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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar e analisar objetivamente a 

participação brasileira no Sistema de Solução de Controvérsias da Organização 

Mundial do Comércio, buscando entender os motivos da importância dada a esse 

instituto por parte do governo brasileiro, durante as primeiras décadas do século 

XXI. Neste contexto, buscou-se observar a evolução deste sistema ao largo da 

história, demonstrando as particularidades de sua construção, e como as mesmas o 

levaram a tomar o molde que hoje se apresenta. Propõe-se ainda analisar os 

desafios apresentados ao Brasil para se adaptar a este sistema bem como as 

transformações necessárias para tornar-se competente a frente do mesmo. 

Doravante, mediante ao estudo dos dois principais casos concretos brasileiros, 

determinar os ganhos e perdas advindos, e assim, verificar se este sistema permite 

uma maior equidade entre o Brasil e países desenvolvidos dentro do sistema 

comercial internacional. 

 

Palavras-chave: Comércio Internacional; Organização Mundial do Comérico; 

Organismos Internacionais; Sistema de Solução de Controvérsias; Direito do 

Comércio Internacional. 

  



ABSTRACT 

 

This essay has as its scope to objectively analyze and to study the Brazilian 

participation on the World Trade Organization’s Dispute Settlement System, aiming 

to understand the motives behind the importance given to it by the Brazilian govern-

ment, during the first decades of the XXI century. Accordingly, it seeks to remark the 

evolution of this system across the history, showing the idiosyncrasies of its formula-

tion and how they are shaped into what it has become today. Also pursuits to take a 

look into the challenges presented to Brazil to adapt to the system, as well the 

changes needed to become suited to face it. Henceforth, through study of the two 

main Brazilian cases, ascertain the coming losses and the gains, and therefore, veri-

fy if this system allows a larger equity between Brazil and the developed countries 

inside the international trade system.  

 

Keywords: International trade; World Trade Organization; International organiza-

tions; Dispute Settlement System; International Trade Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial do Comércio enfrenta uma grave crise institucional, muito 

pela queda na sua capacidade negociadora, observada por uma tendência muito mais 

voltada as negociações bilaterais, possivelmente consequente das falhas em cumprir os 

objetivos estabelecidos na Rodada de Doha. Entretanto, o seu arcabouço institucional 

ainda representa um importante pilar político-econômico do comércio exterior, 

principalmente por seu sistema de solução de controvérsias e sua capacidade resolver 

litígios comerciais, e atribui um relevante papel no sistema multilateral comercial. 

A importância do sistema de solução de controvérsias para a esfera do comércio 

multilateral é ressaltada por Renato Ruggiero1, diretor geral da OMC no período de 1995- 

1999, que em pronunciamento em 1997 coloca: 

 

“Nenhuma análise das conquistas da OMC estaria completa sem mencionar o Sistema de 

Solução de Controvérsias, que é, de muitas formas, o pilar central do sistema de comércio multilateral 

e a contribuição mais especial da OMC para a estabilidade da economia global.” 

 

O sistema de solução de controvérsia obedece a uma lógica estrutural definida 

doutrinariamente como quasi-judicial2, de forma que o sistema obedece uma série 

características que dão aspecto judicial, conforme explica Hugo Johan Wery3: “Entende-

se a proximidade de um modelo judicial por suas características: competência sobre 

matérias pré-definidas; membros não escolhidos pelas partes; especialização; 

neutralidade; possibilidade de apelação.”  

Ao passo que apesar das características, o sistema não possui um caráter 

coercitivo, suas decisões não são obrigatórias, já que as decisões e sanções são 

aplicadas de acordo com a vontade dos países membros, apesar disto, o sistema conta 

com uma grande efetividade devido a qualidades como a obrigatoriedade automática, a 

possibilidade de retaliação e o consenso inverso. 

Isto posto, um dos maiores desafios brasileiro neste século foi o de estender sua 

participação de um mero interlocutor passivo nas negociações para se tornar um dos 

principais atores do comércio internacional. A principal mudança visando este objetivo foi 

uma crescente atenção para o sistema judicial da OMC, o que objetivamente tornou o 

                                                           
1  BARRAL, Welber. O Brasil e o Protecionismo. p. 163 
2 Definição cunhada por Claus-Dieter Ehlermann, ex-membro do Órgão de Apelação da OMC  
3 WERY, Hugo Johan Silverio. Enforcement das decisões da OMC p.22 
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Brasil com uma participação neste sistema superior ao que de fato economicamente 

representa no plano comercial internacional. 

O caminho trilhado não foi fácil, primeiramente porque o Brasil, ao início da OMC 

em 1995, estava se recuperando de um período de grande turbulência política e se 

encontrava em profunda crise econômica, e consequentemente, não havia qualquer 

perspectiva de maior engajamento nas negociações ou de qualquer protagonismo no 

futuro próximo, aliado a um protecionismo econômico herdado do regime ditatorial militar 

que, por conta da crise financeira, se mostrava difícil de mudar em vista de acompanhar 

os objetivos de abertura econômica estabelecidos pela OMC. 

No entanto, apesar das perspectivas negativas, a trajetória brasileira até aqui foi 

considerada por boa parte dos analistas como de um enorme sucesso, com vitórias 

importantes e assumindo parte em um grande número de demandas, assumindo então 

um papel importante em sua política externa. 

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é determinar o papel do sistema 

de solução de controvérsias na política externa brasileira, e a evolução da participação 

brasileira do mesmo para entender como foi a caminhada do Brasil para o que é hoje. 

Este trabalho é dividido em 5 capítulos, o primeiro trata do histórico da OMC, 

desde o início da concepção de um esboço de sistema multilateral de comércio ao final da 

segunda guerra, até os eventos que ajudaram a fundar a OMC. Entende-se que a 

necessidade de se introduzir esse momento histórico se faz importante pois compreender 

a história ajuda a entender o momento atual em que vive o órgão. Também se demonstra 

neste primeiro capítulo, a evolução gradual que tomou a solução de controvérsias na 

organização. 

Em um segundo capítulo, demonstra-se como funciona o sistema de solução de 

controvérsias, suas instituições, seus procedimentos e como fundamenta e implementa 

suas decisões. Claramente, entender como funciona esse sistema facilita a análise da 

trajetória brasileira no mesmo, bem como ajuda a entender o caminho escolhido pelo 

Brasil no âmbito multilateral e suas consequências. 

O terceiro capítulo trata exclusivamente do caminho brasileiro pelo na OMC, as 

mudanças necessárias para conquistar avanços no sistema multilateral e como seu 

ativismo judicial foi fundamental para o país conquistar avanços que anteriormente não 

conseguia. 

O quarto e quinto capítulo tratam de estudos de casos famosos do Brasil na OMC, 

cujo a vitória brasileira representou grandes avanços para o Brasil, tanto em sua esfera 
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política (pois consolidou uma relevância no sistema multilateral que não tinha) quanto no 

plano econômico. O caso do algodão foi considerado uma grande conquista para o Brasil, 

tanto por sua dificuldade em quebrar uma seção tradicionalmente protecionista da 

economia americana, quanto por todo arcabouço institucional presente na época, ainda 

desacostumado a enfrentar tais desafios.  

O segundo caso é o caso do açúcar, que, a despeito das dificuldades serem 

semelhantes, apresentou um desfecho exemplar de funcionamento do sistema. 
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2. HISTÓRICO 

 

A Organização Mundial do Comércio surgiu da ideia de uma organização que 

servisse de base para as negociações entre as nações, auxiliasse na abertura dos 

mercados nacionais, regulamentasse o comércio, liberasse barreiras tarifárias e 

oferecesse soluções para eventuais disputas e controvérsias que tais negociações 

poderiam gerar.  

Essa ideia inicial começou a ser construída ao fim da Segunda Guerra Mundial, 

contexto onde a conjuntura política internacional começou a tomar um rumo inédito em 

relação a integração da comunidade internacional, com a Conferência de Yalta, a criação 

da ONU (Organização das Nações Unidas) em São Francisco (California – Estados 

Unidos), o momento era propício para uma maior organização comercial na comunidade 

internacional. 

Em decorrência da devastação econômica causada pelo conflito, juntamente com 

a incrível dificuldade que enfrentava as negociações comerciais em âmbito transnacional, 

causada, principalmente, por medidas protecionistas implantadas no final da década de 

20 resultantes do crash da bolsa de Nova York em 1929, as potências capitalistas então 

reuniram-se ao final da Segunda Guerra em um encontro histórico conhecido como a 

Conferência de Bretton - Woods. 

As bases da estruturação institucional financeira mundial foram estabelecidas 

neste encontro, colocando como fundação as organizações internacionais. Neste 

encontro, foram idealizadas três instituições: O Fundo Monetário Internacional, órgão 

criado para auxiliar a reconstrução financeira dos países atingidos pela guerra; O Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), concebido para fornecer 

empréstimos para auxiliar no desenvolvimento econômico dos países menos 

desenvolvidos e a Organização Internacional de Comércio (OIC, do inglês International 

Trade Organization), esboço do que seria a OMC atual. 

Apesar de a conferência ter sido idealizada pelos Estados Unidos, a Organização 

Internacional de Comércio falhou em ser aceita pelo congresso norte americano. Em seu 

lugar, as negociações da Rodada de Genebra celebraram o Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio, mas conhecido como GATT (do inglês, General Agreement of Tariffs and 

Trade). Este acordo funcionava mais como um foro de negociações para a redução de 

tarifas alfandegárias e concessões comerciais, funcionando com rodadas regulares para 

discussão dessas medidas. A princípio sua aplicação era temporária, pois o objetivo 
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principal era a criação de uma organização mundial que facilitasse o comércio 

internacional, apesar destas características o acordo teve vigência por 21 anos, 

cumprindo bem sua função de facilitar a abertura dos mercados internacionais e promover 

maior diálogo (no âmbito econômico) na comunidade internacional. 

  No âmbito judicial, não existia no GATT um sistema de solução de controvérsias, 

as eventuais divergências, segundo o acordo original estabelecia, deveriam ser resolvidas 

diplomaticamente. Segundo consta os seguintes artigos: 

 

“Article XXII – Paragraph 2. The CONTRACTING PARTIES may, at the request of a contracting 

party, consult with any contracting party or parties in respect of any matter for  which it has not 

been possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1.” 

 

“Article XXIII – Paragraph 3. If no satisfactory adjustment is effected between the contracting par-

ties concerned within a reasonable time, or if the difficulty is of the type described in paragraph 1 

(c) of this Article, the matter may be referred to the CONTRACTING PARTIES. The CONTRACT-

ING PARTIES shall promptly investigate any matter so referred to them and shall make appropriate 

recommendations to the contracting parties which they consider to be concerned, or give a ruling 

on the matter, as appropriate.The CONTRACTING PARTIES may consult with contracting parties, 

with the Economic and Social Council of the United Nations and with any appropriate inter-

governmental organization in cases where they consider such consultation necessary. If the CON-

TRACTING PARTIES consider that the circumstances are serious enough to justify such action, 

they may authorize a contracting party or parties to suspend the application to any other contract-

ing party or parties of such concessions or other obligations under this Agreement as they deter-

mine to be appropriate in the circumstances. If the application to any contracting party of any con-

cession or other obligation is in fact suspended, that contracting party shall then be free, not later 

than sixty days after such action is taken, to give written notice to the Executive Secretary¹ to the 

CONTRACTING PARTIES of its intention to withdraw from this Agreement and such withdrawal 

shall take effect upon the sixtieth day following the day on which such notice is received by him.”  

 

Enquanto o artigo XXII, parágrafo 2º, ratifica a solução diplomática para os 

conflitos, o artigo XXIII por sua vez, dá uma série de alternativas para as divergências 

mais complexas, onde sugere a investigação e recomendação de qualquer assunto que 

possa suscitar qualquer controvérsia ou dúvida, a consulta a outros países ou até mesmo 

ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, e, se a seriedade da controvérsia 

assim exigir, suspender quaisquer obrigações ou concessões das partes contratantes, a 

depender das circunstâncias da situação. 
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Por partes contratantes (como elenca o texto acima, CONTRACTING PARTIES), 

entende-se os países signatários do GATT, que formavam o órgão superior do acordo, 

possuindo amplos poderes, assumindo em conjunto funções legislativas e judiciais.  

