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RESUMO 

 

BOSCOLO, A. T. A. C. O Direito do Comércio Internacional e as transformações 

globais. 2020. 105 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2020. 

 

Trata-se de trabalho para verificar as inconsistências existentes entre as 

transformações ocorridas no mundo após a Guerra-Fria e o direito do comércio 

internacional, por meio de seus atores e fontes, na busca por diretrizes que possam torná-

lo mais adequado para o presente e o futuro. Parte-se de um entendimento abrangente do 

Direito do Comércio Internacional, incluindo aspectos públicos e privados. Em seguida, 

identificam-se as transformações globais mais relevantes para o comércio internacional, 

quais sejam: (i) o aumento do número de atores das relações internacionais; (ii) os avanços 

da tecnologia; (iii) as mudanças no modelo de comércio: comércio de serviços e cadeias 

globais de valor; e (iv) a maior relevância dada à proteção de valores. Em seguida, procede-

se à análise dos atores e fontes do direito do comércio internacional diante das 

transformações identificadas, sistematizada da perspectiva dos atores, quais sejam: os 

Estados, as Organizações internacionais, as Empresas e as Organizações Não-

Governamentais; incluindo tanto estes quanto as fontes a eles relacionadas. Por fim, trata-

se da relação entre todos os atores e fontes analisados, a governança global no direito do 

comércio internacional, indicando as diretrizes para um direito do comércio internacional 

mais adequado às transformações globais. 

 

Pavalvras-chave: comércio internacional; estados; organizações internacionais; empresas; 

organizações não-governamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

BOSCOLO, A. T. A. C. International Trade Law and global transformations. 2020. 

105 f. Dissertation (Doctorate) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

This dissertation looks at verifying the inconsistencies between the transformations that 

occurred in the world after the Cold War and the international trade law, through its actors 

and sources, in search for guidelines that can make it more suitable for the present and the 

future. It starts from a comprehensive understanding of international trade law, including 

public and private aspects. Then, the most relevant global transformations for international 

trade are identified, namely: (i) the increase in the number of actors in international 

relations; (ii) advances in technology; (iii) changes in the trade model: trade in services and 

global value chains; and (iv) the greater relevance given to the protection of values. Further, 

we proceed to the analysis of the actors and sources of international trade law based on the 

identified transformations, from the perspective of the actors, namely: States, International 

Organizations, Companies and Non-Governmental Organizations; including both the 

actors and their related sources. Finally, the analysis focus on the relationship among all 

actors and sources, said global governance in international trade law, indicating guidelines 

for making international trade law more suitable to global transformations. 

 

 

Keywords: international trade; states; international organizations; companies; non-

governmental organizations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RIASSUNTO 

 

 

BOSCOLO, A. T. A. C. Diritto del Commercio Internazionale e le trasformazioni 

globali.  2020. 105 f. Tesi (Dottorato) – Facoltà di Giurisprudenza, Università di San Paolo, 

San Paolo, 2020. 

 

 

Questa tesi cerca a verificare le incoerenze tra le trasformazioni avvenute nel mondo dopo 

la Guerra fredda e il diritto del commercio internzionale, attraverso i suoi attori e le sue 

fonti, alla ricerca di linee guida che possano renderlo più adatto al presente e al futuro. 

Quindi, si parte da una comprensione globale del diritto commerciale internazionale, 

compresi gli aspetti pubblici e privati. Vengono doppo identificate le trasformazioni globali 

più rilevanti per il commercio internazionale: (i) l'aumento del numero di attori nelle 

relazioni internazionali; (ii) progressi nella tecnologia; (iii) cambiamenti nel modello 

commerciale: scambi di servizi e catene del valore globali; e (iv) la maggiore rilevanza 

data alla protezione dei valori. Inoltre, procediamo all'analisi degli attori e delle fonti del 

diritto del commercio internzionale sulla base delle trasformazioni identificate, dal punto 

di vista degli attori: Stati, organizzazioni internazionali, imprese e organizzazioni non 

governative; compresi sia gli attori che le relative fonti. Infine, l'analisi si concentra sul 

rapporto tra tutti gli attori e le fonti, la governance globale nel diritto del commercio 

internzionale, indicando linee guida per rendere il diritto commerciale internazionale più 

adatto alle trasformazioni globali. 

