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RESUMO 

 

 

SAKR, Rafael Lima. A cláusula da nação mais favorecida na ordem econômica 

internacional: uma investigação sobre o discurso jurídico do artigo I:1 do GATT. 2010. 381 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Como produto da prática mercantil, a cláusula da nação mais favorecida (―CNMF‖) é um 

fenômeno jurídico complexo. Enquanto sua estrutura variante não é passível de padronização, 

por se adaptar às necessidades da sociedade internacional em cada momento histórico, seu 

núcleo funcional permanece imutável. Na ordem econômica internacional, a descentralização 

do poder político provoca desconfianças nos agentes econômicos, resultando em um 

permanente estado de guarda e competitividade predatória. Para assegurar maior estabilidade 

às expectativas normativas, os Estados celebram tratados, a fim de alterar tais percepções, 

conferindo durabilidade às relações econômicas internacionais. Resultado da configuração 

contemporânea da governança econômica internacional, a Organização Mundial do Comércio 

(―OMC‖) simboliza a consolidação das expectativas normativas dos atores internacionais em 

torno do sistema multilateral de comércio (―SMC‖). A OMC tem a função de consolidar o 

SMC, garantindo a posição de autoridade para corrigir as numerosas lacunas e antinomias 

jurídicas e reforçar a eficácia social, mediante a atuação de seu Órgão de Solução de 

Controvérsias (―OSC‖). O SMC é um ordenamento jurídico, com lógica própria e princípios e 

regras específicos, que disciplina o mercado globalizado, cuja origem remonta à celebração do 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (―GATT‖) em 1947. Prevista no artigo I:1 do GATT, 

a CNMF positiva o princípio da não discriminação, tendo por finalidade sistêmica 

desempenhar um papel dinâmico e integrado, ao: (i) assegurar transparência e dispersão de 

conhecimento; (ii) promover a cooperação internacional, a fim de eliminar ou reduzir, 

reciprocamente, as barreiras às trocas comerciais; (iii) vedar as práticas e instrumentos 

discriminatórios e protecionistas, tendo por função estender, automática, multilateral e 

incondicionalmente, as vantagens concedidas; e (iv) conservar as expectativas normativas, 

mediante a incorporação dos compromissos negociados ao SMC. Contudo, a proliferação de 



 

 

acordos preferenciais de comércio e de medidas protecionistas e discriminatórias pelos 

Estados-membros tem ameaçado o SMC de desautorização. Por recorrerem a exceções válidas 

à CNMF, esses fenômenos permitem a formação de relações discriminatórias e protecionistas, 

o que impacta negativamente as expectativas normativas dos agentes econômicos, ameaçando 

a função unificadora de sentido da CNMF, cujo resultado é a erosão da ideia de livre-mercado 

mundial. As reiteradas quebras de expectativas implicam problemas de coesão e eficácia 

normativa ao SMC, os quais são denominados desafios sistêmicos. Com efeito, o SMC sofre 

um processo de desestruturação, causado pela tensionada interação das dimensões ideacional e 

fática. Isso exige um controle de legalidade e de licitude dos atos jurídicos e das práticas dos 

Estados-membros. Em face desses desafios sistêmicos, a dissertação verifica se o artigo I:1 

permanece como regra determinante para a decidibilidade do OSC. Para responder 

adequadamente, empregam-se os métodos analítico, hermenêutico e argumentativo, com um 

enfoque essencialmente dogmático, dentro de um ângulo crítico zetético. Ao fim da 

investigação, constata-se que a CNMF vem se consolidando como regra determinante para a 

construção do discurso jurídico-decisório pelo OSC. A confirmação jurisprudencial da 

imperatividade e da eficácia normativa do artigo I:1 reverbera reflexamente sobre os desafios 

sistêmicos, tendo o poderoso efeito de simbolizar a preferibilidade da incidência da CNMF 

sobre as relações econômicas internacionais. 

 

Palavras-chave: 1. Cláusula da nação mais favorecida. 2. Ordem econômica internacional. 3. 

Organização Mundial do Comércio. 4. Discriminação. 5. GATT. 6. Sistema multilateral de 

comércio. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SAKR, Rafael Lima. The most-favored-nation clause in the international economic order: an 

inquiry into the legal discourse of Article I:1 of GATT. 2010. 381 p. Dissertation (Masters) – 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

As a product of commercial practice, the most-favored-nation clause ("MFN") is a complex 

legal phenomenon. While its variable structure is not subject to standardization, since it adapts 

to the needs of international society in each historical moment, its functional core remains 

unchanged. In the international economic order, the decentralization of political power leads to 

distrust of the economic agents, resulting in a permanent state of awareness and predatory 

competition. To ensure greater stability to the normative expectations, States enter into treaties 

in order to change such perceptions, providing durability to international economic relations. 

