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RESUMO 
 
 
VASCONCELOS, Raphael Carvalho de. Direito Internacional entre Unidade e 
Fragmentação: MERCOSUL e o Multilateralismo. 221f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

A multiplicação dos acordos regionais de comércio e a consolidação do sistema 
mercantil multilateral na estrutura GATT/OMC colocaram a compatibilidade entre as 
iniciativas localizadas e as normas gerais no centro das atenções do direito do comércio 
internacional. Nesse contexto, ainda que a doutrina busque reafirmar repetidamente a 
necessidade de conformação dos sistemas menores com o acordo global, pouco se discute o 
real conteúdo dessa harmonização exigida em razão, principalmente, da extrema abertura 
textual dos termos dos tratados que tratam das exceções às cláusulas gerais multilaterais. Em 
resposta a essa instabilidade, propõe-se neste trabalho o afastamento dos requisitos objetivos 
em favor da compreensão dos axiomas gerais do sistema internacional de comércio como 
chave da conformidade do particular com o multilateral. Essa releitura proposta à unidade do 
direito internacional econômico exige que se entenda, primeiramente, a teorização positivista 
tradicional, isto é, o estudo de perspectivas teóricas como as de Hans Kelsen e H.L.A. Hart, 
para que, em um segundo momento, seja possível lançar mão de ensaios como os de Martti 
Koskenniemi para a compreensão da aparente fragmentação do direito internacional atual. No 
que se refere especificamente à compatibilidade, sugere-se o estabelecimento de um panorama 
conceitual a partir da divisão de sua abordagem em quatro distintos prismas: o legal, o 
doutrinário, o do sistema de exame de compatibilidade e o jurisprudencial. Compreendido o 
contexto teórico aplicável atualmente ao debate entre a unidade e a fragmentação do direito 
internacional e estabelecidos os entendimentos atualmente disponíveis à compatibilidade, 
torna-se possível introduzir, finalmente, a universalidade como solução conceitual à 
conformação do geral com o específico no sistema mercantil internacional. Nesse sentido, o 
“código universal da legalidade” idealizado por Klaus Günther aplica-se dedutivamente e, com 
o auxilio do Minimalismo Moral de Michael Walzer e do Interesse Comunitário de Bruno 
Simma, induz o estabelecimento de axiomas gerais como conteúdo à compatibilidade do 
regional com o multilateral no sistema internacional de comércio. Estabilizada a proposta no 
plano teórico, percebe-se ser possível aplicá-la, ainda, empiricamente à análise específica da 
relação existente entre a OMC, a ALADI e o MERCOSUL.  

 
 

Palavras-chave: Regionalismo, multilateralismo, compatibilidade, legalidade global, 
MERCOSUL, OMC. 
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ABSTRACT 
 
 

      The propagation of regional trade agreements and the consolidation of the 
multilateral market system in the structure of the GATT/WTO placed the compatibility 
between the local initiatives and the general rules in the center of the international trade law 
studies. In this context, even though the doctrine confirms several times the requirement for 
conformation of the smaller systems with the global agreement, there are very few discussions 
about the real content of this required harmony, mainly because of the extreme 
indetermination of the terms of the treaties that establish the exceptions to the multilateral 
general clauses.  As an answer for this pointed instability, this study proposes the displacement 
of the objective requirements in favor of the comprehension of the general principles of the 
international trade system as the key of the conformity of the particular with the multilateral. 
This proposal for a new understanding of the unity of the international economic law requires, 
firstly, the comprehension of the traditional positivist theories, it means the approach of 
authors like Hans Kelsen and H.L.A. Hart, and, just after that, the study of theories as the ones 
proposed by Martti Koskenniemi for the comprehension of the apparently fragmentation of the 
international law nowadays. Specifically with respect to the compatibility, it is suggested the 
establishment of a division of its conceptual approach in four different fields: the legal, the 
doctrinaire, the one of the multilateral conformity system of examination and the one of the 
case-law. After the comprehension of the theories applied in the debate between the unity and 
the fragmentation of the international law and the establishment of the available 
understandings of compatibility it is possible to introduce, finally, the universality as a 
conceptual solution for the conformation between the general and the specific in the 
international market system. The universal code of legality idealized by Klaus Günther applies 
deductively and, supported by the Moral Minimalism proposed by Michael Walzer and the 
Community Interest of Bruno Simma, induces the establishment of general principles as the 
content of the compatibility between the regional and the multilateral in the international trade 
system. As long as the proposal seems stabilized, it is possible to realize that it can be applied, 
empirically, for the specific analysis of the relationship that exists between the WTO, the 
LAIA and the MERCOSUR.  

 
 

Keywords: Regionalism, multilateralism, compatibility, global legality, MERCOSUR, WTO. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O estudo do direito internacional sempre apresentou desafios e segue atualmente 

constituindo fonte de intensos e controvertidos debates. As discussões de outrora giravam 

principalmente em torno da aplicação ao direito das gentes do modelo científico, sistêmico, 

por meio do qual o positivismo buscava estruturar uma teoria unitarista e, portanto, em 

conformidade com a modernidade. Nesse contexto, a coerência do ordenamento global se via 

desafiada pela relação entre os diversos ordenamentos jurídicos internos dos Estados com a 

normativa incipiente que buscava regular as relações internacionais. 

Essa estruturação lógica do direito internacional assistiu, entretanto, a uma série de 

transformações políticas e sociais que acabaram estabelecendo novos paradigmas teóricos ao 

seu estudo. Se, por um lado, sua condição de direito acabou se consolidando, os desafios à 

unidade se viram potencializados pela pluralidade de fontes, órgãos legiferantes, jurisdições e, 

fundamentalmente, pelo surgimento de novos sujeitos de direitos e deveres internacionais. A 

lógica da unidade passou a ser substituída por teorias fragmentárias, as quais se baseiam na 

estruturação do direito internacional em uma série de esferas temáticas que, principalmente no 

âmbito das organizações internacionais, normatizam a ordem global em sistemas 

aparentemente autônomos.  

