
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais  

 

 

 

José Luiz Singi Albuquerque 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISES ECONÔMICAS, NETWORKS DE GOVERNANÇA ECONÔMICA, 

POTÊNCIAS EMERGENTES E SEUS REFLEXOS NA JURISPRUDÊNCIA DA OMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2016 

 

 



 
 

José Luiz Singi Albuquerque 

 

 

 

 

 

 

 

CRISES ECONÔMICAS, NETWORKS DE GOVERNANÇA ECONÔMICA, 

POTÊNCIAS EMERGENTES E SEUS REFLEXOS NA JURISPRUDÊNCIA DA OMC 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Relações Internacionais da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais como requisito parcial para 

a obtenção do título de Doutor em Relações 

Internacionais 

 

Orientador: Prof. Dr. Javier Alberto Vadell 

 

Área de concentração: Política Internacional: 

Instituições, Conflitos e Desigualdades 

 

Linha de pesquisa: Desenvolvimento e 

Desigualdades Internacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2016 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

Albuquerque, José Luiz Singi 

A345c           Crises econômicas, networks de governança econômica, potências 

emergentes e seus reflexos na jurisprudência da OMC / José Luiz Singi 

Albuquerque. Belo Horizonte, 2016. 

                      409 f. : il. 

                       

 

Orientador: Javier Alberto Vadell 

                        Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. 

                        

      1. Relações internacionais. 2. Organização Mundial do Comércio - 

Jurisprudência. 3. Crise econômica.  4. Jurisdição (Direito internacional público). 

5. Indicadores econômicos. 6. Eficácia e validade do direito. I. Vadell, Javier 

Alberto. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-

Graduação em Relações Internacionais. III. Título. 

 

                    

                                                                              CDU: 382 

 



 
 

José Luiz Singi Albuquerque 

 

 

 

CRISES ECONÔMICAS, NETWORKS DE GOVERNANÇA ECONÔMICA, 

POTÊNCIAS EMERGENTES E SEUS REFLEXOS NA JURISPRUDÊNCIA DA OMC 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Relações Internacionais da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para 

a obtenção do título de Doutor em Relações 

Internacionais. 

 

 

________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Javier Alberto Vadell – PUC Minas (Orientador) 

 

________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Jorge Mascarenhas Lasmar – PUC Minas (Banca Examinadora) 

 

________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo César Souza Ramos – PUC Minas (Banca Examinadora) 

 

________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Costa Lima – UFPE (Banca Examinadora) 

 

________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Leandro Rocha de Araújo – MRE (Banca Examinadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte,  26 de setembro de 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao professor Luiz Botelho, 

Que me orientou em toda a vida 

Com sua pedagogia do amor.  

Como sou grato pelas respostas completas que você me deu 

E pelas perguntas complexas que você me revelou. 

Esta missão foi cumprida, professor! 

Mas, seu trabalho ainda não acabou.  

Mal posso esperar pelas próximas lições. 

Ainda tem tanta coisa que eu quero aprender com você... 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

  A elaboração de uma tese é o resultado de um longo esforço coletivo. Ao longo deste 

doutorado eu pude finalmente entender porque devemos sempre escrever na primeira pessoa do 

plural. Cada frase desta tese foi construída com muitas vozes, dentre as quais eu destaco as de 

Javier Vadell, Leonardo Ramos, Jorge Lasmar e demais professores do Programa de Pós-

Graduação em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

especialmente Danny Zahreddine, Fátima Anastasia, Matilde de Souza Cristiano Mendes, 

Taiane Las Casas Campos e Rodrigo Teixeira. Sou grato à Paula Mayrink por ter me articulado 

a estes professores. Também aprendi muito com os meus colegas de sala, como Pedro Carvalho, 

Vinicius de Oliveira e Daniela Secches. Na elaboração desta tese, a experiência prática na OMC 

possibilitou uma melhor compreensão dos debates acadêmicos. Por isso, agradeço a Bruce 

Wilson, Maria Pereyra-Friedrichsen, Pedro Negueloaetcheverry e Victor do Prado.  

  A realização deste doutorado não seria possível sem o apoio institucional da 

Universidade Federal de Ouro Preto, particularmente de Marcone Souza, Célia Fernandes e 

Christianne Nogueira; das Faculdades Milton Campos, particularmente de Lúcia Massara e 

Edimar Marques; e do apoio espiritual e financeiro da Fundação São Bartolomeu. Não teria tido 

o tempo e o foco necessários para escrever a tese se não fosse por Raphael Amaral e a todos os 

pesquisadores do Observatório de Relações Internacionais.   

  Essa jornada foi muito longa e difícil e eu só consegui chegar até aqui graças a amizade 

e generosidade dos amigos Claudio Ribeiro da Silva, Rafhael Frattari, David Santos Fonseca, 

Thiago Decat, David Carvalho, Leonardo Pedrosa, Cristiane Versiani, Ana Paula Martins, 

Márcio de Oliveira, Dona Stela e também dos amigos de sangue João, Cybelle, Daniel, Fúlvio, 

James, Rachel e Valéria. Nos momentos mais difíceis desta caminhada, quando não tinha mais 

forças perseverar, fui protegido e conduzido pelo amor da professora Daisy Fábris de Almeida 

Singi, da doutora Maria Luiza Albuquerque Barbosa Coelho e da delegada Márcia 

Nepomuceno, em nome de quem eu agradeço a toda a nossa grande família. 

 Acima de tudo Esta tese foi escrita graças ao tempo que eu não passei com minha esposa 

Sonara, enquanto minhas menininhas Dani e Thaïs se transformavam em mulheres. Obrigado 

pela compreensão, pela paciência, pela força, e pelo amor 

. “O fim da ladeira, já dá pra nós ver” 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucem accipe ut reddas 

(Receba a luz para que possa passá-la adiante) 



 
 

RESUMO 

 

O estudo dos 488 conflitos comerciais formalmente submetidos ao sistema de solução de 

controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) revelou importantes mudanças das 

características qualitativas e quantitativas desta jurisprudência ao longo dos primeiros 20 anos 

de sua existência. Nossa pesquisa apurou quais foram essas características sob a perspectiva 

geopolítica, econômica e jurídica e tentou explicar, a partir das afinidades eletivas (WEBER, 

2004) entre mercados transnacionais (BUZAN, 2004) e networks de governança econômica 

internacional (GREWAL, 2008) quais seriam as principais condições de possibilidade 

associadas às mudanças pelas quais o perfil jurisprudencial passou, especialmente em períodos 

de crise econômica. Concluímos que a transnacionalização da economia, evidenciada em 

aspectos como o crescimento do comércio internacional intra-firma e da importância das 

cadeias globais de valor, associada às dificuldades para a OMC auto-reprogramar os seus 

standards – o que propiciou o neoprotecionismo – gerou incentivos para que os Estados e 

agentes econômicos transnacionais usassem seu network-making power (CASTELLS, 2011) 

para criar novas networks de governança econômica internacional, melhor adaptadas aos seus 

interesses, com mecanismos como o investor-state dispute system. Vimos também que 

networks estruturadas em torno de alianças geopolíticas, como o BRICS, influenciaram 

quantitativa e qualitativamente o perfil jurisprudencial da OMC. Apesar de o gradual 

esvaziamento do sistema de solução de controvérsias da OMC indicar a redução da sua 

resiliência (HASENCLEVER; MAYER; RITTBERGER, 2000), a OMC foi e continua sendo 

uma organização internacional caracterizada por uma enorme efetividade. Sua importância para 

determinados setores da atividade econômica, especialmente no que se refere ao comércio 

internacional de mercadorias, e para certos padrões de relacionamento geopolítico na esfera 

interestatal, especialmente na relação entre países desenvolvidos e mercados emergentes e, mais 

especificamente, entre o G7 e o BRICS, continuará fazendo com que a OMC seja uma network 

de governança econômica global de extrema relevância na sociedade internacional. 

 

Palavras-chave: Relações internacionais. Direito Internacional. Organização Mundial do 

Comércio. Network power. Potências médias emergentes. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The study of the 488 trade disputes formally submitted to the dispute settlement system of the 

World Trade Organization (WTO) revealed important changes regarding qualitative and 

quantitative characteristics of this jurisprudence over its first 20 years. Our research identified 

what were those characteristics on a geopolitical, economical and legal perspective and 

attempted to use the elective affinities (WEBER, 2004) between transnational markets 

(BUZAN, 2004) and networks of international economic governance (GREWAL, 2004) to 

explain which would be the main conditions of possibilities associated to the changes that this 

jurisprudence has undergone, especially in times of economic crises. We concluded that the 

transnationalization of the economy, which can be seen in the growth of international intra-firm 

trade and of the global chains of value, associated with WTO’s difficulties to self-reprogram its 

standards – which enabled neoprotectionism – generated incentives for states and transnational 

economic agents to use their network-making power (CASTELLS, 2011) to create new 

networks of international economic governance which are better adapted to their needs, with 

mechanisms such as investor-state dispute systems. We have also seen that networks structured 

around geopolitical alliances, such as BRICS, have influenced quantitatively and qualitatively 

the jurisprudential profile of the WTO. Despite the fact that the gradual reduction of the use of 

the WTO dispute settlement system indicates a decline of its resilience (HASENCLEVER; 

MAYER; RITTBERGER, 2000), the WTO was and continues to be an international 

organization characterized by its enormous effectiveness. The importance of the WTO to 

certain sectors of economic activity, particularly in what regards international trade of goods, 

and to certain patterns of geopolitical relationship, especially among  developed and emerging 

countries – and, more specifically, among members of G7 and of BRICS –, shall continue to 

make the WTO an extremely relevant network of global economic governance in the 

international society. 

 

Key-words: International relations. International law. World Trade Organization. Network 

power. Emerging middle powers.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Cada um dos 488 conflitos comerciais submetidos ao sistema de solução de 

controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) nos seus primeiros 20 anos tem 

uma história peculiar envolvendo dinheiro, política, poder, diplomacia, direitos, julgamentos, 

sanções e muito mais. O estudo de qualquer um destes conflitos nos permitiria acessar uma rica 

fonte de dados com as mais diversas informações sobre economia, geopolítica, direito, dentre 

outras, relacionadas às partes em conflito. E o estudo de todos os conflitos nos permitiria fazer 

um mapeamento extenso, denso e preciso das relações internacionais na arena comercial. A 

apuração e a sistematização de dados em uma base metodológica organizada, polivalente e 

transparente nos permitiria entender melhor quais seriam as principais condicionantes da 

governança econômica internacional, pelo menos no que se refere aos conflitos comerciais na 

OMC.  