Result of the contemporary configuration of international economic governance, the World 

Trade Organization ("WTO") symbolizes the consolidation of the normative expectations of 

international actors around the multilateral trading system ("MTS"). The WTO has the mission 

of consolidating the MTS, ensuring a position of authority to correct the many shortcomings 

and antinomies of law and strengthen the social effectiveness through its Dispute Settlement 

Body ("DSB"). The MTS is a legal system, with its own logic and specific principles and 

rules, which regulates the globalized market, and has its origins in the General Agreement on 

Tariffs and Trade (―GATT‖) in 1947. Set forth in Article I:1 of the GATT, the MFN 

establishes the principle of non-discrimination and has the systemic purpose of playing an 

integrated and dynamic role as it: (i) ensures transparency and dissemination of knowledge, 

(ii) promotes international cooperation, by eliminating or reducing reciprocal barriers to trade, 

(iii) deters discriminatory and protectionist practices and instruments, being its function to 

extend, automatically, multilaterally and unconditionally, the benefits provided, and (iv) 

maintains the normative expectations, through the incorporation of negotiated concessions to 

the MTS. However, the proliferation of preferential trade agreements and protectionist and 



 

 

discriminatory measures by the member states has threatened the MTS of disempowerment. 

By resorting to MFN’s valid exceptions, these phenomena allow the formation of 

discriminatory and protectionist relationships, which negatively impacts the normative 

expectations of economic agents, and threatening the harmonizing function of MFN; the result 

of which is the erosion of the global free market idea. Repeated breaches of expectations result 

in problems of cohesion and normative effectiveness of the MTS, which are called systemic 

challenges. Indeed, the MTS undergoes a process of disintegration, caused by the tensioned 

interaction of ideational and factual dimensions. This requires a control of legality and 

legitimacy of legal acts and practices of the member States. Given these systemic challenges, 

the dissertation verifies if Article I:1 remains the rule for determining the decidability of the 

DSB. In order to properly answer that, analytical, hermeneutic and argumentative methods are 

employed, with a primarily dogmatic focus, within a zetetic critical angle. By the end of the 

investigation, it’s stated that the MFN is becoming the consolidated rule for determining the 

construction of the legal and decision making discourse of the DSB. The confirmation from 

case law of the imperative nature and of the normative effectiveness of Article I:1 reverberates 

reflexively on the systemic challenges, having the powerful effect of symbolizing the 

desirability of MFN impact on international economic relations. 

 

 

Keywords: 1. Most-Favored-Nation Clause. 2. International Economic Order. 3. World Trade 

Organization. 3. Discrimination. 4. GATT. 5. Multilateral Trading System. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Não há dúvida, é o fim da história! A derrocada da ideologia socialista e a submissão 

do pensamento desenvolvimentista consagram a retumbante vitória do capitalismo neoliberal. 

A abertura das economias nacionais não encontra antecedente histórico. O comércio 

internacional e o fluxo de investimentos atingiram níveis sem precedentes, implicando uma 

integração econômica jamais presenciada. A emergente sociedade em rede exige que todos os 

agentes econômicos pensem de forma global sobre cada decisão a ser tomada. Em razão das 

novas tecnologias, o intercâmbio econômico e cultural atinge a sociedade velozmente, 

formando uma rede quase homogênea, na qual as fronteiras nacionais são cada vez mais 

irrelevantes. A consolidação da sociedade global cosmopolita conduz ao eclipse do Estado-

nação e à ascensão do mercado como centro organizador da vida social. A globalização é um 

processo tão inevitável quanto irreversível. Após décadas de integração econômica 

internacional, os centros econômicos mundiais apregoam livremente que o sistema capitalista 

global é uma ordem natural das coisas.
1
  

A irônica exclamação de triunfo incontestável guarda grande semelhança com os 

discursos que impregnavam o cenário do século XIX para o XX. A integração econômica 

internacional, por meio do livre-comércio, era encarada como uma verdade absoluta e 

inexorável. Sob a regência da Grã-Bretanha, as relações econômicas internacionais eram 

orientadas pelos princípios liberais positivados nos tratados comerciais, os quais formavam 

uma rede interligada pela cláusula da nação mais favorecida (―CNMF‖). Todavia, a Primeira e 

Segunda Guerras Mundiais destruíram as estruturas da ordem econômica internacional liberal. 

A globalização revelou-se, assim, um modelo construído e não um fato naturalístico e 

imutável.
2
 

Nos 70 anos subsequentes a 1914, a integração econômica global era objeto de estudo 

de teóricos e historiadores, pois a economia mundial era fragmentada em três ordens parciais 

                                                 
1
 FUKUYAMA, Francis. Fim da história e o último homem. Trad. Aulyde Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 

1992. EVANS, Peter. The eclipse of the State? Reflections on Stateness in an Era of Globalization. World 

Politics, [s.l.], v. 50, n. 1, 1997, p. 62-65. 
2
 FRIEDEN, Jeffry A. Capitalismo Global: a história econômica e política do século XX. Trad. Vivian 

Mannheimer. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 13-14. 



18 

 

de cooperação econômica, fruto das relações de poder e da prevalência de certas ideologias. 

Sob a sombra da Guerra Fria, a sociedade internacional era fracionada em torno de polaridades 

definidas, que originaram as ordens neoliberal, socialista e desenvolvimentista, fundadas numa 

diversidade heterogênea de sistemas normativos, axiológicos e jurídicos, que redundavam em 

conflitos de concepção acerca da forma de organizar a economia mundial.
3
 

Somente com o fim das polaridades definidas, devido ao colapso do socialismo e ao 

predomínio do capitalismo neoliberal, diluíram-se os conflitos de concepção, tornando 

possível globalizar as estruturas da ordem parcial neoliberal, por meio do processo de 

integração econômica. Como há 100 anos, a interligação da economia internacional incita 

discursos sobre sua determinista imutabilidade, fruto de uma ordem natural imanente. No 

entanto, a globalização de aspiração neoliberal continua a depender das escolhas dos agentes 

econômicos, em especial dos Estados, na medida em que expressa um dos processos sintéticos 

da interação dinâmica entre as estruturas comportamental, axiológica e institucional-legal da 

ordem econômica internacional contemporânea.
4
 

Produto da atual configuração da governança econômica internacional, a Organização 

Mundial do Comércio (―OMC‖) simboliza a consolidação das expectativas normativas dos 

atores econômicos internacionais em torno do sistema multilateral de comércio (―SMC‖). 

