrais em virtude da falta de hierarquia entre os tribunais

arbitrais, da consequente ausência de força vinculante entre suas decisões. É que tendo em

vista a ausência de estrutura hierárquica entre as cortes arbitrais, pode ser difícil determinar

quais decisões serão tomadas como precedentes. 

Em virtude  da contundência  desse  pensamento,  no Laudo N.  4131201,  a  CCI já  se

pronunciou  sobre  o  tema,  afirmando  que  suas  decisões  criam  progressivamente

jurisprudência,  uma  vez  que  tiram  conclusões  a  partir  de  realidade  econômica  e  em

conformidade com as necessidades do comércio internacional, aplicando regras específicas da

arbitragem internacional,  elaboradas de acordo com a necessidade das partes (SANDERS,

1984, p.136). 

Com um número crescente de sentenças arbitrais sendo publicadas, sua importância

como fonte do Direito Transnacional do Comércio deve continuar a crescer. Outro fato que

não pode ser ignorado é que o surgimento de uma jurisprudência arbitral é ainda apoiado pela

divulgação informal dos laudos, pois os árbitros muitas vezes cedem seus laudos a outros

árbitros para ajudá-los, fornecendo precedentes. Com isso, a confidencialidade da arbitragem

é respeitada, uma vez que os laudos em si não são publicados, embora sejam mencionados na

ratio decidendi. 

Por último, a prática de tribunais arbitrais tem enorme impacto sobre a elaboração de

regras processuais, influenciando no desenvolvimento de normas processuais transnacionais

de duas maneiras diferentes: em primeiro lugar, através de suas práticas; em segundo, através

da colaboração dos árbitros na elaboração de convenções internacionais ou Leis-modelo.

201 ICC Award No. 4131.
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CONCLUSÃO

Como se viu ao longo das páginas desse trabalho, o tema foi abordado tanto do ponto

de  vista  teórico  quanto  do  pragmático,  já  que  de  nada  adiantaria  construir  uma  teoria

desvencilhada da realidade. O que se tentou aqui, ao contrário, foi mostrar como a realidade

deve  influenciar  o  trabalho  do pesquisador,  incentivando  a  construção  de  teorias  aptas  a

explicá-la e não o contrário. 

Sabe-se, no entanto, que assim como qualquer construção teórica, essa tese também

tem seus pontos cegos, que certamente não foram notados pela autora. Essa constatação, no

entanto, longe de ser um exercício de autodepreciação, destina-se a incentivar que todos os

seus  leitores  possam  refletir  sobre  o  tema,  conclamar  ao  debate  e  tirar  suas  próprias

conclusões.  É  que  o  Direito  sempre  deve  trabalhar  com perspectivas  abertas,  já  que está

inserido nas Ciências Humanas e, como tal, estará sempre aberto a interferências de outros

sistemas. Não existe uma verdade universal, um paradigma do saber, e não é esse ponto de

vista que se defende aqui. Não obstante, de tudo o que foi exposto, é possível traçar algumas

conclusões. 

A primeira delas é a de que a famosa  Lex Mercatoria retratada historicamente pela

doutrina não tem nenhuma sustentação fática ou teórica. As teorias clássicas que defendiam

sua  existência,  apesar  de  atentarem  para  a  insurgência  de  normas  jurídicas  próprias  do

comércio  transnacional,  falharam  em  atrelar  essa  realidade  a  uma  genealogia  histórica

deficiente.  Além  disso,  defenderam  a  existência  de  um  Direito  anacional,  autônomo  e

independente, partindo de uma inconsistência argumentativa insuperável que, quer do ponto

de vista fático, quer do ponto de vista teórico, remontava sempre à figura do Estado-Nação e

sua correlação com o monismo juspositivista. 

Em segundo lugar, é possível concluir que essa deficiência argumentativa se colocou

como o maior obstáculo ao desenvolvimento da teoria do Direito Transnacional do Comércio

nos últimos anos, de forma que, para abordar o assunto, era necessário, primeiro, apontar os

pontos de ruptura fática, teórica e terminológica que separam a presente visão do tema das

anteriores e, depois, desconstruir a perspectiva monista do Positivismo Jurídico para que se

pudesse satisfatoriamente apresentar as visões pluralistas do sistema jurídico aqui retratado. 
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Em terceiro lugar, era necessário também apresentar o tema de forma contextualizada,

pois durante essa pesquisa chegou-se à conclusão de que a aldeia jurídica global do comércio

transnacional só existe em virtude de um cenário de transnacionalidade emergente e inegável,

do qual emanam diversas normas jurídicas provenientes tanto de Sistemas Jurídicos Oficiais

quanto de Sistemas Jurídicos Não-Oficiais. 

Em quarto lugar, conclui-se que, embora as teorias pluralistas de Gunther Teubner e

Ralph Michaels sejam apresentadas por seus autores em profundidade, padecem de algumas

lacunas que só podem ser sanadas quando elas são interpretadas de forma complementar e sob

uma nova perspectiva, conforme defendido no primeiro capítulo da última parte.

Por  último,  entendeu-se  ainda  que,  de  nada  adiantaria  apresentar  o  assunto

teoricamente  e  não  aprofundá-lo  por  um viés  pragmático.  Por  esse  motivo,  o  derradeiro

capítulo  se  destinou  a  apresentar  as  fontes  do  Direito  Transnacional  do  Comércio  sob  a

perspectiva pluralista, de forma a consolidar o posicionamento teórico aqui defendido. 
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