De certo, o sistema unitarista que posiciona o Estado-nacional no centro da produção 

legislativa internacional não se sustenta nessa nova realidade. Resta à teoria do direito, 

todavia, estabelecer se a fragmentação conformaria questão jurídica consolidada ou mera 

situação fática compatível com alguma teoria unitarista, ainda que diversa daquelas do 

positivismo tradicional. 

Nessa pluralidade legal é de se verificar que a aparente fragmentação apontada não se 

resume apenas à atividade legiferante repartida entre diversas esferas temáticas, mas também 

se refere à multiplicação das fontes existentes em cada um desses sistemas particulares, os 

quais podem se estruturar de maneira paralela e concorrente tanto regional quanto 

multilateralmente. Na relação entre o local e o global em um sistema legal internacional 

específico ocorre, na verdade, uma espécie de repartição da atividade normativa entre o 

ordenamento geral e os subsistemas particulares. Em situação ideal, quando organizações 
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internacionais multilaterais convivem com organizações regionais de competência legislativa 

análoga, ocorreria, portanto e na verdade, uma cisão da atividade legislativa e da jurisdição 

entre matérias abrangentes e específicas, sendo aquelas responsabilidade da esfera global e 

essas do sistema local particular.  

Contextualizada no âmbito do direito do comércio internacional, a discussão interna da 

fragmentação se relaciona à coexistência de diversas iniciativas regionais com o sistema 

multilateral da Organização Mundial do Comércio - OMC - e aos riscos à coerência sistêmica 

representado por essa interação. Nesse sentido, é de se perceber que a exigência de 

conformação do local com o geral no sistema mercantil internacional surge como instrumento 

de manutenção da unidade da legislação temática particular e busca afastar eventuais riscos à 

eficácia da ordem multilateral. 

A doutrina vem se ocupando bastante de tal exigência, mas pouco avança na 

determinação dos limites daquilo que seria a compatibilidade. Escreve-se muito atualmente 

acerca da necessidade de harmonização do regional com o global, mas muito pouco se produz 

sobre seu conteúdo e verdadeiro significado. Grande parte dos estudos relacionados à 

conformidade busca, na verdade, estabelecer critérios objetivos de verificação da harmonia 

das iniciativas locais com o acordo multilateral geral, mas esses esforços acabam esbarrando 

na extrema abertura textual dos termos dos tratados que tratam das exceções às cláusulas 

gerais multilaterais e na própria estrutura decisória consensual da OMC.  

Parte-se, neste trabalho, da falta de conclusões a respeito do conteúdo da 

compatibilidade exigida e busca-se construir, de maneira gradativa, uma proposta teórica que 

se afasta dos requisitos objetivos e entende serem os axiomas gerais do sistema internacional 

de comércio a chave da conformidade do regional com o multilateral. Nesse sentido, percebe-

se que a adoção de perspectivas mais principiológicas na análise da relação do particular com 

o geral tende a sistematizar a compreensão da recorrente leniência com determinadas situações 

e práticas no exame de conformidade e traça caminhos, inclusive, à justificação das mesmas 

como harmônicas. 

Para tanto, o primeiro capítulo pretende sistematizar o debate entre a unidade e a 

fragmentação do direito internacional a partir do positivismo moderno, é dizer, do estudo da 

relação entre os ordenamentos internos e o internacional, e entender as reviravoltas ocorridas 

em seu âmbito até o panorama atual de aparente fragmentação em sistemas temáticos 
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autônomos. Utilizam-se como fundamentação teórica dessa abordagem inicial as propostas 

doutrinárias de Hans Kelsen e H.L.A. Hart, no que se refere ao positivismo tradicional, e de 

Martti Koskenniemi para se entender a atual conformação do direito internacional.  

Ultrapassadas as questões teóricas iniciais, faz-se necessário, em um segundo 

momento, a apresentação do panorama atual do multilateralismo e do regionalismo no direito 

internacional e, mais especificamente, do impacto desses fenômenos no direito internacional 

econômico. No segundo capítulo busca-se empreender, assim, uma análise pormenorizada do 

multilateralismo, abordando-se seu contexto histórico, sua principiologia e as exceções 

regionais permitidas, as quais servem, na verdade, como introdução ao estudo do regionalismo 

no capítulo seguinte.  

A análise do regionalismo inicia-se na tentativa de sistematização das controvérsias 

doutrinárias relacionadas à nomenclatura correntemente utilizada para a referência a 

fenômenos aproximativos específicos e converge, gradativamente, às experiências 

aproximativas da Associação Latino-Americana de Integração - ALADI - e do Mercado 

Comum do Sul - MERCOSUL, iniciativas regionais integradas pelo Brasil. 

No capítulo quarto, iniciam-se os estudos específicos relacionados à compatibilidade e 

desenham-se prematuras tentativas à sua compreensão. De maneira sistemática, propõe-se a 

divisão da abordagem em quatro perspectivas distintas e duas delas - a legal, da letra dos 

tratados, e a doutrinária - são analisadas de maneira aprofundada ainda nesta parte do trabalho. 

As duas outras perspectivas propostas - a interna do sistema de exame de compatibilidade e a 

jurisprudencial, isto é, dos sistemas internacionais de solução de controvérsias - são abordadas 

no capítulo quinto do estudo. 