  Ao analisarmos o histórico dos contenciosos comerciais submetidos ao sistema de 

solução de controvérsias da OMC, percebemos a ocorrência de uma série de mudanças 

quantitativas e qualitativas das características jurídicas, políticas e econômicas da 

jurisprudência da OMC. A análise comparativa de cada uma das 488 controvérsias submetidas 

à OMC ao longo dos seus 20 primeiros anos vigência nos permitiu, não apenas, identificar 

objetivamente quais são as características desta jurisprudência, em termos absolutos, como 

também, nos possibilitou compreender quais foram as dinâmicas das mudanças destas 

determinadas características ao longo de sua evolução histórica.  

 

Gráfico 1 – Número de contenciosos formalmente submetidos ao sistema de solução de 

controvérsias da OMC por ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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   Dentro desta temática, nos preocupamos com o problema de entender melhor quais 

seriam as principais condições de possibilidade que teriam propiciado estas modificações no 

perfil jurisprudencial da OMC. É a partir desta questão que desenvolvemos a nossa pergunta de 

partida.  

  A delimitação ontológica do nosso objeto de estudo entende por ‘jurisprudência da 

OMC’: o conjunto de documentos jurídicos que traz o registro oficial de cada procedimento 

contencioso comercial internacional formalmente submetido ao sistema de solução de 

controvérsias da OMC. A formalização de um procedimento para solucionar uma determinada 

controvérsia resulta na produção de uma série de documentos oficiais que servirão de fonte de 

informações para nossa pesquisa.1 Isso significa, dentre outras coisas, que todas as disputas 

comerciais, que efetivamente ocorreram no plano econômico, mas que, no entanto, nunca 

resultaram na proposição de um procedimento contencioso formal perante o Órgão de Solução 

de Controvérsias da OMC não farão parte do universo de casos estudados nesta tese. Nosso 

objeto de estudo é determinado por um fenômeno de natureza jurídica. Por isso, mesmo 

reconhecendo que a jurisprudência também é condicionada por diversos outros fatores 

políticos, econômicos e culturais, preferimos partir de um entendimento jurídico do que seja a 

‘jurisprudência’ e, mais especificamente, uma ‘controvérsia’ no contexto legal da OMC.  

  Pela perspectiva jurídica, uma controvérsia2 na OMC seria a situação na qual o governo 

de um membro3 da OMC inicia um procedimento formal de solução de controvérsias ao 

protocolar, perante o Órgão de Solução de Controvérsia, uma reclamação4 de violação de 

normas por parte do governo de um outro membro. Portanto, uma controvérsia pressupõe um 

ato unilateral formal de protocolar um documento onde se questiona a licitude de uma 

determinada conduta por parte do governo de um membro da OMC. Considerando-se que cada 

membro da OMC se comprometeu voluntariamente a respeitar as normas da Organização, 

devemos supor que a possibilidade de violação dessas normas – seja conscientemente ou não, 

voluntariamente ou não – deva ser algo excepcional em uma situação extraordinária. Como as 

normas da OMC regulam essencialmente a intervenção do Estado sobre a economia, o cenário 

                                                           
1 Tratam-se de informações: de caráter técnico-jurídico; de domínio público, afinal são documentos oficiais; e de 

fácil acesso para verificação, pois estão disponíveis gratuitamente on-line, no próprio website da OMC 
2 A terminologia formalmente adotada pela OMC nos três idiomas oficiais é ‘dispute’, em inglês; ‘diferencia’ em 

espanhol; e ‘différend’ em francês. 
3 Dentre os 164 membros da OMC, além dos Estados soberanos, há também membros que são entidades não-

estatais, como uma organização internacional (União Europeia) e territórios aduaneiros autônomos (como Hong 

Kong, Macau e Taipé Chinesa, que são membros da OMC em seu próprio direito, apesar de serem todos partes da 

República Popular da China. Neste sentido, quando, por razões práticas, nos referirmos apenas aos ‘Estados 

membros’, estaremos, obviamente, incluindo as entidades não-estatais que também forem membros plenos da 

OMC.  
4 Em inglês: ‘file a complaint’.  
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mais propício para ocorrer uma violação nos pareceu ser no contexto de uma crise econômica. 

Ou seja, pensamos que uma situação excepcional de violação de normas poderia ter sido 

propiciada por uma situação excepcional de dificuldades econômicas. 

  As crises – sejam de origem econômica, como a das hipotecas subprimes, ou de origem 

geopolítica, como a provocada pela guerra global ao terrorismo – podem mudar as 

condicionantes das forças de coesão (BUZAN, 2004) do sistema multilateral de comércio. 

Crises também podem alterar os componentes do cálculo de custo e benefício de se respeitar 

ou não os standards internacionais (GREWAL, 2008), de se intervir ou não na economia, e de 

cooperar ou litigar nas networks de governança econômica internacional. E as crises são 

capazes até de alterar o nível de crença em ideias, valores e identidades compartilhadas na 

sociedade internacional. 

  Esta abordagem inicial se estrutura em uma linha de raciocínio que enxerga uma 

correlação mediada entre a ocorrência de crises econômicas e o perfil jurisprudencial da OMC. 

O argumento de que existiria tal correlação, no mínimo, corre o risco de incorrer em uma falácia 

lógica conhecida como ‘ladeira escorregadia’ (em inglês: ‘slippery slope’).5 Mesmo cientes 

deste risco, esta linha de raciocínio sempre nos pareceu sedutora. O argumento da correlação 

crise ↔ aumento do número de contenciosos não estabelece uma conexão direta entre estes 

dois acontecimentos. A existência de uma grande crise, por si só, não aumentaria o número de 

litígios. Esta correlação seria articulada por uma cadeia de movimentos com o roteiro ‘Crise → 

Dano → Intervenção → Violação → Controvérsia’, que poderia ser explicado assim:  

  (1) As crises econômicas acarretariam graves danos extraordinários para certos setores 

da economia dos países; 

  (2) Os governos nacionais reagiriam – espontaneamente ou sob pressão política – às 

dificuldades econômicas intervindo no mercado ao adotar medidas em defesa dos agentes 

nacionais em detrimento dos estrangeiros; 

  (3) Dentre as várias medidas governamentais de intervenção na economia, seria possível 

que algumas violassem ou parecessem violar normas da OMC;  

  (4) As dificuldades econômicas impostas pela crise e a violação, real ou percebida, de 

normas fariam com que os membros que são vítimas do protecionismo tendessem a acionar 

mais vezes o sistema de solução de controvérsias, propiciando, assim, o aumento no número de 

controvérsias na OMC e a ocorrência de certos tipos de mudanças no perfil jurisprudencial da 

                                                           
5 Supor que se permitirmos que aconteça ‘A’, isso acarretará em uma cadeia de eventos que resultará em ‘Z’ e que, 

portanto, para evitar ‘Z’ deveríamos impedir ‘A’. 
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OMC. Usando o mesmo raciocínio no sentido inverso, concluiríamos que períodos que não 

sofressem crises econômicas tenderiam a ser marcados por um número menor de controvérsias.  

  É claro que cada crise é diferente da outra, tanto no que se refere aos fatores que 

possibilitaram que ela acontecesse, quanto aos tipos de consequências que ela gerou. Há crises 

mais relacionadas ao poder de compra do consumidor, crises ligadas à volatilidade do mercado 

financeiro, crises vinculadas a preço de commodities, e assim por diante. Apesar das diferenças 

entre as várias formas de crise econômica, poderíamos alegar que existe uma recorrência 

histórica na qual os governos tendem a reagir de forma protecionista às crises econômicas 

internacionais.  

  Talvez, o exemplo mais icônico de abuso de medidas protecionistas como forma de 

reação a uma crise econômica internacional seja o “Tariff Act of 1930” (P.L. 71-361) nos 

Estados Unidos. Contrariando o pedido de centenas de economistas sob o pretexto de defender 

o interesse de milhares de eleitores, o senador Reed Smoot e o deputado Willis C. Hawley 

propuseram um pacote de medidas econômicas que incluía o aumento das alíquotas do imposto 

de importação de milhares de produtos (‘Smoot–Hawley Tariff’). Foi uma tentativa de promover 

o crescimento interno às custas do empobrecimento do país vizinho, através de uma tática que 

ficou conhecida como ‘Beggar-thy-neighbor’. A partir daí, além da utilização abusiva de 

tarifas, o governo dos Estados Unidos passou a adotar mais restrições quantitativas, aplicação 

de medidas de defesa comercial, concessão de subsídios, controles estatais, e outras medidas 

protecionistas. O abuso na utilização de tarifas inevitavelmente acarretou medidas retaliatórias 

de mesma natureza por parte de países como Inglaterra, França e Canadá. Isso provocou uma 

reação em cadeia na qual quase todos os países recorreram ao mesmo expediente, restringindo-

se ainda mais o comércio internacional e agravando a crise.  

  Em 1971, também reagindo a uma crise econômica, o presidente dos Estados Unidos, 

Richard Nixon ‘suspendeu’ a conversibilidade do ouro por dólar, na prática encerrando o 

sistema de Bretton Woods. E ele ainda aproveitou o ensejo para desvalorizar o dólar e elevar 

em 10% o imposto de importação sobre todos os bens, dentre outras medidas. Depois disso, em 

vários momentos da história, os governos de vários países interviram de diferentes maneiras a 

fim de promover e proteger os agentes econômicos nacionais, mesmo que isso implicasse em 

protege-las da concorrência de empresas estrangeiras. 

  Todavia, há que se observar que, se a intervenção de um Estado sobre a economia for 

no sentido de criar vantagens para os agentes econômicos nacionais em detrimento dos agentes 

econômicos estrangeiros, isto tenderia a causar um conflito de interesses entre este Estado 

interventor e os Estados dos agentes econômicos prejudicados pela intervenção protecionista. 
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Para lidar com este tipo de situação, diversos atores em diferentes dinâmicas de interação criam 

princípios, regras, instituições, regimes, e as mais variadas networks de poder nas instâncias da 

governança econômica internacional. Estas networks de governança econômica internacional 

terão características que são reflexos das condições relacionadas às possibilidades de imposição 

de mecanismos de coerção entre os atores, aos cálculos de conveniência política e econômica e 

à crença em valores, ideias e identidades que interligam os diversos tipos de atores na sociedade 

internacional.  

  O sistema multilateral de comércio estruturado pela OMC é um importante exemplo 

deste tipo de network. Aqui, além do marco normativo e institucional, há também uma instância 

jurisdicional que, quando provocada, julga a (i)licitude da conduta dos membros da OMC à luz 

do seu próprio ordenamento jurídico. Muito embora o mecanismo de solução de controvérsias 

da OMC tenha sido projetado para solucionar controvérsias quanto à dimensão jurídica do 

comportamento dos seus membros, é claro que diversos fatores geopolíticos, econômicos e 

culturais são condicionantes da decisão do governo de um membro ajuizar, ou não, uma queixa 

contra outro perante a OMC. De qualquer modo, seja por reação a uma prática supostamente 

protecionista ou por outros fatores relacionados à coerção, cálculo e/ou crença na sociedade 

internacional, o recurso ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC deixa marcas no acervo 

jurisprudencial da OMC que nos ajudam a entender melhor diversos aspectos das relações entre 

os variados atores.  