No entanto, diversas tentativas se deram de se implantar um mecanismo judicial. 

A princípio, com base nos referidos artigos XXII e XXIII, deram início a criação de grupos 

de trabalho onde se apresentavam as reclamações e dúvidas das partes contratantes. 

Nos anos seguintes o modelo evoluiu para um sistema onde as reclamações eram 

apresentadas a um painel composto de três membros, que elaborava um relatório ao 

Conselho de Representantes do GATT. Esse Conselho era aberto as partes, podendo 

fazer parte qualquer membro que se dispusesse a aceitar e arcar com as 

responsabilidades da função. 

Este sistema, todavia, era extremamente frágil, uma vez que necessitava de um 

consenso entre todas as partes contratantes a respeito da instauração do painel e sobre 

seu relatório final, possibilitando a parte reclamada o bloqueio de sua instalação. 

Os países signatários se reuniam em rodadas de negociações, cujo objetivo 

principal era a redução de barreiras tarifárias. Foram no total 8 rodadas sobre a vigência 

deste acordo – Genebra, Suíça (1947); Annecy, França (1949); Torqay, Reino Unido 

(1950 -1951); Genebra (1956); “Dillon”, Genebra (1960-1962); “Kennedy”, Genebra (1964-

1967), Tóquio, Japão (1974-1979) e a última em Punta del Este, Uruguai (1986-1994)4.  

A Rodada de Tóquio representou um marco nas negociações sob a vigência do 

GATT, uma vez que as mesmas abordaram aspectos para além de tarifas de importação, 

assuntos como a redução de barreiras não-tarifárias, regras com relação a 

implementação de medidas de salvaguardas (medidas temporárias para proteção da 

indústria interna contra o aumento de importações), tratou-se também sobre exportações 

agrícolas. 

Em realidade, muitos creem que a Rodada de Tóquio foi fracassada, apesar da 

amplitude dos temas tratados poucos acordos foram firmados. Com relação as reduções 

de barreiras não-tarifárias os acordos se resumiram a acordos multilaterais separados, 

cujo os integrantes eram em sua maioria, países desenvolvidos5, enquanto as 

negociações sobre subsídios agrícolas e medidas de salvaguardas ficaram apenas no 

                                                           
4 RÊGO, Elba Cristina. Do GATT à OMC: O que mudou, como funciona e para onde caminha o 
Sistema Multilateral de Comércio. 
5 CROOME,John. Reshaping the world trade system: a history of the Uruguay Round p. 2 
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plano do diálogo, sem nenhum acordo concretizado e apenas promessas de conversas 

futuras. 

A respeito da discussão de tarifas de importação de modo geral, a negociação foi 

complicada, em grande parte devido a recessão econômica vivida na época, e o 

progressivo fechamento das economias globais favoreceram a impressão de que o 

modelo original do acordo não satisfazia os interesses das partes. 

 

2.1 RODADA DO URUGUAI 

 

A Rodada do Uruguai determinou o começo de uma organização internacional 

para gerir acordos e regulamentar o comércio, incorporando tudo o que já tinha sido 

produzido pelo GATT. 

Os preparativos para a rodada levaram quatro anos para serem concluídos, ainda 

mais sete para a negociação ser finalizada. Instaurada em meio a uma desconfiança 

generalizada por parte das nações organizadoras devido ao relativo fracasso nas 

negociações da última rodada. O Uruguai foi escolhido como palco para as negociações 

afim de ter o apoio total das nações subdesenvolvidas para a iniciação de novas 

negociações6. 

As dificuldades se apresentaram logo no início das negociações para a decisão 

da Rodada, uma vez que os países desenvolvidos queriam ampliar os temas abordados 

na rodada, incluindo o setor de serviços e propriedade intelectual nas negociações, já 

alguns países em desenvolvimento formaram um bloco mais conservador ( a frente deste 

bloco, estavam Argentina, Brasil, Cuba, Egito, Nicarágua, Nigéria, Peru, Tanzânia, e a 

antiga Iugoslávia) nas negociações, colocando que a proposta dos países estava 

ultrapassando as competências do acordo original do GATT. Este grupo, por sua vez, 

tinha interesse em uma negociação mais objetiva nos acordos agrícolas, o que era fora do 

interesse principalmente da União Europeia (que havia, após muito esforço, finalmente 

chegado a um acordo comum com seus membros nessa matéria e um acordo no âmbito 

do GATT alteraria toda o trabalho realizado) e os Estados Unidos (que se beneficiavam 

dos subsídios agrícolas para proteger a produção agrícola interna).  

Esse contexto demonstra como as negociações foram complicadas, com 

interesses opostos dividindo os países participantes logo nos preparativos para a Rodada, 

                                                           
6 CROOME, John p.2 
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juntamente com um hercúleo esforço coletivo final para chegar a um acordo onde 

demandas tão opostas pudessem se satisfazer. 

As negociações iniciais da Rodada em Montevidéu não previam tantos avanços, 

tanto que ao final da rodada uma nova organização foi criada para acomodar assuntos 

que já não se satisfaziam com a presente estrutura do GATT. Se faz válido ressaltar que 

o GATT não desapareceu com o Acordo Constitutivo da OMC, ele simplesmente foi 

incorporado ao acordo para manter em uma mesma estrutura todos os outros acordos 

formados nas Rodadas anteriores, bem como os avanços desta. 

Resumidamente, os avanços conquistados ao final da Rodada foram os 

seguintes:  

- GATT 1994: Foram modificados os textos interpretativos de diversos artigos 

presentes no acordo original, constituindo a versão definitiva do mesmo; 

- Protocolo de Marrakesh: O protocolo final abrange todos os acordos sob a tutela do 

GATT até o presente momento; 

- Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS): O acordo sobre serviços era 

ambição antiga das negociações do GATT, definindo regras e princípios para a 

comercialização internacional de serviços; 

- Acordo sobre aspectos dos Direitos da Propriedades Intelectuais (TRIPs): Também 

um desejo antigo dos países desenvolvidos nas negociações, a regulamentação 

multilateral dos direitos de propriedade intelectual foi um dos avanços da Rodada do 

Uruguai, e tem como objetivo estabelecer um conjunto de normas de proteção à 

propriedade intelectual a serem adotadas pelos países membros; 

- Acordo sobre Salvaguardas: Estabelece uma padronização nas salvaguardas, 

medidas de emergência para a proteção de indústrias nacionais adotadas quando 

há um exponente aumento de importações.  Um dos principais objetivos deste 

acordo era estabelecer a proibição das medidas de “zona cinzenta”, que são 

“acordos de restrições ‘voluntárias’ à exportação em produtos como carros, aço e 

semicondutores”7; 

- Demais acordos comerciais: Considerados avanços importantes, que também 

compuseram o arcabouço legal da futura OMC, acordos como o Acordo sobre 

Têxteis e Confecções, acordo regulatório da área que dá proteção as indústrias 

nacionais; Acordo sobre Medidas Antidumping, dumping é uma prática utilizada por 

                                                           
7 WTO – https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm 
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indústrias que, ao comercializar internacionalmente seus produtos, reduzem os 

preços dos produtos para abaixo do seu valor real, destruindo as industrias das 

nações a qual importam, conseguindo assim monopólio do seguimento no mercado; 

Acordo sobre Agricultura, ambição antiga do Brasil nas negociações do GATT, criou 

um marco regulatório na área, facilitando o acesso aos mercados tornar barreiras 

não-tarifárias em tarifárias, e impondo uma obrigação de diminuição periódica aos 

países membros colocando um compromisso aos países para a redução de 

subsídios. 

Por fim, o maior avanço da Rodada foi um novo passo na institucionalização do 

sistema multilateral de comércio, com a criação da OMC pela assinatura do seu Acordo 

Constitutivo, órgão bem mais abrangente e efetivo que o GATT. A OMC possui 3 acordos 

principais, o GATT, o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS), e o Acordo 

sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), e outros acordos 

menores complementares8, conta com um sistema de single undertaking, onde todos os 

países membros são obrigados a assinar todos os acordos que integram o órgão, com 

exceção dos acordos plurilaterais, diferentemente do sistema do GATT onde cada país 

poderia escolher os acordos que visava integrar. 

A nova instituição herdou os princípios fundamentais do GATT, como o princípio 

da nação mais favorecida, que determina que benefícios concedidos por uma nação a 

outra devem ser estendidos aos outros países-membros, e o princípio do tratamento 

nacional, que coloca que os produtos importados devem receber o mesmo tratamento 

jurídico que produtos nacionais9. 

A organização estrutural da OMC é moldada a partir da Conferência Ministerial, 

que encabeça a organização, composta por representantes dos países membros, e é 

responsável pelas tomadas de decisão da OMC, se reunindo a cada dois anos debatendo 

principalmente os temas acordados na rodada de negociação vigente. Abaixo da 

Conferência o órgão é chefiado pelo Conselho Geral, também formado por representantes 

dos países membros do órgão e tem a função de gestão diária da organização. Auxiliando 

o Conselho existem outros três conselhos criados para supervisionar os principais 

acordos: O Conselho de Comércio de Mercadorias, Conselho do Comércio de Serviços e 

o Conselho dos Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual. Subordinadamente à 

OMC, existe uma série de Comitês específicos vinculados aos Conselhos maiores que 

                                                           
8 BARRAL, Welber Solução de Controvérsias na Organização Mundial do Comércio p. 22  
9 BARRAL, Welber p.22 
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tratam de acordos menores ou de temas característicos. O âmbito administrativo da 

organização é função do Secretariado chefiado pelo Diretor-Geral, nomeado pela 

Conferência Ministerial.  

Paralelamente ao Conselho Geral, o Órgão de Solução de Controvérsia (Dispute 

Settlement Body - OSC) chefia o sistema de solução de controvérsias da OMC, composto 

por representantes de todos os países integrantes, é responsável pela decisão de litígios 

entre países membros. Considerado um dos mais importantes avanços da Rodada do 

Uruguai, avançou muito em relação aos procedimentos do GATT, especialmente em 

questões de eficácia e previsibilidade, aumentando especialmente o número de casos em 

relação ao mesmo, sendo que na esfera do GATT houveram apenas 207 casos nos seus 

47 anos de vigência, enquanto o sistema da OMC, até 2016, possui 514 casos em apenas 

21 anos de existência.  

Keisuke Iida destaca quatro características fundamentais que destacam as 

evoluções do novo sistema em relação ao praticado no GATT10. A primeira característica 

é a adoção automática das decisões do órgão, com a mudança para uma regra de 

consenso negativo passou a necessitar de consenso para negar a formação de um painel 

ou rejeitar uma decisão. Isso dá mais seguridade as decisões, pois dá aos institutos 

decisórios do OSC a última palavra nas decisões, impedindo que uma eventual 

discordância com a decisão de um país impeça o prosseguimento da demanda. Além 

disso, as decisões são independentes das partes da OMC, não seguindo interesses 

particulares, e cria precedentes para novas demandas. Adicionando a esta característica, 

a ideia de retaliação em caso de descumprimento de decisões (por retaliação seria a 

imposição do país vencedor da demanda de impor sanções comerciais ao outro como 

forma de força-lo a cumprir a decisão) foi reavaliada, passando a depender do término 

dos processos de decisões do OSC para autoriza-la, o que nos procedimentos do GATT 

era realizada unilateral. Entretanto, ressalta-se que a retaliação necessita ser avaliada 

com cuidado, pois a capacidade econômica heterogênea dos países define o impacto 

desta medida, sendo que países menos desenvolvidos tem menos capacidade de 

influenciar a mudança de atitude do que um país que possui grande capacidade 

comercial.  

A segunda característica é a celeridade dos atos “processuais” do sistema. 