Inserida, justamente, no movimento de intensificação e integração das relações econômicas 

internacionais, a constituição da OMC contribui para: (i) o aumento da confiabilidade dos 

Estados; (ii) a passagem de um sistema normativo orientado pelo poder para um ordenado pelo 

direito; (iii) o adensamento de juridicidade, por meio do desenvolvimento do mecanismo de 

solução de controvérsias; e (iv) a transferência de competências ratione materiae para 

organismos internacionais. Com efeito, o aprofundamento institucional conferiu à OMC a 

função de consolidar o sistema multilateral de comércio, garantindo a posição de autoridade 

para corrigir as numerosas lacunas e antinomias jurídicas, bem como reforçar a eficácia 

normativa, mediante a atuação de seu Órgão de Solução de Controvérsias (―OSC‖).
5
 

O sistema multilateral de comércio é um ordenamento jurídico, com lógica própria e 

princípios e regras específicos, que ordena e disciplina as relações econômicas internacionais 

                                                 
3
 LAFER, Celso. A OMC e a regulação do comércio internacional: uma visão brasileira. São Paulo: Forense, 

1998, p. 20-21. 
4
 FRIEDEN, 2008, p. 14-15. 

5
 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, p. 151. LAFER, 1998, p. 23-

24. 
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no mercado globalizado, cuja origem remonta à celebração do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (―GATT‖) em 1947. À época, para consolidar a estrutura institucional-legal da 

ordem parcial neoliberal, os atores internacionais acordaram em organizar o comércio com 

base na cláusula da nação mais favorecida, pois sua forma flexível e adaptativa, em conjunto 

com suas múltiplas funções, permitiria ordenar o SMC, segundo os princípios neoliberais. Em 

sua estrutura normativa mais simples, a CNMF dispõe acerca da obrigação do Estado-

promissor de tratar o Estado-beneficiário, em bases não inferiores ao tratamento concedido, ou 

que irá ser concedido, a um terceiro Estado mais favorecido, em razão de um tratado 

colateral.
6
  

Prevista no artigo I:1 do GATT, a cláusula da nação mais favorecida tem por objetivo 

positivar o valor da liberdade, entendida como não discriminação, na condição de princípio 

teleológico do sistema multilateral de comércio. Não limitada à mera imputação de comandos 

prescritivo-obrigacionais, a CNMF tem por escopo desempenhar um papel dinâmico nas 

etapas sucessivas e integradas do SMC: (i) assegurar transparência e dispersão de informações 

às relações econômicas internacionais; (ii) promover a cooperação internacional, a fim de 

eliminar ou reduzir, reciprocamente, os entraves às trocas comerciais; (iii) estender 

automática, multilateral e incondicionalmente obrigações, vantagens e benefícios outorgados 

pelos Membros; e (iv) estabilizar as expectativas pela incorporação das concessões negociadas 

ao SMC, na forma de listas de compromisso vinculantes. Nas palavras do Consultative Board 

da OMC: 

at the heart of the GATT was the principle of non-discrimination, characterized by 

the most-favoured-nation (MFN) clause and the national treatment provisions 

principally embodied in Article I. The MFN clause was regarded as the central 

organizing rule of the GATT, and the world trading system of rules it constituted.
7
 

 

Contudo, o sistema multilateral de comércio vem sofrendo com ameaças de 

desautorização de suas regras e princípios nucleares, em razão do fenômeno do spaghetti 

bowl, que consiste na proliferação de acordos preferenciais de comércio (―APC‖), e da adoção 

de uma sorte de medidas protecionistas e discriminatórias pelos Estados-membros. Esses dois 

                                                 
6
 AMARAL JR., Alberto do. A solução de controvérsias na OMC e a aplicação do direito internacional público. 

Tese apresentada ao concurso para provimento do cargo de Professor Titular, junto ao Departamento de Direito 

Internacional da USP, 2006, p. 113. SCHWARZENBERGER, Georg. The fundamental principles of international 

law. Recueil des Cours, Leiden, v. 87, n. 1, 1955, p. 138. 
7
 LAFER, Celso. O GATT, a cláusula da nação mais favorecida e a América Latina. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 41-56, 1971, p. 46. 
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movimentos, ao recorrerem a exceções válidas ao tratamento da nação mais favorecida, 

estabelecem relações comerciais em bases protetivo-discriminatórias. Os defensores dos APC 

justificam que seus objetivos são aprofundar o processo de liberalização comercial e promover 

a globalização econômica, os quais são interrompidos pela falta de consenso das rodadas 

multilaterais de negociação comercial. Por sua vez, o discurso do novo protecionismo assevera 

que as medidas contingenciais de comércio permitem relaxar certas obrigações, a fim de 

manter a estabilidade do SMC, facilitar a cooperação econômica, administrar o processo de 

liberalização, compensar a celebração de acordos mais profundos de integração e fomentar o 

desenvolvimento econômico setorial. No plano jurídico, ambos fundamentam a validade 

desses instrumentos de preferência e de restrição comercial em regras do próprio SMC que 

permitem calibrar as obrigações nele previstas. 