No capítulo seguinte, o sexto, introduz-se a universalidade como perspectiva conceitual 

à compatibilidade. Nesse sentido, referenciais teóricos consistentes servem à 

instrumentalização da proposta e parte-se, assim, dedutivamente do “código universal da 

legalidade” idealizado por Klaus Günther para, indutivamente e com o auxilio do 

Minimalismo Moral de Michael Walzer e do Interesse Comunitário de Bruno Simma, atingir-

se o objetivo de se estabelecerem axiomas como conteúdo à compatibilidade do regional com 

o multilateral. Ao final do capítulo, aborda-se especificamente a universalidade de princípios 

como proposta à compatibilidade e demonstra-se, inclusive, sua habilitação à solução de 

problemas atualmente enfrentados pelo sistema de exame de compatibilidade. 
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No capítulo sétimo, último da pesquisa, as conclusões parciais obtidas nos capítulos 

anteriores são sistematizadas e aplicadas à análise da relação existente entre a OMC, a ALADI 

e o MERCOSUL e servem, portanto, à aferição da conformidade entre as iniciativas regionais 

e a organização multilateral de comércio. Tal verificação, eminentemente empírica, é realizada 

mediante o estabelecimento de um padrão analítico compatível com as premissas estabelecidas 

ao longo do trabalho e serve de base principal às conclusões apresentadas ao final desta 

pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O estudo do direito internacional na atualidade não comporta mais seu enquadramento 

nos herméticos conceitos tecnicistas das clássicas teorias positivistas modernas. Essa releitura 

hodiernamente exigida decorre, conforme ressaltado ao longo deste trabalho, principalmente 

do deslocamento da perspectiva de fundamentação do sistema jurídico global da exclusiva 

relação entre direito interno e internacional para as divergências na interpretação e na 

aplicação das normativas que se sobrepõem internacionalmente de maneira concorrente e 

vinculante.   

Essa nova realidade construiu-se gradativamente ao longo dos anos a partir da 

intensificação da interdependência entre os sujeitos de direito internacional e acabou 

resultando na proliferação e no incremento das chamadas iniciativas de cooperação e 

integração, das quais, em regra, emergem subsistemas legais próprios. Essa multiplicação de 

normativas pode ocorrer em planos distintos e conduzir tanto à formação de sistemas 

temáticos autônomos quanto, na perspectiva interna de cada uma dessas lógicas jurídicas 

específicas, à sobreposição de regras fundadas em princípios referenciais comuns.  

Essa segunda hipótese apontada se configuraria, por exemplo, quando ordens legais 

regionais e multilaterais regulamentassem a mesma esfera em níveis diversos - aparentemente 

independentes e, em regra, complementares - tal qual se observaria, no âmbito do direito do 

comércio internacional, na relação existente entre a normativa do sistema GATT/OMC e os 

acordos regionais de cooperação e integração econômica. 

Também a instituição de mecanismos de solução de controvérsias com jurisdição sobre 

matérias análogas reguladas por regras contidas em subsistemas diferentes poderia colocar em 

risco a unidade sistêmica do direito internacional e uma esfera jurídica especializada poderia, 

assim, buscar impor sua lógica às demais mesmo quando se tratasse em verdade de uma 

questão interdisciplinar solucionável sob critérios unitaristas de especialidade, por exemplo. É 

de se perceber, ainda, que essa sobreposição jurisdicional tenderia a ocorrer com maior 

facilidade na fragmentação operada internamente em um sistema legal temático particular do 

que entre regimes jurídicos construídos e operados sob lógicas distintas. 
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O abandono do paradigma do Estado dificulta, de certo, a aplicação de teorias 

constitucionalistas ao direito internacional, mas não impede análises fáticas da aparente 

fragmentação atual do direito, as quais com base, por exemplo, em concepções pluralistas 

permitem abordagens que buscam organizar todas as diferentes ordens jurídicas especializadas 

que se constroem no plano global compreendendo cada uma delas como autônoma - 

desvinculada das demais -, mas sujeitas a uma espécie de coordenação de regimes. 

Na multiplicidade de estruturas legais que se formam de maneira aparentemente 

independente no direito internacional, a fragmentação pode muito bem não configurar 

propriamente, portanto, desafio estrutural formal tão sério e inconciliável às teorias unitaristas 

como aquele representado pelo modelo da governança, o qual, em uma estrutura repartida, 

acaba se incorporando mais facilmente aos procedimentos normativos e permitindo a captura 

de suas perspectivas fragmentadas por um dos sistemas particulares. 

Há que se ressaltar, entretanto, que mesmo quando admitido o desafio político da 

governança, a prática do direito internacional – parecendo homenagear o pluralismo legal - 

tende a demonstrar que em momentos críticos determinados valores universais, os quais 

consubstanciariam princípios gerais de direito, seriam reconhecidos e informariam as lógicas 

aparentemente apartadas de forma uniformizante. 

No contexto específico do direito internacional do comércio, a preservação da unidade 

sistêmica se traduz na exigência de compatibilização entre as iniciativas regionais e o sistema 

multilateral. A sistematização da análise de conformidade pelos membros do acordo geral teve 

sua importância extremamente ressaltada em razão do avassalador aumento no número de 

experiências aproximativas locais registradas pelo sistema GATT/OMC nos últimos anos. Os 

procedimentos de verificação impõem, em assertiva bastante superficial, três obrigações 

básicas aos membros da OMC na pactuação de acordos regionais: a exigência de notificação 

do acordo à OMC, o compromisso de se evitar o aumento das barreiras ao comércio com 

terceiros membros e a obrigação de liberalizar parte substancial do mercado intra-regional. 

Muito se afirma a necessidade de compatibilização, de conformação dos sistemas 

menores com o acordo geral, mas pouco se discute o conteúdo e os reais limites dessa 

harmonização exigida. Nesse sentido e em linhas gerais, quando compatível com as regras 

estabelecidas no âmbito global, uma iniciativa regional poderia muito bem facilitar a 

liberalização e o incremento das correntes de comércio, enquanto, por outro lado e quando 
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incompatível, tenderia a colocar em risco todas as conquistas multilaterais alcançadas nos 

últimos sessenta anos ao longo de uma série de negociações. Não se pode afirmar atualmente, 

contudo e ainda, que o regionalismo enfraquece o sistema multilateral, mas tampouco se pode 

asseverar o contrário com certeza. Os estudos realizados encontram sérias dificuldades no 

estabelecimento de critérios hábeis à consolidação de resultados conclusivos e, assim, 

multiplicam-se as incertezas em meio a uma série de suposições construídas a partir de 

controvertidas análises do contexto mercantil global atual. 