Enquanto no âmbito do GATT não havia prazos limitando a duração dos procedimentos, o 

                                                           
10 IIDA, Keisuke. Is WTO Dispute Settlement Effective? Em: Global Governance p. 209 - 211 
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sistema da OMC possui prazos detalhados para cada fase, o que incentivou a entrada de 

demandas no OSC. 

A terceira característica foi a introdução do Órgão de Apelação, que permite uma 

reanalise da questão após a decisão, funcionando, em um paralelo com o sistema 

processual brasileiro, como um tribunal recursal. Apesar disto, Keisuke Iida afirma que 

não é comum ao Órgão de Apelação reverter as decisões dos painéis, entretanto revisões 

parciais das decisões acontecem com certa frequência. 

A quarta e última característica é a participação de organizações não-

governamentais, que apesar de não possuírem legitimidade de iniciar demandas no 

âmbito da OMC, possuem legitimidade de participar ao longo do procedimento, 

assessorando as partes na elaboração das demandas. 

O sistema acabou por tornar-se referência mundial para a solução de 

controvérsias comerciais, especialmente por permitir maior acesso de países em 

desenvolvimento de pleitear mudanças em relação ao comércio internacional com os 

países desenvolvidos, dando um caráter um pouco mais democrático ao comércio 

internacional. 
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3. SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

 

O Sistema de solução de controvérsias da OMC surgiu da necessidade de uma 

maior segurança jurídica da decisão do órgão, tendo vista a descrita evolução das metas 

dos acordos multilaterais. Considerado a grande inovação advinda do acordo constitutivo 

da OMC, o novo sistema de solução de controvérsias preservou em parte o antigo 

sistema utilizado na vigência do GATT, onde as partes poderiam se utilizar da negociação 

entre as partes para resolver os litígios, como colocado acima. 

 Com mais de 20 anos de prática, esse sistema já está incorporado na política 

externa e no estudo jurídico de diversos países, por ser um modelo multilateral de 

resolução de conflitos, entende-se que o acesso e atendimento de demandas de países 

em desenvolvimento, que de fato poderiam fazer alguma diferença nas negociações 

comerciais com os países desenvolvidos, teriam mais chance de serem alcançados.  

O mecanismo de solução de controvérsias da OMC está localizado no Anexo 2 do 

Acordo Constitutivo, chamado de Dispute Settlement Understandig, consiste em 27 

artigos e 4 apêndices, estabelecendo as diretrizes do sistema. O acordo abre 

estabelecendo o âmbito de aplicação do dispositivo, em seu primeiro artigo coloca que as 

regras e procedimentos se aplicam somente aos acordos estabelecidos no primeiro e 

segundo anexo, e demais consultas ou litígios concernentes a direitos e obrigações do 

Acordo Constitutivo da OMC.  O anexo 1 e 2 elenca os seguintes acordos: 

A) Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio; 

B) Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT);  

C) Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 

ao Comércio (TRIPs); 

D) Acordo sobre Comércio de Aviação Civil; 

E) Acordo sobre Compras Governamentais; 

F) Acordo Internacional de Pecuária de Leite; 

G) Acordo Internacional de Carne Bovina; 

H) Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS); 

I) Acordo sobre Têxteis e Confecções; 
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J) Acordo em Subsídios e Medidas Compensatórias; 

K) Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias; 

O DSU ainda estabelece que, em caso de regras especiais para solução de 

conflitos constates nestes tratados, estas serão aplicadas no lugar do DSU, nesses casos, 

o DSU é aplicado de forma subsidiária. Em caso de conflito entre regras de soluções de 

conflitos em disputas que envolvem mais de um destes acordos, o DSU coloca as partes 

devem acordar em quais regras deverão ser aplicadas, submetendo ao painel decidir 

caso não alcancem o mesmo. Ainda a respeito do âmbito de jurisdição, mais adiante no 

artigo 23.1, o DSU estabelece que sua jurisdição é compulsória, vinculando quaisquer 

demandas referentes ao escopo legal da OMC as regras estabelecidas no DSU. 

Na segunda cláusula, determina as atribuições do Órgão de Solução de 

Controvérsias, colocando que possui a responsabilidade administrativa do sistema, tendo 

a autoridade de estabelecer painéis, implementar as decisões dos painéis e do Órgão de 

Apelação, observar o cumprimento das regras do acordo e das recomendações feitas 

pelo sistema, autorizar a suspensão de concessões e outras obrigações dos acordos. 

Em seguida, no artigo terceiro se estabelece os princípios e as orientações do 

sistema, estabelecendo que é parte central no comércio multilateral global, provendo 

segurança jurídica e previsibilidade nas decisões, servindo para manter a observância das 

regras estabelecidas pela estrutura legal da OMC. Abaixo segue a transcrição do artigo 

3.2: 

 

“Article 3.2 - The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security 

and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to pre-

serve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the exist-

ing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public 

international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights 

and obligations provided in the covered agreements.” 

 

 O artigo acima também estabelece que as decisões segundo o DSU serão 

baseadas de acordo com o costume internacional, Valerio de Oliveira Mazzuoli traz em 

seu livro “Curso de Direito Internacional Público” uma definição apropriada do que se 

constitui: “direito internacional costumeiro resulta de uma prática geral e consistente por 

parte dos Estados, seguida por eles como consequência de entendê-la como uma 
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obrigação legal”11. É importante frisar este conceito, pois uma das bases mais relevantes 

do direito internacional é o direito consuetudinário, uma vez que o direito internacional não 

possuí uma organização jurídica tradicional, onde o estado produz e organiza a 

legislação, mais um conjunto de práticas entre os estados que se formou ao longo da 

história. 

O artigo segue pontuando diretrizes, no artigo 3.3 estabelece-se que as decisões 

devem ser equilibradas, ou seja, as decisões devem ser proporcionais aos membros, 

nunca beneficiando um ou outro, sendo o equilíbrio “essencial ao funcionamento efetivo 

da OMC e na manutenção do equilíbrio adequado entre direitos e obrigações dos Estado-

Membros” (Art.3.3, DSU). 

Finalmente, com relação aos princípios norteadores, o DSU desencoraja o uso do 

sistema inconsequentemente, orientando os membros a abordar juridicamente apenas em 

questões com ganhos possíveis. O DSU encoraja a conciliação e o acordo entre as partes 

antes de se utilizar o mecanismo litigioso.  

Estabelecido os princípios norteadores, o DSU situa os aspectos procedimentais 

do Sistema de Solução de Controvérsias. O primeiro passo são as consultas, que 

cumprem um papel de triagem conciliatória no sistema, onde os membros conflitantes 

tentam chegar a um acordo mútuo antes de apresentar a demanda ao processo litigioso.  

Como relatado acima, o DSU prioriza as soluções diplomáticas, resquício herdado 

do sistema de solução de disputas do GATT, e esse preterimento é observado mais uma 

vez no início do artigo 4.1 e 4.2, que expõe o compromisso dos estado-membros de 

“fortalecer e melhorar a efetividade das consultas” e “fornecer oportunidade adequada 

para consultas”. 

Procedimentalmente, as consultas seguem o seguinte rito: A parte requerente 

realiza um pedido formal de consultas as demais partes envolvidas, que devem responder 

ao pedido em até 10 dias após a data de recebimento e iniciar as consultas em até 30 

dias. Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, a parte requerente pode 

prosseguir adiante e requerer a instauração de um painel. Em caso de insucesso a 

chegada de um acordo, a parte reclamante pode requisitar após 60 dias contados a partir 

do recebimento do requerimento por consultas pela parte reclamada, porém em caso de 

acordo mútuo entre ambos os lados, esse prazo mínimo para estabelecimento de painel 

não necessita ser respeitado. 

                                                           
11 MAZZUOLI, Valerio Curso de Direito Internacional Público p.104 
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De acordo com Renata Vargas Amaral, as consultas não possuem forma rígida de 

procedimento, as partes decidem como as negociações ocorrem dentro das mesmas, 

podendo inclusive, segundo o artigo 4.3, modificar os prazos estabelecidos pelo sistema. 

O DSU, no entanto, requer a notificação prévia ao DSB em escrito do requerimento das 

consultas, informando suas motivações legais e as medidas em conflito, caso haja 

estabelecimento de um painel toda a informação apurada nas consultas será utilizada 

neste12. 

Por fim, as consultas são confidenciais, a participação é restrita aos membros e 

terceiros convidados a participar das mesmas.  

O DSU reconhece também outras formas não-litigiosas para chegar a uma 

solução pacífica entre as partes, como os bons ofícios, conciliações e mediações, desde 

que sua adoção seja voluntária e mútua. Esses três institutos são tradicionais no direito 

internacional público para resoluções pacíficas de conflitos, o DSU da OMC não conceitua 

seu funcionamento, justamente por já estarem enraizados na cultura jurídica internacional. 

A fim de maior esclarecimento, trazemos um breve resumo da forma de 

funcionamento de cada um destes institutos. Por bons ofícios, um terceiro independente 

oferece sua colaboração para solucionar uma determinada controvérsia internacional, 

este terceiro não precisa ser necessariamente um Estado, mas pode ser uma instituição 

internacional ou um alto funcionário de uma determinada organização internacional13. A 

mediação funciona na mesma forma, a diferença é que a mesma é mais extensa, 

participando de todos os processos de conversação, desde a aproximação das partes até 

a solução da controvérsia, sendo um procedimento mais solene e com uma participação 

mais ativa por parte do envolvido14.Por fim, a conciliação se utiliza de uma comissão de 

conciliadores, onde a negociação é conduzida pelos estados envolvidos bem como de 

terceiros15. 

  O DSU também dá poder ao Diretor-Geral para oferecer essas outras formas se 

considerar que elas poderão beneficiar a uma solução pacífica da demanda. 

 

3.1 PAINÉIS 

 

                                                           
12 AMARAL, Renata Vargas. “ Retaliação Cruzada na OMC: Disciplina e Desafios para o Sistema 
Multilateral de Comércio” p. 82 
13 MAZZUOLI, Valerio Curso de Direito Internacional Público p.937 
14 _____. p.938 
15 _____. p. 939 
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A primeira instância do sistema de solução de controvérsias da OMC é a 

constituição de painéis que analisarão a controvérsia apresentada e emitirão um relatório 

juntamente com um parecer jurídico. O painel é composto por três panelistas (podendo 

aumentar para cinco caso as partes assim desejarem), que por sua vez, necessitam ter 

um currículo qualificado sobre o tema a ser analisado e larga experiência prévia, e serem 

cidadãos de nacionalidade diferente dos países que façam parte da controvérsia. O OSC 

ainda disponibiliza uma lista de candidatos aptos aos painéis para serem escolhidos pelos 

países participantes, a escolha de um nome dessa lista não é compulsória, ela somente 

tem a função de auxiliar a formação dos painéis. O DSU estabelece que os painéis devem 

ser requisitados por escrito e constituídos na conferência do OSC seguinte a qual houve o 

pedido para formação do painel, sendo que as conferências se reúnem mensalmente. 

De acordo com o DSU no artigo 11, a função principal dos painéis é analisar a 

controvérsia e elaborar um parecer objetivo sobre a mesma. Neste parecer, inclui-se os 

fatos relacionados ao caso, a aplicabilidade e conformidade das normas relevantes, e 

qualquer outra informação que auxilie nas decisões do OSC. O DSU oferece o prazo de 6 

meses até no máximo 9 meses contados a partir do seu estabelecimento para o painel 

elaborar um parecer, cuja a forma está estabelecida e limitada pelo artigo 7º parágrafo 1º: 

 

“To examine, in the light of the relevant provisions in (name of the covered agreement(s) cited by 

the parties to the dispute), the matter referred to the DSB by (name of party) in document ... and to 

make such findings as will assist the DSB in making the recommendations or in giving the rulings 

provided for in that/those agreement(s).” 