Ocorre, entretanto, que as análises empíricas demonstram que a participação de 

Estados nos acordos preferenciais de comércio e a utilização de medidas protecionistas têm 

modificado suas atuações, ao ficarem mais hesitantes e menos cooperativos nas negociações 

multilaterais. Devido ao substancial impacto nas expectativas dos agentes econômicos, esses 

fenômenos ameaçam a função unificadora de sentido da cláusula da nação mais favorecida, 

cujo resultado é a erosão da ideia de livre-mercado mundial. Assim, as reiteradas quebras de 

expectativas pelo comportamento dos agentes econômicos internacionais implicam problemas 

de coesão e eficácia normativa do sistema multilateral de comércio, os quais são denominados 

desafios sistêmicos.
8
 

Com efeito, o sistema multilateral de comércio sofre um processo de desestruturação, 

causado pela interação das dimensões ideacional e fática. Na perspectiva comportamental, a 

difusão de APC e de medidas contingenciais conduz ao aumento do comportamento 

discriminatório nas relações econômicas internacionais, o que é nocivo para um mercado em 

processo de globalização. No plano axiológico, a crescente tendência à valorização do 

protecionismo e da discriminação, dentro de uma lógica de fragmentação e aprofundamento 

econômicos, atenta contra os valores constitutivos da OMC.  

Essa tensão fático-axiológica incide sobre o sistema multilateral de comércio, exigindo 

um controle de legalidade e de licitude dos acordos preferenciais de comércio e das medidas 

                                                 
8
 SUTHERLAND, Peter et al. The Future of the WTO – Addressing institutional challenges in the new 

millennium. Genebra: WTO, 2004. Relatório apresentado pelo Conselho Consultivo ao Diretor-Geral Supachai 

Panitchpakdi, p. 19-27. 
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protecionistas. O controle de estruturas é realizado pela verificação da adequação formal dos 

APC e das medidas contingenciais às condições previstas no SMC. O controle de condutas 

consiste no exame do respeito aos deveres materiais pelos Estados-membros.  

Diante disso, coloca-se a presente questão-problema: à luz da proliferação dos acordos 

preferenciais de comércio e das medidas protecionistas, que implicam desafios sistêmicos ao 

sistema multilateral de comércio, e a erosão da não discriminação nas relações econômicas 

comerciais, é a cláusula da nação mais favorecida a regra determinante para os controles de 

estruturas e de condutas exercidos pelo Órgão de Solução de Controvérsias? 

A resposta à questão-problema exige a compreensão do fenômeno jurídico da cláusula 

da nação mais favorecida em suas múltiplas dimensões, na medida em que, por desempenhar o 

papel de lex generalis do sistema multilateral de comércio, questioná-la implica reflexamente 

indagar os próprios fundamentos jurídicos da ordem econômica internacional contemporânea. 

A problemática ganha relevo, pois a própria concepção de mercado global, no qual as relações 

econômicas internacionais transacionam, livres de discriminação e protecionismo, está 

intrinsecamente vinculada à legitimidade e eficácia social do tratamento da nação mais 

favorecida.  

Desse modo, um exame jurídico-analítico não seria suficiente para construir uma 

resposta adequada, razão pela qual um leque de recursos será utilizado. Partindo da 

classificação proposta por Tercio Sampaio Ferraz Júnior, a presente dissertação emprega os 

métodos de investigação analítico, hermenêutico e argumentativo, com um enfoque 

essencialmente dogmático, dentro de um ângulo crítico zetético.
9
 

Na Seção I, a zetética jurídica desempenha uma função importante, pois visa examinar 

as regularidades empíricas das relações econômicas internacionais, em termos de realização 

das expectativas normativas, bem como analisar a interação entre poder, verdade e direito em 

três períodos históricos de estabilização estrutural da ordem econômica internacional. Isso 

permite determinar os fatores histórico-axiológicos que conduziram a cláusula da nação mais 

favorecida à posição de norma ordenadora do sistema multilateral de comércio, bem como 

verificar os desafios que a ela encerram. Em razão disso, o conceito de ordem econômica 

internacional é analisado criticamente e modelado para servir como instrumento de exame 
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analítico-dogmático do relacionamento dos agentes econômicos internacionais. A primeira 

Seção termina com a verificação dos impactos dos desafios sistêmicos sobre o sistema 

multilateral de comércio e os respectivos reflexos sobre a cláusula da nação mais favorecida.
10

 

Sob uma perspectiva zetética, a Seção II apresenta um exame analítico do conceito de 

sistema multilateral de comércio, o qual não é constituído dogmaticamente, mas é por ela 

regulado. Investigam-se as relações e elementos estruturais da noção de sistema internacional 

de comércio, do qual o termo sistema multilateral de comércio é espécie. A relevância de 

determinar a noção de sistema GATT/OMC reside no emprego desse instrumento para 

examinar as decisões dos intérpretes da OMC acerca da cláusula da nação mais favorecida em 

face dos desafios sistêmicos.  

