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RESUMO

O objetivo deste estudo é realizar uma revisão da teoria geral das organizações 

internacionais de integração e cooperação econômicas, visando a compreender a 

aplicação de conceitos e elementos próprios do Direito Internacional nas questões 

inerentes ao seus conceitos, natureza e modus operandi. Para tanto, investigamos 

questões relativas aos processos de integração e cooperação econômica, analisando 

os diversos estágios evolutivos e possibilidades, dados os conceitos de integração 

econômica formulados por Bela Balassa. Desta forma, pudemos confrontar e 

verificar a compatibilidade dos conceitos e modalidades de entes de atuação 

internacional com a regulação e com o sistema GATT/OMC, diante da presença das 

organizações internacionais de integração e cooperação econômica em um mundo 

envolto e fortemente influenciado pelo fenômeno da globalização.
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ABSTRACT

The aim of this study is to review the general theory of international economic 

integration and cooperation in order to understand the application of the concepts 

and elements of international law in matters relating to its concepts, nature 

and modus operandi. To do so, it investigates issues related to processes of 

integration and economic cooperation, examining different evolutionary stages and 

opportunities, given the concepts of economic integration made by Bela Balassa.  

Thus, we compare and verify the compatibility of the concepts and methods of 

entities of international operations with the regulatory system and the GATT/ WTO, 

in the presence of international integration and economic cooperation in a world 

surrounded and heavily influenced by the phenomenon of globalization. 
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1 Introdução

Os processos de integração econômica envolvem um contínuo processo de 

interação entre a liberação e acompanhamento do comércio interno do bloco e a eficaz 

harmonização dos marcos regulatórios dos países envolvidos. A abertura de mercados, 

a globalização,2 o crescente e rápido fluxo de capitais, associados à crescente e dupla 

2 Considerando as diferentes abordagens existentes sobre o tema, destacadamente o emprego das palavras e conceitos 
“mundialização” e “globalização”, muitas vezes utilizados indistintamente, entendemos que será necessário fixar uma pontual 
diferenciação: “globalização” refere-se aos aspectos comerciais e econômicos; enquanto “mundialização” reserva-se aos elementos 
culturais. Neste sentido, destacamos determinada bibliografia que deve servir de base para o início da pesquisa: CANCLINI, Néstor 
Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2003; PEREZ LINDO, Augusto. 
A Era das Mutações: cenários e filosofias de mudanças no mundo. Piracicaba: Unimep, 2000; MATTELART, Armand. Diversidade, 
cultura e mundialização. São Paulo: Parábola, 2005; BAGNOLI, Vicente. Introdução ao Direito da Concorrência: Brasil – Globalização 
União Européria – Mercosul – Alca. São Paulo: Singular, 2005; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da Concorrência e Globalização 
Econômica: o controle da concentração de empresas. São Paulo: Malheiros, 2002; SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à ciência 
pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989; ______. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 9. ed. São Paulo: 
Cortez, 2003; WANDERLEY, Luiz Eduardo; VIGEVANI, Tullo (Coord.). Entre o local e o global: governos subnacionais e sociedade civil 
na integração regional. Cadernos Cedec, n. 71. São Paulo: 2002; ______; ______. Governos subnacionais e sociedade civil: integração 
regional e Mercosul. São Paulo: Educ; Unesp; Fapesp, 2006; WANDERLEY, Luiz Eduardo et al. A Dimensão subnacional e as relações 
internacionais. São Paulo; Bauru: Edusc; Unesp, 2004.
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necessidade dos Estados de proteger seus mercados internos e, ao mesmo tempo, 

dialogar e interagir com outros países, seja por acordos bilaterais, por participação em 

blocos econômicos regionais, ou ainda, em discussões mundiais no seio de Organizações 

Internacionais – processos de negociação multilaterais –, são elementos que justificam a 

proteção da sociedade, enquanto participante dos mercados, bem como os reflexos das 

práticas de políticas, econômicas, sociais, culturais, dentre outras verificáveis.

Da mesma forma que a globalização pode ser analisada como um fenômeno 

recente, muitos autores verificam que seus fundamentos, impacto e tendências são 

muito antigos, remontando a todas as épocas em que o ser humano lançou-se em 

atividades de exploração e ampliação de mercados, bem como de descobrimento de 

novas culturas. Contudo, é certo que a velocidade e a massificação de seus efeitos são 

hoje intensos o suficiente para em curtíssimo espaço de tempo atravessar o planeta, 

causando devastação ou trazendo bonança, dependendo da natureza do evento.  

Fábio Nusdeo nos apresenta de forma pontal o fenômeno em sua história recente, a saber:

Em vista destes e de outros fatores, assiste-se, desde meados da 
década de 80 no Primeiro Mundo e a partir dos primeiro anos de 90 
na América Latina, a um processo de queda de barreiras e de 
liberalização geral do comércio exterior, não apenas no campo  
estritamente mercantil, mas igualmente no movimento de 
recursos financeiros, transferências de tecnologia, investimentos 
e outros. À medida que esta tendência se generaliza, e passa a abarcar 
um grande número de nações, ela ganha o nome de globalização, 
para significar que os critérios de eficiência na produção, na 
comercialização, nos investimentos, em toda a economia, enfim, são 
fixados em nível mundial e não mais nacional ou local. As empresas 
se transnacionalizam, perdendo as amarras ou vínculos com o país de 
onde se originam.3

Marcelo Fernandes de Oliveira aponta para um outro aspecto da globalização, quando 

verifica e identifica o surgimento de uma sociedade internacional transnacionalizada: 

O desenvolvimento das diversas dimensões da globalização  
multidimensional e a articulação entre elas, ao mesmo tempo em que 
proporcionaram a retomada do papel hegemônico dos Estados Unidos 
no sistema internacional a partir da década de 1990, aumentaram 
também ainda mais o espaço para as atividades de novos atores, que 
já vinham ascendendo mundialmente, atuando na direção da busca 
pela constituição de uma sociedade internacional transnacional.4

3 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 2. ed. revista. São Paulo: RT, 2000, p. 327-328.
4 OLIVEIRA, Marcelo Fernandes de. Mercosul: atores políticos e grupos de interesses brasileiros. São Paulo: Unesp, 2003, p. 23.
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Segundo Francisco Zapata, “o desafio colocado pela abertura ao mercado 

internacional é a convergência das condições de produção nacionais com as que 

prevalecem no resto do mundo, e em especial nos países industriais avançados. Aqui está 

o cerne da questão da competitividade e da adaptação à condições externas por parte 

dos aparelhos produtivos locais.”5 Vemos, portanto, a atualidade e importância do tema 

de integração e cooperação econômica, especialmente para os países não desenvolvidos 

ou em desenvolvimento.

Nos relacionamentos externos, os Estados são obrigados, direta ou indiretamente, 

a tratar, na esfera política, de questões econômicas e jurídicas, que sempre terão reflexos 

sociais. Nessas negociações internacionais, os interesses diretos muitas vezes não são 

revelados, ou por motivos diversos, as questões são tratadas de forma que acabam por 

desviar o norte das tratativas. Assim, surgem as organizações internacionais como elementos 

centralizadores de debates ou instituidores e reguladores de soluções de controvérsias ou 

até mesmo fontes normativas e de direito, dada a possibilidade regulatória e coercitiva de 

uma organização internacional dotada de personalidade jurídica. 

Na análise dos processos de integração econômica, a globalização é um fenômeno 

importante que deve ser considerado e possui influência marcante: “A vida internacional, 

cada dia mais intensa, não suprime a vida das nações, a vida das cidades, a vida dos 

lugarejos: ela se superpõe a todas elas e todos nós sentimos, nos recantos mais recônditos 

de nossos respectivos territórios, a repercussão de acontecimentos que se dão além de 

suas fronteiras.”6. Nas palavras de Luiz Eduardo W. Wanderley, a “globalização significa os 

processos, em cujo andamento os Estados nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, 

suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a 

interferência cruzada dos atores transnacionais.”7

Assim, nas análises que envolvem processos de integração econômica e 

organizações internacionais devemos sempre ter como referencial e necessária uma 

abordagem interdisciplinar para que seja possível seu estudo, compreensão e aplicação, 

destacadamente os aspectos sociais, econômicos e políticos.8 O estudo de processos 

de integração são, e devem ser, permeados de diversos aspectos sociais, econômicos, 

políticos, culturais, jurídicos, entre outros implícitos e explícitos. As características 

peculiares e individuais de cada processo estão diretamente vinculadas aos seus aspectos 

culturais e políticos mais profundos, mas igualmente podem manifestar-se em variados 

níveis e esferas. Celestino del Arenal destaca: 

5 ZAPATA, Francisco, Estado, sociedade e integração econômica: livre comércio e reestruturação. In: VIGEVANI, Tullo et al. (Org). 
Processos de integração regional e sociedade: o sindicalismo na Argentina, Brasil, México e Venezuela. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996, p. 314.
6 LA FONTAINE, H ; OTLET, P. La vie internationale et l´effort pour son organisation. In: La Vie Internationale, Bruxelles, v. 1, n. 1, 
1912 apud MATTELART, Armand. Diversidade Cultura e Mundialização. São Paulo: Parábola, 2005. p. 29.
7 WANDERLEY, Luiz Eduardo W. São Paulo no contexto da globalização. Lua Nova, 2006, n. 69, p. 179.
8 A abordagem interdisciplinar justifica-se em função da “complexidade dos problemas aos quais somos hoje em dia confrontados, 
para chegar a um conhecimento humano, se não em sua integridade, pelo menos numa perspectiva de convergência de nossos 
conhecimentos parcelares.” JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 62.
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El fenómeno de la integración, de la formación de una comunidad 
política por unión de dos o más unidades políticas, puede situarse 
a distintos niveles. A nivel nacional, entre las diversas comunidades 
que constituyen una comunidad nacional; a nivel regional, entre 
diversas unidades estatales, y a nivel mundial, entre todas las 
unidades que configuran el sistema internacional. Por otro lado, 
en cada uno de estos niveles es posible considerar diversas formas 
de integración. En todo caso, lo que caracteriza la integración es la 
existencia de condiciones que permiten, sin el recurso a la guerra, 
avanzar en el camino de la superación de las diferencias, tensiones 

y conflictos entre las diversas unidades políticas.9

Devemos primeiro pontuar e delinear o objeto do presente estudo, considerando 

a distinção entre processos de integração regional e as organizações internacionais de 

integração econômica propriamente ditas. Em seguida, julgamos importante também 

diferenciar organizações internacionais de integração econômica das demais espécies 

de organizações internacionais.