 

Sendo um sistema de natureza intrinsecamente judicial, o sistema de solução de 

controvérsias também possui aspectos procedimentais necessários para dar início a 

demanda.  Welber Barral16 conceitua dois fundamentos processuais necessários para a 

validade de abertura de questionamentos na OMC, traçando um paralelo com o direito 

processualístico brasileiro: a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir. Tendo 

em vista que o âmbito de aplicação do DSU é limitado ao escopo dos acordos da OMC, 

logo as únicas demandas possíveis são aquelas que dizem respeito ao conteúdo dos 

mesmos e os únicos com capacidade peticionária são os próprios Estado-membros. 

Nesse sentido, o autor conceitua dois fundamentos que legitimam o interesse de agir no 

sistema de solução de controvérsias, sendo o primeiro decorrente de anulação ou lesão a 

                                                           
16 BARRAL, Welber (org.). “Solução de Controvérsias na Organização Mundial de Comércio” p. 23-24 
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um benefício ou direito concedido por um dos acordos da OMC. Já o segundo 

fundamento se refere a algum impedimento no alcance de algum objetivo estabelecido 

nos acordos.  

Essas situações que configuram o interesse de agir são herança do sistema do 

GATT, no seu artigo XXIII, que classifica como os respectivos fundamentos como 

nullification e impairment. Welber Barral pontua ainda que para existir o interesse de agir 

o membro demandante deve também evidenciar que a ação, omissão ou falha do outro 

membro gerou conflito ou violação das regras e objetivos da OMC. 

O painel apresenta um relatório prévio as partes, que poderão por sua vez fazer 

alegações a respeito do que consta no relatório, que após esta fase vai para a análise do 

OSC, levando um prazo de até , que por sua vez irá autorizar ou não (em caso de 

negativa do órgão, vale a regra do consenso negativo, onde todos os membros deveriam 

negar o relatório do painel), prevendo depois as aplicações das sanções previstas no 

relatório ou apreciação do Órgão de Apelação, caso algum dos membros envolvidos na 

controvérsias assim requererem. 

 

3.2 ÓRGÃO DE APELAÇÃO 

 

Uma das inovações advindas do novo sistema de solução de controvérsias da 

OMC, foi o Órgão de Apelação (em inglês, Appellate Body). Trata-se basicamente do 

órgão recursal da OMC, onde uma reanálise da decisão do painel é realizada, porém, 

essa reanálise, segundo consta o artigo 17, parágrafo 6º do DSU, se limita a questões de 

natureza legal ou baseadas na interpretação utilizada pelo painel, as questões de mérito, 

no entanto, já foram discutidas dentro do âmbito dos painéis e não serão novamente 

apreciadas. 

O OAp é composto por sete indivíduos cujo os mandatos duram quatro anos, 

sendo estes especialistas com comprovado conhecer do sistema legal do sistema 

multilateral de comércio, e com vasta experiência na área. Os nomes devem ser 

aprovados por consenso pelos representantes dos países membros no OSC. A cada caso 

são selecionados três indivíduos desses sete para  

É bastante usual as partes entrarem com pedido recursal ao OAp após a decisão 

dos painéis, apesar de dificilmente o órgão modificar a decisão feita, é comum o OAp 

mudar a argumentação da interpretação dada pelos painéis ou mesmo oferecer outros 

parâmetros legais para a decisão. Por se tratar da última instância do procedimento legal 
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da OMC, o OAp cria jurisprudência, e tende a utilizar seus entendimentos passados para 

realizar novos julgamentos, e a modificação da interpretação dada pelo órgão gera 

harmonização dos entendimentos.  

A exemplo disso, através desta jurisprudência que o OAp estabeleceu os 

parâmetros para a manifestação de terceiros privados (organizações internacionais, 

associações comerciais, firmas de advocacia etc.) como auxílio dos painéis e do OAp, o 

chamado amicus curiae, na decisão do caso US-Shrimp (DS58) onde Índia, Malasia 

Paquistão e Tailândia acionaram o Estados Unidos contra barreiras voltadas a importação 

de camarão. O OAp optou por dividir a decisão em duas partes, uma de matéria 

processual, definindo por vez a legalidade do auxílio de terceiros privados nas decisões 

da OMC.  

3.3 IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES 

 

A última fase do sistema é justamente a fase executória, onde o prazo dado 

para a implementação das recomendações feitas pelo painel comece a contar. Não 

existe um prazo certo pré-estabelecido, o painel faz uma ponderação em um prazo 

considerado razoável para implementação, levando em conta que a adoção das 

recomendações pode levar em conta atos administrativos e legislativos cuja a 

realização varia muito de país para país.  

Após 20 dias a partir da validade prazo razoável de implementação, o país 

reclamante já pode pleitear no OSC a autorização para suspender obrigações ou 

concessões ao país violador. Por concessões, subtende-se as metas de reduções 

tarifárias estabelecidas no artigo 2º do GATT e obrigações as metas que envolvem 

os demais acordos da OMC. Essa suspenção é conhecida doutrinariamente como 

retaliação, ela tem o seu valor máximo estabelecido pelo próprio OSC, sendo sujeita 

a contestação pelo país violador, e tem como função forçar o país a cumprir as 

recomendações. Essa suspenção, naturalmente, possui um caráter provisório, sua 

função é apenas incentivar um país a acatar com as recomendações do painel da 

forma mais imediata possível. 

 O fato de ser o OSC a estabelecer os parâmetros da retaliação é 

reconhecidamente um avanço com relação ao que era praticado no GATT, onde a 

regra do consenso positivo permitiu que somente uma retaliação foi autorizada em 

toda a sua vigência (o caso foi aberto pela Holanda contramedidas restritivas de 

importação de laticínios realizadas pelos Estados Unidos). 
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 Em via de regra, a suspenção de concessões e obrigações se dá no âmbito 

do acordo no qual a violação ocorreu, no entanto, caso seja verificado que por 

razões de praticidade e de própria efetividade não seja aplicável a sansão no 

mesmo acordo, pode-se aplicar suspenções no âmbito de outros acordos da OMC, 

nas chamadas “retaliações cruzadas”.  

O Brasil experimentou a primeira oportunidade de aplicar a retaliação no 

caso do algodão, na ocasião o Brasil recebeu a autorização do OSC de aplicar a 

retaliação cruzada, aplicando a suspenção de concessões e obrigações no ambiente 

do acordo TRIPS, que versa sobre direitos de propriedade intelectual enquanto a 

demanda corria sobre o escopo do Acordo sobre Agricultura.  

Apesar de este sistema garantir uma maior segurança na efetividade das 

decisões, dando mais possibilidades a países economicamente menores de 

implementarem retaliações mais coercivas a países ricos, muitos países pequenos ainda 

sofrem com a incapacidade de fornecer alternativas viáveis de retaliação, ou muitas 

vezes, pela própria falta de volume comercial entre as nações envolvidas. 

Nesse sentido, a grande maioria dos casos não chegam ao pedido de retaliação, 

exaurindo-se em acordos entre os países, de fato, apenas poucos casos chegaram a esta 

última medida, e ainda menos de fato a utilizaram17. Isto torna o procedimento de 

retaliação ineficaz, pois depende da vontade das partes em aplicar suas medidas e a da 

própria capacidade econômica em realiza-la. Por esse motivo, uma das reformas 

defendidas seria dar ao sistema uma responsabilização maior, uma vez que países com 

capacidade econômica de defesas consistentes e de arcar com acordos acabam 

ignorando os prejuízos causados a economia de países maiores, passando a considerar, 

portanto, violações aos acordos da OMC como uma “quebra de obrigação de direito 

internacional”18. 

Ainda que a fase executória do sistema tenha sua eficácia contundentemente 

questionada, o órgão possui uma alta taxa de cumprimento de decisões (cerca de 83% 

das decisões são cumpridas19), o que de certo modo valida a experiência como um todo. 

No entanto, é essencial para a garantia de um sistema mais justo a elaboração de 

                                                           
17 PEREIRA, Celso de Tarso. “Retaliação na OMC: procedimento, prática e objetivos”. Em: 
BENJAMIN, Daniela Arruda (org.). “O Sistema de Solução de Controvérsias da OMC: Uma 
Perspectiva Brasileira” – Brasília: FUNAG, 2013 p. 606 
18 AMARAL, Renata Vargas. “ Retaliação Cruzada na OMC: Disciplina e Desafios para o Sistema 
Multilateral de Comércio” p.101 
19 ___________. p.97 
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mecanismos que tornem as decisões dos painéis mais eficazes e que garantam maior 

segurança jurídica das mesmas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NO OSC 

 

A assinatura do acordo constitutivo da OMC pelo Brasil foi ratificada no nosso 

ordenamento jurídico pelo Decreto Legislativo nº 30, em dezembro de 1994, tendo 

entrado em vigor em janeiro do ano seguinte. Desde então, o Brasil tem sido um dos 

países mais participativos do novo sistema de solução de controvérsias, sendo o quarto 

país com o maior número de reclamações (Estados Unidos, União Europeia e Canadá 

como os três maiores), e o sétimo país com mais participações no sistema, ou seja, 

contando com as participações como reclamado e terceira parte. Esta intensa 

participação do Brasil revela uma tendência na política externa brasileira a esse recurso, 

tornando não somente um país ativo no sistema como tendo obtido sucesso em diversas 

áreas.  

Nesse sentido, Celso Amorim, ministro das Relações exteriores entre 2002 e 

2010, coloca em uma de suas palestras no Instituto Rio Branco feita em 200720 uma boa 

exemplificação desta agenda política: 

 

“Portanto, o primeiro motivo do nosso apego à OMC é o fato de que ela faz parte da construção 

multilateral, que sempre foi objetivo da política externa brasileira. Desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial, os governos brasileiros têm, independentemente de suas inclinações políticas, 

contribuído, com maior ou menor ênfase para fortalecer o sistema multilateral(...) 

Outro motivo da prioridade dada à OMC é a questão da solução de controvérsias. Eu gostaria de 

levantar apenas alguns casos nos quais o Brasil foi a parte vencedora. Um deles é o do algodão, 

                                                           
20 AMORIM, Celso. Conversas com jovens diplomatas p.13 
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que ainda está evoluindo. Em sistemas de outra natureza, nunca teríamos tido a possibilidade de 

ganhar ou provavelmente nem sequer levantar esses contenciosos. ” 

 

O ganho nesta participação não foi apenas econômico, mas também político, com 

o Brasil participando mais intensamente da OMC garantiu um papel de liderança das 

nações em desenvolvimento no G-20 e um membro go G-4 (Brasil, Índia, Estados Unidos 

e União Europeia) nas negociações da Rodada de Doha21 e a eleição de Roberto 

Azevedo para a direção-geral do órgão em 2013. 

A evolução brasileira para se tornar um membro proeminente da OMC perpassou 

por uma mudança na condução da política externa nacional. Como dito acima no exame 

das negociações da Rodada do Uruguai, o Brasil sempre fez parte de um grupo de 

posicionamento mais intransigente nas negociações em relação aos objetivos dos países 

desenvolvidos nas rodadas, esse aspecto revela um posicionamento mais fechado em 

termos de comércio internacional.  

No entanto, com o fim da Rodada do Uruguai, uma gradual mudança nesta 

política foi se formando, focando no desenvolvimento econômico através do comércio e 

da cooperação sul-sul. Este câmbio de paradigma fundamentou uma série de 

transformações estruturais que no futuro ajudariam no panorama de sucesso nos 

contenciosos da OMC, principiadas desde a época do GATT até o cenário atual. 

Durante a regência do GATT, a política externa comercial do Brasil era 

centralizada em dois órgãos principais: o Ministério das Relações Exteriores e a Carteira 

de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX). Criado pela Lei nº 2145/53, o CACEX 

possuía as funções de licenciamento das exportações e importações, incentivos fiscais e 

de crédito. Sendo uma pasta do Banco do Brasil, o CACEX era vinculado ao Ministério da 

Fazenda, entretanto, a partir de 1966, tornou-se secretaria – geral do Conselho Nacional 

de Comércio Exterior, subordinando-se então ao Ministério da Indústria22.  

As características desse período, para além do já dito protecionismo, foi uma 

grande centralização das transações comerciais no CACEX, tornando o setor privado 

dependente das instituições governamentais e fragmentado em suas posições políticas, 

isolando o setor do processo de negociações do GATT. 