A partir do conceito de sistema multilateral de comércio, a Seção III realiza um exame 

analítico e hermenêutico da cláusula da nação mais favorecida positivada no artigo I:1 do 

GATT, tendo por objetivo determinar seus elementos, bem como os respectivos critérios de 

interpretação. A investigação trata precisamente dos elementos histórico-conceituais, 

estruturais e funcionais da CNMF. O objetivo é expor todas as multifacetadas características 

do discurso jurídico-convencional, permitindo ao intérprete clareza no momento da decisão. 

Por fim, a Seção IV investigará criticamente as decisões proferidas pelo Órgão de 

Solução de Controvérsias sobre o artigo I:1 do GATT. Sob a perspectiva da dogmática 

hermenêutica e argumentativa, o objetivo é verificar casualmente se, ante os desafios 

sistêmicos, a cláusula da nação mais favorecida é a regra determinante para os controles de 

licitude e de legalidade. Em face disso, será possível endereçar uma resposta jurídica à 

questão-problema. 
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 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). Trad. Maria Galvão. 

São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 27-30. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No fluir da exposição desenvolvida na presente dissertação, os resultados da 

investigação foram pari passu enunciados e sumarizados, a fim de serem retomados no 

desdobrar do trabalho. As conclusões parciais de cada Seção e Capítulo compõem-se com a 

dos subsequentes, de modo a formar uma constelação de significados que contribuem para 

responder à questão-problema suscitada. Por essa razão, longe de realizar um resumo tópico 

de pouca valia, o encaminhamento mais apropriado é entrelaçar os significados, de modo a 

compor um todo coerente que permita o fechamento de toda a argumentação. 

A análise de três momentos da ordem econômica internacional revelou que a cláusula 

da nação mais favorecida é um fenômeno jurídico-cultural complexo, imbricado histórica e 

axiologicamente na construção do capitalismo global. Isso demanda um estudo unitário do 

instituto, na medida em que seus fundamentos estruturais e funcionais relacionam-se 

intrinsecamente para estabelecer os parâmetros de sua aplicação.  

Em razão disso, são empregados dois modelos teórico-conceituais, visando a distintos 

objetivos. Para examinar as regularidades empíricas das relações econômicas internacionais, 

em termos de realização das expectativas normativas, utiliza-se a noção de ordem econômica 

internacional, cuja finalidade é compreender as complexas relações entre poder, verdade e 

direito, conformadoras da cláusula da nação mais favorecida. O segundo modelo é o conceito 

de sistema multilateral de comércio que serve como instrumento de análise do processo de 

construção hermenêutico-argumentativa do discurso jurídico-decisório e da jurisprudência do 

Órgão de Solução de Controvérsias. Com efeito, o ponto central da dissertação consiste no 

exame da cláusula da nação mais favorecida na ordem econômica internacional, a partir do 

qual se investiga o discurso jurídico-convencional do artigo I:1 do GATT, em suas relações 

normativas no âmbito do sistema multilateral de comércio. 

Durante o mais longo período de globalização econômica, a cláusula da nação mais 

favorecida incondicionada simbolizou o compromisso dos países com o livre-comércio. O 

instituto, que surge no bojo das práticas mercantis, destaca-se pela capacidade adaptativa, o 

que permite sua adequação estrutural e funcional às exigências dos diversos contextos 
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históricos. Sua principal função é assegurar um tratamento não discriminatório entre as partes-

contratantes. Legitimada pela ideologia do pacifismo liberal e reforçada pela expansão do 

capitalismo industrial, a Grã-Bretanha utilizou a CNMF para conectar os tratados bilaterais de 

comércio, formando uma rede capaz de impedir a intervenção estatal discriminante e de 

ordenar o comércio internacional. O incipiente direito internacional da economia já trazia em 

seu bojo a concepção de obrigações positivas de mútua cooperação, as quais são necessárias 

para institucionalizar os vínculos jurídicos entre os agentes econômicos, a fim de promover a 

interdependência econômica pelo comércio, a paz e o bem-estar social.  

Todavia, o entrelaçamento de acordos comerciais produziu um baixo grau de 

institucionalização normativa, demonstrando-se insuficiente para garantir a previsibilidade e 

segurança jurídica adequadas às relações econômicas internacionais. As tensões político-

econômicas provocadas pela ascensão de novos atores conduziram a conflitos comerciais, 

enquanto o esgotamento das virtualidades da Era de Livre-comércio britânico levou ao 

esfacelamento da governança econômica internacional, ao rompimento dos laços jurídicos 

construídos no decorrer do século XIX e à eclosão das Guerras Mundiais. O exame da ordem 

econômica internacional liberal demonstrou que a cláusula da nação mais favorecida 

contribuiu com a expansão econômica capitalista e com a difusão de valores liberais, na 

medida em que positivou o valor da liberdade, conferindo estabilidade às expectativas 

normativas e preferibilidade por interações não discriminatórias. 

A Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão não apenas romperam os frágeis 

vínculos jurídicos entre Estados adversários, como também afetaram a própria ideia de 

tratamento da nação mais favorecida. A desarticulação da economia mundial comprometeu a 

estabilidade e imprimiu um sentimento de desconfiança entre os agentes econômicos, 

impedindo o retorno da CNMF à posição central nas políticas de comércio internacional. O 

fim da Segunda Guerra Mundial concedeu novo fôlego ao instituto, visto que a diplomacia 

estadunidense tinha planos de reconstruir uma ordem neoliberal, regida por normas 

multilaterais, as quais conduziriam os países à interdependência pacífica.  