 

Parole-chiave: commercio internazionale; stati; organizzazioni internazionali; imprese; 

organizzazioni non governative 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A ideia para a elaboração desta tese surgiu da observação de que cada vez mais o 

mundo passava por mudanças e as normas relativas ao comércio internacional não 

acompanhavam as mudanças da forma necessária. Essas mudanças ocorreram 

principalmente desde o final da Guerra Fria, mas aceleraram nos últimos dez anos, vindo 

à tona nas discussões comerciais de modo cada vez mais frequente. Observe-se, nesse 

sentido, que o Fórum Público da OMC de 2018 e o Fórum Público da OMC de 2019 

trataram do comércio para o futuro, com os temas “Comércio em 2030” e “Fazer o 

comércio avançar: adaptar-se a um mundo em evolução”, respectivamente,1 o que reforça 

a preocupação com as dificuldades enfrentadas. 

Entendi que era preciso estudar o tema para verificar as inconsistências existentes 

entre as transformações ocorridas e o direito do comércio internacional, na busca por 

diretrizes que pudessem torná-lo mais adequado para o comércio internacional atual e 

futuro.  

 Coloquei-me, então, a proposta de buscar quais seriam as principais 

transformações globais, voltadas para o comércio internacional, e identificar maneiras 

como o direito do comércio internacional interage com elas. Escolhi utilizar o método da 

revisão bibliográfica, avaliando também relatórios e textos específicos que trouxessem 

informações da prática comercial. Como seria impossível esgotar todas as formas de 

interação, buscamos priorizar aquelas que entendemos mais relevantes atualmente.  

Para isso, fez-se necessário delimitar a abrangência daquilo que entendemos ser o 

Direito do Comércio Internacional, expressão que possui entendimento não uniforme na 

doutrina.  

Por uma questão de coerência, e para garantir a análise na amplitude necessária, 

optei por um entendimento abrangente da matéria, incluindo aspectos públicos e privados, 

porque caso um lado fosse excluído, parte da relação comercial internacional não estaria 

mais abrangida; resultando em uma avaliação apenas parcial.  

 
1 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Forum Public. 
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A forma que nos pareceu mais clara para a avaliação do efeito das transformações 

foi usar os atores e as fontes do direito do comércio internacional, afinal é por meio da 

interação dos atores que o comércio internacional acontece, envolvido pelas fontes que o 

rege. Nesse contexto, entendi ser o pluralismo pressuposto da análise, como explicarei ao 

longo do texto. 

Em seguida, passei à investigação das transformações globais relevantes para o 

comércio internacional, tendo identificado acontecimentos que sistematizei em quatro, 

para facilitar o entendimento do leitor e a análise que viria: (i) o aumento do número de 

atores das relações internacionais; (ii) os avanços da tecnologia; (iii) as mudanças no 

modelo de comércio: comércio de serviços e cadeias globais de valor; e (iv) a maior 

relevância dada à proteção de valores: direitos humanos e meio ambiente. 

O último passo foi proceder à análise dos atores e fontes do direito do comércio 

internacional diante das transformações identificadas.  

Para isso, foi preciso organizar a forma como a avaliação dos efeitos das 

transformações ocorreria. Utilizar a perspectiva dos atores pareceu-me a mais coerente, vez 

que mais consolidada pela doutrina, de modo que para cada autor seriam abrangidas as 

fontes a ele relativas, bem como, em momento posterior, a forma como todos se 

relacionam, naquilo que se chama de governança global. 