  Nesta mesma linha de raciocínio, parecia provável que as crises econômicas – de modo 

indireto – fossem fenômenos refletidos na jurisprudência da OMC. Por tudo isso, acreditávamos 

que as crises internacionais poderiam provocar mudanças nesses padrões de relacionamento na 

sociedade internacional e isto, por sua vez, seria refletido nas características do perfil 

jurisprudencial da OMC. Todavia, ao analisarmos a jurisprudência da OMC pelo enfoque das 

grandes crises econômicas internacionais, como fizemos no Gráfico 2 abaixo, detectamos um 

problema que desafiou aquela nossa impressão inicial de que haveria um padrão de correlação 

crise – jurisprudência. A pesquisa jurisprudencial nos revelou que nossa intuição original não 

era capaz explicar os dados do último terço do período estudado. Este problema com a nossa 

abordagem provocou-nos a tentar entender melhor o que realmente influenciaria, de maneira 

mais preponderante, as características desta jurisprudência. Vejamos abaixo, como se deu o 

desenvolvimento histórico do perfil jurisprudencial da OMC sob um prisma quantitativo. 
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Gráfico 2 – Jurisprudência da OMC em tempos de crise econômica internacional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

  O período de 1995 a 2002, uma época abalada pela sucessão de crises econômica 

internacionais, coincidiu com um número muito alto de controvérsias. E, no período seguinte 

de 2003 a 2007, que não foi marcado por graves crises econômicas, o número de controvérsias 

foi muito menor. É preciso muito cuidado para não cair nas armadilhas das falácias lógicas. 

Não estamos afirmando que exista uma relação de causalidade entre crise econômica e o 

aumento do número de contenciosos. O que os dados da nossa pesquisa indicam é que de 1995 

a 2007 a ocorrência de crise econômicas coexistia com um alto número de contenciosos e a 

ausência de crises econômicas coexistia com um baixo número de contenciosos. Posto assim, 

escapamos da falácia da falsa causa.6 Portanto, a jurisprudência do período de 1995 a 2007 traz 

evidências de um possível padrão de correlação pela qual: Em períodos de crises econômicas, 

tenderia a haver um alto número de controvérsias e em períodos sem crises econômicas, 

tenderia a haver um baixo número de controvérsias. 

  Entretanto, ao analisarmos a jurisprudência da OMC no período seguinte de 2008 a 

2014, afetado por uma das mais graves crises econômicas internacionais, notamos que – 

contrariando a expectativa que tínhamos a partir do nosso referencial analítico e a 

jurisprudência de todo o período anterior, a OMC experimentou um número muito pequeno de 

controvérsias. A jurisprudência de 2008 a 2014 refutaria a existência de uma correlação entre 

crise ↔ aumento do número de controvérsias.  

                                                           
6 Supor que uma relação real ou percebida entre duas coisas significa que uma é a causa da outra. 
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  A apuração dos dados da jurisprudência da OMC nos revelou que não entendemos bem 

quais são as principais condições de possibilidade relacionadas a estes conflitos comerciais. Isto 

é um problema acadêmico relevante. Percebemos, então, que era preciso aprimorar o nosso 

entendimento sobre os fatores que influenciariam o perfil jurisprudencial da OMC. Foi desta 

inquietação que extraímos a nossa pergunta de partida: quais seriam as principais condições de 

possibilidade associadas às mudanças quantitativas e qualitativas no perfil jurisprudencial da 

OMC no período de 1995 a 2014, especialmente no que se refere aos períodos de crise 

econômica?  

  É preciso admitirmos que esta é uma pergunta muito pretensiosa. As explicações do 

perfil característico da jurisprudência da OMC são, certamente, multicausais. Nossa 

incredulidade perante explicações pretensiosas nos exige um referencial teórico 

suficientemente aberto para nos permitir abordar a jurisprudência considerando aspectos 

políticos, jurídicos e econômicos.  

  Nesta proposta, partimos do entendimento de que, dentre os principais fatores a 

influenciar as características da jurisprudência, estariam as relações de afinidades eletivas – no 

sentido weberiano – entre mercados transnacionais e networks de governança econômica 

internacional. Por esta perspectiva, formulamos uma hipótese composta por quatro argumentos 

relacionados a questões diferentes cujo resultados convergem em um mesmo sentido 

complementando-se uns aos outros:  

  (1) A estrutura interestatal/intergovernamental/internacional da OMC seria cada vez 

menos adequada para regular a crescente transnacionalização da economia, o que contribuiria 

para o esvaziamento parcial da sua importância relativa e, consequentemente, para o 

deslocamento da instância da solução de controvérsias para outras networks de governança 

econômica internacional.  

  (2) A transição de uma fase de incorporação adaptativa do direito da OMC ao direito 

interno dos países – período em que seria esperável que houvesse mais conflitos – para uma 

fase em que já teria ocorrido um aprendizado cultural e institucional, na qual uma harmonização 

jurídica entre o direito interno dos países e o direito da OMC resultaria em um período de 

redução do número de violações das normas e, consequentemente, do número de controvérsias. 

  (3) A inércia normativa da OMC desde 1995 propiciou as condições para que surgisse 

um tipo de neoprotecionismo que, por ainda não ser regulada pela OMC, estaria imune à 

jurisdição do seu sistema de solução de controvérsias, escapando assim da sua jurisprudência e 

contribuindo para que o número anual de contenciosos fosse menor. 
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  (4) A criação, fortalecimento e diversificação de networks de governança 

econômica internacional, de alcance bilateral, regional, multilateral ou global, especialmente 

entre potências médias emergentes, teria propiciado outros mecanismos de solução de 

controvérsia ao mesmo tempo em que desestimularia a utilização do sistema jurisdicional da 

OMC. Isso se deveria ao fato de que as mudanças trazidas pelas outras networks teriam alterado: 

(a) as possibilidades de coerção entre os membros da OMC, (b) os componentes dos cálculos 

de custo e benefício quanto ao cumprimento das normas ou ao recurso à litigação na OMC, e 

(c) a crença em valores e identidades compartilhadas em certos grupos de países em outras 

networks de governança econômica internacional. 

  Para testar esta hipótese, foi necessário estudar todos os 488 casos submetidos ao 

sistema de solução de controvérsias da OMC dentro de uma abordagem metodológica comum 

que nos permitisse processar os dados em um sistema de análise integrada pelo qual pudéssemos 

combinar diferentes indicadores no esforço de compreender as mudanças ocorridas na 

jurisprudência. Neste sentido, analisamos cada controvérsia através de um Formulário de 

Análise Jurisprudencial (FAJ) especialmente desenvolvido por nós para os propósitos desta 

tese. Assim, pudemos apurar, em cada controvérsia, as informações sobre os países litigantes, 

sobre os setores da economia afetados pelos conflitos, sobre os tipos de violação praticadas, 

sobre os resultados do julgamento e muito mais, de uma forma que nos permitiu compilar estes 

dados em termos absolutos e cronológicos e correlacionar esses indicadores entre si.  

  A apresentação dos resultados da nossa pesquisa nesta tese foi organizada da seguinte 

maneira: Iniciamos com uma apresentação sobre os referenciais teóricos que adotamos para 

estudar um fenômeno tão abrangente e complexo como a jurisprudência da OMC. No capítulo 

2 nós nos valemos da preciosa contribuição de Alexander Wendt, Barry Buzan, David Grewal 

e Manuels Castells para adaptarmos a noção de afinidades eletivas, inicialmente desenvolvida 

por Max Weber e depois organizada por Michael Löwy, para aplicá-la ao estudo da 

jurisprudência da OMC.  Em seguida, o capítulo 3 discorrerá sobre a OMC, enquanto uma 

network de governança econômica internacional e o capítulo 4 explicará em detalhes o 

funcionamento do seu sistema de solução de controvérsias. A partir destas informações, o leitor 

terá todos os elementos necessários para apreciar o valor agregado da pesquisa sobre fontes 

primárias (documentos oficiais da OMC) empreendidas nesta tese. Assim, o capítulo 5 

apresentará os resultados da consolidação dos dados obtidos nos 488 casos, sob a perspectiva 

geopolítica, econômica e jurídica. E, por fim, o capítulo 6 problematizará a nossa hipótese à luz 

do estado da arte da Teoria das Relações Internacional e das evidências empíricas apuradas na 

pesquisa.  
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2 ‘AFINIDADES ELETIVAS’ NA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DA OMC 

 

Imagem 1 – “The Librarian” de Giuseppe Arcimboldo (1566) 

 
Fonte: ARCIMBOLDO, 2015. 

 

  Quando nos referimos à jurisprudência da OMC, estamos lidando com dezenas de 

milhares de páginas de documentos oficiais recheadas de dados objetivos sobre centenas de 

controvérsias. Toda esta gama de dados está inscrita em documentos disponíveis ao público 

pela internet. Qualquer pesquisador pode ter acesso a este banco de dados. Entretanto, cada 

pesquisador olha para este mesmo conjunto de informações por uma perspectiva diferente, 

condicionada pelos referenciais teóricos que, conscientemente ou não, ele traz consigo em sua 

análise. É por isto que diferentes pesquisadores podem olhar para o mesmo objeto de estudo, e, 

no entanto, cada um enxergar um problema acadêmico diferente. Os referenciais teóricos 

condicionam, não apenas a identificação do problema, mas, também, a proposição de soluções 

para ele. Por isso, para que o pesquisador possa comunicar ao leitor o resultado de sua 

investigação, é preciso que ele também informe quais são os referenciais teóricos pelos quais 

aquele objeto foi estudado. Sem a explicitação de quais são estes referenciais, o leitor poderia 

fazer o seu juízo de validade, veracidade, plausibilidade, pertinência e utilidade da pesquisa 

com base em referenciais diferentes daqueles com os quais o pesquisador gostaria de ser 
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identificado. Mais do que simplesmente declarar afiliação a uma determinada agremiação 

teórica, o papel deste capítulo é o de apresentar ao leitor os principais referenciais teóricos que 

moldaram a maneira pela qual conduzimos a nossa pesquisa.  