Os trinta anos de crise demonstraram que o protecionismo e a discriminação não 

poderiam ser superados pelo jogo da cláusula da nação mais favorecida no âmbito de relações 

bilaterais. Os Estados Unidos propuseram, então, a criação da Organização Internacional do 

Comércio, à qual caberia reger as relações econômicas internacionais segundo os princípios 
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neoliberais. Todavia, os reveses das negociações internacionais impediram-na de vigorar. Sob 

a sombra do embate político-ideológico, a Guerra Fria teve o condão de fragmentar a 

economia internacional em três ordens de cooperação econômica, fruto das relações de poder e 

da prevalência de certas ideologias. A sociedade internacional foi fracionada em torno de 

polaridades definidas, que originaram as ordens neoliberal, socialista e desenvolvimentista, 

fundadas numa diversidade heterogênea de sistemas normativos, axiológicos e jurídicos, que 

redundavam em conflitos de concepção acerca da forma de organizar a economia mundial. 

Os esforços estadunidenses não foram completamente perdidos, na medida em que 

vinte e três países celebraram o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, com o objetivo de 

estabelecer as normas gerais do comércio internacional. O GATT foi responsável por edificar 

a vertente comercial da estrutura institucional da ordem parcial de cooperação econômica 

neoliberal em torno de um multilateralismo procedimental e axiológico, bem como por servir 

de instrumento legítimo de fortalecimento da posição político-militar dos Estados Unidos. Os 

elementos essenciais da ordem parcial neoliberal residiam na posição hegemônica dos Estados 

Unidos, na prevalência da ideologia neoliberal e na nova dimensão institucional, a qual 

decorre da noção de Estado Intervencionista e de direito internacional de cooperação. Essas 

características convergem para modelar a governança internacional do comércio, na qual a 

regência das relações comerciais é capitaneada pelos EUA e orientada pelos princípios 

neoliberais e pelas normas do sistema GATT.  

Ainda que de natureza contratual, o sistema multilateral de comércio conheceu um 

grau médio de institucionalização, graças a dois fatores: a expansão normativo-organizacional 

e a interferência hegemônica estadunidense. Os Estados-partes, por meio das rodadas de 

negociação, ampliaram progressivamente a competência regulatória, bem como conferiram 

órgãos administrativos ao GATT, para coordenar os fluxos de comércio internacional. Quanto 

à eficácia social, os Estados Unidos, ao empregarem sua liderança para assegurar o respeito às 

expectativas normativas, tornaram-se o mecanismo disciplinar das relações econômicas 

internacionais. Esses fatores contribuíram para a formação de um sistema orientado pelo 

poder, responsável por construir uma jurisprudência diplomática. 

Prevista no artigo I:1 do GATT, a cláusula da nação mais favorecida sofreu profundas 

transformações estruturais e funcionais. A positivação multilateral permitiu estender, 

automática e incondicionalmente, a todos os Estados-partes os benefícios reciprocamente 
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outorgados. Ainda que sirva como uma norma-feixe, responsável pela coletivização de 

relações jurídicas bilaterais, sua estrutura obrigacional permanece, porém, bilateral. 

Funcionalmente, o tratamento da nação mais favorecida ganha um papel dinâmico nas etapas 

sucessivas e integradas do SMC: (i) assegurar, por meio da função informacional, 

transparência e dispersão de conhecimento às relações econômicas internacionais; (ii) 

promover, enquanto função positiva, a cooperação internacional, a fim de eliminar ou reduzir, 

reciprocamente, as barreiras às trocas comerciais; (iii) vedar as práticas e instrumentos 

discriminatórios e protecionistas, tendo por função negativa estender, automática, multilateral 

e incondicionalmente, as vantagens concedidas; e (iv) conservar, enquanto função 

estabilizadora, as expectativas normativas dos agentes econômicos, mediante a incorporação 

dos compromissos negociados ao SMC. 

A partir da década de 1980, diversas transformações socioeconômicas convergiram 

para modificar as macroestruturas que imprimiam a polarização definida às relações 

internacionais. Com a deterioração do bloco socialista e a ascensão econômica da Alemanha 

Ocidental e do Japão, os Estados Unidos decidiram retirar gradualmente seu irrestrito suporte 

ao GATT. Devido à dependência do apoio hegemônico estadunidense, o sistema multilateral 

de comércio de vocação diplomática perde o seu principal mecanismo disciplinar, responsável 

por garantir a eficácia social de suas normas. Isso possibilita o fortalecimento do regionalismo 

e do novo protecionismo no comércio internacional. 