Qualquer abordagem que se faça dessa relação entre o local e o geral deve levar em 

conta que no cerne de qualquer sistema de comércio internacional se encontra o objetivo de 

incremento das trocas comerciais e que exatamente dessa simetria pode surgir o suporte à 

compreensão do multilateral e o regional como complementares e não como conflitantes. 

Nesse sentido, é de se perceber a integração em determinada região como similar àquela que 

ocorre no interior de um único Estado soberano e, principalmente, que a liberalização de 

comércio resultante de qualquer dos dois modelos seria absolutamente capaz de gerar 

benefícios e oportunidades para sujeitos de direito – Estados, por exemplo - que delas não 

façam parte. Consideradas muitas vezes um risco para o sistema multilateral de comércio, as 

iniciativas regionais podem muito bem - portanto, contrariamente e na verdade - servir ao 

incremento do intercâmbio comercial, de aprendizado ao multilateralismo e para agregar, 

dessa forma, resultados locais aos objetivos gerais.  

Conforme já ressaltado anteriormente neste estudo, no modelo multilateral do GATT o 

regionalismo iria, em rasa análise, de encontro ao princípio da não-discriminação que 

conforma o núcleo de todo o sistema geral. Assim, quando um dos membros da OMC firma 

um acordo regional e garante aos seus signatários condições de comércio mais favoráveis que 

aquelas concedidas aos outros membros da organização multilateral, surge um conflito 

imediato com a cláusula da nação mais favorecida, primeiro artigo do GATT e principal 

fundamento da OMC. 

O aparente conflito se resolve, nesse caso, por meio da previsão, no próprio sistema da 

OMC, de exceções à regra geral da não-discriminação, as quais consistem, em síntese, no 

artigo XXIV do GATT - inclusive o entendimento sobre sua interpretação de 1994 -, na 

decisão de 1979 do GATT conhecida como Cláusula de Habilitação e no artigo V do GATS, o 

qual regula os acordos de comércio regionais sobre serviços. 
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As três exceções mencionadas dispõem, ressalte-se, sobre acordos regionais de escopos 

distintos. Se justificados com base no artigo XXIV do GATT, tratam-se de acordos para a 

constituição de zonas de livre comércio e uniões aduaneiras relacionadas ao comércio de bens. 

Os países em desenvolvimento podem se utilizar da Cláusula de Habilitação para justificar a 

celebração de acordos com o objetivo de redução de tarifas e o artigo V do GATS refere-se 

aos acordos regionais relacionados ao comércio de serviços.  

A falta de critérios confiáveis, conforme apontado neste estudo, reforça a fragilidade da 

linguagem da doutrina internacionalista que, ao exigir a compatibilidade, não busca 

determinar de forma concreta seu conteúdo e, quando o faz, adota perspectivas simplistas que 

associam conformação com a proibição ao desvio de comércio e indicam a necessidade de 

constante verificação fática. Os dispositivos do artigo XXIV do GATT impõem, por exemplo, 

controle muito mais formal do que efetivo à permissão de concessão de tratamento mais 

favorável entre participantes de iniciativas que objetivem a criação de zonas de livre comércio 

e uniões aduaneiras. Essa prevalência do formalismo à substância, caso fosse assumida em 

definitivo como opção institucional, poderia sinalizar, por exemplo, o abandono da análise 

material de consistência em favor da simples exigência de transparência procedimental, mas 

potencializaria, por outro lado, o risco de perpetuação das incongruências prejudiciais à 

unidade. 

À medida que se aprofunda o diagnóstico teórico da referida compatibilidade, mais 

latente se apresenta a questão unitarista. De fato, a assunção de que determinado sistema 

mercantil regional poderia ser incompatível com o acordo comercial geral sugere a 

possibilidade de existência de antinomias a serem corrigidas entre o local e o global e, 

portanto, sua identificação como integrantes de um sistema jurídico uno regulamentador do 

comércio internacional.  

Admitidas tais regras gerais, é de se apontar a existência de determinados grupos 

excepcionais de tratados que não se encontram em relação de subordinação, mas de 

interdependência, condicionando-se reciprocamente ao regerem situações jurídicas 

específicas. Nessa espécie singular de tratados poder-se-iam agrupar os acordos multilateral e 

regionais que compõem o sistema normativo internacional do comércio. Assim, ainda que não 

sejam admitidas relações hierárquicas entre a OMC, a ALADI e o MERCOSUL, tais 
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iniciativas podem ser consideradas partes de um único sistema de normas e condicionadas, 

portanto, à preservação de sua coerência. 

Para que efetivamente haja possibilidade de antinomias no direito internacional, 

necessário se faz que as normas envolvidas pertençam ao mesmo âmbito de validade. 

Especificamente no plano da relação entre o regionalismo e o multilateralismo do comércio 

internacional, subsiste ainda a premissa subjetiva de que os sujeitos envolvidos participem de 

ambas as iniciativas internacionais.  

Muito se discute hoje a necessidade de reformulação do texto do tratado do GATT no 

que se refere às exceções regionais permitidas. Dentre os argumentos apresentados, encontra-

se a necessidade de se garantir maior segurança e previsibilidade na análise da 

compatibilidade, ainda que não se possa definir com precisão se o atual sistema de exame 

preserva as regras multilaterais estabelecidas no acordo geral ou deixa que iniciativas 

regionais violem suas premissas. Alterar o texto do tratado poderia ser, na verdade, desastroso, 

pois tenderia a colocar luz sobre a ineficácia do sistema de aferição de conformidade e 

dificultar ainda mais a harmonização dos subsistemas com o marco legal geral. A solução 

mais viável, nesse contexto, não seria legislativa, mas judicial, ou seja, relacionada à 

hermenêutica da normativa multilateral. 