  Nosso objeto de estudo é a jurisprudência da OMC. Entendemos que a jurisprudência 

da OMC é resultante de uma estrutura social fundamentada em um sistema jurídico interestatal 

que propiciou o desenvolvimento de redes e fluxos transnacionais caracterizados pela interação 

entre atores não-estatais que influenciam e são influenciados pela relação entre os Estados. Esta 

maneira de compreender a sociedade internacional no tocante ao nosso objeto de estudo nos 

aproxima da abordagem teórica da Escola Inglesa. No aclamado “From International to World 

Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation”, publicado em 2004, 

Barry Buzan definiu ‘sociedade internacional’ assim:  

 

Sociedade internacional tem dois significados neste livro:  

1) A utilização clássica da escola Inglesa: refere-se à institucionalização de interesses 

e identidades comuns entre estados, e coloca a criação e manutenção de normas, regras 

e instituições compartilhadas no centro da teoria das RI. Eu chamo isso de sociedade 

interestatal.  

2) Um significado mais específico desenvolvido ao longo deste livro para indicar 

situações em que a estrutura política e jurídica da estrutura social internacional é 

estabelecida pelo sistema estatal com indivíduos e atores transnacionais recebendo 

direitos dados pelos estados dentro da ordem definida pela sociedade interestatal. 

(BUZAN, 2004, p. xvii, tradução nossa).7 
 

  O estudo da jurisprudência da OMC nos parece um exemplo perfeito de uma análise 

sobre a “criação e manutenção de normas, regras e instituições compartilhadas” (BUZAN, 

2004, p. xvii). Neste sentido, acreditamos que o significado clássico de ‘sociedade 

internacional’ abre as portas da Escola Inglesa para o tipo de investigação que empreendemos 

aqui. E, mais especificamente, o significado de ‘sociedade internacional’ adotado por Buzan 

em 2004 acomoda confortavelmente a noção de ‘sistema multilateral de comércio’, que é 

estudado nesta tese. A expressão ‘sistema multilateral de comércio’ é tradicionalmente utilizada 

pelos estudiosos e profissionais que orbitam em torno da Organização Mundial do Comércio 

como uma forma de diferenciar as relações que acontecem dentro do quadro macroestrutural 

da OMC das relações que acontecem dentro de outros contextos nacionais, bilaterais, regionais 

ou multilaterais. O sistema multilateral de comércio, nos termos discutidos acima, consiste em 

                                                           
7 “International society has two meanings in this book: 1) The classical English school usage: is about the 

institutionalization of shared interest and identity amongst states, and puts the creation and maintenance of shared 

norms, rules and institutions at the centre of IR theory. I call this interstate society (2) A more specific meaning 

developed along the way in this book to indicate situations in which the basic political and legal frame of 

international social structure is set by the states-system, with individuals and TNAs being given rights by states 

within the order defined by interstate society.” (BUZAN, 2004, p. xvii). 
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uma estrutura social estabelecida pelo sistema estatal que configurou uma ordem internacional 

na qual indivíduos e atores transnacionais recebem direitos dados pelos Estados através de suas 

articulações na sociedade interestatal.  

  No sistema multilateral de comércio, a alta interatividade entre os atores comumente 

ocasiona a ocorrência de diversos tipos de conflitos de interesses. Dentre as normas, regras e 

instituições compartilhadas no sistema multilateral de comércio, encontra-se o sistema de 

solução de controvérsias da OMC. O funcionamento deste mecanismo no intuito de acomodar 

estes conflitos de interesses resulta em um acervo documental que tratamos aqui como a 

‘jurisprudência da OMC’. Na medida em que entendemos o sistema multilateral de comércio 

como uma estrutura social, podemos trabalhar com certos referenciais teóricos desenvolvidos 

por Alexander Wendt (1999) e Barry Buzan (2004) para analisar os fatores que possam ter 

propiciado o delineamento do perfil jurisprudencial da OMC8:  

 

Tendo visto como as coisas são na sociedade internacional contemporânea, e o que 

mudou para que elas ficassem desta maneira, o próximo passo é focar nas forças 

motrizes que mantiveram algumas instituições estáveis, tiraram algumas do campo e 

inspiraram ou pressionaram pelo desenvolvimento de novas. (BUZAN, 2004, p. 249, 

tradução nossa).9 

 

  A aplicação desta abordagem ao nosso objeto de estudo implicaria em focar nossa 

atenção nas forças motrizes que teriam influenciado a jurisprudência da OMC. Falar de 

jurisprudência é falar sobre conflitos fundados no suposto descumprimento de normas. Em 

1999, Alexander Wendt publicou “Social Theory of International Politics”, no qual ele 

estruturou uma ferramenta analítica extremamente profícua para se refletir sobre o que faz com 

que os atores obedeçam, ou não, as normas de uma estrutura social.  

 

Para enxergar isto, é útil considerar três razões pelas quais atores podem observar 

normas culturais: porque eles são forçados, porque é do seu próprio interesse, e porque 

eles entendem as normas como sendo legítimas. [...] Eu acredito que seja mais útil vê-

las como refletindo diferentes níveis em que uma norma pode ser internalizada e, 

assim, gerando três caminhos pelos quais uma mesma estrutura pode ser produzida: 

‘força’, preço’ e ‘legitimidade’. (WENDT, 1999, p. 250, tradução nossa)
10 

                                                           
8 Sou muito grato ao professor Jorge M. Lasmar por ter me mostrado a utilidade, o alcance e a polivalência destas 

ferramentas analíticas. 
9 “Having looked at how things are in contemporary international society, and then at what changed to make them 

that way, the next step is to focus on the driving forces that kept some institutions stable, drove some from the field 

and inspired or pressed for the development of new ones.” (BUZAN, 2004, p. 249). 
10 “To see this it is useful to consider three reasons why actors may observe cultural norms: because they are 

forced to, because it is in their self-interest, and because they perceive the norms as legitimate.[…] I believe it is 

more useful to see them as reflecting three different ``degrees'' to which a norm can be internalized, and thus as 

generating three different pathways by which the same structure can be produced : ‘`force’ ‘price’,' and 

‘legitimacy’.'' (WENDT, 1999, p. 250) 
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  Barry Buzan retomou e desenvolveu este raciocínio em “From International to World 

Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation”, onde ele defendeu 

que: “Quase qualquer estrutura social que se possa pensar será mantida coesa por alguma 

mistura de coerção, cálculo e crença. A política é definida pela necessidade da mistura e por 

como se lida com ela. ”. (BUZAN, 2004, p. 130, tradução nossa).11 Nestes termos, podemos 

trabalhar com as noções de coerção, cálculo e crença como as principais forças de coesão 

(‘binding forces’) de uma estrutura social.12 Estas forças de coesão também servem como 

categorias de análise para refletirmos sobre o nível (‘degree’)13 ou o modo de internalização 

das normas em uma estrutura social. Buzan nos ensinou que este tipo de abordagem é uma 

importante chave de interpretação das dinâmicas da estabilidade ou da mudança na estrutura 

das sociedades interestatais/internacionais. 

 

Pode-se concluir desta discussão que tanto a natureza das forças de coesão (no sentido 

de sua distribuição em qualquer ponto no tempo) quanto a interação entre elas em 

relação a um determinado valor ou conjunto de valores (no sentido de mudança real 

ou potencial, para cima ou para baixo no espectro da coerção-cálculo-crença) são uma 

parte chave das dinâmicas da estabilidade ou da mudança na estrutura das sociedades 

interestatais/internacionais. (BUZAN, 2004, p. 254, tradução nossa).
14

 

 

  Dentre os fatores que podem contribuir para as dinâmicas da estabilidade ou da mudança 

na estrutura de sociedades interestatais, como a OMC, Buzan chama a atenção para a 

importância de se considerar a possibilidade de uso da coerção pelas grandes potências e para 

a influência do nível de crença nos valores das potências e nos da sociedade internacional. 

                                                           
11 “Almost any social structure one can think of will be held together by some mixture of coercion, calculation and 

belief. The necessity of mixture, and how to deal with it, is what defines politics.” (BUZAN, 2004, p. 130) 
12 “Empires might mainly beheld together by coercion, but one could not understand either the Roman or British 

empire without adding in substantial elements of calculation (the economic advantages of being in the empire), 

and belief (local elites sharing some of the values of the empire). Similarly, liberal democracies might be held 

together mainly by belief, but the substantial role of calculation is indicated by fears about whether democracy 

can be sustained without economic growth. No democracies have been able to do without some coercive 

institutions that have primarily domestic functions. Much of Westphalian pluralist international society rests not 

just on the society/calculation element of agreed norms, rules and institutions, but also on the community/belief 

acknowledgement amongst the states that they are the same type of (sovereign) entity, and thus share an identity. 

The issue of community/belief emerges even more strongly for solidarist international societies, where an ever-

extending range of cooperative norms, rules and institutions is likely both to reflect, and encourage, a move 

towards increasing similarity in the domestic structures and values of the states concerned.” (BUZAN, 2004, pp. 

130-131) 
13 Apesar de o termo adotado por Wendt (1999) ser “degree”, entendemos que a tradução literal como ‘grau’ não 

é tão fidedigna à ideia original quanto o termo ‘nível’ uma vez que não se trata de algo que se possa medir com 

tamanho grau de precisão como temperatura, coordenadas e geometria. 
14 “One can conclude from this discussion that both the nature of the binding forces (in the sense of their 

distribution at any given point in time) and the interplay among them in relation to any given value or set of values 

(in the sense of the actual or potential shifting either up or down the coercion-calculation-belief spectrum), are a 

key part of the dynamics of stability and change in the structure of interstate/international societies.” (BUZAN, 

2004, p. 254). 
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Como sugerido acima, este argumento liga a natureza das forças de coesão ao caráter 

da(s) potência(s) líder(es). Há dois elementos em jogo nesta ligação. O primeiro tem 

a ver com a natureza particular dos valores defendidos pelas potência(s) líder(es) e o 

modo pelo qual estes valores favorecem ou moderam o uso da coerção na sua 

promoção. O segundo, presumindo que haja mais de uma grande potência no sistema, 

se refere ao nível de homogeneidade ideológica versus diferença/hostilidade 

ideológica entre as potências – o Modelo de Convergência versus o pressuposto da 

divergência que sustenta o pluralismo. (BUZAN, 2004, p. 254, tradução nossa).15 

 

  Aplicando este tipo de problematização aos mercados transnacionais, poderíamos 

analisar como as crises poderiam alterar as condicionantes associadas às questões que envolvem 

a coerção, o cálculo e as crença no sistema multilateral de comércio. Veremos abaixo três 

contextos de crises internacionais em que o perfil jurisprudencial da OMC poderia ser explicado 

por fatores relacionados à coerção, cálculo e crença. 