                                                           
21 SHAFFER, Gregory C.; BADIN, Michelle Ratton Sanchez; ROSENBERG, Barbara. Dispute 
Settlement at the WTO p.22 
22 VEIGA, Pedro da Motta; IGLESIAS, Roberto Magno. A Institucionalidade da Política Brasileira de 
Comércio Exterior p. 57 
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Com o passar dos anos, o Brasil passou por profundas mudanças econômicas, 

começando com o mandato de Fernando Collor de Mello (1990-1992) que passou a 

implementar políticas com o objetivo de abrir mais a economia brasileira, que incluíam a 

desestatização de empresas públicas, liberalização comercial e de crédito, incluindo a 

reorganização institucional de órgãos da economia brasileira, extinguindo o CACEX. 

Entretanto, devido a uma profunda crise econômica e escândalos de corrupção e grande 

pressão popular, o presidente Collor sofreu um processo de impeachment, assumindo o 

seu vice-presidente, Itamar Franco (1992 – 1995), nomeando como Ministro da Fazenda 

Fernando Henrique Cardoso, que prosseguiu uma política de abertura econômica e 

focado em um controle cambial.  

Ao início da vigência da OMC, Fernando Henrique Cardoso como Ministro da 

Fazenda, o modelo de política comercial da época era o da substituição de importações, 

que significa, basicamente, uma política onde determinados produtos tem sua importação 

diminuída para aumentar a produção nacional, o que dava uma limitava a concorrência da 

indústria internacional aos produtos nacionais. A mudança de política comercial, bem 

como os objetivos de maior abertura econômica colocados nos compromissos firmados 

nos acordos da OMC forçaram o setor privado a buscar conhecimento legal do sistema 

multilateral de comércio a fim de garantir sua proteção e aumentar a competitividade. 

Nesse sentido, Paulo Estivallet de Mesquita23 coloca: 

 

“A mudança de orientação foi consolidada, na primeira metade dos anos 90, com a criação do 

Mercosul e o ingresso na OMC, que impuseram, pela primeira vez, disciplina efetivas à condução 

da política comercial pelo Governo. Limitações discricionárias às importações, como o recurso à 

‘gaveta da CACEX’, deixaram de existir. Os produtores domésticos viram-se confrontados, pela 

primeira vez em décadas, com efetiva concorrência das mercadorias importadas”. 

 

A princípio, a OMC não despertou muito interesse da opinião pública brasileira 

nem fomentou muito debate público sobre o OSC, no entanto como país passou a 

responder a reclamações cada vez mais importantes no órgão, o interesse foi crescendo, 

em especial após o caso Embraer x Bombardier24 em 1996 (numerado na OMC como 

DS46), onde o Canadá, país sede da Bombardier (principal concorrente da brasileira 

Embraer na produção de jatos comerciais), onde o Canadá alegou que o Brasil, por 

                                                           
23 MESQUITA, Paulo Estivallet de. “O Papel do Setor Privado na Atuação do Brasil no Sistema de 
solução de Controvérsias da OMC”.Em: “O Sistema de Solução de Controvérsias da OMC” p.255 
24 CARVALHO, Eveline; WLAILTON, Cicero. Cooperar ou Não Cooperar: A Disputa entre a Embraer e 
a Bombardier na Venda de Jatos Regionais 
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intermédio na época de um programa chamado PROEX (Programa de Desenvolvimento 

de Exportações), concedeu subsídios (aportes financeiros) ilegais e  o caso das patentes 

farmacêuticas relacionadas a medicamentos do tratamento contra a AIDS ( caso na OMC 

D199), onde os Estados Unidos requereram consultas ao Brasil em 2000, após a quebra 

de patentes desses medicamentos pelo governo brasileiro.  

Neste período, a cadeira de Ministro das Relações Exteriores foi ocupada por 

Celso Lafer, que em face a pressão dos setores agrícolas cotonicultores para começar as 

ações em face aos subsídios norte-americanos, começou uma reforma institucional, 

visando preparar melhor o país par agir em frente aos contenciosos da OMC. 

Primeiramente, por um aumento no contingente de diplomatas nas áreas econômicas e 

comerciais, bem como a criação de uma Coordenação-Geral de Contenciosos e 

fomentando um programa de estágio para advogados brasileiros na Missão do Brasil junto 

à OMC25. 

Na época do governo do presidente Luís Inácio “Lula” da Silva (2003 – 2010), a 

participação em demandas na OMC aumentou exponencialmente, principalmente no 

primeiro mandato e início do segundo (entre 2003 e 2008), devido a implementação de 

uma política mais combativa e participativa na OMC, exigida segundo Welber Barral26 por 

uma “ expectativa de fechar a Rodada de Doha (que finalmente malogrou no fim de 

2008)”, o  reaquecimento econômico brasileiro e uma alta generalizada do preço das 

commodities no comércio exterior exigiu uma participação ativa porém menos 

confrontacional, aliado também a uma campanha na eleição de Roberto Azevedo para o 

cargo de Diretor-Geral. 

Já no governo da presidenta Dilma Roussef, a relação com a OMC foi ambígua, 

ao passo que por um lado houve uma aproximação dos vínculos, com a eleição de 

Roberto Azevedo e a ratificação do Acordo de Facilitação do Comércio em março de 

2016, por outro houve uma série de medidas de insumos à indústria nacional que foram 

condenados pelo órgão e o relativo abandono das negociações multilaterais (muito por 

conta da inabilidade atual da OMC de estabelecer novos objetivos e avançar em 

negociações)27, com a atualização mais recente desta tendência mais protecionista com 

                                                           
25 PINTO, Daniel Roberto. Muito mais que a Embraer: Os contenciosos Brasil-Canadá e o país que 
queremos ser Em: O Sistema de Solução de Controvérsias da OMC p.81 
26 BARRAL, Welber – OMC e os contenciosos brasileiros – Acessado em: https://goo.gl/gkD2sZ 
27  Segundo o portal de notícias Reuters: “ Yet officials in Brasilia who do the heavy lifting on trade 
matters say their focus remains elsewhere. With WTO-led talks in limbo for years they have been in-
structed to prioritize greater integration with the United States and the European Union.” Em: Despite 
winning top world trade job, even Brazil looks beyond WTO - https://goo.gl/heC3jy 
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relação ao comércio internacional foi condenação do Brasil  em agosto de 2017 no 

processo movido pela União Europeia (DS472) em 2013, contra uma série de subsídios 

destinados ao incentivo de produção interna de setores de tecnologia. 

No estudo chefiado por Gregory C. Shaffer, Michelle Ratton Sanchez Badin, e 

Barbara Rosenberg chamado Winning at the WTO: The development of a trade policy 

community within Brazil coloca-se três fatores principais que contribuíram para o 

engajamento na OMC e o sucesso no OSC. O primeiro é a organização estrutural do 

governo com relação a política exterior, que foi repensada ao longo da vigência da OMC 

no sentido da desburocratização de sua conduta. Destaca-se neste sentido, o fato do 

Brasil possuir um Ministério das Relações Exteriores profissionalizado, que possui uma 

atuação experiente internacionalmente, tanto nos planos político e comercial, com 

atuação relevante em diversos órgãos internacionais. O Ministro das Relações Exteriores, 

no geral, é escolhido dependendo do seu currículo e sua experiência no plano 

internacional, especialmente no plano de comércio internacional, Celso Lafer, ministro nos 

mandatos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso , foi embaixador da OMC por 

3 anos (1995-1998), bem como Luiz Felipe Lampreia, ministro das relações exteriores no 

período entre 1995 e 2001, que atuou como diplomata de carreira e chefiou a missão 

junto à OMC em Genebra , já o ministro de relações exteriores do mandato do presidente 

Lula, Celso Amorim, foi diplomata de carreira e chefiou as missões da ONU e da OMC, e 

participou ativamente das negociações do GATT.  

  O segundo fator é a evolução do setor privado na participação das controvérsias 

da OMC, convergindo em um interesse cada vez maior de diversos setores da sociedade 

como a imprensa, o meio acadêmico, associações comerciais e firmas de advocacia. A 

crescente participação brasileira em casos cada vez maiores e mais complexos 

influenciou positivamente na sociedade civil brasileira, incentivando as associações 

brasileiras e escritórios de advocacia a investirem em profissionais da área, as 

universidades a se especializarem mais em temas de direito internacional e comércio 

exterior, e a imprensa cobrindo casos e destinando jornalistas para acompanhar 

exclusivamente os assuntos da OMC. A evolução do setor privado é tão notável, que o 

Brasil é único país em desenvolvimento a disputar uma demanda com somente auxílio de 

firmas de advocacia nacionais, sem nenhuma consultoria legal de países desenvolvidos, o 

que representa um marco enorme no ponto de vista estrutural 

Por último, as elites do setor público e privado no setor de comércio internacional 

possuem um notório engajamento nas questões de comércio exterior, contribuindo não só 
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com conhecimento, mas também com uma rede de contatos no setor que auxiliam nas 

negociações e na aproximação entre países. 

A participação como demandante e como respondente do sistema de solução de 

controvérsias demonstra como essas características atuam de modo positivo na relação 

do país com o sistema multilateral de comércio. A evolução estrutural, como foi acima 

exemplificada, não foi imediata, o Brasil vinha de uma organização estrutural ineficiente 

para enfrentar os desafios apresentados. Nos primeiros casos como demandante, a falta 

de articulação entre o setor público e privado demandou trabalho excessivo do aparato 

governamental, lembrando a atuação centralizadora do governo brasileiro no período do 

GATT.  

A atuação do setor privado é considerada fundamental para dar substância as 

demandas no OSC, além de dar aporte financeiro nos auxílios legais e contratações de 

escritórios de advocacia. Portanto, as demandas iniciais careciam deste suporte técnico e 

financeiro para competir com a expertise dos países desenvolvidos, diminuindo 

potencialmente as conquistas no OSC28. 

Com a evolução da organização estrutural, a participação brasileira foi ficando 

mais consistente, e com cada vez mais participação das associações nacionais, que 

bancaram financeiramente pareceres econômicos de escritórios internacionais, como no 

caso US- Upland Cotton e o caso EU- Sugar, que representaram ganhos expressivos 

para o Brasil (e cujo os quais serão tratados mais especificamente a frente).  

O engajamento brasileiro no OSC demonstrou a possibilidade de um país em 

desenvolvimento de conquistar objetivos de sua política externa no âmbito judicial, 

diminuindo as barreiras impostas pelos países desenvolvidos de acordo com seus 

interesses nacionais. Com a recente tendência de política externa voltada para a 

cooperação sul-sul (que consistia na ideia de aumentar as relações econômicas e 

políticas entre países emergentes), o Brasil definiu um marco que serve de exemplo para 

os demais países, que mesmo em uma balança comercial desfavorável, poderiam obter 

vitórias expressivas no âmbito da OMC. 

 

 

 

                                                           
28 No já referido estudo Winning at the WTO: The development of a trade policy community within 
Brazil, os autores citam como exemplo casos como US- Reformulated Gasoline (DS4), e colocando 
como a necessidade de assessoramento foi aumentando com o passar dos casos.  
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5. ESTUDO DE CASO: CASO DO ALGODÃO 

 

O litígio entre Brasil e Estados Unidos na chamada questão do algodão é uma 

problemática antiga entre os dois países, pois o produto é considerado uma importante 

commodity em ambas as nações, possuindo tradição antiga do cultivo do mesmo bem 

como um largo interesse na comercial do produto. A plantação de algodão nos Estados 

Unidos data desde 173629, onde as primeiras plantações começaram na colônia de 

Delaware, migrando, no entanto, após as guerras pela independência para os estados 

mais ao sul (como Texas, Arkansas, Geórgia, Mississippi e Alabama atuais maiores 

produtores do país juntamente com a Califórnia), crescendo para uma indústria de cerca 

de 21 bilhões30 de dólares anuais entre produtos e serviços. Já no Brasil, a primeira saca 

de algodão a ser produzida foi em 1760 no Maranhão, tornando-se na época o principal 

produto produzido pela província, porém, no século XX, o Estado de São Paulo tornou-se 

o maior produtor e Brasil e Estados Unidos já disputavam a fatia do comércio 

internacional do algodão. Até que na década de 80 uma grave crise afetou a produção 

paulista, causada principalmente por questões ambientais que danificaram muito a 

produção, o cultivo do algodão migrou para o centro do Brasil (principalmente nos estados 

do Mato Grosso e Goiás) que se provou , recuperou-se a cotonicultura brasileira e  obteve 

sua ascensão para se tornar hoje uma indústria agrícola que gera 480 milhões de dólares 
                                                           
29  
30 United States Department of Agriculture – Economic Research Service 
www.ers.usda.gov/topics/crops/cotton-wool.aspx#.UappautAuwY 
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por ano somente com exportações, tornando-se o 5º maior produtor (atrás de China, 

India, Estados Unidos e Paquistão) e o 3º maior exportador (os primeiros são Estados 

Unidos e Uzbequistão). 