Quando positivamente considerada, a cláusula da nação mais favorecida inserida no 

GATT não expressaria princípios cogentes inerentes ao direito internacional geral, ou seja, não 

consubstanciaria regra costumeira e necessitaria de normatização expressa que a previsse. O 

estudo da compatibilidade à luz dessa perspectiva não trata, portanto, de um conflito de 

valores, mas de exceções a uma regra positiva, legalmente estabelecida, e cuja inexistência 

autoriza a criação indiscriminada de barreiras mercantis. 

A premissa básica da maior parte das técnicas propostas à aferição da compatibilidade 

estabelece que o regionalismo apenas se justificaria como exceção ao multilateralismo 

econômico quando criadas vantagens locais sem prejuízo aos outros membros do contexto 

global. Cumprido tal requisito, poder-se-ia vislumbrar a plena convergência no objetivo de 

redução dos obstáculos ao mercado internacional e a conformidade poderia ser, assim, 

encarada como o compartilhamento da meta de formação de um sistema global de comércio 

mais aberto e livre. 



 14

No que se refere às condições objetivamente estabelecidas no artigo XXIV do GATT 

para que uma iniciativa regional seja considerada compatível com o sistema multilateral, a 

doutrina tem dividido os requisitos entre critérios internos e externos. De um lado, a obrigação 

de que a iniciativa regional abranja parte substancial do comércio e que a implementação do 

projeto ocorra em um prazo razoável, estariam elencadas entre as obrigações internas das 

uniões aduaneiras e zonas de livre-comércio. Como obrigações de caráter externo, ou seja, em 

relação a terceiros países, poderiam elencar-se a vedação ao desvio de comércio e à imposição 

de medidas restritivas mais duras que aquelas anteriores à formação da iniciativa regional.  

Quando da criação do Comitê sobre Acordos Regionais de Comércio estimou-se que as 

controvérsias seriam resolvidas e que finalmente se concluiriam relatórios acerca da 

compatibilidade das iniciativas regionais. Nenhum avanço perceptível ocorreu, entretanto, 

desde então e a análise segue inviabilizada pelas dificuldades em se obter o consenso das 

partes do GATT e pela utilização do procedimento de exame como meio indireto de solução 

de controvérsias. 

A falta de conclusões definitivas sobre a compatibilidade coloca em risco o sistema 

multilateral e deixa os participantes de acordos regionais livres até mesmo para relativizar as 

regras gerais. De fato, é de se perceber que membros de iniciativas locais tendem, nesse 

contexto, a interpretar a falta de conclusões das análises e de recomendações como um aval, 

um pronunciamento positivo acerca da compatibilidade do subsistema específico com o 

sistema multilateral.  

De qualquer maneira, o exame de compatibilidade segue - ainda que inexista 

formalmente aprovação ou reprovação dos acordos analisados - como único instrumento 

oficial de manutenção da integridade sistêmica da OMC e o sistema de solução de 

controvérsias multilateral surge, assim, como meio meramente indireto de aferição, o qual, no 

caso de comprovada lesão decorrente da incompatibilidade, poderá vir a instrumentalizar 

futuramente, quem sabe, mecanismo de sanções para iniciativas incompatíveis. 

O texto do GATT há que ser considerado, assim, no que se refere aos acordos regionais 

e à sua harmonização com a OMC, bastante vago e o exame de compatibilidade quase uma 

mera formalidade política. A falta de conclusões pela incompatibilidade pode, entretanto, se 

justificar pelo procedimento de recomendações cabível no caso de disparidades e na ineficácia 

que se pode presumir de pareceres definitivos privados de mecanismos formais de coerção, 
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ainda que já existam pronunciamentos acerca da compatibilidade regional na jurisprudência do 

órgão de solução de controvérsias da OMC. 

Um dos pronunciamentos mais paradigmáticos do órgão jurisdicional da OMC quanto 

à conformação de experiências regionais com o sistema multilateral de comércio se deu na 

apreciação da contenda conhecida como “Caso Turkey – Textiles”. O rigor sugerido pelo 

órgão de apelação para a análise de compatibilidade entre o acordo regional e a normativa 

multilateral permite que se perceba, em meio à aparente ineficácia dos atuais procedimentos 

de aferição, que a OMC parece tender a uma postura mais rigorosa na verificação da 

conformidade e que o sistema de solução de controvérsias da organização pode, nesse aspecto, 

vir a exercer importante papel tanto na hermenêutica da normativa geral, quanto na imposição 

de sanções a eventuais transgressões. Envolvendo o MERCOSUL e especificamente o Brasil, 

também o “Caso DS 332” surgiu com clara tendência a se tornar um marco da análise de 

compatibilidade regional pelo sistema multilateral de solução de controvérsias. Parte 

consistente da doutrina se pronunciou, inclusive, acerca dessa expectativa enquanto o 

pronunciamento final era aguardado, mas pouco se avançou de fato na decisão final 

apresentada pelo Órgão de Apelação multilateral. 

 

 

8.1 Compatibilidade formal, substância e unidade sistêmica   

 

 

A especialização temática apresenta-se como uma das mais importantes características 

do novo direito das gentes, pautado nesse início de século, principalmente, na participação 

cada vez maior dos Estados em convenções e acordos que objetivam normatizar de maneira 

abrangente matérias pontuais e de interesse comum tanto no plano global quanto no regional. 

Nesse contexto, cada esfera particular do modus vivendi humano tende a se estruturar 

juridicamente como um sistema legal dotado de axiomas e regras aplicáveis, a princípio, 

apenas às situações fáticas submetidas a sua respectiva e específica ordem normativa.  

Percebe-se, então, que assim como outrora o sistema jurídico geral se apresentava de 

maneira rudimentar e fundamental se fazia sustentar sua unidade, o direito internacional atual 

segue desafiado pela ainda incerta dinâmica de interação entre essas diversas esferas legais. O 
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estudo do direito das gentes parece, na verdade, não homenagear mais o clássico conceito 

positivista de um único sistema legal logicamente ordenado e hierarquicamente diferenciado. 

Distintos fenômenos, mormente políticos, converteram o que era uno e indivisível em um 

aparente pluralismo, ou seja, em uma pluralidade de regimes. 