Passemos, assim, ao texto. 
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CONCLUSÃO 
 

 

O direito do comércio internacional, no contexto global atual, para ter uma 

abordagem integral, precisa considerar aspectos públicos e privados, bem como o fato de 

que não é uma disciplina isolada. As transações comerciais internacionais, para serem 

realizadas, desde momento anterior à contratação (investimentos em um determinado ramo 

em determinado estado, criação de empresas, formação de profissionais capacitados, etc), 

até a finalização da relação entre os privados, passam por diversos instrumentos e questões 

jurídicas que são tanto públicas quanto privadas. Portanto, é preciso pensar o arcabouço 

jurídico do comércio internacional abrangendo toda a trajetória da relação comercial 

internacional, pois tudo isso produz efeitos na sua realização. 

 

Nos últimos anos, a sociedade global sofreu diversas transformações e várias delas 

tiveram efeitos no comércio internacional. Consequentemente, pelo fato de direito e 

sociedade serem indissociáveis, o direito do comércio internacional também sofreu efeitos 

de tais transformações. As principais transformações globais com impacto no direito do 

comércio internacional são: (i) o aumento do número de atores das relações internacionais; 

(ii) os avanços da tecnologia; (iii) as mudanças no comércio, especialmente o crescimento 

do comércio de serviços e a criação e utilização das cadeias globais de valor; e (iv) a 

relevância da proteção de valores, que incluem direitos humanos, questões relativas à 

proteção do meio ambiente e redução da desigualdade. Nesse sentido, tendo em mente todo 

o interim necessário para a realização de uma relação comercial internacional, os ajustes e 

o direcionamento das negociações e atividades do direito do comércio internacional devem 

ser direcionados pelas transformações identificadas. 

 

Os Estados, dentro da sua diversidade, precisam estar focados em ajustar seu 

arcabouço normativo interno às necessidades mais urgentes que resultem na melhoria da 

sua participação no comércio internacional. Isso é ferramenta para lidar com a redução da 

desigualdade. Obviamente, nesse sentido, será preciso analisar as desvantagens que podem 

surgir com tal inserção, de modo a, preventivamente, cuidar delas, evitando o 

aprofundamento das desigualdades já existentes. Os temas que exigem maior atenção, de 

modo geral, vão muito além do comércio internacional em si, e envolvem aspectos 

anteriores a ele, que permitem criar uma estrutura suficiente para gerar atrativos da 
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perspectiva internacional, inclusive para a maior participação nas cadeias globais de valor, 

usufruindo de acréscimo de valor agregado.  

 

Somente visando ao desenvolvimento no médio e no longo prazo será possível que 

os países menos desenvolvidos, e também os em desenvolvimento, obtenham conjunto 

estrutural físico e normativo robusto o suficiente para atender às transformações que estão 

se apresentando. Nesse contexto, ressalte-se que é preciso considerar que as transformações 

continuarão ocorrendo e será necessário visar a mecanismos que aceitem-nas sem gerar 

prejuízos ou dificuldades ainda maiores. Ainda, na criação e aplicação dos instrumentos 

normativos, é preciso dosar o grau de restrição imposto, tendo em mente a existência de 

normas não-estatais que existem paralelamente.  

 

Os temas que exigem atenção, de modo geral, são: aprimoramento da infraestrutura, 

educação (especialmente para criar mão de obra apta a lidar com as transformações), meio-

ambiente (envolvendo sustentabilidade e proteção) e inovação tecnológica (abrangendo 

todas as áreas que se entenderem necessárias, desde proteção da propriedade intelectual até 

o incentivo a empresas menores). Alguns estados poderão incluir determinados temas a 

esta lista a depender das necessidades existentes: quanto mais excluídos das relações 

comerciais internacionais eles estiverem, mais temas precisarão de tratamento. Ressalte-se 

que temas técnicos exigem conhecimento técnico para serem tratados, fazendo com que 

estudos e consultas precisem estar presentes quando do tratamento das questões. 