Os processos de internacionalização dos mercados, claramente afetados pela 

crescente facilidade e mobilidade – inicialmente de capital, e hodiernamente, de fatores de 

produção, inclusive mão-de-obra – impactaram economias domésticas, que na maior parte 

das vezes, deixaram de lado conceitos de mercados fechados para, cada um ao seu modo e 

modelo, viabilizar processos graduais de abertura econômica e redução de barreiras tarifárias 

e alfandegárias. Neste sentido, lembramos as experiências advindas do Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio (GATT),10 incorporado à Organização Mundial do Comércio (OMC). 

A OMC11 pode ser definida como uma organização de coordenação de regras 

do comércio internacional, tendo ainda como função direta e prática a supervisão da 

aplicação do arcabouço das regras instituídas pelo GATT, em 1947, com todos as suas 

modificações e acréscimos, oriundas do saldo das negociações passadas decorrentes 

dos debates técnicos, políticos e práticos de liberalização de comércio nacional e 

internacional, além da conhecida Rodada do Uruguai.

9 ARENAL, Celestino del. Introducción a las relaciones internacionales. Coleccion de ciencias sociales – serie de relaciones 
internacionales. 3. ed. rev. amp. 5. reimpressión. Madri: Tecnos, 2003. p. 259.
10 Nota do autor: Importante destacar algumas considerações sobre o GATT. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement 
on Tariffs and Trade – GATT) é uma Tratado Internacional e foi estabelecido em 1947 com a finalidade de harmonizar as políticas 
aduaneiras dos Estados signatários. Seu corpo é um conjunto de normas e concessões tarifárias, criado com a função de impulsionar a 
liberalização comercial, combater práticas protecionistas e regular, provisoriamente, as relações comerciais internacionais. 
11 O GATT foi o único instrumento multilateral a tratar do comércio internacional de 1948 até 1995, como o estabelecimento da OMC. 
Após uma série de negociações frustradas, na Rodada do Uruguai foi criada a OMC, de caráter permanente, que substituiu o acordo. 
Oficialmente, a OMC entrou em funcionamento em 1º/1/1995 e tem como funções: gestão de acordos que compõem o sistema 
multilateral de comércio; coordenação e gestão de fórum para comércio internacional (firmar acordos internacionais); supervisão 
da adoção dos acordos pelos membros da organização, com o acompanhamento das políticas comerciais nacionais. Um importante 
mecanismo da OMC é o Sistema de Resolução de Controvérsias, criado para solucionar conflitos gerados pela aplicação dos acordos 
sobre o comércio internacional.
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Usualmente, os processos de integração, notadamente os econômicos, possuem 

determinadas diferenciações e características, dado o grau de comprometimento das 

partes envolvidas, por um lado; e, dada a vontade dos integrantes do processo em trazer 

menos ou maior grau de interferência externa em questões nacionais, por outro.

Cumpre-nos relembrar conceitos inerentes aos processos de integração,  

citando Balassa: 

Na linguagem corrente a palavra “integração” significa a junção 
de várias partes num todo. Na literatura econômica a expressão 
“integração econômica” não tem um significado tão claro... 
Propomo-nos definir integração econômica como um processo e 
uma situação. Encarada como processo implica medidas destinadas 
à abolição de discriminações entre unidades econômicas de 
diferentes Estados; como situação pode corresponder à ausência de 
várias formas de discriminação entre economias nacionais.12

Segundo o mesmo autor, a integração econômica pode se revestir de diversas 

formas, sempre com diferentes graus e níveis de integração: zona de livre comércio, 

união aduaneira, mercado comum, união econômica e integração econômica total13. 

Essencialmente, as diferenças estão nos níveis de integração e cooperação entre os 

Estados nacionais envolvidos no processo. 

A história dos processos de integração em face do fenômeno da globalização pode ser 

analisada sob uma ótica histórica pela qual trata-se de um processo antigo, dada a presença 

de determinados elementos que possam ser identificados em determinados casos.

Contudo, o fenômeno, verificado o atual contexto histórico, possui traços e 

aplicações demasiadamente fortes para não destacarmos. Segundo Fábio Nusdeo, 

“antes mesmo de o movimento de globalização ganhar terreno, assistiu-se a partir da 

década de 50 a uma tendência de integração de economias vizinhas, formando espécies 

de regiões econômicas, dentro das quais já se implantava algum tipo de globalização, 

geograficamente limitada”.14

Colamos lição pontual de Bela Balassa, que define os indicados níveis da seguinte 

forma, consoante suas características individuais, a saber:

Numa zona de comércio livre, os direitos (e as restrições quantitativas) 
entre os países participantes são abolidos, mas cada país mantém 
as suas pautas próprias em relação aos países não membros.  

12 BALASSA, Bela. Teoria da Integração Econômica. Lisboa: Livraria Clássica, 1972. p. 11-12. 
13 Ibid., p. 12-13. 
14 NUSDEO, op. cit., p. 331-332.
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O estabelecimento de uma união aduaneira implica, além da 
supressão das discriminações no que se refere aos movimentos 
de mercadorias no interior da união, a igualização dos direitos 
em relação ao comércio com países não membros. Num mercado  
comum atinge-se uma forma mais elevada de integração econômica, 
em que são abolidas não só as restrições comerciais mas também 
as restrições aos movimentos de fatores produtivos. Uma união 
econômica distingue-se de um mercado comum por associar a 
supressão de restrições aos movimentos de mercadorias e fatores 
com um certo grau de harmonização das políticas econômicas 
nacionais, de forma a abolir as discriminações resultantes das 
disparidades existentes entre essas políticas. Finalmente, a inte-
gração econômica total pressupõe a unificação das políticas mone-
tárias, fiscais, sociais e anticíclicas, e exige o estabelecimento de 
uma autoridade supranacional cujas decisões são obrigatórias para 
os Estados membros.15

Da mesma forma, André Lipp Pinto Basto Lupi, estudando as relações econômicas 

internacionais e o regionalismo, aponta: 

Toda esta mudança no cenário mundial pós-guerra propiciou a maior 
integração dos países em blocos econômicos, que são as associações 
de países de uma determinada região geográfica, que visão 
uma atuação conjunta no mercado internacional e estabelecem 
privilégios comerciais e aduaneiros para os países associados,  
instalando zonas de livre comércio (sem entraves e restrições ao 
comércio entre os países, tarifárias ou não) e uniões aduaneiras 
(aplicação de uma política comum de importações, adoção de uma 
tarifa externa comum). A integração pode ir mais longe, passando 
pelos estágios de mercado comum (além das medidas concernentes 
à união aduaneira, implicam a liberdade dos fatores de produção 
e de estabelecimento) e união econômica e monetária (adoção 
de uma moeda única, com unificação das políticas monetárias  
e fiscais). Num último estágio, poderia chegar à união política,  
criando uma federação ou uma confederação.16

De forma resumida, podemos apresentar: a) área de livre comércio (ALC): representa 

a eliminação de barreiras alfandegárias e não-alfandegárias; b) união aduaneira (UA): 

equivale à ALC, com a adição de política comum em relação aos países não-membros, por 

meio de uma tarifa externa comum (TEC), além de harmonizar medidas de política comercial 

internacional; c) mercado comum (MC): equivale à UA, mais a livre circulação do trabalho 

15 BALASSA, op. cit., p. 13. 
16 LUPI, André Lipp Pinto Basto. Soberania, OMC e Mercosul. São Paulo, Aduaneiras, 2001, p. 199-200.
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e capital; d) união econômica: representa a harmonização da política econômica nacional 

entre os membros, a fim de que haja a expansão do MC; e d) integração econômica total: 

efetivação da união das economias nacionais e criação de uma autoridade supranacional – 

nesse estágio cria-se uma moeda única e um Banco Central comum.

Sobre a integração econômica total, colamos lição de Umberto Celi Junior,  

que utiliza a terminologia “união econômica e monetária”: “Além disso, esses programas 

de liberalização dos intercâmbios devem ser antecedidos ou, pelo menos, executados 

paralelamente a um cuidadoso programa de política industrial de cada um dos países 

desenvolvidos, que procure avaliar as perdas e os ganhos de seus setores econômicos  

e sociais e corrigir, quando necessário, as eventuais distorções e assimetrias.”17

O crescente interesse por processos de integração econômica visivelmente 

podem ser atribuídos a efeitos diretos advindos do fenômeno da globalização, enquanto 

elemento multiplicado da velocidade do fluxo de informações, capital, comércio e 

fatores de produção ao redor do mundo.