A partir de tais premissas, mister se faz admitir que as alusões à fragmentação se 

referem - na maior parte das vezes, mas não sempre - à mencionada divisão temática das 

normas, a qual se verifica atualmente em número expressivo de matérias. Tende-se hoje, dessa 

forma, a ultrapassar a controvérsia da conformação sistêmica do direito interno com o 

internacional em razão do reconhecimento da extrema relevância de se debater a questão da 

unidade entre as distintas esferas que gradualmente se estruturam no ambiente jurídico global.  

Outro fator importante nessa dinâmica de intensa produção legislativa transnacional 

especializada reside na participação cada vez menor dos Estados - os clássicos sujeitos de 

direito internacional - em iniciativas legiferantes e no fato de, nessa toada, cada vez mais as 

normas internacionais se desprenderem dos ordenamentos jurídicos nacionais e aderirem a 

estruturas formais internacionais compartilhadas, tal qual, por exemplo, aquelas consideradas 

supranacionais. 

Da falta de institucionalização do direito internacional – ao menos quando em 

comparação com as rígidas estruturas dos Estados soberanos – decorre o debate acerca da 

existência de regras internacionais apenas nos limites do convencionado em tratados e, 

diversamente, da possibilidade de se reconhecerem normas principiológicas cogentes ainda 

que não derivadas de declarações de vontade específicas. A assunção de tal normatividade 

tácita, da existência desse “código universal da legalidade” como um núcleo duro de regras e 

princípios universalmente aceitos, redargüiria de maneira bastante consistente, por exemplo, a 

aparente desarticulação do conceito clássico de unidade em favor de um pluralismo de regimes 

estruturados em distintas lógicas jurídicas. O universalismo principiológico, é dizer, a 

aceitação de uma moralidade mínima global, permitiria, assim, a estruturação de uma nova 

perspectiva da unidade do direito global. 

A própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados admite em seu artigo 53 

expressamente a existência de normas cogentes de direito internacional, as quais se 

caracterizariam como sendo aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional dos Estados 
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em sua totalidade, sem admitir derrogação e sendo apenas passíveis de modificação por outra 

com as mesmas características.   

Esse direito globalmente cogente, o código universal da legalidade, referenciado de 

uma forma ou de outra pela comunidade internacional na atual estrutura aparentemente 

fragmentada do direito configuraria, gize-se, uma metalinguagem, na qual conceitos, 

princípios, regras e institutos jurídicos básicos estariam contidos. Esse núcleo substancial geral 

serviria, na verdade, para equilibrar a relação entre as diversas esferas jurídicas especializadas 

que coexistem e, muitas vezes, se sujeitam à concorrência jurisdicional na solução de 

conflitos.  

O elemento volitivo, é dizer a expressa declaração de vontade, diferencia, portanto, os 

conceitos de membro da comunidade específica do de parte da comunidade internacional. 

Assim, conforme sustentado neste trabalho, no que se refere à comunidade global, os sujeitos 

de direito tomariam parte nela, sob tal lógica, de maneira automática e exatamente dessa 

automaticidade torna-se possível extrair, por exemplo e portanto, argumento consistente à 

existência de princípios gerais universalmente vinculantes. 

Os princípios basilares do direito internacional seriam, desse modo, inerentes a sua 

estrutura geral e estariam contidos, sendo necessariamente respeitados, em todos os sistemas 

normativos específicos. A característica de abrangência desse código de legalidade acaba por 

afastá-lo de conteúdos substanciais e aproximando-o de elementos formais, os quais 

naturalmente tenderiam a não pertencer a lógicas jurídicas particulares e a se adaptar, portanto, 

a todas as ordens temáticas que convivem atualmente no plano internacional. 

Nesse sentido, enquanto o minimalismo moral constituiria seu aspecto global, 

plenamente aplicável ao discurso universalista dos direitos humanos e ao reconhecimento, por 

conseguinte, de um código legal universal, o maximalismo moral, vertente principiológica 

mais substancial, relacionar-se-ia diretamente, por outro lado, com as preocupações locais e, 

portanto, com o multiculturalismo, o qual, por sua vez, temperaria – sem nunca contradizer - 

os preceitos gerais. 

O trabalho conjunto dos atores do direito internacional seria também, dessa forma, 

fundamental à otimização da concepção uniforme desse direito internacional pós-moderno, 

orientado por preceitos gerais globais estabelecidos nos mínimos morais de um código legal. 

Nesse contexto, a existência de uma pluralidade de legisladores deve incorporar como seu 
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grande desafio a reconstrução do conceito de direito como unidade à luz do respeito aos 

mencionados preceitos universais. Urge salientar, finalmente, que se, por um lado, a própria 

percepção desses atores como uma comunidade internacional sugere algo de universal no 

discurso, tal concepção esbarra na chamada fragmentação observada na especialização dos 

diversos sistemas jurídicos internacionais incipientes nos dias atuais.  

Há, de certo, certa aproximação dessas teorias universalizantes com o costume e, 

especificamente, com o que a doutrina internacionalista caracterizaria como costume 

internacional, o qual exigiria respeito de todos os sujeitos de direito internacional sem a 

necessidade de existirem declarações de vontade específicas para sua aceitação. Costumes, ou 

o código universal da legalidade, vinculariam, portanto, todos os sujeitos de direito 

internacional, ainda que contra suas vontades. 

Sob a perspectiva interna dos múltiplos sistemas legais temáticos existentes, a 

fragmentação se faz presente na necessidade unitarista de harmonização das iniciativas 

regionais com normativas multilaterais, isto é, mais gerais e abrangentes. A composição entre 

o geral e o regional ultrapassa, portanto, as questões relacionadas à especialização temática do 

direito internacional atual, posto freqüentemente compartilharem as ordens legais, a exemplo 

do vínculo existente entre a OMC e o MERCOSUL, a mesma linguagem e constituírem planos 

distintos de um mesmo sistema jurídico. 