 

O direcionamento pensado para o âmbito interno deve, certamente, estar alinhado 

às inciativas internacionais (incluindo as regionais) nas quais está envolvido, de modo que, 

sempre que possível e viável, deve-se buscar a harmonização dos resultados e a 

cooperação, os quais melhoram a fluência do comércio internacional. Ações internas, em 

um mundo interconectado, produzem efeitos externos. Nesse sentido, a cooperação e a 

busca por harmonização devem nortear a atuação dos estados no cenário internacional 

diante das transformações, seja para a relação entre estados seja para a relação com os 

demais atores envolvidos. Nesse sentido, os estados precisam, cada vez mais, reconhecer 

a importância da atuação dos demais atores nas relações comerciais internacionais, bem 

como as normas por eles produzidas, pois elas também são relevantes para o 

funcionamento do comércio internacional.  
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As Organizações Internacionais, por serem compostas por estados, convivem com 

a diversidade de interesses existentes entre eles e absorvem muitas das suas dificuldades.  

Assim, quanto maior a diversidade de interesses existentes, maiores as dificuldades que 

serão enfrentadas. Nesse sentido, a forma como o processo decisório da organização é 

estruturado, bem como a sua estrutura de forma geral, resultarão em maiores ou menores 

dificuldades diante da divergência de interesses. Quanto menos oposições o processo 

decisório aceita, mais difícil lidar com a diversidade de interesses. Ainda, a maior 

complexidade dos temas que precisam ser tratados é um fator que dificulta a tomada de 

decisões. A forma, porém, de solucionar os impasses dentro das organizações está na mão 

dos seus membros, vez que interferências externas não são autorizadas pelos tratados 

constitutivos, normalmente. Também não é possível que o secretariado ou quaisquer 

divisões internas compostas por funcionários independentes imponham soluções para 

impasses. É preciso cumprir as previsões dos tratados existentes para obter as soluções, 

mesmo que elas representem chegar a um acordo para mudar as regras existentes. Por isso, 

reforça-se o entendimento de que a busca por cooperação e harmonização deve guiar as 

atuações estatais. Os membros das organizações internacionais são os responsáveis pelas 

suas decisões. Portanto, tanto para a sugestão das mudanças quanto para a sua aceitação, 

especialmente para aqueles que terão algo a perder com a sua realização, é preciso ceder 

em benefício da coletividade. Ainda sobre a tomada de decisões, a busca por maior 

equilíbrio de poder é algo que precisa ser discutido cada vez mais, no sentido de melhorar 

os déficits existentes.  

 

Iniciativas paralelas podem tanto ajudar quanto prejudicar as organizações 

internacionais. Ajudam quando funcionam como meio de avançar em questões que estão 

sendo tratadas em âmbito global, facilitando a solução conjunta; mas dificultam ao criar 

iniciativas concorrentes que afastam os estados-membros do cumprimento do previsto de 

forma global, excluem não participantes e aumentam a desigualdade. Por isso, sempre que 

possível, é importante valorizar as iniciativas globais existentes. Não se está, com isso, 

desprezando as iniciativas regionais. Trata-se apenas de usufruir do benefício de tratar 

globalmente dos temas que exigem este tratamento quando isso for possível e 

recomendado. As iniciativas regionais podem e devem ser mantidas no contexto em que 

são tidas como relevantes, em coerência com as globais. 
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Em relação aos instrumentos produzidos pelas organizações internacionais, alguns 

temas devem merecer especial atenção pela relevância que têm crescentemente assumido 

diante das transformações. São eles a tecnologia e a proteção de valores (incluindo meio 

ambiente e direitos humanos). O tratamento de tais temas exige estudo específico e a 

participação de especialistas, bem como daqueles a quem os instrumentos serão 

endereçados, o que inclui o setor privado, além de gerar preocupação com a transparência 

e a representatividade na sua elaboração. O estudo para a elaboração de instrumentos deve, 

então, considerar o conjunto normativo previamente existente, de modo a avaliar quais os 

temas que precisam ser abrangidos, qual o melhor tipo de instrumento para fazê-lo, bem 

como a coerência com os textos anteriores. A excessiva multiplicação de instrumentos deve 

ser evitada. Como já afirmamos anteriormente,  em temas que podem sofrer rápidas 

mudanças, como, por exemplo, os relativos tecnologia, é preciso avaliar tanto a dificuldade 

de constantes atualizações dos instrumentos quanto a necessidade de acompanhar as 