Cumpre indicar os movimentos, não apenas de forças dos Estados, mas também 

de grupos de interesse que buscam ações, intervenções e espaços para diálogos 

e debates no seio das organizações internacionais. Esse movimento é saudável e 

possibilita a canalização de energias e a centralização de temas e focos de interesse. 

Os processos de abertura econômica, especialmente aqueles os durante e após a 

década de 1990, impulsionaram uma nova onda integracionista ao redor do planeta. 

Nas palavras de Mancuso e Oliveira: “Esses eventos de natureza econômica – a abertura 

comercial efetivamente realizada e a perspectiva de uma abertura ainda maior, via 

integração hemisférica – tiveram importância crucial para despertar um grande processo 

de organização e mobilização política do empresariado ”.18 Surge a importância das 

organizações internacionais, que podem interferir, agir e atuar com vistas a equacionar 

tensões, conflitos e demais situações que podem surgir na interação de Estados e agentes 

transnacionais. Nas palavras de Roberto Luiz Silva: 

A globalização não ocorre apenas em razão da intensa circulação 
de bens, capitais, informações e de tecnologia pelas fronteiras 
nacionais, com a conseqüente criação de um mercado mundial, 
mas também em função da universalização dos padrões culturais 
e da necessidade de equacionamento comum de problemas que 
afetam a totalidade do planeta, como o combate à degradação do 
meio ambiente, a proteção dos direitos humanos, o desarmamento 
nuclear e o crescimento populacional.19

17 CELLI JUNIOR, Umberto. Teria Geral da Integração: In: MERCADANTE, Araminta de Azevedo et al. (Coord.). Em busca de um modelo 
alternativo: blocos econômicos e integração da América Latina, África, e Ásia. Curitiba: Juruá, 2008. p. 22.
18 OLIVEIRA, Amâncio Jorge de; MANCUSO, Wagner Pralon. Abertura Econômica, empresariado e política: os planos doméstico e 
internacional. Lua Nova, 2006, n. 69, p. 149.
19 SILVA, Roberto Luiz. Direito comunitário e de integração. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 28.
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Podemos, perfeitamente, alocar outros assuntos à referida necessidade de 

equacionamento comum de problemas, como os decorrentes dos fluxos de fatores  

de produção e de capitais, mercadorias e serviços no interior de blocos participantes de 

processos de integração econômica, bem como suas relações com outros países e blocos 

pelo planeta.

2 Organizações internacionais de integração econômica: características e elementos

A noção de Organização Internacional, apesar da aplicação destacada, como 

já afirmamos, após a intensificação dos efeitos da globalização, é antiga e remonta à 

gênese da explosão do comércio em virtude da Revolução Industrial, marcadamente 

iniciada na Inglaterra. Segundo Neil Montgomery, “a noção de organização internacional 

é contemporânea àquela de organização, ambas nascidas no século XIX como resultado 

dos anseios da sociedade industrial face à expansão econômica, à multiplicação das 

trocas comerciais e às novas formas de produção decorrentes da revolução industrial”.20 

Nesse contexto, podemos extrair duas informações interessantes: a antiguidade do 

conceito e de sua utilização, e o aspecto econômico inerente às organizações, verificado 

desde suas primeiras utilizações. Na linha evolutiva, obviamente, as organizações 

internacionais não ficaram presas ao aspecto econômico, até mesmo passaram a atuar 

em áreas de direitos humanos, relações políticas internacionais, entre outras áreas.

As organizações internacionais, notadamente as de integração econômica, 

norteiam-se e estão inseridas no campo do Direito Internacional: devem respeitar, 

cumprir e fazer cumprir os princípios gerais e normas atinentes a esse campo. Na lição de 

Frederico do Vale Magalhães Marques, “no âmbito do Direito Internacional, foi a evolução 

da concepção de coexistência pacífica de todos os Estados que possibilitou a criação e 

estabelecimento de princípios gerais do direito internacional, sendo princípio assente 

aquele segundo o qual os Estados devem respeitar e conduzir suas relações com base nos 

princípios do direito internacional.”21 Ou seja, são fonte e norte do Direito Internacional 

os princípios e regras, para as diversas correntes de pensamento acadêmico, da doutrina 

nacional e estrangeira.22 

Marques conclui que os princípios:

(i) são obrigatórios e por todos devem ser observados; (ii) são, de 
fato, mais genéricos e possuem um maior grau de abstração do 
que as normas; (iii) podem ser valorados, sobretudo em razão do 
fato de que os princípios possuem um maior grau de abertura ou 

20 MONTGOMERY, Neil. As Organizações Internacionais como Sujeitos de Direito Internacional. In: MERCADANTE et al., op. cit., p. 42.
21 MARQUES, Frederico do Valle Magalhães. Direito Internacional da Concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 146-147.
22 Para aprofundamento sobre o tema, recomenda-se a leitura do capítulo “Princípios Gerais das Organizações Internacionais 
Econômicas”, da obra de Frederico do Valle Magalhães Marques (op. cit., p. 133-195).
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flexibilidade, sendo possível estabelecer-lhes um peso relativo 
para cada caso; (iv) que são aplicáveis a um determinado caso, 
são utilizados conjuntamente e cedem uns aos outros em caso de 
conflitos, sendo perfeitamente possível a aplicação de mais de um 
princípio ao caso concreto; (v) são vinculantes e considerados como 
standards que devem, obrigatoriamente, ser perseguidos e utilizados 
para fazer justiça; e (vi) constituem razões para decidir.23

Analisando as relações econômicas internacionais e o multilateralismo, André 

Lipp Pinto Basto Lupi destaca: 

O Direito Internacional Econômico está fortemente centrado em 
dois pontos: a formação de instituições internacionais e a mudança 
de paradigma no Direito Internacional que ocasiona a criação de 
tais instituições, inserindo normas positivas para os Estados, que 
ao invés de simplesmente acomodar as várias forças estatais para 
permitir sua coexistência para a ditar-lhes também certas regras 
exigindo ações em sentido determinado pelas próprias normas 
internacionais.24

Não por outro motivo, as organizações internacionais igualmente buscam socorro 
nas normas, regras e princípios de Direito Internacional. Em precioso estudo, Nguyen Quoc 
Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet debruçam-se sobre o tema, buscando compreender a 
inserção das Organizações Internacionais no campo do Direito Internacional. Os autores 
destacam que “as decisões das organizações internacionais têm o seu fundamento nas 
cartas constitutivas das organizações – que são tratados multilaterais, fontes clássicas do 
direito internacional – a sua validade depende do respeito pelo princípio de especialidade 
das organizações que, como princípio geral de direito internacional, é igualmente uma 
fonte de direito”.25

O surgimento das organizações internacionais, suas definições e características, 
devem ser compreendidas em sua forma evolutiva, desde os primeiros acordos e 
tratados de cooperação internacional firmados bilateral ou multilateralmente entre 
os Estados. Devemos identificar com uma prévia, porém muito simples, definição 
e referência às Organizações Internacionais, nos termos fixados na Convenção de 
Viena, que fixa, no artigo 2º, “i” que as organizações internacionais são organizações 
intergovernamentais.26 As organizações internacionais dependem da conjugação de 
vontade de Estados nacionais, materializada pela assinatura de tratados internacionais, 

23 MARQUES, op. cit., p. 151.
24 LUPI, op. cit.,, p. 127.
25 DINH, Nguyen Quoc et al. Direito Internacional Público.... 2. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2003. p. 591.
26 “Artigo 2 - Expressões Empregadas - 1. Para os fins da presente Convenção: ... i) “organização internacional” significa uma 
organização intergovernamental.” Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 26/5/ 1969, cuja entrada em vigor 
internacional deu-se em 27/1/1980. Disponível em> http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>. Acesso em 15 jul. 2008.
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segundo normas e padrões clássicos do Direito Internacional. O artigo 5º 27 determina 

que a convenção aplica-se a todo tratado que seja o instrumento constitutivo de uma 

organização internacional e a todo tratado adotado no âmbito de uma organização 

internacional, sem prejuízo de quaisquer normas relevantes da organização.

Não obstante a determinação legal advinda da Convenção de Viena, a formação e 

existência de uma organização internacional é decorrente de ato formal, levado a cabo 

por manifestação formal expressa dos Estados membros. Segundo Seitenfus: 

A existência de uma organização internacional pressupõe a 
manifestação da vontade dos sócios. Portanto, o volunta- 
rismo deve ser acrescido na formalização jurídica obtida através da 
assinatura de um tratado que implica a responsabilidade estatal. 
Do ponto de vista jurídico, tem duplo sentido a natureza do tratado 
que origina uma organização internacional. Pelo prisma formal, ele 
possui as características próprias de um acordo e, materialmente, 
representa ao mesmo tempo um tratado e uma espécie de 
Constituição, eis que determina a estrutura e o funcionamento de 
um novo ente autônomo.28 

O tratado constitutivo de uma organização internacional possui dois reflexos: um 

endógeno, como fonte normativa reguladora da sua estrutura, objetivos, órgãos e esfera 

de atuação; e outro exógeno, no sentido de representar documento formal perante a 

comunidade internacional de sua validade, para efetivar o seu reconhecimento.