A abrupta queda do muro de Berlim revigorou o sentimento globalizante, inerente ao 

pacifismo neoliberal, implicando a diluição, embora não a eliminação, dos conflitos de 

concepção sobre como organizar a vida mundial. Globalização, multilateralismo, 

regionalismo, novo protecionismo e o desgaste da liderança estadunidense compõem o 

conjunto de desafios que surgem em face da governança econômica internacional 

contemporânea. Nesse contexto, a intensificação dos fluxos comerciais exigiu o fortalecimento 

das expectativas normativas, por meio de ampla juridificação das relações econômicas 

internacionais e do aprofundamento institucional do sistema multilateral de comércio. Para 

isso, a Organização Mundial do Comércio é criada para servir como mecanismo disciplinar 

institucionalizado e moldura jurídica da universalização das estruturas da ordem parcial 

neoliberal.  
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A reformulação do mecanismo de solução de controvérsias possibilitou o adensamento 

de juridicidade, o que marcou a passagem paradigmática de um sistema multilateral de 

comércio orientado pelo poder para um ordenado pelo direito. O diferencial institucional da 

OMC está, justamente, na autonomia internacional e no estabelecimento de um Órgão de 

Solução de Controvérsias responsável por garantir a supervisão das condutas dos Estados-

membros, o controle dos discursos normativos e o fortalecimento da efetividade das medidas 

disciplinares, segundo uma racionalidade jurídica.  

Ao longo do processo de institucionalização, iniciado em 1947 com o GATT e do 

alargamento da competência ratione personae e ratione materiae, a noção de cláusula da 

nação mais favorecida é modificada qualitativamente, passando a ser concebida como pilar 

ordenador de todo o sistema multilateral de comércio. Com a expansão do número de Estados-

membros, sua incidência foi globalizada, abrangendo os sistemas econômicos domésticos, 

regionais e global. Além disso, a transferência de competência regulatória à OMC e a 

codificação internacional incorporaram ao tratamento da nação mais favorecida uma sorte de 

novos setores econômicos.  

Concomitantemente à universalização institucional da ordem econômica neoliberal, as 

relações econômicas internacionais assistiram ao fortalecimento dos desafios decorrentes da 

globalização, do regionalismo, do novo protecionismo e da desgastada liderança hegemônica 

estadunidense. As práticas estatais e os discursos político-econômicos favoráveis a políticas 

discriminatórias e comercialmente restritivas passaram a ameaçar de desautorização as regras 

e princípios nucleares do sistema multilateral de comércio, o qual não conta mais com o 

patrocínio dos Estados Unidos. Salvaguardada pelas regras de calibração da cláusula da nação 

mais favorecida, essa tendência fático-axiológica incita à difusão do spaghetti bowl e de 

medidas protecionistas, as quais flexibilizam as obrigações do tratamento da nação mais 

favorecida. Com efeito, as reiteradas quebras de expectativas normativas pelo comportamento 

dos Estados-membros implicam problemas de coesão e de eficácia normativa ao sistema 

multilateral de comércio, denominados desafios sistêmicos. 

No centro da governança econômica internacional, a Organização Mundial do 

Comércio responde aos desafios sistêmicos, por meio de seu mecanismo disciplinar: o Órgão 

de Solução de Controvérsias. Resultado das reformas introduzidas pelo ESC, o adensamento 

de juridicidade aprofundou a institucionalização do mecanismo de solução de controvérsias do 
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GATT, alterando-o qualitativamente de um modelo orientado pelo poder para um ordenado 

pelo direito. As características distintivas de um modelo de adjudicação rule-oriented são a 

constituição de um terceiro imparcial para julgar as disputas e a adoção de uma racionalidade 

jurídica na formulação do discurso jurídico-decisório.  

Em virtude da ampliação da competência sancionatória-disciplinar, o processo 

decisório foi institucionalizado, imputando aos intérpretes autênticos o dever de decidir, 

segundo uma racionalidade jurídica pragmático-argumentativa, nos termos formais e materiais 

estabelecidos pelo SMC. O exercício do controle de estruturas e de condutas foi 

institucionalizado, de modo a assegurar maior eficácia social ao discurso jurídico-

convencional e, por consequência, durabilidade às expectativas normativas dos Estados-

membros. As decisões não podem confirmar quaisquer fins pretendidos, ainda que fundados 

em normas a priori válidas, devendo expressar um conteúdo prático segundo critérios 

teleológicos, histórica e legitimamente programados, os quais se realizam validamente em 

referência ao contexto integrante do sistema multilateral de comércio. 

Com o reconhecimento de sua autoridade judicante, a Organização Mundial do 

Comércio tornou-se capaz de influenciar os fluxos do comércio internacional, por meio de 

poderosos discursos jurídicos que normalizam o comportamento dos Estados-membros. Isso 

não significa que a OMC seja indiferente ou imune aos jogos de poder e verdade, na medida 

em que o OSC está sujeito às relações de força e de interesse entre os atores internacionais e às 

disputas teórico-ideológicas, os quais incidem diretamente sobre o sistema multilateral de 

comércio, implicando diminuição da eficácia sancionatória e da coesão axiológica, 

respectivamente.  

Nesse contexto, o Órgão de Solução de Controvérsias é confrontado com os desafios 

sistêmicos, frutos, em grande medida, da quebra reiterada das expectativas normativas em 

relação à cláusula da nação mais favorecida. Para garantir previsibilidade e segurança jurídica 

aos agentes econômicos, o OSC realiza a verificação da licitude e da legalidade das práticas 

estatais e dos atos jurídicos dos Estados-membros em face do artigo I:1 do Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio. O controle de estruturas incide sobre a adequação dos requisitos formais 

dos atos jurídicos, enquanto o controle de condutas examina o respeito às obrigações materiais 

pelos Membros. Há, assim, um processo de elaboração procedimentalizada do discurso 
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jurídico-decisório, mediante a separação de questões jurídicas e político-econômicas, seguida 

da determinação da validade formal e material a partir do SMC. 