O Brasil realizou o pedido para consultas junto aos Estados Unidos no final de 

setembro de 2002, baseando-se nos artigos 4º parágrafo 1º, 7 parágrafo 1º e 30 do 

Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (o artigo 4.1 elenca as formas em 

que se dá a ocorrência de subsídios enquanto os demais tratam dos procedimentos em 

que possam requisitar as consultas), o artigo 19 do Acordo sobre Agricultura ( refere 

apenas a que as controvérsias no âmbito deste acordo serão resolvidas de acordo com os 

procedimentos do DSU). A alegação do Brasil gira em torno de um programa 

governamental americano de apoio à agricultura, que datam desde 1930 fazendo parte do 

programa ‘New Deal’, idealizado para combater os efeitos devastadores da quebra da 

bolsa em 1929, a partir dessa época esses programas de apoio se dão de forma 

periódica, votados a cada seis anos pelo congresso americano31. Na época do início da 

controvérsia, o programa de apoio era formado pela Lei Agrícola de 2002, que ia de 

encontro a diversos acordos e compromissos acertados pela OMC. 

A referida lei elencava sete tipos diferentes de subsídios, são os seguintes32: 

A) Marketing Loan Program: Esse subsídio garante o preço mínimo da produção 

de saca de algodão (US$ 0.57 dólares/libra), caso o preço de mercado esteja 

abaixo do previsto, o governo americano supriria a diferença; 

B) Counter-Cyclical Payment: São pagamentos contra-cíclicos concedidos a 

produtores, os montantes são baseados na extensão plantada e na produção 

histórica; 

C) Direct Payments: Garante aos agricultores com histórico de produção de 

algodão uma renda de US$6,67 por libra de algodão produzida; 

D) Subsidized Crop Insurance Policies: Funciona basicamente como um seguro 

aos produtores, assegurando-os contra adversidades ambientais, 

meteorológicas e econômicas; 

E) Step 2: Esse subsídio foi feito para compensar a diferença entre os preços 

domésticos e os do mercado internacional, dando competitividade aos 

produtos americanos que são, comparativamente, mais caros; 

                                                           
31 SCHIMANSKI, Silvana. O contencioso sobre os subsídios ao algodão entre Brasil e Estados Unidos 
na Organização Mundial do Comércio (2002-2005) p.46 
32 COSTA, Sérgio Rodrigues; BUENO, Miguel Garcia. A saga do Algodão: das primeiras lavouras à 
ação da OMC p.38 
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F) Export Credit Guarantees: Garante crédito a importadores estrangeiros para a 

compra de commodities americanas; 

G) Cottonseed Subsidies: Auxílio de custos aos produtores de algodão;  

O governo brasileiro avaliou que a concorrência dos produtos americanos 

subsidiados gerava um prejuízo de quase US$ 480 milhões entre 1999 e 200233, o que 

significava grandes perdas não só para a cotonicultura nacional, mas também para 

múltiplos países que dependiam economicamente da commodity (como Burkina Faso, 

Benin, Chade e Mali que tinham 40% de sua economia baseada no algodão). 

 

 

 

5.1 ALEGAÇÕES BRASIL X EUA 

 

Motivado por essas perdas e pela falta de evolução nas conciliações, o Brasil 

adentra então com um pedido de abertura de painel, assessorado pela ABRAPA 

(Associação Brasileira de Produtores de Algodão) representando o setor privado 

brasileiro, e por firmas internacionais de advocacia especializadas, que se inicia em 

março de 2003. Com interesse nos resultados da demanda, participaram do litígio como 

terceiras partes a Argentina, Austrália, Benin, Canadá, Chade, China, Índia, Nova 

Zelândia, Paquistão, Paraguai, Taiwan, União Europeia e Venezuela. No pedido de 

formação do painel a alegação brasileira consistia em três argumentos principais: I) O 

programa de subsídios traz graves prejuízos ao comércio de algodão brasileiro e de 

outras nações; II) Os programas de garantia de crédito não estão de acordo com a 

regulamentação da OMC; III) O programa Step 2 é considerado um subsídio proibido 

pelas normas da OMC. Preliminarmente, o Brasil discutiu a legitimidade de entrar com a 

ação, uma vez que neste período vigorava a Cláusula da Paz, exposta no artigo 13 do 

Acordo sobre Agricultura, que determinava um período de 9 anos, contados a partir de 

1995, para adaptação dos países membros a forma de subsídios estabelecida pelo 

acordo, nisso suspende-se a adoção de medidas judiciais contra os países signatários. 

Neste contexto, o Brasil alegou que a cláusula não se aplica no caso dos Estados Unidos, 

que não cumpriram a redução gradativa de subsídios estabelecida pelo Acordo sobre 

                                                           
33 COSTA, Sérgio Rodrigues; BUENO, Miguel Garcia p. 32-33 
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Agricultura, pelo contrário, o Brasil demonstrou que os subsídios, de fato, aumentaram 

desde 1992, ano em que basearam a meta estabelecida pelo acordo.34 

O primeiro argumento, concentrava nas distorções causadas pelos subsídios que 

causaram graves prejuízos no mercado internacional, e de certa forma, até no mercado 

doméstico norte-americano. Segundo o estudo encomendado pela Abrapa35, colocou-se 

que os subsídios americanos causaram queda nos preços internacionais de algodão em 

até 40% em 2002, ao passo que as exportações mais do que dobraram americanas, 

transformando a participação americano no mercado mundial de algodão de 17% em 

1998-99 para 43% em 2002-2003. Isso gerou uma distorção no mercado internacional, 

dando ao produto americano uma competitividade ilusória, criada no aporte financeiro, já 

que o algodão americano era mais caro e de qualidade inferior ao produzido nos países 

africanos por exemplo.  

Por fim, o Brasil alegou que o preço do algodão no mercado mundial seria12,6% 

menor do que seria se não fosse a influência dos subsídios agrícolas americanos, que 

influenciaram negativamente o mercado mundial do algodão para beneficiar cerca de 10 

mil produtores americanos. 

O segundo argumento recai numa perspectiva mais jurídica, pois tange no 

aspecto da conformidade dos respectivos programas com o que foi acordado nos tratados 

da OMC. Refere-se ao programa de garantia de crédito para importadores comprarem o 

algodão americano, garantindo créditos de juros baixos, prazos de até dez anos e 

prêmios que não analisam a condição do comprador. Na medida em que essas condições 

vantajosas não encontram paralelo no mercado, o Brasil alegou que o programa de 

créditos da Lei Agrícola toma a forma de subsídio. Para o Brasil, essas garantias iam de 

encontro ao anexo I, alínea J do Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias: 

 

“ANEXO I – Lista Ilustrativa de Subsídios à exportação: 

j) A criação pelo governo (ou por instituições especiais controladas pelo governo) de programa de 

garantias de créditos ou programas de seguro à exportação, de programas de seguro ou garantias 

contra aumentos no custo de produtos exportados ou programas de proteção contra riscos de 

flutuação nas taxas de câmbio, cujos prêmios sejam insuficientes para cobrir os custos de longo 

prazo e as perdas dos programas.” 

 

                                                           
34 HABKA, Bruna Duarte. O caso do algodão na OMC p.35 
35 COSTA, Sérgio Rodrigues; BUENO, Miguel Garcia p. 
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O terceiro item, trata-se também de uma desconformidade de um programa da Lei 

Agrícola americana com os dispositivos da OMC. O programa conhecido como Step 2, 

conforme dito acima, garantia o preço das sacas de algodão exportadas para ficarem, no 

mínimo, no preço doméstico. Para o Brasil, o programa era ilegal por conta de exigir aos 

produtores beneficiados a exportação do algodão, tratando-se, portanto, de subsídios de 

exportação vedados pelo Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias.  

A contra argumentação americana baseou-se primeiramente na classificação dos 

programas de subsídios da Lei Agrícola em subsídios de Caixa Verde, e por conta desta 

natureza são permitidos pela OMC. Com o objetivo de maior esclarecimento, se faz válido 

uma curta explicação sobre as classificações do Acordo sobre Agricultura: 

A) “Caixa Amarela/Laranja”: São os subsídios que mais prejudicam o comércio 

exterior, por distorcer o preço das produções agrícolas, ela decide o limite 

permitido para subvenções da agricultura; 

B) “Caixa Azul”: São os subsídios intermediários, que possuem limitações à 

produção, como reservas de terras por exemplo; 

C) “Caixa Verde”: São os subsídios que causam menos efeitos no comércio 

mundial, como apoio a instituições de pesquisa, programas de apoio a 

pequenos produtores etc.; 

Nesse sentido, os norte-americanos, por considerar os subsídios relatados pelo 

Brasil como de “Caixa Verde”, os EUA questionaram o argumento de não aplicação da 

Cláusula de Paz alegado pelo Brasil. 

Com relação ao argumento de grave prejuízo, os EUA contrapuseram dizendo 

que o Brasil não levou em consideração fatores exógenos ao mercado cotonicultor (como 

a crise dos tigres asiáticos, a competição das fibras sintéticas, baixo crescimento 

econômico, valorização do dólar) quando relacionou a supressão de preços aos 

subsídios. Os EUA também questionaram a aferição de que o aumento da participação 

americana no mercado mundial do algodão era em decorrência dos subsídios, pois a 

alegação brasileira ignora os valores relacionados ao mercado doméstico.  

Questionou-se também o argumento brasileiro relacionado com as garantias de 

crédito à exportação, colocando que as mesmas não constituíam subsídios a exportação 

primeiro porque os prêmios dos programas cobriam os custos e as perdas de longo prazo, 

sendo, portanto, em conforme com o estabelecido pelo acordo. 
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Já sobre o programa Step 2, a alegação americana foi de que o programa não 

consistia em um subsídio à exportação, pois não era condicionado a esse fator e que era, 

no entanto, livre a todos os produtores. 

 

5.2 DECISÃO  

 

A decisão final do OSC, em 21 de março de 2005, favoreceu as alegações 

brasileiras, sendo considerada um resultado histórico, não só para o Brasil, que conseguiu 

reverter uma situação altamente prejudicial aos seus cotonicultores, mas também para o 

sistema multilateral, pois demonstrou uma capacidade do órgão de fazer com que mesmo 

países economicamente menos desenvolvidos façam frente a potências, como também 

demonstrou a capacidade de aplicação de suas sentenças.  

Os relatórios tanto do painel quanto o OAp, consideraram que os programas de 

garantia à crédito, constituíam sim, subsídios à exportação e violavam os objetivos 

estabelecidos pelo Acordo sobre Agricultura e o Acordo sobre Medidas Compensatórias, 

e que os EUA deveriam retirar os subsídios em até 1º de julho de 2015.36 A OMC também 

vedou o Step 2, aceitando a argumentação brasileira de que o subsídio era ilegal e que 

também deveria ser retirado do programa. O prazo para a implementação de todas as 

mudanças exigidas pela OSC era de setembro de 2006 até junho de 2008. 