Considerando o aspecto exclusivamente jurídico, as organizações internacionais 

podem ser compreendidas de maneiras diversas, por sua finalidade e objetivos. Trazemos 

lição de Neil Montgomery: 

No plano jurídico, a expressão organização internacional comporta 
vários sentidos. Para Ridruejo, há dois sentidos. O primeiro, seria 
a própria maneira como a sociedade internacional está organizada, 
sociedade esta, como sabemos, que tem evoluído gradativamente 
ao longo dos últimos séculos e hoje é bastante heterogênea, 
pois, além dos Estados, conta com a participação de diversos 
sujeitos de direito internacional, como as próprias organizações 
internacionais. O segundo, diz respeito à noção de organização 
internacional propriamente dita. [...] Por sua vez, poderíamos 
também dizer que, em sentido amplo, a expressão organização 
internacional refere-se a todas as associações e coletividades 

27 “Artigo 5 - Tratados Constitutivos de Organizações Internacionais e Tratados Adotados no Âmbito de uma Organização Internacional - A 
presente Convenção aplica-se a todo tratado que seja o instrumento constitutivo de uma organização internacional e a todo tratado 
adotado no âmbito de uma organização internacional, sem prejuízo de quaisquer normas relevantes da organização.” (ibid.).
28 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 32.
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regidas pelo direito público ou pelo direito privado que atuam no 
plano internacional, incluindo-se, assim, tanto as organizações 
internacionais intergovernamentais (definidas a seguir), quanto as 
organizações internacionais não governamentais (ONGs), que são 
associações civis sem fins lucrativos, regidas pelo direito privado 
interno e compostas por pessoas físicas e jurídicas.29 

Não obstante a construção, idéias e pensamentos indicados, o autor acolhe a 

definição apresentada por Paul Reuter. Nas palavras de Montgomery, uma organização 

internacional é “toda entidade criada por um tratado internacional, composta exclusiva 

ou preponderantemente por Estados (daí a possibilidade de uma organização ter como 

membros outros sujeitos de direito internacional), capaz de manifestar, de maneira 

permanente, através de seus órgãos, vontade jurídica distinta da de seus membros  

(e, portanto, com personalidade jurídica própria), estando diretamente regida pelo 

Direito Internacional.”30 

Comungamos da definição de Paul Reuter, sendo que apenas acrescentamos, por 

preciosismo, que a manifestação de vontade jurídica é distinta e totalmente independente 

da de seus membros, traduzindo, efetivamente, o caráter social da organização.

Carlos Roberto Husek, ao analisar o conceito das organizações internacionais, 

destaca: 

Organização Internacional é uma associação voluntária de 
sujeitos de Direito Internacional constituída por ato internacional 
e disciplinada nas reações entre partes por normas de Direito 
Internacional, que se realiza em um ente de aspecto estável, que 
possui um ordenamento jurídico interno próprio por meio dos quais 
realiza as finalidades comuns de seus membros mediante funções 
particulares e o exercício de poderes que lhe foram conferidos.31

Vemos nessa definição o reforço da característica das organizações internacionais 

de co-existência de dois regramentos: as regras externas ao seu corpo, regidas pelo Direito 

Internacional; e as internas, lastreadas em norma de Direito Internacional para lhe dar eficácia 

e validade, mas distinta e com desenvolvimento, aplicação e regência interna corporis.

Um ponto interessante a ser brevemente discutido refere-se à questão do conceito 

de soberania em confronto com a independência e campo de atuação das organizações 

internacionais. Os Estados relativizam o conceito clássico de soberania, outorgando parte 

de seu poder soberano para a organização internacional, para que esta, por intermédio 

de sua estrutura orgânica, atue na esfera internacional, de forma distinta e autônoma à 

vontade dos Estados filiados.

29 MONTGOMERY, op. cit.,, pág. 42-43.
30 Ibid.
31 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de Direito Internacional Público. 3. ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 110.
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Para se compreender a questão da soberania, obviamente deve-se envolver o 

conceito de Estado. Poderíamos aqui trazer contribuições sobre a concepção do Estado 

nacional e suas diversas correntes – Maquiavel, Hegel, Kant, Marx, Engels, Weber, 

Rousseau –, mas isso fugiria do escopo de nosso trabalho. Para mantermos uma idéia 

atual, é possível congregar as idéias de Maquiavel, para quem o Estado reflete o 

domínio do império sobre os homens. Agregamos os conceitos de território, população, 

representatividade internacional e representatividade e delegação de poderes na esfera 

interna. Assim, teríamos o Estado como um sujeito de direito internacional, que em 

dado território congrega uma determinada reunião de homens (população), os quais 

delega à figura jurídica criada poderes de representatividade internacional e de ação e 

controle no espaço interno. 

O conceito de soberania igualmente advém de passado recente. Nas palavras de 

Fernando de Magalhães Furlan, “a idéia de união entre os povos data dos primórdios do 

cristianismo. Somente 15 séculos mais tarde, com o Tratado de Westfália, é que o direito 

internacional concebeu a noção de Estados Independentes.”32 Assim como na definição 

de Estado, o conceito de soberania envolve diversas correntes e teorias, com as quais é 

possível dialogar e transitar. Contudo, para nosso estudo buscamos uma breve referência 

sobre seu conceito.33 

Soberania, para alguns autores, seria a situação na qual o Estado detém 

monopólio de normas e força, dentro de determinado território, congregando uma 

sociedade (população), conceito ligado à estrutura do Estado nacional. Carlos Roberto 

Husek explica: “A soberania, assim, antes de ser um atributo do Estado, absoluto e 

inatingível, é circunstancial, só atuando a falta de pressões externas legítimas, como 

aquelas decorrentes dos tratados ratificados do Direito Comunitário e Internacional.”34 

Para Celso Ribeiro Bastos, “esta se constituiria na supremacia de poder dentro da ordem 

interna e no fato de, perante a ordem externa, só encontrar Estados de igual poder.”35

Aplicando ao conceito de soberania os reflexos atuais sobre a globalização e a 

crescente influência de organizações internacionais, blocos econômicos, países e demais 

atores em escala mundial, Bastos leciona:

Há, portanto, uma forte falta de correspondência entre os postulados 
de um direito constitucional clássico e as realidades do mundo 
moderno. E de outra parte é sabido que os Estados, ainda que de 
fraca expressão, lutam pela sua autonomia e pela sua soberania, 
porque esta é a forma de assegurarem a sua liberdade no contexto 

32 FURLAN, Fernando de Magalhães. Integração e Soberania: o Brasil e o Mercosul. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 19.
33 Recomenda-se leitura de estudos de Fernando de Magalhães Furlan (op. cit., p. 17-72) e André Lipp Pinto Basto Lupi 
(op. cit., p. 21-124).
34 HUSEK, op. cit.,, p. 108
35 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 18.
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internacional. O desafio consiste precisamente em saber como, 
sem deixar de respeitar os interesses desses pequenos Estados, 
poderiam eles continuar a gozar dos benefícios que a soberania lhes 
confere, sem deixar de outra parte de atentar às necessidades de 
uma atuação mais intensa das organizações internacionais, do que 
muito depende a sobrevivência da própria humanidade.36

Usualmente, podemos identificar na doutrina nacional três características básicas 

e comuns às organizações internacionais. Para Elias Siste: a) ato internacional (estados 

soberanos – tratados internacionais); b) estrutura orgânica; e c) institucionalização 

(personalidade jurídica distinta dos Estados)37. Para Ricardo Seitenfus: a) multilateridade; 

b) permanência (duração e sede e estrutura); e c) institucionalização.38 Em relação aos dois 

itens primeiros tratados pelos autores, não hpá muitas divergências e controvérsias, sendo 

decorrência de tudo o quanto já expusemos no presente tópico. Contudo, no tocante à 

institucionalização, Seitenfus pressupõe três elementos: a) a previsibilidade de situações 

anteriormente tratadas de forma coletiva agora passa a ter sua gestão pela organização 

internacional; b) a necessidade de se repensar critérios absolutos de soberania, visto que, 

com a instituição de uma Organização Internacional, os Estados membros delegam parte 

de suas competências soberanas, antes tratadas em domínio interno; e c) a manifestação 

de adesão à Organização Internacional justifica e é o lastro da vontade do Estado na 

aceitação de regras e normativos desta. 

Nas palavras de Seitenfus: 

A mais simplista e primária forma de institucionalização consiste em 
formar um restrito secretariado administrativo sob a responsabilidade, 
por vezes rotativa, de um dos sócios. A mais complexa e avançada se 
reflete na delegação de competência e poderes dos Estados-membros 
para um órgão supranacional, capacitado a impor as decisões e 
controlar sua forma de aplicação.39

Igualmente, encontramos na doutrina estrangeira importantes opiniões. 

Dinh et al. definem as Organizações Internacionais da seguinte forma:  

“Uma organização internacional é uma associação de Estados, constituída por tratado, 

dotada de uma constituição e de órgãos comuns, e possuindo uma personalidade jurídica 

distinta da dos Estados membros”.40 

36 Ibid., p. 19.
37 SISTE, Elias. Teoria Geral das Organizações Internacionais de Integração e Cooperação Econômica. In: MERCADANTE et al.,  
op. cit., p. 105
38 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 30.
39 Ibid., p. 31
40 DINH et al., op. cit., p. 592.
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Manuel Diez de Velasco Vallejo leciona: “[son] associaciones voluntaias de Estados 

establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes, propios e 

independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar 

uma voluntad juridicamente distinta de la de sus miembros.”41. Como apontado acima, 

verificamos na definição de Vallejo a presença de três elementos: ato multilateral, 

estrutura orgânica e  personalidade jurídica.