Aplicado o conceito de legalidade universal a essa relação entre o multilateral e o 

particular em um sistema temático específico, os princípios cogentes e globais que 

informariam a normativa multilateral teriam plena identidade com aqueles que integram a 

ordem regional e o primeiro passo para a aferição da compatibilidade entre o global e o local 

poderia se dar, portanto, na identificação de tais preceitos nucleares, vinculantes para ambos.  

No caso específico do sistema jurídico internacional de comércio, plenamente possível 

se faria, assim, perceber o grupo de princípios universais e obrigatórios que consubstanciariam 

a matriz sistêmica de sua normativa, informadora e limitadora tanto no plano multilateral 

quanto no regional de comércio. O multilateral seria compatível com o regional, sob tais 

aspectos, quando houvesse harmonia entre os interesses comunitários que informam o 

processo cooperativo tendente a formar e fortalecer, de um lado, a comunidade multilateral e, 

de outro, aquela regionalmente constituída. Nesse sentido, poderia ser feita uma ponte, a título 

de mero exemplo, entre o objetivo de aumento do bem-estar geral do GATT e a solidariedade 
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que permite a relativização das obrigações de membros de experiências regionais fulcradas 

multilateralmente na cláusula de habilitação. 

Ainda que seja possível encontrar na doutrina afirmações cabais de que o sistema 

multilateral da OMC conformaria exclusivamente regras estipuladas em tratados, observa-se 

ser impossível afastar o núcleo geral costumeiro de princípios do direito internacional, o qual, 

quando aplicável a contextos regionais específicos ou a sistemas legais multilaterais próprios 

poderia, inclusive, ganhar contornos igualmente específicos. 

Do próprio preâmbulo do GATT podem-se extrair objetivos nucleares que inspiram e 

orientam o sistema internacional de comércio e, os quais devem ser observados e respeitados, 

portanto, também pelas organizações regionais. Dentre tais preceitos específicos do 

ordenamento mercantil internacional, identificáveis se fazem, por exemplo, o aumento do 

bem-estar geral, a liberalização comercial pela redução substancial de tarifas e barreiras 

alfandegárias, o aumento da produção e do fluxo mercantil e o favorecimento de países menos 

desenvolvidos. Além dessa submissão a princípios específicos, o sistema multilateral de 

comércio estaria, na verdade, inserido e seria, portanto, parte também de um todo de princípios 

internacionais, ou seja, do código universal da legalidade.  

Na estrutura de exceções regionais permitidas pelo GATT, o objetivo de se atingir o 

bem-estar geral pela liberalização comercial fundado na cláusula da nação mais favorecida e, 

portanto, no princípio da não-discriminação, deve ser percebido, dessa forma, como preceito 

basilar integrador da legalidade universal do comércio internacional. Uniões aduaneiras e 

zonas de livre comércio se harmonizariam, assim, com o acordo geral sempre que tal princípio 

fundamental fosse reconhecido como matriz da normativa local.  

No caso da chamada cláusula de habilitação, além da liberalização comercial como 

instrumento proporcionador de bem-estar, sua fundamentação principiológica se daria também 

na solidariedade verificada na concessão de benefícios unilaterais por territórios aduaneiros 

desenvolvidos a seus pares em desenvolvimento. A partir do que se sugere, verifica-se que 

também o aumento de correntes de comércio pode muito bem ser reconhecido como princípio 

fundamental do GATT, isto é, como preceito informador universal do direito do comércio 

internacional.  

Nessa toada, um acordo regional apenas seria considerado compatível com o geral 

quando estivesse genuinamente baseado nesse código universal da legalidade, nesses mínimos 
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morais reconhecíveis no interesse comum, os quais englobariam, por exemplo, a promoção da 

paz, do desenvolvimento econômico e a redução da pobreza. A compatibilidade exigiria, 

portanto, que as iniciativas regionais compartilhassem os mesmos objetivos multilaterais e 

potencializassem os esforços de liberalização comercial nunca servindo, por exemplo, 

meramente ao protecionismo. 

A impossibilidade de se estabelecerem critérios formais em meio à textura aberta dos 

dispositivos do GATT e à complexidade das ordens legais particulares exige que se entenda a 

conformação entre as iniciativas locais e a OMC como a harmonização de axiomas, os quais 

demandariam, na verdade, obrigações de conduta - razoável, zelosa e honesta - entre os 

membros do acordo geral quando partes de experiências regionais. Essa conformação 

axiológica possui, de certo, alguns parâmetros objetivos mínimos como, por exemplo, a 

exigência de que o acordo regional abranja parcela substancial do comércio local, mas tais 

parâmetros podem vir a ser – como vem sendo - relativizados em favor de princípios maiores.  

Mais do que o atendimento de requisitos elencados nos tratados, a compatibilidade 

surge hoje como o respeito, no âmbito regional, dos princípios gerais que informam também o 

sistema multilateral. Nesse sentido, quando inviável se faz fiscalizar o cumprimento de 

critérios formais, um acordo regional pode ser ainda assim considerado conforme se cumprir 

os objetivos, fundamentos e princípios do direito do comércio internacional. 

A chave do exame de compatibilidade hoje se encontra, portanto, exatamente no 

deslocamento da discussão dos parâmetros formais para a conformidade com princípios, 

valores e objetivos gerais informadores do sistema jurídico de comércio internacional. Essa 

base axiológica não se extrai, entretanto, apenas da ordem multilateral, mas do sistema de 

comércio como um todo, observado como um conjunto submetido universalmente ao mesmo 

código legal. 

No caso da relação existente entre o MERCOSUL e a OMC, ainda que seja possível 

vislumbrar, inicialmente, que suas normativas tratam de assuntos e objetivos distintos, posto 

almejar o MERCOSUL muito mais do que a redução de tarifas alfandegárias e a pura e 

simples liberalização do comércio, os princípios e valores que orientam ambas as iniciativas 

convergem. O exame de compatibilidade entre a iniciativa local e a organização multilateral 

não deve considerar, assim, apenas o atendimento de critérios formais e permite, no modelo 

atualmente adotado, que requisitos específicos sejam descumpridos em favor de objetivos 
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regionais análogos aos globais, tais como a liberalização comercial e o desenvolvimento 

econômico.    