  É importante destacar que as crises que se impõem sobre os mercados transnacionais 

não precisam, necessariamente, ter origem ou natureza em fenômenos econômicos. Talvez a 

crise que mais tenha influenciado a jurisprudência da OMC tenha sido a provocada pelos 

ataques de 11 de setembro de 2001. A guerra global ao terrorismo (GWOT)16 que dominou a 

agenda política internacional relegando as questões relacionadas à governança econômica 

global – no seu apogeu desde o fim da guerra fria – para o segundo plano da arena geopolítica. 

Analisando o gráfico 2, visto acima, percebemos que o número médio de controvérsias 

submetidas à OMC cai drasticamente após 2001. É possível especular que a radicalização da 

política externa dos Estados Unidos – país que mais vezes foi parte em controvérsias na OMC 

– tenha alterado as condições para o uso da coerção. Ao estabelecer os parâmetros da nova 

ordem internacional no discurso em que o presidente George W. Bush alertou o mundo de que 

“ou vocês estão conosco, ou estão com os terroristas” (BUSH, 2001) 17, a macrosecuritização 

das relações internacionais promovida pelos Estados Unidos mudou o peso das condições de 

coerção na sociedade internacional. Ao sustentarem este tipo de discurso com uma prática 

                                                           
15 “As suggested above, this argument links the nature of the binding forces to the character of the leading 

power(s). There are two elements in play in this linkage. The first is to do with the particular nature of the values 

espoused by the leading power(s), and the way in which those values favour or moderate the use of coercion in 

promoting them. The second, assuming that there is more than one great power in the system, is about the degree 

of ideological homogeneity versus ideological difference/hostility among the powers – the Convergence model 

versus the divergence assumption that underpins pluralism.” (BUZAN, 2004, p. 254). 
16 Mais conhecido acrônimo em inglês para ‘Global War On Terrorism’. 
17 “Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes.  Americans should not expect one 

battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen.  It may include dramatic strikes, visible on TV, 

and covert operations, secret even in success.  We will starve terrorists of funding, turn them one against another, 

drive them from place to place, until there is no refuge or no rest.  And we will pursue nations that provide aid or 

safe haven to terrorism.  Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you 

are with the terrorists.  (Applause.)  From this day forward, any nation that continues to harbor or support 

terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.” (BUSH, 2001) 



54 

 

unilateralista, intolerante, belicista e insubordinada ao direito internacional, os Estados Unidos 

projetaram uma externalidade sobre o sistema multilateral de comércio que abalou as relações 

de afinidades eletivas entre os mercados transnacionais e as networks de governança econômica 

global, consequentemente, alterando o perfil jurisprudencial da OMC. Isto pode ser percebido 

tanto no que se refere aos países que se abstiveram de processar os Estados Unidos por medo 

de algum tipo de retaliação, quanto no que tange a redução do número de contenciosos iniciados 

pelos Estados Unidos por interesse em maximizar o apoio geopolítico dos demais países na 

guerra ao terrorismo global.18  

  Apesar de reconhecer que a guerra global ao terrorismo exerceu uma influência 

preponderante sobre o perfil jurisprudencial da OMC, temos dificuldades para desenvolver esta 

discussão por ela ser uma externalidade sobre o sistema multilateral de comércio e por ter sido, 

de tantas maneiras, um fenômeno excepcional na história das relações internacionais. Nosso 

trabalho dedica uma atenção maior aos fatores mais organicamente relacionados aos mercados 

transnacionais e às networks de governança econômica internacional, especialmente no que se 

refere aos possíveis impactos do relacionamento entre estas duas esferas sociais em afinidades 

eletivas sobre a jurisprudência da OMC. 

  No período de 2008 a 2014, o mundo vivenciou uma das mais graves crise econômicas 

da história. É interessante notar que este ciclo também coincide com outros fenômenos 

interessantes do cenário internacional:  

  (1) De acordo com o monitoramento feito pelo Global Trade Alert, apesar da retórica 

oficial ter sido a do repúdio à tentação do protecionismo como reação à crise, esta fase foi 

marcada pela prática generalizada de medidas protecionistas. (EVENNET, 2013). Neste 

contexto, muito países se viam em uma situação de vulnerabilidade recíproca conhecida como 

‘telhado de vidro’. Trata-se da situação de países que sofriam pelo abuso de práticas 

protecionistas por parte de outros Estados, mas que, ao mesmo tempo, também aplicavam 

medidas protecionistas que prejudicavam os demais. Uma postura mais litigiosa por parte de 

um país poderia despertar uma postura semelhante, contra ele, por parte dos demais países. E a 

partir daí, seria possível prever um cenário de confronto generalizado. 

  (2) A consolidação de um novo status geopolítico para as potências médias 

emergentes19, lideradas pela China. Este fenômeno foi propiciado por uma série de fatores. (a) 

                                                           
18 Sou muito grato ao professor Jorge M. Lasmar pela orientação no tocante ao impacto da guerra global ao 

terrorismo sobre a arena internacional, como um todo, e sobre as instituições da governança econômica global, em 

especial. 
19 A noção de potência média emergente adotada neste trabalho será discutida em profundidade em uma seção 

especificamente voltada para esta discussão.  
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O ciclo de crescimento econômico fomentado pelo super-boom das commodities de 2003 a 

2007, e a incrível demonstração de resiliência face à crise – enquanto as grandes potências do 

G7 estavam sendo severamente abaladas por ela – asseguraram às potências emergentes, 

especialmente aquelas que compõe o BRICS, um espaço muito maior nas networks de 

governança econômica internacional. (b) A articulação geopolítica das potências emergentes 

em diversas alianças estratégicas, arranjos cooperativos e estruturas institucionais permitiu que 

elas, muitas vezes, atuassem de forma concertada, fortalecendo-se umas às outras e convergindo 

estas sinergias através de atuação política mais eficiente. Se pudéssemos quantificar o poder 

geopolítico, poderíamos dizer que as potências emergentes têm muito mais poder atuando de 

forma coordenada, do que a soma do poder de cada país individualmente considerado.  

  (3) Além da crise econômica internacional ter provocado reações individuais de caráter 

protecionista, ela também propiciou as condições de possibilidade para que se desenvolvessem 

velhas e novas networks de governança econômica internacional nos mais diversos arranjos 

institucionais, nos mais variados recortes geográficos, e com os mais diferenciados níveis de 

internalização. É neste contexto, por exemplo, que o G20, o BRICS e outras coalizões, arranjos 

cooperativos e alianças geopolíticas passam a ter uma importância maior na definição dos 

parâmetros da governança econômica global abalada pela crise. (RAMOS; VADELL; 

SAGGIORO; FERNANDES; 2012; RAMOS, 2013; 2014). Nesta etapa de construção de 

networks de governança econômica, a proposição de uma ação jurisdicional perante o sistema 

de solução de controvérsias da OMC para resolver um problema comercial poderia atrapalhar 

gravemente o clima cooperativo daquelas negociações.  

  Percebemos então que, seja por medo de retaliação, seja por interesse no 

desenvolvimento de networks de cooperação, a decisão de um país recorrer, ou não, ao sistema 

de solução de controvérsias da OMC parecia ser condicionada por um sofisticado tipo de 

cálculo no qual se ponderava sobre mais variados aspectos, como:  

  (i) Os custos econômicos infligidos pelas medidas protecionistas dos outros Estados;  

  (ii) Os custos de transação no plano geopolítico relacionados: (a) ao desgaste 

diplomático de se processar um parceiro econômico no âmbito do sistema de solução de 

controvérsias da OMC; (b) ao risco desta postura atrapalhar as articulações de novas networks 

de governança internacional; e (c) aos incentivos gerados para que o Estado processado reaja 

também litigando; 

  (iii) A probabilidade de uma pretensão jurídica ser acolhida pela OMC somada à 

probabilidade do Estado condenado acatar a condenação em tempos de crise; e assim por diante.  
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  Neste contexto, parece plausível que a jurisprudência diminuta deste período possa ser 

explicada por cálculos de conveniência nos quais, apesar da ocorrência de abusos protecionistas 

em larga escala, os estados, em geral, concluíram que não compensaria submeter suas disputas 

comerciais ao sistema de solução de controvérsias da OMC. 

  Entretanto, no período de 1995 a 2002 o número de controvérsias foi enorme. Trata-se 

dos primeiros anos de vigência da OMC. Ela havia sido concebida durante a Rodada Uruguai 

(1986 – 1994) em um contexto marcado por diversos fenômenos importantes e positivos no 

cenário internacional, tais como: o fim da guerra fria; um amplo processo de redemocratização 

em diversas regiões; o ciclo de predomínio das políticas econômicas de caráter neoliberal; o 

sucesso dos tigres asiáticos; a intensificação da integração regional; a institucionalização cada 

vez maior do multilateralismo; a positivação dos direitos humanos; e um entusiasmo inebriante 

com uma ideia romantizada de globalização. Correndo o risco de parecermos muito subjetivos, 

poderíamos dizer que a soma destas situações propiciava, no sistema multilateral do comércio, 

uma crença amplamente compartilhada – inclusive pelas grandes potências – em uma série de 

valores, dentre os quais destacamos: a integração econômica; o comércio justo (‘fair trade’); a 

solução pacífica de controvérsias; o respeito ao direito internacional; o multilateralismo; 

internacionalismo; dentre outros. Neste contexto, as networks de governança econômica global, 

e, particularmente, a OMC, eram instituições caracterizadas por terem grande legitimidade na 

sociedade internacional. Utilizando a terminologia de Buzan, poderíamos dizer que o sistema 

multilateral de comércio configurava, naquele período, uma sociedade internacional de caráter 

solidarista:  

 

Solidarismo pode ser usado como sinônimo de cosmopolitanismo, todavia, em minha 

utilização define sociedades internacionais com um nível relativamente elevado de 

normas, regras e instituições compartilhadas entre estados, onde o foco não está 

apenas no ordenamento da coexistência e da competição, mas também na cooperação 

sobre um espectro maior de questões, seja na busca de ganhos conjuntos (e.g. 

comércio) ou na realização de valores compartilhados (e.g. direitos humanos). 

(BUZAN, 2004, p. xviii).20 

 

  Seguindo a sugestão de Buzan, vista acima, no que se refere à análise do papel das 

grandes potências na promoção das forças de coesão (BUZAN, 2004, p. 254), vimos que, no 

sistema multilateral de comércio neste período de 1995 a 2002, havia um alto nível de 

homogeneidade ideológica, as grandes potências promoviam os valores da OMC e estes valores 

                                                           
20 “Solidarism – can be used as a synonym for cosmopolitanism, but in my usage defines international societies 

with a relatively high degree of shared norms, rules and institutions among states, where the focus is not only on 

ordering coexistence and competition, but also on cooperation over a wider range of issues, whether in pursuit of 

joint gains (e.g. trade), or realisation of shared values (e.g. human rights).” (BUZAN, 2004, p. xviii) 
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favoreciam o uso da coerção na sua promoção. A soma destes fatores talvez revele que a crença 

nos valores compartilhados no sistema multilateral de comércio propiciou as condições de 

possibilidade para que houvesse tantas controvérsias neste período.  