Em suma, consoante os ensinamentos acima, as organizações internacionais 

possuiriam três características básicas:

a) ato multilateral e internacional: uma organização internacional congrega diversos 

interesses de Estados nacionais independentes e soberanos. Assim, a criação e instituição 

de uma Organização Internacional envolve determinada rodada de negociações, visando 

a elaborar e confeccionar um tratado internacional que será o seu ato constitutivo. 

Destaca Siste: “Embora a forma predominante de se criar uma Organização Internacional 

seja por meio de um Tratado Internacional solene, pode ocorrer que seja instituída uma 

Organização resultante de uma Resolução ou de uma Conferência Internacional, como é 

o caso da Asean e da Opep.”42

b) estrutura e duração: salvo disposição expressa contrária no ato constitutivo, as 

Organizações Internacionais são criadas com o objetivo de ter duração indeterminada. 

Segundo Seitenfus, “o caráter permanente das organizações internacionais expressa-

se pela criação de um Secretariado, com sede fixa, dotada de personalidade jurídica 

internacional, que permite a assinatura de acordos-sede, com a aplicação do princípio da 

inviolabilidade e com os direitos e obrigações inerentes às atividades de representação 

diplomática no exterior.”43 Ora, percebemos a adoção de organismos e de uma estrutura 

interna, que lhe dá vida e movimento. Nas palavras de Siste, “esses órgãos são 

encarregados de gerir e administrar os interesses coletivos da instituição. Para tanto, 

normalmente no próprio tratado constitutivo, podem ser determinadas as formas e os 

meios em que os mesmos serão organizados e mantidos”.44

c) institucionalização (personalidade jurídica independente e distinta): pressupõe e impõe 

às organizações a necessidade de que possuam personalidade jurídica, independente e 

distinta dos Estados-membros presentes, atuais e/ou futuros. A personalidade jurídica 

não advém, obrigatoriamente, do ato constitutivo: pode, segundo Siete, “estar prevista 

no próprio tratado constitutivo, como também pode constar de um instrumento posterior 

à constituição da mesma”.45 Por outro lado, Dinh et al. entendem de forma diversa: 

41 VALLEJO, Manuel Diez Velasco. Las organizaciones internacionales. 10. ed. Madrid: Tecnos, 1997, p. 41.
42 SISTE, op. cit.,, p. 106.
43 SEITENFUS, op. cit., p. 31.
44 SISTE, op. cit., p. 106.
45 Ibid., p. 107.
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“Toda o organização internacional é dotada, desde o seu nascimento, de personalidade 

jurídica internacional. Como já se viu, é um elemento de sua definição.”46. Os ecos 

advindos da doutrina demonstram a necessidade da presença de personalidade jurídica 

independente e distinta nas organizações internacionais.

É mais útil verificar que os objectivos dados às organizações fazem 
delas actores da vida internacional e obrigam-nas a estabelecer 
relações jurídicas tanto com outros sujeitos de direito internacional 
como com os cidadãos dos Estados. A sua funcionalidade deve 
encontrar uma tradução jurídica simultaneamente na ordem jurídica 
internacional e nas ordens jurídicas nacionais, com vista a garantir o 
exercício dos seus direitos e o respeito do direito internacional.47

Ainda apresentamos critérios comuns de classificação das organizações 

internacionais. Trazemos contribuição de Siste: na doutrina, existem diversas formas de 

estudo e classificação das organizações internacionais, sendo as mais comuns quanto à 

finalidade e quanto à composição.

Quanto à finalidade, as organizações internacionais podem ser classificadas como: 

gerais (ONU, OEA) ou específicas (Opep, OIT, Unesco). Por decorrência lógica, aquelas cujas 

finalidades são gerais são as organizações internacionais que não restringem seu campo 

de atuação, consoante conveniência e determinação dos seus órgãos e da manifestação 

dos Estados-Membros. Já as organizações internacionais específicas são as cujos objetivos 

são delineados e trabalhados. Contudo, ocasionalmente, uma Organização Internacional 

com fim específico pode ampliar sua atuação e seus objetivos: “Eventualmente, durante 

a existência desse tipo de Organização, poderão ser incorporado outros objetivos que 

não aqueles, previstos inicialmente, mas que surgem em decorrência de desdobramentos 

na execução de seus objetivos iniciais.”48

No tocante ao segundo critério de classificação, qual seja, quanto à composição, 

temos: universal (ONU), ou regional (OEA, Mercosul, UE). Quando a organização 

internacional tiver caráter universal, terá como objetivo congregar o maior número 

possível de Estados-membros, “independentemente da situação geográfica em que se 

encontram, das convicções políticas, religiosas, culturais, por perseguirem objetivos que 

interessam a toda a coletividade internacional”.49 Por outro lado, será de composição 

regional a organização internacional que, por interesses variados, congregue membros 

que comungam dos mesmos interesses, especialmente os geográficos, econômicos, 

sociais, culturais, políticos, entre outros.

46 DINH et al., op. cit. p. 607.
47 DINH et al., op. cit., p. 608.
48 SISTE, op. cit., p. 109.
49 Ibid. p. 109-110.
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3 Distinção entre organizações internacionais de coordenação, cooperação e de 

integração econômica

Uma primeira distinção refere-se à temática “cooperação” e “integração”. Como já 

indicado anteriormente, quando tratamos dos estágios de integração econômica, estes podem 

se revestir de diversas formas: zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, 

união econômica e integração econômica total. Nas palavras de Umberto Celli Junior:

É antiga essa distinção entre cooperação e integração. Para 

autores clássicos como Bela Balassa, a cooperação incluiria várias 

medidas destinadas a harmonizar políticas econômicas e diminuir a 

discriminação entre os países. Já o processo de integração econômica 

encerraria medidas que obrigam efetivamente a supressão de 

algumas formas de discriminação. Assim, por exemplo, acordos 

internacionais de políticas de comércio pertenceriam à área de 

cooperação internacional, ao passo que a abolição de restrições de 

intercâmbio seria um ato de integração econômica.50

Segundo lição deste autor, os processos de integração podem ser observados por duas 

óticas: integração stricto sensu e integração lato sensu.51 Verifica-se no caso de um processo 

lato sensu uma integração que não atingiu todos os objetivos e metas de uma integração 

total, quando a experiência não atingiu o estágio conclusivo. Celli Junior cita que apenas a 

União Européia atingiu o estágio de integração stricto sensu.52 Em suma, podemos ter um 

processo de integração lato sensu (uma organização internacional de cooperação) e um 

processo de integração stricto sensu (uma organização internacional de integração).

Esses processos, na prática, muitas vezes apresentam características comuns em 

diversos níveis.

Muito embora, a rigor, a integração e a cooperação sejam processos 

distintos, a crescente interdependência comercial e econômica entre 

os Estados, forjada no contexto da globalização, gerou categorias 

de integração e cooperação, que, na prática, se sobrepõem e, 

frequentemente, contêm elementos estruturais muito similares.53 

Ou seja, nas relações entre os diversos Estados nacionais, blocos econômicos, 

zonas de livre comércio, mercados comuns e demais formas de integração, estaremos 

50 CELLI JUNIOR, op. cit., p. 22.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid., p. 35.
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sempre diante de casos específicos e que devem ser analisados de forma individualizada 

e pontual, sempre respeitando-se as particularidades de cada processo de integração.

Passando a uma segunda distinção possível e existente entre organizações 

internacionais de coordenação, cooperação e de integração econômica, destacamos 

a necessidade de distinguir uma organização internacional propriamente dita das 

determinadas reuniões/grupos/fóruns, de caráter voluntário e que não demandam o 

cumprimento dos resultados de negociações – genericamente, os fóruns de concertação. 

Para Elias Siste, “os principais objetivos destes fóruns de concertação são de aproximar 

posições sobre temas de interesse mútuo, adotar normas comuns de comportamento 

em áreas específicas, entre outros”.54 No caso de determinadas reuniões/grupos/fóruns, 

simplesmente não existe um quadro institucional mais sofisticado ou instituído: seja pela 

ausência de estrutura institucional (órgãos, secretariado, comissões, etc.) seja pela ausência 

de condições técnico-jurídicas, como um tratado internacional que lhes tenha instituído. 

Assim, podemos fixar critérios de uma terceira distinção, considerando-se 

os critérios de comprometimento e vinculação: a) grupos de coordenação; b) grupos 

de concertação; c) organizações internacionais de cooperação; e d) organizações 

internacionais de integração.

Os grupos de coordenação e de concertação podem ser definidos como grupos/

reuniões que, embora possuam estrutura orgânica, os seus membros e entes participantes 

não delegam “voz” e “ação”. Ou seja: podem ser definidas como instituições de 

caráter voluntário, permanentes ou não, que fomentam o diálogo e estabelecem 

parâmetros, metas e objetivos comuns aos participantes, ainda que seus resultados e/

ou determinações não tenham caráter coercitivo. Os grupos de coordenação e grupos de 

concertação muitas vezes são definidos também como fóruns de concertação, dois quais 

podemos citar como exemplos o G-8 e o G-20. 