Em decisões reiteradas, o Órgão de Solução de Controvérsias tem afirmado que a 

cláusula da nação mais favorecida detém uma hierarquia superior às demais regras do sistema 

multilateral de comércio. Ainda que existam regras de calibração, o artigo I:1 incide 

teleologicamente sobre o comportamento e instrumentos jurídicos dos Estados-membros, o 

que exige um exame judicante que compreenda, inclusive, os efeitos indiretos que por ventura 

sejam legais, mas produzam efeitos ilícitos. A racionalidade pragmático-finalística subjacente 

às decisões jurisprudenciais permite afirmar que o tratamento da nação mais favorecida deve 

assegurar que as relações econômicas internacionais não sejam conduzidas em qualquer base 

discriminatória. Desse modo, à medida que rejeita os discursos políticos e econômicos em prol 

de um discurso jurídico-decisório dotado de racionalidade jurídico-pragmática, o OSC confere 

ao artigo I:1 maior imperatividade e eficácia normativa, tornando-o pilar ordenador do sistema 

multilateral de comércio.  

Apesar das críticas endereçadas à Organização Mundial do Comércio, as decisões 

pretorianas têm visado à concreção do artigo I:1 do GATT. Isso implicou normativamente a 

consolidação de regras hermenêuticas favoráveis à CNMF, tais como: (i) a interpretação 

extensiva de seus termos linguísticos; (ii) a interpretação restritiva e legalista das regras de 

calibração em face do artigo I:1; (iii) a interpretação lógica-procedimental, a qual inverte o 

ônus de comprovação da legalidade, imputando-se ao Membro o dever de demonstrar o 

cumprimento de todos os requisitos formais da regra de calibração, sob pena de invalidade; 

(iv) a interpretação sistemática, que rejeita a tese de sistemas autocontidos ou lex specialis, 

autorizados pelo SMC; (v) a interpretação teleológica, por meio da qual não se limita o 

controle de licitude aos efeitos direito, de modo a estendê-lo à verificação da existência de 

efeitos indiretos ilícitos; e (vi) a interpretação axiológica que imputa a vedação à 

discriminação de juri ou de facto. 

Ante a aparente e irresistível ascensão do regionalismo e do novo protecionismo, o 

Órgão de Solução de Controvérsias, ao sobrepor o discurso jurídico-convencional aos 

discursos político-econômicos e vedar as práticas soberanas unilaterais, tem simbolicamente 

reafirmado seu comprometimento institucional com os princípios e regras do sistema 

multilateral de comércio.  
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Diante do exposto, é possível afirmar que a cláusula da nação mais favorecida vem se 

constituindo na regra determinante para a construção do discurso jurídico-decisório pelo 

Órgão de Solução de Controvérsias, em relação aos atos jurídicos e práticas estatais, 

responsáveis por impor relações discriminatórias. A confirmação jurisprudencial da 

imperatividade e da eficácia normativa do artigo I:1 do GATT reverbera reflexamente sobre os 

desafios sistêmicos, tendo o poderoso efeito de simbolizar aos agentes econômicos que os 

intérpretes autênticos, ao ponderarem sobre norma e práxis mercantil, exercem um efetivo 

controle das consequências em prol da incidência do tratamento da nação mais favorecida 

sobre as relações econômicas internacionais. 

Em retorno ao início da dissertação, constata-se que a globalização não é um 

movimento socioeconômico inexorável e inevitável. O capitalismo global é a expressão 

predominante das interações das estruturas comportamental, axiológica e institucional da 

ordem econômica internacional contemporânea. O sistema multilateral de comércio contribui 

para conferir maior durabilidade às expectativas normativas dos agentes econômicos, 

mediante o fortalecimento institucional da cláusula da nação mais favorecida, na qual estão 

encerrados princípios e valores que permitem a governança econômica internacional. Ao 

confirmar a prevalência do artigo I:1 do GATT na decidibilidade de conflitos econômicos 

internacionais, a Organização Mundial do Comércio cumpre sua função de reger as relações 

econômicas internacionais, por meio da estabilização, da organização e do direcionamento das 

estruturas comportamentais e axiológicas. 

O estudo da cláusula da nação mais favorecida permite apontar que o direito, enquanto 

discurso jurídico-pragmático, imputa comandos prescritivo-finalísticos, razão pela qual, se não 

utilizado para a consecução de seus objetivos, torna-se perfeitamente inútil. Divergente do 

pensar econômico e político, o direito realiza-se nas relações sociais concretas, sendo que 

comportamentos futuros, ainda que venham a ser orientados pelas expectativas normativas, 

não podem ser objetos de intervenção judicante direta. A apreciação jurídica está 

pragmaticamente comprometida em aferir as condutas e discipliná-las para a realização dos 

fins normativamente prescritos, enquanto ao pensamento político-econômico cabe analisar as 

interações sociais e sugerir orientações futuras, segundo seus pressupostos teorético-

ideológicos.  
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Conclui-se, portanto, que os desafios impostos ao artigo I:1 do GATT são presentes, o 

que exige respostas imediatas e consistentes da Organização Mundial do Comércio aos 

fenômenos do spaghetti bowl e da proliferação de medidas protecionistas ao comércio. 
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