  Vimos, então, que a noção de sociedade internacional e o instrumental analítico das 

forças de coesão (coerção, cálculo e crença) desenvolvidos pela Escola Inglesa, especialmente 

na obra de Wendt (1999) e Buzan (2004) são válidas e úteis no estudo da jurisprudência da 

OMC. Entendemos que a configuração de uma controvérsia na OMC é condicionada por 

diversos fatores, tais como: o poder coercitivo das partes envolvidas; os cálculos de 

conveniência econômica, política e geopolítica;21 à crença em valores compartilhados; as 

circunstâncias conjunturais no plano interno e internacional; e a plausibilidade de uma 

argumentação jurídica, dentre outros. Assim, cada um dos 488 conflitos comerciais que foram 

formalmente submetidos ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC entre 1995 e 2014 

tem uma história própria. No fundo, analisamos a jurisprudência da OMC para termos uma 

compreensão melhor da sociedade internacional que se reflete nela. Todavia, essa não é uma 

missão simples, pois há uma variedade muito grande de condicionantes por trás de cada 

controvérsia. Há fatores e atores políticos, econômicos, jurídicos, geopolíticos e culturais que 

se misturam de maneiras diferentes em cada controvérsia.  

  Acreditamos que as controvérsias na OMC – seja em um único caso individualmente 

considerado, seja no conjunto de um bloco jurisprudencial – podem ser melhor compreendidas 

se analisadas no contexto das interações entre agentes econômicos em mercados transnacionais 

e governos nacionais no âmbito de organizações da governança econômica global. Este 

entendimento nos obriga a utilizar uma matriz analítica mais aberta, eclética e flexível. Como, 

então, analisar a jurisprudência da OMC a partir de uma abordagem analítica teoricamente 

consistente que correlacione as circunstâncias propiciadas pelos agentes econômicos nos 

mercados transnacionais e as circunstâncias propiciadas pelas redes de governança econômica 

global?  

  A forma como enfrentamos este desafio foi através de uma adaptação da noção de 

‘afinidades eletivas’ (‘walhverwandtschaften’) desenvolvida por Max Weber22 em 1904 no seu 

clássico “A Ética Protestante E O ‘Espírito’ Do Capitalismo” (“Die protestantische Ethik und 

der ‘Geist’ des Kapitalismus”). Apesar de se tratarem de objetos de estudo diferentes, a maneira 

                                                           
21 O processo político de tomada de decisão para processar ou não um outro Estado perante a OMC configura uma 

situação semelhante ao que George Tsebelis (1990) chamaria de “nested game”. 
22 Sou muito grato ao professor Javier Vadell por ter sugerido que eu desenvolvesse minha tese a partir do 

referencial teórico de Max Weber e por ter me orientado a trabalhar com a ferramenta analíticas das afinidades 

eletivas. 
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como Weber concebeu as correlações entre formas culturais tão distintas nos inspirou a 

empreender uma análise de outros tipos de correlações que também acontecem entre outros 

conjuntos de formas culturais distintas. Assim como no estudo de Weber, a jurisprudência da 

OMC também se trata de uma situação multi-causal, transdisciplinar, difusa e dinâmica. Estas 

analogias nos ajudaram a entender melhor como abordar o nosso objeto de estudo.  

  Partindo da noção de sociedade internacional identificada com a Escola Inglesa, 

especialmente com a definição de Buzan (2004), não é difícil trabalhar com uma ferramenta 

analítica de matriz weberiana. Cornelia Navari e Daniel M. Green, editores do “Guide to the 

English School in International Studies”, reconhecem que os métodos da Escola Inglesa 

tradicionalmente tendem ao espectro interpretativo, histórico e qualitativo do entendimento de 

Weber. (NAVARI; GREEN, 2014, p. 3).23 E, mais especificamente na temática desenvolvida 

em nosso trabalho, o próprio Alexander Wendt explicou que a noção que ele adotou sobre o 

que seria uma ‘estrutura social’ seguia a tradição de Weber: 

 

Dizer que uma estrutura é ‘social’ é dizer, seguindo Weber, que os atores levam uns 

aos outros ‘em consideração’ ao escolher suas ações. Este processo é baseado nas 

ideias que os atores têm sobre a natureza e os papeis do Eu e do Outro, e, enquanto 

tal, estruturas sociais são ‘distribuições de ideias’ ou estoques de conhecimento’. 

Algumas destas ideias são compartilhadas, outras são privadas. Ideias compartilhadas 

constituem um subconjunto de estrutura social conhecido como ‘cultura’. (WENDT, 

p. 249, tradução nossa).24 

 

  Como veremos adiante, esta explicação de Wendt sobre o entendimento weberiano de 

estrutura social tem uma importância singular na articulação entre a tradição teórica de Max 

Weber e o instrumental analítico da Escola Inglesa.25 Trabalhar com ‘afinidades eletivas’ 

implica em trabalhar com a interação entre ‘formas culturais’ que desenvolvem um tipo de 

relacionamento muito especial. ‘Formas culturais’ podem ser compreendidas como ‘esferas 

sociais’. E é a partir da análise das afinidades eletivas entre certas esferas sociais que tentaremos 

entender o que explicaria as mudanças no perfil jurisprudencial da OMC. Neste sentido, 

podemos dizer que as configurações das forças de coesão influenciam e são influenciadas pelas 

                                                           
23 “ES methods traditionally tend to Weber’s Verstehen side of the spectrum – interpretive, historical, and 

qualitative – but the School was also a pioneer in demonstrating the value of a social theoretic approach to IR 

and therefore taps into the metatheoretical writing relevant to constructivism; this includes the recent practice 

turn (Navari 2011).” (GREEN, 2014, p. 3) 
24 “To say that a structure is ‘social’' is to say, following Weber, that actors take each other ‘`into account’' in 

choosing their actions. This process is based on actors' ideas about the nature and roles of Self and Other, and as 

such social structures are ’distributions of ideas’' or ‘stocks of knowledge.’' Some of these ideas are shared, others 

are private. Shared ideas make up the subset of social structure known as ‘culture’'” (WENDT, 1999, p. 249) 
25 A importância desta noção de estrutura social no referencial teórico da escola Inglesa também foi reafirmada 

por Barry Buzan em “From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of 

Globalisation” de 2004. 
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relações de afinidades eletivas entre os mercados transnacionais e as networks de governança 

econômica internacional. Acreditamos que a jurisprudência da OMC contém dados que nos 

ajudam a mapear, a dimensionar e a delinear mais objetivamente os padrões de relacionamento 

na sociedade internacional, e, mais especificamente, no sistema multilateral de comércio. A 

partir deste entendimento, olhamos para a jurisprudência da OMC e vemos nela um tipo de 

registro, de reflexo, de evidência das relações de afinidades eletivas entre estas esferas sociais.  

  Portanto, nossa investigação parte do entendimento de que o nosso objeto de estudos, a 

jurisprudência da OMC, seja, em essência, um fenômeno condicionado por ‘afinidades eletivas’ 

entre uma esfera social constituída por mercados transnacionais e uma esfera social constituída 

por networks de governança econômica internacional.26 Por esta perspectiva, para se 

compreender melhor a jurisprudência da OMC – e as condições de possibilidade que 

propiciaram as mudanças qualitativas e quantitativas nela identificadas – entendemos ser 

epistemologicamente válido analisar como afinidades eletivas entre mercados transnacionais e 

networks de governança econômica global podem ter influenciado a solução de conflitos 

comerciais internacionais no âmbito do sistema de solução de controvérsia da OMC ao longo 

do tempo. Neste sentido, acreditamos que mudanças na jurisprudência seriam, em geral, 

explicáveis como consequências difusas de mudanças nas dinâmicas geradas pelas interações 

entre mercados transnacionais e networks de governança econômica global. Em outras palavras, 

essas afinidades eletivas propiciariam um tipo de jurisprudência com determinadas 

características, por exemplo no período 1995 – 2007, e outro tipo de jurisprudência com outras 

características no período 2008 – 2014. Acreditamos que entender como essas afinidades 

eletivas se processaram ao longo da história da OMC, especialmente nestes dois momentos, nos 

ajudará a entender melhor como conflitos comerciais transbordam para contenciosos jurídicos 

na OMC. E, a partir daí, talvez seja possível compreender com maior clareza as condicionantes 

de efetividade dos mecanismos de governança econômica internacional, particularmente em 

tempos de crise econômica. 

  Nestes termos, este capítulo descreverá quais são os nossos referenciais teóricos na 

abordagem global do problema através de uma adaptação da noção de afinidades eletivas 

popularizada por Weber ao estudo da jurisprudência da OMC. Porém, antes de apresentar a 

nossa adaptação, é necessário esboçar um estudo de caráter genealógico sobre a evolução 

histórica não-linear dos sentidos atribuídos a esta expressão. Este é o propósito da próxima 

seção.  

                                                           
26 Os significados das expressões ‘mercados transnacionais’ e ‘ networks de governança econômica global’ 

utilizados em nosso trabalho serão discutidos em profundidade nas próximas seções deste capítulo. 



60 

 

2.1 Esboço genealógico da noção de ‘afinidades eletivas’ 

 

Imagem 2 - Mapa de linhas de trens e de metrôs de Paris 

 
Fonte: METRO PARIS, 2015. 

 

 Fazer um estudo genealógico27 da noção de afinidades eletivas é tarefa tão essencial, 

quanto interessante. Pois, assim como nós estamos aqui nos aproveitando de uma ideia que já 

existia para aplicar o seu potencial descritivo a uma situação distinta da que havia sido aplicada 

anteriormente, também Weber, Goethe e outros, antes e depois, se valeram do mesmo tipo de 

tática. A expressão ‘afinidades eletivas’ já foi usada em campos de conhecimentos distintos, 

em objetos de estudos diversos, em tipos de análises variadas e com arranjos conceituais 

diferentes. Apesar das diferenças contingenciais em cada aplicação, há um determinado tipo de 

raciocínio contido nesta expressão que foi capaz de se adaptar a cada novo desafio mantendo a 

sua essência original. Ou seja, trata-se mais de uma forma de pensar do que propriamente de 

um conceito circunscrito a determinado objeto de estudo ou marco teórico. Talvez este seja o 

segredo da polivalência e da fertilidade deste insight, o que ajuda a justificar sua utilização nesta 

tese.  