Segundo ensinamentos de Umberto Celli Junior:

A crescente interdependência comercial e econômica entre os 
Estados também propiciou o fortalecimento de um mecanismo ainda 
mais tênue em termos formais e institucionais que a cooperação – já 
que não decorrem de Tratados, não possuem órgãos institucionais, 
secretariado ou sede – porém, não menos relevante: os mecanismos 
ou acordos de concertação ou coordenação. Trata-se de reuniões entre 
chefes de Estado e de Governo ou de Ministros que têm por objetivo 
adotar diretrizes e posições comuns sobre determinados temas.55

54 SISTE, op. cit., p. 108.
55 CELLI JUNIOR, op. cit., p. 24.
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Destaca Siste que “existem aquelas instituições em que os Estados-membros não 

atribuem a elas competências para agirem em nome próprio, portanto, não recebem 

dos Estados que as integram delegação de poderes de forma ampla. As reuniões ocorrem 

sobre uma base voluntarista e seus resultados não são coercitivos, caracterizando-

se não como uma Organização Internacional propriamente dita, mas como fóruns de 

concertação.”56 Dessa forma, parece-nos que fica evidente a distinção existente entre 

grupos de coordenação e grupos de concertação, e as organizações internacionais de 

cooperação e organizações internacionais de integração. 

Por outro lado, continua difícil distinguir grupos de coordenação e grupos de 

concertação. A diferença, muitas vezes, dada a complexidade das relações existentes, 

pode até ser imperceptível, mas pode ser dada considerando-se que os grupos de 

concertação possuem, de forma sutil, nível pouco superior aos grupos de coordenação no 

tocante aos seus compromissos, responsabilidades e objetivos assumidos. Socorremos-nos 

da definição das palavras para diferenciá-los: concertar – soar em acorde; harmonizar (-se), 

conciliar (-se) com;57 e cooperar – auxíliar, colaborar.58 Assim, os grupos de concertação 

possuem “algo mais”, pois harmonizar, conciliar traduz um vínculo maior que uma simples 

colaboração ou auxílio.

Temos ainda de diferenciar as organizações internacionais de cooperação e das 

organizações internacionais de integração: aquelas têm um grau evolutivo inferior, no 

sentido de complexidade, aos das organizações internacionais de integração. 

As organizações internacionais de cooperação lastreiam-se no fato de que 

a cooperação visa a instituir medidas e ações que tenham como objetivo reduzir a 

discriminação entre os Estados-membros, bem como harmonizar políticas econômicas. 

Colamos lição de Celli Junior, para reforçar o entendimento: 

É antiga a distinção entre cooperação e integração. Para autores 
clássicos como Bela Balassa, a cooperação incluiria várias medidas 
destinadas a harmonizar políticas econômicas e diminuir a 
discriminação entre os países. Já o processo de integração econômica 
encerraria medidas que obrigam efetivamente a supressão de 
algumas formas de discriminação. Assim, por exemplo, acordos 
internacionais de políticas de comércio pertenceriam à área da 
cooperação internacional, ao passo que a abolição de restrições de 
intercâmbio seria um ato de integração econômica.59

56 SISTE, op. cit., p. 108
57 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 101.
58 Ibid., p. 110.
59 CELLI JUNIOR, op. cit., p. 22.
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Em suma, apontam-se as seguintes conclusões sobre os grupos:

a) os grupos de coordenação e os grupos de concertação não possuem personalidade 

jurídica, ao contrário das organizações internacionais de cooperação e as 

organizações internacionais de integração, regularmente constituídas por tratados 

observantes do Direito Internacional, cujas deliberações apresentam validade e 

até coercitividade;

b) os grupos de coordenação e os grupos de concertação não apresentam estrutura 

orgânica, pela ausência de maior institucionalização, enquanto as organizações 

internacionais de cooperação e as organizações internacionais de integração possuem 

uma estrutura institucional, com sede e prerrogativas e faculdades para efetivar o 

cumprimento de suas decisões;

c) a distinção entre os grupos de coordenação e os grupos de concertação lastreia-

se, de forma tênue, no fato de que estes implicam, terminologicamente, um maior 

envolvimento e comprometimento do que aqueles; 

d) As organizações internacionais de cooperação são de caráter lato sensu, tendo em 

vista não ter atingido os objetivos e metas próprios de um processo de integração total, 

ao contrário do que ocorre com as organizações de integração.

e) uma forte diferença entre os grupos de coordenação e os grupos de concertação 

e as organizações internacionais de cooperação e as organizações internacionais 

de integração decorre dos objetivos e prerrogativas entre eles. Nas palavras de 

Montgomery, 

Nenhuma teoria geral das organizações internacionais estaria 
completa, contudo, sem uma análise das principais prerrogativas 
dessas entidades, que decorrem de sua personalidade jurídica 
internacional e que encontram sua base legal no tratado constitutivo 
de cada organização internacional (e, eventualmente, pela 
aplicação da já mencionada doutrina da competência implícita), 
quais sejam: (i) o poder normativo das organizações internacionais 
(com relação ao qual se deve também ser estudado o processo 
decisório nessas entidades); (ii) seu treaty-making power;60 (iii) os 
privilégios e as imunidades de que gozam e seu direito de legação; 
e (iv) a capacidade de apresentarem reclamações internacionais e 
de serem responsabilizadas.61

60 Competência para firmar tratados internacionais.
61 MONTGOMERY, op. cit., p. 75-76.
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4 Compatibilidade do GATT/OMC com as organizações internacionais de integração  

e cooperação econômica

Conforme já indicado em notas anteriormente apontada, o Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) é uma tratado 

internacional e foi estabelecido em 1947, com a finalidade de buscar a harmonização 

das políticas aduaneiras dos Estados signatários do Tratado. Já a Organização Mundial do 

Comércio (World Trade Organization) - OMC tem sua gênese no Acordo Geral de Tarifas 

e Comércio (GATT), que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, em conjunto com 

outras instituições multilaterais dedicadas à cooperação econômica internacional.

Dado o contexto histórico atual, podemos verificar diversos esforços de 

compreensão da sociedade internacional, além de movimentos de cooperação e 

integração, conforme já observamos. Surgiu com a criação do GATT, em 1947, hoje 

incorporado pela OMC, o um arcabouço jurídico voltado à coordenação e cooperação das 

relações multilaterais internacionais.

O GATT tem como princípios básicos a cláusula da nação mais favorecida, o princípio 

do tratamento nacional e o princípio da não-discriminação. O sistema, aproveitado pela 

OMC, admitiu exceções ao tratamento da nação mais favorecida, estabelecendo uma 

base legal para a coexistência dos acordos regionais em vigor e outros a serem firmados. 

Assim, o sistema multilateral internacional de comércio permite, mediante autorização 

legal dos normativos internos, a participação dos membros em acordos de livre comércio 

ou de união aduaneiras – contudo, a cláusula da nação mais favorecida relaciona-se 

apenas à área de livre comércio e união aduaneira, sem estender-se aos estágios mais 

avançados de integração econômica regional.

No Brasil, o Decreto nº 313/1948 autorizou o Poder Executivo a aplicar, 

provisoriamente, o GATT. Temos, assim, a cláusula da nação mais favorecida válida e 

eficaz para o Brasil, a qual estabelece:

Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por 
uma parte contratante em relação a um produto originário de ou 
destinado a qualquer outro país, será imediata e incondicionalmente 
estendido ao produtor similar, originário do território de cada 
uma das outras partes contratantes ou ao mesmo destinado. Este 
dispositivo se refere aos direitos aduaneiros e encargos de toda a 
natureza que gravem a importação ou a exportação, ou a elas se 
relacionem, aos que recaiam sobre as transferências internacionais 
de fundos para pagamento de importações e exportações, digam 
respeito ao método de arrecadação desses direitos e encargos ou 
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ao conjunto de regulamentos ou formalidades estabelecidos em 
conexão com a importação e exportação bem como aos assuntos 
incluídos nos §§ 1 e 2 do art. III.62

 

Nestes termos, a cláusula da Nação Mais Favorecida – NMF, fixada pelo artigo 

I do GATT, estabelece que toda Parte-Contratante deve dispensar às demais partes-

contratantes tratamento não menos favorável àquele dispensado aos produtos de 

qualquer outro país. Ou seja, o acordo obriga estender qualquer concessão comercial 

a todas as partes-contratantes, pois promove a liberalização do comércio de forma 

generalizada – natureza multilateral do sistema – e em bases igualitárias – todos gozarão 

da liberalização na mesma medida. Tal cláusula cria um novo paradigma no comércio 

internacional, ao abandonar requisitos de reciprocidade até então praticados.