Todavia, os Estados Unidos não implementaram as mudanças exigidas no prazo 

estabelecido, e o Brasil foi autorizado pela OMC a retaliar o país com sanções comerciais 

no valor de US$ 800 milhões, no entanto, em abril de 2010 os países chegaram a um 

acordo que previa o pagamento de US$ 147 milhões ao Instituto Brasileiro do Algodão 

(pagamento este que seria revertido em investimentos na produção do algodão).  

Esta foi, também, a primeira tentativa brasileira em se instituir a retaliação na 

OMC, o que demandou um grande esforço por parte do MRE em conjunto com outros 

órgãos relacionados. Tratava-se de um acontecimento inédito, tanto para o Brasil, quanto 

para a OMC como um todo, u 

Houve um novo desenvolvimento em 2013, quando os EUA cessaram o 

pagamento acordado bem como um novo programa de subsídios ainda mais distorcivos 

que os antigos, lançados pela administração do presidente Barack Obama, o que gerou 

                                                           
36 ZANETHI, Rodrigo Luiz – Governança Global e o Papel da OMC p.61 
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uma nova rodada de negociações perante ameaças do governo brasileiro de iniciar 

retaliações aos EUA. O acordo final de US$ 300 milhões em outubro de 201437.  

Ao fim, este caso foi um dos mais importantes na história do Brasil na OMC, pois 

atacou diretamente os subsídios americanos de forma única, deu confiança e 

conhecimento para negociações posteriores. Apesar de não conseguir todos os objetivos 

(no caso a extinção dos subsídios danosos) e a demora na concretização das sanções 

impostas, a conquista brasileira não pode ser subestimada, além dos substanciais 

insumos financeiros, e da integração do setor privado com o estatal no pleito, a decisão 

da OMC criou uma jurisprudência positiva que foi utilizada em outras disputas sobre 

commodities. 

 

 

 

 

 

 

6. ESTUDO DE CASO: CASO DO AÇÚCAR 

 

O açúcar é uma das commodities mais importantes da história do Brasil, afinal 

sua produção confunde-se com a própria formação nacional, visto que durante muito 

tempo foi a principal fonte de capital nacional.  

A colonização portuguesa no Brasil foi, a princípio, apenas um assentamento 

extrativista, baseando sua economia na extração nativa de um produto que tinha alto valor 

econômico na época: o pau-brasil. O primeiro grande esforço econômico português nas 

terras americanas foi o plantio da cana-de-açúcar, produto altamente valorizado na época 

cujo os portugueses possuíam certa experiência na produção. Sendo assim, foi o açúcar 

que iniciou a exploração agrícola no Brasil, com o objetivo de abastecer o mercado 

europeu sobre o produto. Nesse sentido, Caio Prado Junior coloca o seguinte38: 

 

“ Somas relativamente grandes foram despendidas nessas primeiras empresas colonizadoras do 

Brasil (...) A perspectiva principal do negócio está na cultura da cana-de-açúcar. Tratava-se de um 

produto de grande valor comercial na Europa. Forneciam-no, mas em pequena quantidade, a 

                                                           
37 BARRAL, Welber; AMARAL, Renata – Fim do contencioso do algodão: Lições de uma disputa na 
OMC p. 14 -15 
38 JUNIOR, Caio Prado. História Econômica do Brasil p.32 
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Sicília, as ilhas do Atlântico ocupadas e exploradas pelos portugueses desde o século anterior 

(Madeira, Cabo Verde) (...) O volume desse fornecimento era contudo tão reduzido que o açúcar 

se vendia em boticas, pesado aos gramas.” 

 

Portanto, todos elementos para um empreendimento bem-sucedido estavam à 

vista: havia demanda, conhecimento técnico e investimento. A dúvida, no entanto, era se 

a cultura da cana-de-açúcar iria se adaptar ao território nacional, o que Caio Prado Junior 

afirma era que a expectativa portuguesa era positiva, o clima era extremamente propício, 

o conhecimento sobre o solo é que era a maior dúvida. 

Desde então, o Brasil se tornou o maior produtor de açúcar ao final do século XVI, 

situação que permanece hoje, obviamente não foi permanentemente assim, entre crises e 

ciclos, mas a construção do patamar atual de maior produtor de açúcar iniciou-se ali. 

Atualmente, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil é o 

maior produtor e exportador da commodity, podendo chegar a uma produção no período 

2016/2017 de 37.8 milhões de toneladas39. 

Dada a importância da produção, o açúcar é, obviamente, um dos temas que 

geram maior interesse nacional nas discussões da OMC, tanto é que em setembro de 

2002, o Brasil iniciou consultas com a União Europeia a respeito.  

A União Europeia é o terceiro maior produtor de açúcar, porém, o produz a partir 

do plantio da beterraba (mais favorável ao plantio em climas temperados) que é por sua 

mais difícil e custoso de ser produzido, sendo seu custo de produção e refinação 50% 

mais alto que o feito a partir da cana-de açúcar.40 

O embasamento legal brasileiro para o pedido de consultas foi o mesmo utilizado 

na questão do algodão, nos artigos 4º parágrafo 1º, 7 parágrafo 1º e 30 do Acordo sobre 

Subsídios e Medidas Compensatórias, artigo 19 do Acordo sobre Agricultura. Uniram-se 

ao Brasil como demandantes Austrália e Taiwan (também produtores de açúcar derivado 

da cana- de – açúcar). Cada um desses países iniciou um processo isoladamente, se 

unindo em um único painel pela OSC. Como terceiras partes, participaram Barbados, 

Belize, Canadá, China, Colômbia, Costa do Marfim, Cuba, Fiji, Guiana, Índia, Jamaica, 

Quênia, Madagascar, Malawi, Maurícia, Nova Zelândia, Paraguai, São Cristóvão e Neves, 

Suazilândia, Tanzânia, Trinidad e Tobago e Estados Unidos. Interesses diversos 

motivaram a participação desses países, enquanto os EUA tinham interesse semelhante 

                                                           
39 USDA – Sugar: World Market and Trade 
40 RODRIGUES, Alberto Silva. O sistema de solução de controvérsias da OMC: Um estudo de caso 
sobre os subsídios da União Europeia ao Açúcar.   
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ao do Brasil, Tailândia e Austrália por se tratar de produtor de açúcar derivado da cana- 

de – açúcar, no entanto, por possuir também uma relação próxima a União Europeia e 

também produzir o açúcar de beterraba menos competitivo possuía também interesses do 

lado respondente, já os países da África, Ásia, Caribe e Ilhas do Pacífico, possuíam um 

acordo preferencial com a União Europeia, chamado de EPA (Economic Partnership 

Agreement) que removiam barreiras tarifárias aos produtos destes países e concediam 

uma garantia de preço (523,7 euros/toneladas) a esses países. 

 

6.2 ALEGAÇÕES BRASIL/TAILANDIA/AUSTRALIA X U.E 

 

O argumento das partes autoras da demanda era de que a U.E estaria quebrando 

os objetivos de redução de subsídios apontados pela OMC, no entanto, segundo a 

alegação brasileira, os europeus ultrapassavam anualmente os valores de gastos com 

subsídios estabelecidos pelas metas, maquiando os números por não incluir na conta os 

gastos com a EPA.  

A linha argumentativa brasileira seguia duas linhas principais, a primeira 

relacionava-se aos subsídios concedidos à produção europeia de açúcar, e a segunda 

com relação a discriminação taxativa para os países signatários do EPA, conhecidos 

como ACP (África, Caribe e Pacífico). 

Com relação aos subsídios comunitários (estavam colocados dentro da Política 

Agrícola Comum, programa de fomento agrícola da U.E) de acordo com Christiane 

Bonomo41, haviam diversos instrumentos aplicados pela Organização Comum do 

Mercado de Açúcar (OCM) que distorciam os preços do açúcar, tanto domesticamente 

quanto internacionalmente. Dentre estes instrumentos haviam sistemas semelhantes aos 

questionados no caso do algodão, como por exemplo o estabelecimento do preço mínimo 

e reembolso à exportação, a autora também pontua que havia um sistema onde cada 

estado membro da U.E possuía uma agência de intervenção que comprava a produção 

excedente (não absorvida pelo mercado doméstico), alta taxação à importação e um 

sistema de quotas de produção, que fixava um limite a produção de cada estado-membro 

em quotas A e B, o excedente desta produção era classificado como quota C. A intenção 

                                                           
41 BONOMO, Christiane Aquino. Solucionar Controvérsias com resultados concretos: O caso dos 
subsídios do Açúcar contra as CE. Em: O Sistema de Solução de Controvérsias da OMC.p. 116 
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desse sistema era “incentivar e regular a quantidade da produção de açúcar em cada 

Estado-membro e no mercado como um todo”.42 

O questionamento brasileiro recaiu no excessivo valor dos subsídios da U.E, que 

de acordo com os objetivos acordados pelo Acordo sobre Agricultura no artigo 3 (coloca 

que os subsídios são permitidos desde que respeitem os limites estabelecidos e os 

compromissos de redução), artigo 8 (o referido artigo coloca que as obrigações do acordo 

e das listas específicas de cada membro são cumulativas) e artigo 9 (que inúmera os 

tipos de subsídios a serem reduzidos)43. Especificamente ao tratamento dado ao açúcar 

de quota C, o Brasil considerou que faziam parte do modelo de subsídio previsto no artigo 

9.1 alínea “a”: 

 

“Artigo 9.1 Os seguintes subsídios à exportação estão sujeitos aos compromissos de redução 

assumidos em virtude do presente Acordo: 

a) A concessão pelos governos ou por organismos públicos a uma empresa, a uma indústria, a 

produtores de um produto agrícola, a uma cooperativa ou outra associação de tais produtores 

ou a entidade de comercialização, de subsídios diretos, incluindo pagamentos em espécie, 

subordinada ao desempenho de suas exportações;” 

 

A discussão estava em torno de se os subsídios do açúcar quota C faziam parte 

dos chamados “pagamentos em espécie”, pois os preços em que eram vendidas a 

matéria-prima da produção do açúcar quota C (no caso, a beterraba) estavam abaixo do 

custo de produção, portanto, os produtores de beterraba quota C transferiam a renda para 

os produtores de açúcar amparados pelos subsídios europeus, o que segundo o Brasil 

constituía uma forma de pagamento em espécie. Por essa dinâmica, o açúcar C, que era 

destinado à exportação, chegava ao mercado internacional muito mais barato que o 

açúcar consumido domesticamente, distorcendo os preços internacionais. 

A segunda linha argumentativa trata da EPA e os subsídios estendidos ao ACP, o 

que previsivelmente é contestado diante da já referida acima cláusula de nação mais 

favorável, que determina que benefícios concedidos a determinados membros deveriam 

ser estendidos aos outros membros.  

A U.E contrapôs os argumentos das demandantes colocando que, primeiramente, 

as partes não tinham direito de questionar os subsídios, pois durante as negociações da 

Rodada do Uruguai não houve objeção ao que foi colocado, especialmente uma nota de 

                                                           
42 BONOMO, Christiane Aquino p.118 
43 THORSTENSEN, Vera; OLIVEIRA, Luciana M. de (Coordenadoras). Releitura dos Acordos da 
OMC como Interpretados pelo Órgão de Apelação.  
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rodapé, sobre os objetivos de redução de subsídios, o que excluía os valores 

relacionados ao ACP do montante de exportações a ser reduzido. 

Prosseguindo, a U.E alegou que o sistema de quotas não obrigava os produtores 

de açúcar C a exportar, logo não constituíam tecnicamente subsídios à exportação. Os 

produtores tinham como opção estocar esse açúcar para entrar nas outras quotas da 

próxima produção. 

Somando a posição da U.E, os países integrantes da ACP adentraram ao 

contencioso como terceiros interessados. Colocaram ao painel que os acordos 

preferenciais não seriam ilegais perante a OMC, uma vez que os mesmos “promoviam o 

desenvolvimento sustentável nos países menos desenvolvidos”44. Salientam também a 

dependência que muitas dessas economias possuem no comércio do açúcar, sendo que 

alguns países pequenos neste comércio a única fonte de renda.  