  Milênios antes da primeira controvérsia na OMC, ou da primeira obra de Weber, 

filósofos gregos se lançavam na difícil tarefa de racionalizar as explicações do mundo para além 

das tradições mitológicas. Os filósofos pré-socráticos, por seu pioneirismo, gozaram de ampla 

liberdade intelectual para interpretar os grandes mistérios da natureza e tiveram a inteligência 

                                                           
27 Para um aprofundamento sobre a evolução histórica da expressão “afinidades eletivas”, vejam “Max Weber's 

Elective Affinities: Sociology Within the Bounds of Pure Reason” de Richard Howe (1978); “Le concept d’affinité 

élective chez Max Weber” de Michael Löwy (2004) e "Elective Affinities of the Protestant Ethic: Weber and the 

Chemistry of Capitalism” de Andrew McKinnon (2010). 
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e a criatividade para propor suas próprias explicações. Algumas destas discussões relacionadas 

à filosofia da natureza são relevantes para o nosso estudo genealógico. Tales de Mileto 

acreditava na existência de um princípio físico comum (‘arché’) para todas as coisas. Para ele, 

este princípio seria a água. Para Anaxímenes de Mileto, esse princípio seria o ar. Heráclito de 

Éfeso defendia que esta substância básica do universo seria o fogo. E para Xenófones, isso seria 

a terra. Empédocles tenta conciliar estas opiniões sustentando que a natureza seria composta 

por quatro ‘raízes’: a terra, o ar, o fogo e a água. Mas, além identificar os elementos basilares 

do universo, Empédocles desenvolveu uma teoria sobre como estes elementos se misturam para 

formar os diferentes materiais da natureza. As diferenças que existem entre os seres na natureza 

seriam decorrentes das diferentes proporções em que estes elementos (‘raízes’) são 

combinados. Este raciocínio exige supor que haja forças que promovam a mistura e a separação 

entre estes elementos. Poeticamente, Empédocles chama de ‘philia’ (amor) o poder que provoca 

a atração e combinação entre elementos; e chama de ‘neikos’ (ódio) o poder que provoca a 

separação entre eles. (ABE, 2009). 

  Considerando o pioneirismo destes pensadores ao desbravar campos de conhecimento 

que ainda não continham muitos conceitos, nem tampouco uma terminologia técnica, é muito 

inteligente utilizar palavras como ‘amor’ e ‘ódio’ que têm uma carga metafórica tão clara que 

facilitam muito a compreensão de qual seria a ideia por trás da palavra. Quando o pensamento 

científico se sofistica e se especializa, as velhas noções de amor e ódio são atualizadas na teoria 

da física e passam a ser referidas como ‘força de atração’ e ‘força de repulsão’. (ABE, 2009). 

  Esta ideia, de que – mais do que descrever a natureza – é preciso investigar as causas 

das características da natureza, foi retomada em 1250 pelo o filósofo e químico alemão Albertus 

Magnus, que incorporou o uso da palavra latina ‘affinitas’ para se referir a relações químicas. 

Em 1620, o filósofo iluminista inglês Francis Bacon desenvolveu suas teorias sobre afinidades 

químicas (‘chemical affinity’) para explicar que quando elementos distintos são misturados há 

um tipo de escolha (‘election’) pela qual certos tipos de elementos se combinam, ao passo que 

outros tipos de elementos se repelem. Esta formulação evoluiu para ‘atração eletiva’ ou 

‘afinidade eletiva’, entendidos como uma inclinação mais favorável de uma substância se 

combinar preferencialmente com determinadas substâncias, em detrimento de outras. Em 1718, 

o químico francês Etienne Geoffroy fez uma compilação das relações de afinidades entre as 

espécies de um grupo de elementos químicos básicos.28 (THIMS, 2013).   Na Holanda, em 

1724, o cientista Herman Boerhaave publicou “Elementa Chimiae” onde explicou, valendo-se 

                                                           
28 “Tableau des diferentes Rapports Observées entre Différentes Substances”. 
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de metáforas culturais e sentimentais, o que seria a noção de afinidade: “A afinidade, assim, é 

a força em virtude da qual duas substâncias diversas ‘se procuram, unem-se e se encontram’ 

em um tipo de casamento, de noce chimique, procedendo muito mais por amor do que por ódio, 

magis ex amore quam ex odio”. (LÖWY, 2011, p. 130, tradução de Lucas Amaral de Oliveira 

e Mariana Toledo Ferreira).29  

  O químico sueco Torben Bergman ampliou e desenvolveu o trabalho com a tabela de 

Geoffroy e escreveu, em 1775, uma dissertação sobre afinidades (‘atrações’) eletivas (“De 

Attractionibus Electivas”). Seu trabalho foi um sucesso traduzido para outros idiomas, como o 

francês em 1788: “Traité des affinités chimiques ou attractions électives”. Percebam que há 

aqui duas ideias: (1) afinidade química e (2) atração eletiva. Contudo, a tradução que mais nos 

interessa é a feita para o alemão em 1782, onde a expressão ‘afinidade eletiva’ é traduzida como 

‘wahlverwandtschaften’. O idioma alemão tem uma característica muito interessante pela qual 

se pode criar uma nova palavra pela junção de palavras já existentes. ‘Walh’ se refere à escolha, 

eleição. ‘Verwandtschaften’ se refere a afinidades ou relações. Note-se que na versão alemã há 

uma mudança importante entre a ideia de ‘atração’ eletiva – que antes era a usada – para a ideia 

de ‘afinidade’ eletiva. (LÖWY, 2004, p. 94). A tradução do livro de Torben Bergman e talvez 

a definição de Boerhaave teriam inspirado o escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe 

(1749 – 1832) a se valer da ideia de wahlverwandtschaften como uma metáfora para explicar 

as inexplicáveis razões do amor. O romance “Die Wahlverwandtschaften” (traduzido para o 

português como “Afinidades Eletivas”), de 1809, compara as relações entre as pessoas às 

relações entre elementos químicos e brinca com a ideia de que as relações interpessoais são 

regidas pelas leis da natureza, assim como são as relações entre os elementos químicos. Sem 

pretensões científicas, Goethe adapta a noção de afinidades eletivas usada para descrever as 

razões de certos tipos de relação entre elementos químicos, para descrever metaforicamente as 

razões de certos tipos de relações entre pessoas:  

 
O termo, aqui, torna-se uma metáfora para designar o movimento passional pelo qual 

um homem e uma mulher são atraídos um pelo outro – ainda que isso signifique a 

separação de seus companheiros anteriores –, a partir da afinidade íntima entre suas 

almas. [...] Para Goethe, há uma afinidade quando dois seres ou elementos ‘procuram 

um ao outro, atraem-se, apoderam-se um do outro e, em seguida, em meio a essa união 

íntima, ressurgem de forma renovada e imprevista’. (LÖWY, 2011, p. 130, tradução 

de Lucas Amaral de Oliveira e Mariana Toledo Ferreira)30. 

                                                           
29“L’affinité est une force envertu de laquelle deux substances diverses ‘se recherchent, s’unissent et se 

retrouvent’,dans une sorte de mariage, de noce chimique, procédant plutôt de l’amour que de lahaine, magis ex 

amore quam ex odio”. (LÖWY, 2004, p. 93)  
30 “Le terme devientici une métaphore pour designer le mouvement passionnel par lequel um homme et une femme 

sont attirés l’un par l’autre – quitte à se séparer de leurs partenaires antérieurs – à partir de l’affinité intime entre 

leur sâmes. [...] Pour Goethe, il y a affinité élective quando deux êtres ou éléments “se cherchent l’unl’autre, 
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  Com a adaptação literária feita por Goethe, nosso percurso genealógico sobre a noção 

de afinidades eletivas chega ao seu marco referencial mais importante. Max Weber fez a sua 

própria adaptação da noção de wahlverwandtschaften aplicando-a para descrever as razões de 

certos tipos de relações entre certos tipos de formas culturais. Mais especificamente, Weber 

aplicou a noção de afinidades eletivas para explicar as razões pelas quais a ética protestante e o 

‘espírito’ do capitalismo tinham uma tendência de se relacionar bem, fortalecendo-se 

reciprocamente. A aplicação da noção de afinidades eletivas por Weber é tão importante para 

embasar nosso referencial teórico que será visto em profundidade na próxima seção, 

especificamente dedicada a ela. 

 

2.1.1 Afinidades Eletivas na obra de Max Weber 

 

Imagem 3 – “La Catedral” de Auguste Rodin (1908) 

 
Fonte: RODIN, 2016. 

 

  Nesta seção, vamos resistir à tentação de discorrer sobre a importância da já 

aclamadíssima obra de Max Weber, como um todo, para podermos nos focar na parte específica 

desta obra que é mais importante para nossa pesquisa. Em 1904 e 1905, Weber publica “A Ética 

Protestante E O ‘Espírito’ Do Capitalismo” (“Die Protestantische Ethik Und Der ‘Geist’ des 

Kapitalismus”) em dois artigos na “Archiv für Sozialwissenschaftund Sozialpolitik” – Tübinger, 

                                                           
s’attirent, se saisissent l’unl’autre et ensuite ressurgissent de cette union intime dans une forme renouvelée et 

imprévue.” (LÖWY, 2004, p. 94) 
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Volumes XX e XXI. Só depois, em 1920, o trabalho seria reformado e apresentado como um 

livro. A contribuição deste livro para a sociologia, ciências políticas e estudos culturais é 

incrível em vários aspectos. Mas, há uma nuance que nos é, particularmente, muito importante. 

Weber tem um insight muito sagaz ao perceber correlações entre um determinado tipo de 

ideário de fundo religioso (ética protestante) e um determinado tipo de ideário de fundo 

econômico (‘espírito’ do capitalismo). Cada uma destas estruturas culturais era 

tradicionalmente analisada em seu próprio plano teórico, sem que houvesse um aparato 

analítico que fosse capaz de abordar – não uma ou outra, mas sim – as convergências entre 

ambas estruturas culturais. É como se cada uma fosse uma engrenagem analisada isoladamente 

enquanto um objeto de estudo por si próprio. Weber percebe que estas engrenagens estão 

articuladas entre si e que essa correlação ajuda a explicar muitas questões sobre cada uma das 

engrenagens. Por isso, Weber traz o foco da sua observação científica exatamente para o ponto 

de articulação entre estas engrenagens, e os resultados obtidos graças a esta postura inovadora 

são, de certa forma, revolucionários. Neste sentido, o que mais nos interessa neste livro é a 

maneira de pensar uma abordagem analítica focada nas correlações entre formas culturais que 

tradicionalmente são estudadas de modo desarticulado. A chave analítica pela qual esta 

abordagem é concebida é enraizada na noção de ‘afinidades eletivas’ (wahlverwandtschaften). 