evoluções. Considerando conjunto temático mais abrangente e a constante necessidade de 

tratamento de temas decorrentes das transformações pelas quais o mundo passa, entende-

se que manter instrumentos já existentes evita a dificuldade de novos acordos, facilita a 

interpretação por meio do histórico existente e favorece a alocação  dos recursos 

disponíveis, que são limitados.  Por outro lado, pode não tratar do tema da forma necessária 

e impedir que sejam atingidos os resultados almejados. Assim, o aproveitamento dos textos 

existentes deve ser feito sempre que possível, tendo em consideração para esta análise 

aspectos relativos a definições terminológicas, essenciais para qualquer texto jurídico e o 

atingimento do resultado buscado, para que a fluência do comércio internacional seja 

beneficiada, assim como a redução dos problemas nele existentes. 

 

As empresas, por sua vez, têm apresentado crescente relevância no comércio 

internacional, especialmente pelo aumento do seu poder, vez que controlam diversos 

aspectos relativos à tecnologia. Esse aumento de poder reflete na importância que os 

instrumentos normativos por elas produzidos exercem no comércio internacional. Some-se 

a isso a influência sobre o ente estatal existente em diversos casos, incluindo produção 

normativa e defesa de interesses em âmbito internacional. 
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A forma de atuação das empresas ao longo do tempo, bem como as tranformações 

dai decorrentes também são relevantes para o direito do comércio internacional. Conforme 

identificado dentre as transformações globais, a formação das cadeias globais de valor, e a 

crescente importância dos serviços e de sua participação no comércio são fatores que 

exigem novas transformações, incluindo o arcabouço jurídico.  O tamanho das empresas e 

o poder decorrente disso também é fator que merece atenção, tanto para evitar prejuizos, 

quanto para permitir a diferenciação das pequenas e médias empresas, que mercem 

tratamento específico em benefício de sua maior inserção no comércio internacional e da 

maior possibilidade de participar de etapas que produzam valor agregado nas cadeias. 

 

Da mesma forma que o arcabouço jurídico estatal influencia a participação nas 

cadeias globais de valor, é preciso atentar para as transformações que elas geram, 

especialmente no âmbito privado. Trata-se dos padrões privados, que no contexto das 

cadeias globais de valor podem facilitar a padronização dos processos produtivos. Ainda, 

podem ser utilizados para atender a anseios dos consumidores ou da empresa, na busca por 

maior proteção de valores. Todavia, esses mesmos padrões podem dificultar a integração 

de novas empresas nas cadeias, especialmente as menores.  

 

Outro aspecto importante diz respeito aos contratos que regem as relações das 

cadeias: eles precisam ser coerentes entre si para evitar inconsistencias e dificuldades 

posteriores, inclusive para solução de controvérsias. Sobre os contratos internacionais de 

comércio, de modo geral, o que se observa é que as transformações resultam em mudanças 

temáticas ou de meios utilizados para formação e demais etapas. A preocupação relativa 

ao tratamento normativo que deve ser dado a este tema, da perspectiva estatal, nacional ou 

internacional, é semelhante àquela trazida em relação às organizações internacionais: evitar 

multiplicidade normativa desnecessária, tendo como base de análise as definições dos 

termos importantes. Da perspectiva privada, como já acontece, quando as empresas 

entendem necessário, ciram novos modelos, que, diante da prática, serão mantidos ou 

substituídos, conforme as próprias empresas entenderem preciso, até se firmarem, dando 

origem, posteriormente, àqueles que serão sistematizados, e eventualmente ajustados, pelas 

organizações não-governamentais como modelos.  
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Ainda, a proteção de valores é algo que deve ser cada vez mais almejada pelas 

empresas, exitindo iniciativas que incentivam esse tipo de preocupação, tanto externas 

quanto internas, alem de mudanças nas áreas de atuação. Apesar de válidas no sentido de 

promover a consciência da proteção e incentivar outras iniciativas, é preciso focar em 

esforços que tenham cada vez mais efetividade na proteção.  