Já a finalidade do princípio da não-discriminação, é proteger o livre comércio, 

refletindo a preocupação dos Estados signatários de que é necessário abolir as 

discriminações decorrentes da concessão de preferências comerciais que geralmente 

prejudicam os países subdesenvolvidos e de menor representatividade econômica e 

comercial. Por outro lado, temos o artigo XXIV do GATT,63 a principal exceção à cláusula 

62 Decreto nº 313/1948 “ARTIGO I - TRATAMENTO GERAL DE NAÇÃO MAIS FAVORECIDA - 1. Qualquer vantagem, favor, imunidade ou 
privilégio concedido por uma parte contratante em relação a um produto originário de ou destinado a qualquer outro país, será 
imediata e incondicionalmente estendido ao produtor similar, originário do território de cada uma das outras partes contratantes ou 
ao mesmo destinado, Este dispositivo se refere aos direitos aduaneiros e encargos de toda a natureza que gravem a importação ou a 
exportação, ou a elas se relacionem, aos que recaiam sobre as transferências internacionais de fundos para pagamento de importações 
e exportações, digam respeito ao método de arrecadação desses direitos e encargos ou ao conjunto de regulamentos ou formalidades 
estabelecidos em conexão com a importação e exportação bem como aos assuntos incluidos nos §§ 1º e 2º do art. III.”. Disponível em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/m_313_1948.htm>. Acesso em: 17 jul. 2008.
63 Decreto nº 313/1948: “ARTIGO XXIV - APLICAÇÃO TERRITORIAL – TRÁFEGO FRONTEIRIÇO E UNIÕES ADUANEIRAS - 1. Os direitos e 
obrigações resultantes do presente Acordo serão considerados como em vigor entre todos os territórios que constituem cada um 
território aduaneiro distinto e para os quais o presente Acordo foi aceito, na conformidade do Artigo XXVI ou esteja sendo aplicado 
em virtude do Protocolo de Aplicação Provisória. 2. As disposições do presente Acordo não deverão ser interpretadas como obstáculo: 
a) às vantagens concedidas por uma Parte Contratante a países limítrofes, para facilitar o tráfego de fronteira; b) à formação de uma 
união aduaneira ou à conclusão de um acordo provisório necessário à realização de uma união aduaneira sob reserva, por um lado, de 
que os direitos de Alfândega e outras regulamentações das trocas comerciais impostas por uma união ou um acordo dessa natureza, 
ou as margens de preferência mantidas por tais convenções no que diz respeito às relações comerciais com as Partes Contratantes 
não sejam, no conjunto, mais elevados ou mais rigorosos do que eram em média os direitos e as regulamentações aplicáveis às 
trocas comerciais ou às margens de preferência em vigor antes da formação dessa união alfandegária ou à conclusão desse acordo 
nos territórios que constituem a união e, por outro lado que qualquer acordo provisório dessa natureza comporte um plano e um 
programa definidos para a realização, em prazo razoável, de tal união aduaneira. 3. (a) Qualquer Parte Contratante que se proponha 
fazer parte de uma união aduaneira consultará as Partes Contratantes e lhes fornecerá, em relação à união projetada, todas as 
informações pertinentes que as habilitem a elaborar os relatórios e as recomendações que julgarem úteis às Partes Contratantes.  
b) Parte Contratante alguma deverá pôr ou manter em vigor um acordo provisório, conforme as disposições do § 2-b) do presente 
artigo se, depois de haver estudado o plano e o programa propostos no acordo, as Partes Contratantes não julgarem esse acordo 
suscetível de alcançar, em um prazo razoável a formação da união aduaneira projetada. c) O Plano e o programa não poderão ser 
modificados, de maneira sensível, sem consulta às Partes Contratantes. 4. Para os fins da aplicação do presente artigo, entende-
se por território aduaneiro qualquer território para o qual são mantidas tarifas aduaneiras distintas ou outras regulamentações 
aplicáveis às trocas comerciais, em relação a outros territórios, para uma parte substancial do comércio do território em questão. 
Entende-se por ”união aduaneira” a substituição, por um só território aduaneiro de dois ou mais territórios aduaneiros de tal maneira 
que todas as tarifas aduaneiras outras regulamentações restritivas das trocas comerciais entre os territórios dos membros da união 
sejam eliminados de maneira substancial e que, da mesma forma, tarifas e outras regulamentações sensivelmente semelhantes 
sejam aplicadas por cada Membro da União ao comércio com territórios nela não compreendidos. 5. Considerando as circunstâncias 
excepcionais que resultam da constituição dos novos Estados independentes da Índia e do Paquistão, e reconhecendo que os mesmos 
formaram, por muito tempo, uma unidade econômica, convêm as Partes Contratantes em que as disposições do presente Acordo não 
impedem a esses países de concluir acordos particulares relativos a seu comércio mútuo, aguardando que suas relações comerciais 
recíprocas sejam estabelecidas em bases definitivas. 6. As Partes Contratantes tomarão todas as medidas razoáveis que estejam a 
seu alcance para assegurar a observância das disposições do presente Acordo pelas autoridades governamentais ou administrativas, 
regionais ou locais, dentro do seu território.”.
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da nação mais favorecida, pois possibilita a criação de acordos regionais: zonas de livre 

comércio, uniões aduaneiras, ou similares. Assim, de forma sistêmica e integrada, não 

existe conflito entre os artigos I e artigo XXIV do GATT: viabiliza-se a instituição de zonas 

de livre comércio e de uniões aduaneiras, criadas via acordos regionais.

Contudo, os demais acordos regionais de comércio não estariam previstos e/ou 

autorizados pelo GATT: eventualmente poderiam ser classificados como discriminatórios 

ao comércio internacional, ao ferir a cláusula do artigo I do GATT.

Uma outra exceção à cláusula da nação mais favorecida é a cláusula de habilitação 

(enabling clause), prevista no parágrafo 2º, “c”, da Decisão de 28/11/1979, L/4.903, 

relativa ao tratamento diferenciado e mais favorável à reciprocidade e à participação 

mais ativa dos países em desenvolvimento. Nas palavras de Guido Soares:

A denominada “cláusula de habilitação”, na verdade, é um princípio 
geral que tornou legal, no quadro do GATT (onde vigora o princípio 
da cláusula de nação mais favorecida, no Art. I do Acordo Geral), a 
possibilidade de um tratamento preferencial em favor de Estados 
em vias de desenvolvimento, que passaram a, legitimamente, poder 
usufruir de um subsistema de preferências comerciais outorgadas 
pelos países industrializados a seu favor, ou outorgadas entre eles 
mesmos, como um elemento permanente do sistema jurídico do 
GATT. Sua redação mais simples e direta consta do Art. 1 da citada 
Decisão, nos seguintes termos: “Não obstante as disposições do 
artigo primeiro do Acordo Geral, as Partes Contratantes podem 
acordar um tratamento diferenciado e mais favorável aos países 
em vias de desenvolvimento, sem acordá-lo a outras partes 
contratantes”. Denomina-se “de habilitação”, “porque seus 
dispositivos não impõem uma obrigação de acordar um tratamento 
diferenciado e mais favorável, mas permitem às partes contratantes 
tomar tais medidas(15)” (cf. O. Long, op. cit., p. 122). Conforme 
bem acentuam os Profs Guy Feuer e Hervé Cassan, o regime coberto 
pela clausula de habilitação “comporta limites: de um lado, a 
outorga de preferências não constitui uma obrigação jurídica, mas 
uma simples faculdade para as partes contratantes desenvolvidas 
(leia-se: industrializadas); de outro, a cláusula não se aplica às 
preferências especiais tais como as que decorrem da Convenção 
de Lomé, se bem que uma nota anexa à Declaração permita incluir 
nela categorias de tratamentos preferenciais não previstas pela 
própria cláusula” (in Droit International du Développement, Paris, 
Dalloz, 1985, p. 526-527, em tradução livre).64

64 SOARES, Guido F. S. A Compatibilização da ALADI E do MERCOSUL com o GATT. Disponível em: <http://www.mre.gov.br/index.
php?Itemid=58&id=325&option=com_content&task=view>. Acesso em: 18 jul. 2008.
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Em suma, a cláusula de habilitação fixa um contexto favorável para os acordos 

regionais internacionais poderem ser adotados por países em desenvolvimento.  

Essa cláusula prevê um claro tratamento preferencial em benefício desses países, sem 

que tenham que se basear na cláusula da nação mais favorecida. 

Não obstante essas permissões da cláusula de habilitação e do artigo XXIV, 

notadamente as zonas de livre comércio, as uniões aduaneiras e as demais possibilidades 

de organizações internacionais de cooperação e integração econômica ficam com 

validade, eficácia e tratamento prejudicados. Isso não impede de o sistema multilateral 

internacional enfrentar pressões e perceba problemas. Verificamos o número crescente 

de acordos regionais internacionais de comércio, nitidamente discriminatórios, que 

concedem vantagens apenas aos seus membros, em detrimento da cláusula da nação 

mais favorecida. A solução não está presente e depende do resultado das negociações na 

OMC, especialmente, a Rodada de Doha.

5 Regionalismo ou integração mundial pelo comércio

O debate envolvendo a polêmica e o confronto entre as vantagens e desvantagens 

do fomento do regionalismo internacional, em face da possibilidade de integração 

mundial do comércio, é atual e não apresenta solução imediata e universalmente 

válida, especialmente se considerarmos as violentas assimetrias econômicas e de 

desenvolvimento ao redor do mundo. 

A oposição regionalismo versus multilateralismo torna-se evidente, vistas as 

possibilidades, vantagens e desvantagens presentes em cada um dos sistemas. Por um 

lado, a presença e possibilidade de que sejam firmados acordos regionais facilita o 

comércio e pode impulsionar o desenvolvimento de determinada região marcada por 

pobreza, ausência de qualidade de vida e impossibilidade de competição no mercado 

internacional. Por outro, o regionalismo representa um claro desvio de comércio em 

relação aos países que não fazem parte do bloco.