 

 

6.3 DECISÃO 

 

O Painel chegou a uma decisão em agosto de 2004, e sua análise consistia em 

determinar quais eram as obrigações colocadas a U.E e qual a sua extensão, e se houve 

ou não subsídios ilegais no programa europeu (pagamentos em espécie).  

A primeira análise tinha como objetivo verificar se o programa de subsídios 

europeus estava de acordo com o que foi estabelecido no Acordo sobre Agricultura e a 

incidência da referida nota de rodapé. Nesse sentido, o painel concluiu que a nota de 

rodapé não estava em conformidade com as regras da OMC, sendo que, primeiramente, 

a nota dispunha apenas de uma discriminação quantitativa dos compromissos de 

subsídio, ignorando, portanto, uma limitação orçamentária. Em segundo lugar, o painel 

concluiu que, com base em jurisprudência passada, notas de rodapé não poderiam 

“reduzir obrigações assumidas”45, juntamente com o fato desta nota nunca ter sido tratada 

como compromisso perante os órgãos de fiscalização da OMC, o que colocava o 

dispositivo em claro confronto com o disposto no Acordo sobre Agricultura.  

Logo, sendo verificado que as alegações europeias de que a nota de rodapé 

excluiria o montante de açúcar advindo das ACP, e que, portanto, o programa de 

                                                           
44 RODRIGUES, Alberto Silva. O sistema de solução de controvérsias da OMC: Um estudo de caso 
sobre os subsídios da União Europeia ao Açúcar p.82 
45 BONOMO, Christiane p. 129 
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subsídios europeu não violaria os compromissos acertados pelo Acordo sobre Agricultura 

se mostraram equivocadas, e que as exportações da U.E consistiam de fato no dobro da 

meta de exportações definida46.  

Seguiu-se então para a análise se esse excesso de exportação consistia de fato 

em produção de açúcar subsidiado. O painel coloca que, segundo o artigo 10.3 do Acordo 

sobre Agricultura o ônus da prova nessa situação recai sobre a U.E, uma vez delimitado 

que se excederam os compromissos estabelecidos, recai sobre o mesmo a prova se esse 

excesso é ou não subsidiado.  

O painel estabeleceu que os produtores de beterraba “C” vendiam o produto aos 

produtores de açúcar “C” a preços abaixo do mercado, o que era naturalmente coberto 

por meio dos subsídios europeus. Na argumentação, o painel aceita o paralelo feito pelos 

países reclamantes com o caso Canadá – Laticínios, onde os subsídios eram aplicados 

ao leite (matéria prima como a beterraba) para tornar os laticínios canadenses 

artificialmente muito mais competitivos. O painel coloca ainda que a U.E dispõe aos 

produtores uma espécie de reembolso destinado a eventuais prejuízos advindos da 

exportação (lembrando que, conforme alegado pelos reclamantes, o açúcar doméstico era 

vendido mais caro que o valor de mercado internacional, logo o incentivo era claramente 

para deixar o açúcar europeu mais competitivo no mercado internacional). 

Os países ACP demonstravam grandes preocupações com relação ao resultado 

dessa demanda, conforme dito acima muitos deles tinham uma profunda dependência 

econômica vinculada a esse acordo preferencial. Nesse sentido, Christiane Bonomo47 

coloca que o Brasil realizou um empreendimento político-diplomático com o objetivo de 

acalmar os ânimos dessas nações, colocando que não era a intenção brasileira encerrar a 

parceria entre esses países e a U.E, e certificou a sua renúncia a cláusula de nação 

menos favorável.  O painel também assegurou que, apesar de as recomendações de 

adequar a Política Agrícola Comum as normas da OMC, que também é importante a 

manutenção dos incentivos a países em desenvolvimento, como se segue|: 

 

“Pursuant to Article 19.1 of the DSU, the Panel suggests that in bringing its exports of sugar 

into conformity with its obligations under Articles 3.3 and 8 of the Agreement on Agriculture, 

the European Communities consider measures to bring its production of sugar more into line 

                                                           
46 No relatório do Painel coloca que as exportações da U.E em 2000/2001 foi de cerca de 4 milhões 
de toneladas enquanto o compromisso de redução estabelecia  cerca de 1,2 milhões de toneladas. 
(DS266 Panel report p.165) 
47 BONOMO, Christiane p. 142-143 
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with domestic consumption whilst fully respecting its international commitments with respect 

to imports, including its commitments to developing countries.  

In this regard, the Panel notes the recent statement of the European Communities on 14 July 

2004 that the European Communities ‘fully stands by its commitments to ACP countries and 

India’ and that with the reform of its sugar regime, the ACP countries and India will ‘get a 

clear perspective, keep their import preferences and retain an attractive export market.’”48 

 

Isto posto, a U.E adentrou com um recurso ao OAp, que manteve as 

recomendações do painel, sendo instaurado logo após uma arbitragem para determinar o 

prazo razoável de implementação, que ficou estabelecido em 12 meses e 3 dias contados 

a partir do final de outubro de 2005.  

A U.E se reuniu com os países envolvidos no litígio para definir as alterações na 

Política Agrícola Comum, tendo as reformas do novo regime de açúcar entrado em vigor 

no dia 1º de julho de 2006, ou seja, dentro do prazo razoável. 

Válido ressaltar que, ao contrário do que ocorreu no caso do açúcar, todo o litígio 

ocorreu de forma orgânica, sem maiores complicações posteriores e sem ameaças de 

retaliação. O procedimento célere e efetivo é possivelmente um dos exemplos mais 

positivos da capacidade do sistema multilateral do comércio, e é amplamente considerado 

um sucesso pela diplomacia brasileira.  

Em termos práticos, os efeitos do litígio foram bastante sensíveis, com as 

exportações de açúcar dobrando de valor em 2012, passando de 6 milhões de dólares 

para 12 milhões de dólares, e em quantidade avançando quase 6 milhões de toneladas. O 

preço médio internacional, cujo subsídios traziam para baixo evoluiu em mais de 60%49. 

  

 

  

                                                           
48 Panel Report DS266 – WTO p. 200 
49 BONOMO, Christiane p.152 
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7. CONCLUSÃO 
 

O Sistema de Solução de Controvérsias criado na OMC apresentou uma 

situação onde foi possível uma maior paridade no comércio internacional, e a 

experiência brasileira com relação a países desenvolvidos é exemplo disto. Este 

Sistema, no entanto, está longe de ser perfeito, primeiramente por se tratar de um 

sistema complexo, onde, como visto neste trabalho, necessita de um grande 

investimento governamental e de parcerias com o setor privado para se ter um 

aproveitamento frutífero, investimento este que muitos países não possuem 

condições econômicas (e muitas vezes sequer a motivação política) para satisfazê-

lo. Em segundo lugar, existe os problemas de natureza prática do sistema, críticas 

com relação ao seu funcionamento. Entre os problemas observados, por exemplo, 

estão a carência de mais mecanismos de cumprimento, mais agilidade nas etapas 

processuais, maior controle na escolha dos painelistas, mais agilidades nos prazos, 

entre outras críticas que fundamentalmente foram se formando ao longo do uso. 

Existe inclusive previsão de uma revisão do sistema, com vista de sanar os 

eventuais problemas advindos, no entanto, a falta de consenso entre as partes sobre 

quais deveriam ser os pontos abordados nesta revisão acabaram por impedir uma 

reforma concreta.  

Coloca-se ainda que o adiamento desta revisão impede que o sistema se 

adeque a demanda cada vez mais crescente dos países para a solução de 

controvérsias comerciais, o que torna o sistema cada vez mais lento e inefetivo. 

Apesar destes percalços, é consenso atribuir ao Sistema como uma 

experiência de sucesso, a elevação na utilização do sistema em relação ao GATT e 

a alta taxa de cumprimento das decisões são evidências desta colocação. Por isso, 

é natural que países em desenvolvimento, com participação relevante no comércio 

internacional, de assumirem este sistema como uma oportunidade quebrar barreiras 

econômicas históricas. Nesta seara, países como a Índia, Argentina, China, 

Tailândia e África do Sul são exemplos adequados a este contexto, passando por 

processos de adaptação aos desafios enfrentados, com relativo sucesso.  

Não obstante, o Brasil teve muita felicidade em perceber logo as 

oportunidades que viriam da Rodada do Uruguai. Como foi analisado neste trabalho, 

o posicionamento do país como um trader global perpassa não só por uma mudança 

institucional, mas também de natureza política. O Brasil sempre manteve uma 
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política muito cautelosa no comércio internacional, e necessitava de uma postura um 

pouco mais agressiva para se inserir no contexto que se desenhava nos primeiros 

anos de OMC.  

Nesse sentido, é importante ressaltar que o histórico brasileiro nas relações 

comerciais internacionais é de uma certa passividade. Desde o momento da 

independência, onde o Brasil herdou acordos internacionais injustos com a 

Inglaterra50, feitos pela coroa portuguesa, até situações mais recentes como a 

questão do Café Solúvel com os Estados Unidos em 1968, onde os norte-

americanos pressionaram o governo brasileiro a maior regulamentação do setor e 

sobretaxaram os produtos brasileiros em seu mercado interno51. Situações como 

esta, recorrentes no passado, possivelmente seriam revertidas no Sistema de 

Solução de Controvérsias, conforme demonstrado nos Casos do Algodão e do 

Açúcar, e demonstram não só a necessidade desse sistema, mas como a política 

externa comercial brasileira mudou de uma atitude historicamente omissa e inerte 

para uma muito mais assertiva e ativa. 

Apesar do refreamento dessa postura nos anos recentes, a preparação 

institucional persiste. A evolução conquistada deu ao setor privado maior autonomia 

e conhecimento técnico suficiente para enfrentar novos desafios, garantindo a 

independência deste setor em pressionar o governo a tomar medidas dentro do 

órgão. No entanto, é vital para o país tomar como exemplo a postura ativa que 

predominou no final dos anos 90 e início dos anos 2000, como bem aponta Daniela 

Arruda Benjamim52: 

“Para um país como o Brasil, cuja estratégia de desenvolvimento está profundamente 

vinculada à inserção na economia mundial, o compromisso com as regras internacionais do 

comércio e com o fortalecimento da OMC, mais do que uma prioridade, é uma premissa de 

base na formulação da política externa.” 

 

Portanto, é parte fundamental do projeto brasileiro de desenvolvimento um 

foco na OMC, apesar de a capacidade negociadora do órgão tenha se reduzido por 

                                                           
50 RICUPERO, Rubens. “O Brasil e o Mundo”. Em: COSTA E SILA, Alberto (coord.); SCHWARZ, Lilia 

Moritz (dir.). “Crise Colonial e Independência (1808-1830)”. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva – 2011. p. 
125-128 
51 SILVA, André Luiz Reis da. As relações entre o Brasil  e os Estados Unidos durante o regime 
militar”. p. 10 
52 BENJAMIM, Daniela Arruda. “Por fim, algumas notas sobre a revisão do Sistema de Solução de 
Controvérsias da OMC”. Em: BENJAMIN, Daniela Arruda (org.). “O Sistema de Solução de 
Controvérsias da OMC: Uma Perspectiva Brasileira” – Brasília: FUNAG, 2013. p.732 
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conta dos fracassos em Doha, a importância do órgão como estrutura normativa do 

comércio internacional e a própria segurança jurídica, a previsibilidade e a eficácia 

garantidos pelo Sistema de Solução de Controvérsias dão a certeza de que o órgão 

ainda permanecerá muito relevante no contexto multilateral internacional. 

Por fim, a trajetória brasileira é amplamente considerada bem-sucedida, e 

serve de exemplo para muitos países em desenvolvimento. Toda a experiência foi 

bem recompensada, com seja em forma de abertura comercial e o fim de políticas 

comerciais restritivas (especialmente dos setores agrícolas, aeronáutico, 

siderúrgico), mas também na elevação de seu patamar político, passando a ter um 

papel muito mais importante no órgão. 
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