Formalmente, importante indicativo dos axiomas gerais aplicáveis à análise da 

compatibilidade do MERCOSUL com o sistema GATT/OMC surgiu dos resultados dos 

desentendimentos acerca do procedimento de exame. Notificado ao GATT com base na 

exceção da Cláusula de Habilitação, o MERCOSUL se encontra hoje submetido aos aspectos 

procedimentais reservados ao artigo XXIV do GATT. Tal solução peculiar serviu para 

apontar, na verdade, quais preceitos da legalidade comercial geral deveriam ser observados 

pelo MERCOSUL para que o acordo fosse considerado compatível com a normativa do 

GATT. Caso a análise fosse feita exclusivamente com base na Cláusula de Habilitação, os 

requisitos formas seriam relegados em favor do incremento do comércio regional como um 

instrumento de desenvolvimento econômico dos membros da iniciativa.  

A análise de acordos preferenciais envolvendo países em desenvolvimento fundada na 

falta de minuciosidade e na tolerância com antinomias se deve ao objetivo multilateral central 

de incremento das correntes de comércio e à idéia de que todas e quaisquer iniciativas que 

envolvam países em desenvolvimento com tal finalidade seriam relevantes. A adoção de 

procedimentos mais rígidos para a análise do MERCOSUL indicaria, nesse contexto, que seus 

membros devem seguir com maior afinco os requisitos formais estabelecidos no tratado geral 

e seu exame tende, portanto, a não desconsiderar a abrangência do mercado atingido pelas 

preferências e a transparência do processo porque, ainda que os objetivos e princípios de 

liberalização comercial locais sejam compatíveis com os multilaterais, inexistiria justificativa 

para práticas desnecessariamente em desacordo com os parâmetros multilaterais. 

Questão estrutural fundamental observável na relação existente entre o MERCOSUL e 

a OMC se refere a outro acordo regional, é dizer, à ALADI.  A iniciativa sul-americana 

precisa ser harmonizada, portanto, com a ALADI em um plano regional maior e com a OMC 

no âmbito multilateral. Ainda que não seja possível afirmar que um subsistema estaria contido 

no outro e que ambos se inseririam no sistema maior da OMC, verifica-se que as referidas 

ordens legais encontram-se interligadas e formam, para os sujeitos de direito internacional 

submetidos às três, um único ordenamento jurídico mercantil internacional.  

As premissas teóricas estabelecidas ao longo deste trabalho sugerem que a 

compatibilidade dos acordos regionais de comércio com o sistema multilateral do 
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GATT/OMC não constitui necessariamente o cumprimento de requisitos objetivos de 

conformidade e não se faz aferível, por exemplo, exclusivamente com base em números, em 

dados estatísticos do comércio internacional. A harmonização do particular com o geral se 

daria, assim, primeiramente no respeito aos objetivos e princípios comuns e, apenas em um 

segundo momento, no atendimento de critérios objetivos de adequação. Sob tal perspectiva, 

ressalte-se ainda, que a relevância de determinado axioma pode – e deve -, em determinadas 

circunstâncias, inclusive, relativizar preceitos meramente objetivos. Ao integrarem o sistema 

internacional de comércio, MERCOSUL, ALADI e OMC compartilham necessariamente um 

código legal, ou seja, comungam objetivos e princípios e submetem-se aos mesmos mínimos 

morais.  

Nesse sentido, a aparente omissão observada na falta de conclusões no exame de 

compatibilidade das iniciativas regionais pode consubstanciar, na verdade, acertada prudência 

da organização multilateral. Considerando-se que a esmagadora maioria dos acordos regionais 

hoje existentes não possui ainda estruturas administrativas e normativas definitivas, a análise 

de conformidade apenas poderia ser concluída de maneira eficiente quando uma iniciativa 

atingisse a última etapa de integração e o território aduaneiro se estruturasse, por exemplo, 

como uma confederação. Antes disso, mais apropriado se faz que se mantenha o exame de 

compatibilidade em aberto de forma a se permitir a constante verificação e, quando necessário, 

a formulação de recomendações de enquadramento.  

Ainda que se refere às análises inconclusivas, a falta de pareceres definitivos não 

significa que o acordo multilateral se encontra necessariamente ameaçado. Membros do 

GATT podem, por exemplo, provocar o sistema de solução de controvérsias da OMC e, como 

bem demonstrou o caso DS 332, a iniciativa regional pode ser enquadrada pela ordem 

multilateral e a harmonia, quando questionada, ser restabelecida também por esse meio. 

Qualquer perspectiva atualmente adotada no estudo do direito internacional do 

comércio deve observar o regionalismo como um fato, um fenômeno com o qual o 

multilateralismo do GATT necessariamente tem que conviver e interagir. Nesse sentido, a 

preservação da coerência sistêmica da ordem mercantil internacional exige que se busquem 

meios de aproximação das experiências locais com o sistema geral de forma a se favorecer a 

complementaridade, ou seja, de maneira a que o geral e o específico trabalhem de forma 

integrada e coerente para a promoção de seus objetivos comuns.  
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Sistemas jurídicos de estrutura complexa como o internacional de comércio podem, 

assim, manter sua unidade jurídica interna mais facilmente caso a compatibilidade do 

particular com o geral seja entendida como a harmonização de axiomas comuns e não tão 

somente como o cumprimento de critérios objetivos de conformidade. A adoção dessa 

perspectiva preceitual permite que se mantenham, assim, as premissas de unidade e de 

coerência sistêmica do direito mercantil internacional atual, o qual - ao estruturar-se de 

maneira plural e, em diversos aspectos, portanto, pós-moderna e pós-positivista –, apenas 

aparentemente, portanto, apresenta-se fragmentado. 
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