Na esteira dessas idéias, devemos verificar que o regionalismo cria uma crescente 

interdependência econômica regional, mas ao mesmo tempo gera um aumento, 

globalmente falando, de competitividade da região – permitindo, num segundo e possível 

estágio, a liberalização crescente e pontual do comércio internacional, nos termos 

exigidos para o fomento da integração mundial do comércio. Pode ser identificada, 

contudo uma falta na construção desse pensamento, visto que o regionalismo pode 

alocar e polarizar o comércio em diversos blocos econômicos internacionais regionais, 

os quais seja por disputa de poder seja por comportamentos oportunistas buscariam 

assumir controle de mercados, o que dificultaria o comércio multilateral.
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É interessante a observação de Márcio Bobik Braga, ao estudar a integração econômica 

regional na América Latina, especialmente com olhos para as contribuições da Cepal: 

Percebe-se que, ao contrário do que muitos pensam, a Cepal não 
pode ser caracterizada por um ideário protecionista e totalmente 
crítico às teorias tradicionais do comércio internacional. Sua 
análise acerca do processo de substituição de importações no 
contexto de um movimento em direção a um mercado comum 
na América Latina teria como preocupação dar ao processo uma 
maior racionalidade econômica, respondendo assim as críticas 
à idéia de proteção à indústria nascente. Se é verdade que as 
indústrias nascentes deveriam ser protegidas naquela época, 
não se deve negligenciar o fato de que, dentro de um mercado 
regional integrado, o crescimento destas indústrias poderia se 
beneficiar da especialização intra-bloco, aproveitando os ganhos 
da especialização e da exploração das economias de escala. Essa 
maior eficiência produtiva poderia também contribuir para o 
aproveitamento de melhores oportunidades de diversificação das 
exportações dos países da região para as economias desenvolvidas, 
resultando assim num melhor desempenho da região num contexto 
de crescente intensificação das relações econômicas internacionais. 
Se este ponto era parte das propostas do documento de 1959, 
torna-se um dos pontos centrais na visão cepalina sobre o tema nos 
anos 90, visão esta resumida na idéia do “regionalismo aberto”. Sob 
este conceito, a integração deveria ser conduzida não apenas pelo 
Estado, mas também pelas relações produtivas e tecnológicas entre 
as empresas e pela estratégia de expansão destas no contexto da 
globalização, criando-se assim um processo autônomo de integração, 
processo este que passaria a demandar ações específicas em prol 
da integração.65

Tendo em vista a ausência de solução sobre a compatibilidade das regulamentações 

do GATT/OMC com as organizações internacionais de integração e cooperação 

econômica, a relação entre o regionalismo e o multilateralismo é objeto de grande 

preocupação e discussão, notadamente em função da proliferação de acordos regionais 

internacionais de comércio. Contudo, a lógica do pensamento que autoriza a formação 

de organizações internacionais de integração e cooperação econômica, especialmente as 

regionais, fomenta o desenvolvimento regional, tendo como benefício direto a redução 

de assimetrias e diferenças acentuadas de poder, político e econômico, presentes no 

planeta, especialmente as inerentes ao eixo Norte/Sul. Não podemos nos esquecer das 

observações de Lafer: 

65 BRAGA, Márcio B. Integração econômica regional na América Latina: uma interpretação das contribuições da Cepal. Cadernos 
Prolam/USP. V. 1, jan./dez. 2002. p. 27-28.
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A interação entre uma lógica integradora do espaço mundial e uma 
dinâmica desintegradora e contestadora desta lógica tem muito a ver 
com as realidades de uma “globalização assimétrica”. Esta realça a 
percepção das descontinuidades no sistema internacional, que, de 
um lado, exprimem descompasso entre significado e poderio, e, de 
outro, traduzem um inequívoco déficit de governança do espaço 
no planeta.66

Parece-nos razoável, portanto, pensar em autorização, de forma positiva, de 

formação de organizações internacionais de integração e cooperação econômica, apesar 

da atual permissão da cláusula de habilitação e do artigo XXIV do GATT para se criarem 

zonas de livre comércio e as uniões aduaneiras.

6 À Guisa de Conclusão

Vivemos em um mundo em rápida e constante transformação, no qual os atores e 

agentes econômicos estão em constante busca de novas oportunidades, novos mercados, 

novas tendências e novas aberturas, cujas ações muitas vezes encontram combate com 

as forças dos Estados nacionais isoladamente considerados. Os efeitos advindos do 

fenômeno da globalização acentuam essa tendência. 

Nesse contexto, a integração econômica regional insere-se dentro do quadro de 

um sistema multilateral internacional do comércio, baseado nos normativos fixados pelo 

GATT e, posteriormente, pela OMC.

A construção normativa do sistema multilateral de comércio registrou, de certo 

modo, uma evolução paradoxal: de um lado, reforçaram-se dos princípios tradicionais, 

inscritos na cláusula da nação mais favorecida, de tratamento nacional, reciprocidade, 

transparência e igualdade de direitos e de obrigações, o último temperado parcialmente 

pelo tratamento diferencial e mais favorável às partes contratantes menos desenvolvidas. 

De outro, houve o aprofundamento e a disseminação do acordos regionais bi ou 

multilaterais, muitas vezes arranjos geograficamente restritos, que poderiam ofender 

à cláusula citada, mas que, em virtude do advento da cláusula de habilitação, restou 

viabilizado um contexto favorável para os acordos regionais internacionais poderem ser 

adotados por países em desenvolvimento.

Colamos lição de Wagner Pralon Mancuso e Amâncio Jorge de Oliveira, que apontam 

as questões em que o Brasil se envolveu durante as negociações para a implantação da 

Área de Livre Comércio das Américas (Alca):

66 LAFER, Celso, A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira: passado, presente e futuro. São Paulo: 
Perspectiva, 2001. p. 109-110.
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Os anos 1990 também foram marcados pelo engajamento do Brasil 
em vários processos de negociações internacionais, durante os quais 
se destaca o processo de negociação da Área de Livre Comércio 
das Américas (Alca). A integração hemisférica significaria um 
segundo choque de liberalização comercial, cujo impacto sobre as 
atividades empresariais nacionais dificilmente pode ser subestimado. 
Naturalmente, o efeito da integração hemisférica seria heterogêneo. 
Para segmentos empresariais internacionalmente competitivos, 
a ampliação da abertura no âmbito da Alca traria oportunidades 
de ganhos, tais como acesso a novos mercados, ampliação de 
escalas de produção, dentre outros. A situação seria inversa, 
entretanto, para os segmentos que possuem sérias deficiências 
concorrenciais, para os quais o aumento da abertura comercial e das 
importações ocasionaria riscos de perdas, com graves conseqüências 
previsíveis de fechamento de empresas, aquisições e desemprego.67

Devemos identificar nas organizações internacionais de integração e cooperação 

econômica fatores e indícios fomentadores do progresso e do desenvolvimento, 

enquanto as exceções à cláusula da nação mais favorecida, consubstanciadas no artigo 

XXIV e na cláusula de habilitação, podem permitir, local e pontualmente, processos de 

industrialização e crescimento de economias de Estados nacionais não desenvolvidos 

– na esteira, inclusive, dos pensamentos cepalinos, notadamente influenciados pelas 

idéias de Raul Prebisch. Para encerrar este argumento de forma bastante lúcida, 

colamos lição de Friedmann:

Podemos entender que, da diferenciação existente entre 
“coexistência” e “cooperação” nas relações e no direito 
internacional, o princípio segundo o qual “a lei em geral, e 
principalmente, a lei internacional é fundamentalmente um valor 
social estático” é totalmente inadequado para caracterizar a lei 
“cooperativa” internacional em desenvolvimento da organização 
internacional. Esta diferença é um incentivo aos valores e 
interesses da humanidade em luta pela obtenção de objetivos 
comuns. O direito internacional e, em especial, o direito da 
organização internacional, não se restringe hoje em dia ao desejo 
de consolidar a ordem vigente, mas constitui um agente de 
progresso e evolução. Seria quase um absurdo caracterizar as leis 
e instituições em desenvolvimento nas Comunidades Européias, 
por exemplo, como valores sociais essencialmente “estáticos”, ou 
como um instrumento para a preservação do status quo. O Erro 
subjacente desta concepção reside não somente na preocupação 
exclusiva com a predominância de conflitos de poder nacional, 

67 OLIVEIRA, Amâncio Jorge de; MANCUSO, Wagner Pralon. Abertura econômica, empresariado e política: os planos doméstico e 
internacional. Lua Nova, n. 69, 2006, p. 148-149.
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como também na concepção igualmente inadequada da função e 
das atribuições da lei.68

Nas palavras de Celso Lafer, analisando a questão da OMC e regulamentação do 

comércio internacional: 

Se o sistema internacional se transformou e hoje se caracteriza por 
polaridades indefinidas, uma vez que os países não mais se dividem 
em blocos ideológicos Leste/Oeste, tendo igualmente diminuído os 
conflitos de concepção sobre a organização da ordem mundial que 
separavam, através da polaridade Norte/Sul, os países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, isto não quer dizer que não existam vários 
e novos problemas políticos e de segurança, eventualmente 
administráveis por processos regionais de integração, que buscam 
a paz pelo comércio.69

Para interagirmos e transitarmos de forma tranqüila nestes mares, devemos ter 

em mente a emergência de ações proativas lastreadas na necessidade e na mutabilidade 

do mundo em que vivemos. E este é o desafio que nos cabe. Nas palavras de Celso 

Furtado, “o desafio que se coloca no umbral do século XXI é nada menos do que mudar 

o curso da civilização, deslocar o seu eixo da lógica dos meios a serviço da acumulação 

num certo horizonte de tempo para uma lógica dos fins em função do bem-estar social, 

do exercício da liberdade e da cooperação entre os povos.”70

68 FRIEDMANN, Wolfgang, Mudança da estrutura do Direito Internacional. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1971. p. 50.
69 LAFER, op. cit., p. 52-53.
70 FURTADO, Celso. O Capitalismo Global. 7. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. p. 64.
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