 

Também no contexto do aumento de atores nas relações internacionais, as ONGs 

tiveram significativo aumento na participação internacional, tendo ganhado espaço diante 

das dificuldades de avanço normativo no âmbito público e dos avanços tecnológicos. 

Atuam realizando pressão em estados e organizações internacionais na busca de interesses 

da sociedade, de conjuntos de empresas e elaborando instrumentos normativos. Em relação 

à representação da sociedade e dos conjuntos de empresas, ela só é efetiva para aqueles 

que forem membros delas, ressaltando-se a importância da transparência para esse tipo de 

representação. Podem também atuar na cooperação com organizações internacionais na 

busca por soluções para os impasses existentes. 

 

No que diz respeito aos instrumentos normativos elaborados, estes visam a auxiliar 

a realização do comércio internacional, o que, na maior parte das vezes, corresponde à 

sistematização de intrumentos elaborados pelas empresas, tais como usos do comércio 

internacional e contratos. Em relação a esse trabalho de sistematização, destaque-se aquele 

feito em relação aos padrões privados, que podem ser entendidos como usos do comércio 

internacional sempre que visarem a tratar de modo uniforme problemas específicos 

atrelados às operações econômicas e forem sistematizados pelas ONGs com essa função. 

Os padrões privados, de forma simplificada, podem ser divididos em padrões de processo, 

padrões de consumo e padrões sistematizados, de modo que os dois primeiros podem vir a 

ser chamados de sistematizados quando e se o forem. 

 

A questão dos padrões privados tem gerado discussões em relação à sua 

obrigatoriedade, vez que se desrespeitados implicam exclusão ou ao menos dificuldade de 

participação nas relações comerciais que os exigem. Trata-se de tema que exige tratamento 

cuidadoso e pautado nas dificuldades advindas da interação entre o âmbito público e o 

âmbito privado do comércio internacional, vez que abusos existentes na atuação privada 

precisam ser evitados. Quaisquer intervenções públicas na produção privada de normas 
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precisa considerar a existência de uma lógica própria do comércio internacional, 

expressada por meio da lex mercatoria. Vincular normas provenientes de autorregulação a 

iniciativas atreladas ao Estado, bem como tratá-las como se iguais fossem, pode gerar 

restrições exacerbadas e desnecessárias ao setor privado. Uma possibilidade nesse sentido 

seria de que eventuais abusos na utilização de padrões privados possam ser controlados por 

autoridades de defesa da concorrência quando se entender que a sua utilização estaria 

prejudicando o bom funcionamento do mercado. É preciso buscar o equilíbrio entre o 

âmbito publico e o privado, de modo a evitar abusos e ao mesmo tempo permitir a fluência 

das relações comerciais sem impor barreiras desnecessárias, e sem esquecer da importância 

da efetiva proteção de valores, especialmente aqueles ambientais e relativos aos direitos 

humanos.  

 

Apesar da análise ter sido sistematizada da perspectiva dos atores, a realidade 

encontrada no funcionamento do comércio internacional envolve todos os atores e os 

instrumentos normativos por eles produzidos existindo simultaneamente. Assim, é preciso 

buscar que toda a interação aconteça de forma harmônica, evitando inconsistências. Trata-

se da busca pela governança global no direito do comércio internacional, que tem nas 

dificuldades colocadas pelas transformações globais seus déficits.   

 

A forma com que os atores conseguirem lidar com os déficits daqui em diante 

indicará os rumos do comércio internacional para os próximos anos, bem como os efeitos 

para além do comércio internacional que o tratamento trará. Nesse sentido, quanto mais os 

atores reconhecerem as atividades realizadas pelos outros e souberem dosar a forma com 

que os âmbitos publico e privado interagem, melhor será o resultado. Desde os primórdios 

do direito do comércio internacional se verifica essa interação e o cenário que se desenha 

mostra que assim deve continuar: a lex mercatoria continua existindo, com ajustes de 

conteúdo conforme as transformações ocorrem, juntamente com o arcabouço jurídico 

estatal, que, quanto mais dificuldade encontra para abranger os novos temas, mais abre 

espaço para a atuação privada paralela.  
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