Para Weber, haveria afinidades eletivas entre a ética protestante e o ‘espírito’ do capitalismo 

que ajudariam a explicar porque estas duas formas culturais convergiram e se fortaleceram 

reciprocamente. Michael Löwy destacou o papel das afinidades eletivas na conjunção entre 

fenômenos aparentemente disparatados: 

 

Parece-me que o conceito de afinidade eletiva pode se aplicar a muitos domínios. Ele 

permite compreender – no sentido forte de Verstehen – certo tipo de conjunção entre 

fenômenos aparentemente disparatados dentro de um mesmo campo cultural (religião, 

política e economia) ou entre esferas sociais distintas: religião e economia, misticismo 

e política, etc. O conceito dá conta de processos de interação que não são revelados 

nem pela causalidade direta, nem pela relação “expressiva” entre forma e conteúdo 

(por exemplo, uma forma religiosa sendo a “expressão” de um conteúdo político ou 

social), nem, tampouco, pela “função” de uma parte em meio à totalidade social. 

(LÖWY, 2011, p. 141, tradução de Lucas Amaral de Oliveira e Mariana Toledo 

Ferreira).31 

 

                                                           
31 “Il me semble que le concept d’affinité élective peut s’appliquer à beaucoup de domaines. Il permet de 

comprendre – au sens fort de Verstehen – um certain type de conjonction entre phénomènes apparemment 

disparates, au sein du même champ culturel (religion, politique, économie) ou entre sphères sociales distinctes: 

religion et économie, mystique et politique, etc. Il rend compte de processus d’interaction qui ne relèvent ni de 

lacaus alité directe, ni du rapport “expressif” entre forme et contenu (par exemple, une forme religieuse étant 

l’“expression” d’um contenu politique ou social), ni de la ‘ fonction’ d’une partie dans un tout social.) (LÖWY: 

2004, p. 102,). 
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  Esta utilização da noção de afinidades eletivas é o que inspira o referencial teórico 

adotado em nossa pesquisa. Portanto, vamos discutir como Weber trabalhou esta questão, com 

interesse naturalmente maior pela maneira geral em que ele concebeu essa abordagem do que 

pela sua aplicação específica na relação entre ética protestante e ‘espírito’ do capitalismo.  

  Já na abertura do capítulo 1 “Confissão religiosa e estratificação social”, Weber chama 

nossa atenção para os dados empíricos que despertaram em sua mente a percepção de uma 

questão digna de estudos. As pessoas que eram as principais proprietárias de capital eram 

protestantes e as regiões onde havia o predomínio do protestantismo eram as mais ricas e 

desenvolvidas:  

 
Basta uma vista de olhos pelas estatísticas ocupacionais de um país pluriconfessional 

para constatar a notável frequência [...] [d]o caráter predominantemente protestante 

dos proprietários do capital e empresários, assim como das camadas superiores da 

mão-de-obra qualificada, notadamente de pessoal de mais alta qualificação técnica ou 

comercial das empresas modernas. (WEBER, 2004, p. 29). 

[...] 
Justamente um grande número das regiões mais ricas do Reich, mais favorecidas pela 

natureza ou pelas rotas comerciais e mais desenvolvidas economicamente, mas 

sobretudo a maioria das cidades ricas, haviam se convertido ao protestantismo já no 

século XVI, e os efeitos disso ainda hoje trazem vantagens aos protestantes na luta 

econômica pela existência. Mas aí se levanta a questão histórica: qual a razão dessa 

predisposição particularmente forte das regiões economicamente mais desenvolvidas 

para uma revolução na Igreja? (WEBER, 2004, p. 39). 

 

  Weber, então, nos mostra evidências concretas da existência de elementos convergentes 

entre a ética protestante e o ‘espírito’ do capitalismo, no que se refere a questões como o valor 

da poupança, a ética do trabalho, a acumulação de capital, busca do lucro, dentre outros:   

 

O que ele tenta mostrar com isso é, primeiro, a existência de elementos convergentes 

e análogos entre uma ética religiosa e um comportamento econômico: o puritanismo 

ascético e a poupança de dinheiro, a ética protestante do trabalho e a disciplina 

burguesa do trabalho metódico, a valorização calvinista do ofício virtuoso e o ethos 

da empresa burguesa racional, a concepção ascética do uso utilitário das riquezas e a 

acumulação produtiva do capital, a exigência puritana da vida metódica e sistemática 

e a persecução racional do lucro capitalista. (LÖWY, 2011, p. 131,  tradução de Lucas 

Amaral de Oliveira e Mariana Toledo Ferreira).32 

 

                                                           
32 “Ce qu’il essaye de montrer c’est, tout d’abord, l’existence d’éléments convergents et analogues entre une 

éthique religieuse et um comportemen téconomique: l’ascétisme puritain et l’épargne du capital, l’éthique 

protestante du travail et la discipline bourgeoise du travail, la valorisation calviniste du métier vertueux et l’ethos 

de l’entreprise bourgeoise rationnelle, la conception ascétique de l’usage utilitaire des richesses et l’accumulation 

productive du capital, l’exigence puritaine de vie méthodique et systématique, et la pour suíte rationnelle du profit 

capitaliste”. (LÖWY, 2004, p. 95). 
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  No final do capítulo 3, “A concepção33 de vocação de Lutero”, Weber explica como ele 

vê o problema e como ele concebe o tipo de abordagem analítico-metodológica para estudar 

este problema. Estas convergências revelariam a existência de um tipo especial de relação que 

Weber chama de afinidades eletivas entre a ética protestante e o ‘espírito’ do capitalismo, pela 

qual a “concepção puritana da existência motivará a tendência a uma vida burguesa 

economicamente racional – e vice-versa”. (LÖWY, 2004, p. 95). É aqui que ele reconhece a 

complexa interpenetração de fatores de diferentes naturezas presentes nas correlações entre 

estas formas culturais – “barafunda de influxos recíprocos entre as bases materiais, as formas e 

organização social e política e o conteúdo espiritual” (WEBER, 2004, p. 82) – e expõe o seu 

interesse pelo foco mais específico nas afinidades eletivas entre estas formas culturais: 

 
Trata-se apenas de averiguar se, e até que ponto, influxos religiosos contribuíram para 

a cunhagem qualitativa e a expansão quantitativa desse ‘espírito’ mundo afora, e quais 

são os aspectos concretos da cultura assentada em bases capitalistas que remontam 

àqueles influxos. Em face da enorme barafunda de influxos recíprocos entre as bases 

materiais, as formas e organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas 

culturais da Reforma, procederemos tão-só de modo a examinar de perto se, e em 

quais pontos, podemos reconhecer determinadas “afinidades eletivas” entre certas 

formas da fé religiosa e certas formas da ética profissional. Por esse meio e de uma só 

vez serão elucidados, na medida do possível, o modo e a direção geral do efeito que, 

em virtude de tais afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre o 

desenvolvimento da cultura material. (WEBER, 2004, pp. 82-83, grifos nossos). 

 

  Além do foco nas correlações entre diferentes tipos de formas culturais, Weber também 

é uma referência importante pela percepção das limitações explicativas de abordagens causais 

unilaterais, tanto de caráter estritamente materialista, quanto estritamente espiritualista. A 

abordagem de Weber não pretende estabelecer, nem uma relação causal de primazia do 

‘material’ (fator econômico) sobre ‘espiritual’ (fator religioso), nem tampouco uma primazia 

do espiritual sobre o material. Para ele, estas diferentes formas de explicações se 

complementam, e não se excluem. Nenhuma delas é capaz de dar conta de toda a complexidade 

histórica das interpenetrações de influxos religiosos e econômicos. A grande contribuição que 

Weber traz é exatamente a ideia de sair desta lógica de fragmentação teórica e competição 

discursiva e focar a análise nas convergências entre estes diferentes fatores, através de uma 

abordagem eclética, não-excludente e não-determinista:  

 
Porquanto, embora o homem moderno, mesmo com a melhor das boas vontades, 

geralmente não seja capaz de imaginar o efetivo alcance da significação que os 

conteúdos de consciência religiosos tiveram para a conduta de vida, a cultura e o 

caráter de um povo, não cabe, contudo, evidentemente, a intenção de substituir uma 

interpretação causal unilateralmente ‘materialista’ da cultura e da história por uma 

                                                           
33 A primeira versão do texto de 1904 trazia o termo “conceito”. Mas, quando Weber revisou o artigo para publicar 

o livro em 1920, achou melhor substituí-lo por “concepção”. (WEBER, 2004). 
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outra espiritualista, também ela unilateral. Ambas são igualmente possíveis, mas uma 

e outra, se tiverem a pretensão de ser, não a etapa preliminar, mas a conclusão da 

pesquisa, igualmente pouco servem à verdade histórica. (WEBER, 2004, p. 167). 

  

  Portanto, o foco nas convergências – ou seja, a abordagem das afinidades eletivas – 

demonstra a perspectiva pluralista de Weber, e sua incredulidade quanto às explicações mono-

causais e todo o determinismo unilateral. (LÖWY, 2004, p. 98). Todavia, isso não é o suficiente 

para explicar em que consiste, efetivamente, a abordagem das afinidades eletivas. O próprio 

Weber usa esta expressão apenas três vezes ao longo de toda a obra, mas não define o que ela 

significa nem nesta, nem em outras que escreveu depois, retomando esta ideia. Para Löwy 

(2004, p. 99), talvez Weber considerasse que esta noção era suficientemente conhecida graças 

ao romance de Goethe, e por isso não careceria de explicações. Entretanto, quando Weber usa 

a expressão pela primeira vez, ele a apresenta entre aspas, o que sugere que ele tinha consciência 

de que estava inserindo no seu texto uma referência externa, estranha ao seu campo de 

conhecimento e que era apresentado ali mais como uma metáfora do que como um termo 

científico. McKinnon (2010, p.116) sugere que nem o próprio Weber havia delineado com 

clareza o conceito de ‘afinidades eletivas’ quando ele o usou em 1904.34 Por este motivo, parece 

ser necessário recorrer a outros autores para compreender mais profundamente o que Weber 

entendia por afinidades eletivas. Michael Löwy é o autor de uma sistematização muito bem 

estruturada sobre esta questão. Sua pesquisa para o livro “Rédemption et utopie. 

Messianismejuif et utopies em Europe centrale. Une étude d’affinité élective” de 1988 

transbordou para o prestigiado artigo “Le concept d’affinité élective chez Max Weber” 

publicado na “Archives de sciences sociales des religions” em 2004. Foi com base neste artigo 

de Löwy que pudemos adaptar a noção de afinidades eletivas para os propósitos da nossa 

pesquisa. Por isso, a próxima seção é dedicada ao estudo que Löwy fez sobre a ideia de 

afinidades eletivas na obra de Max Weber.  

 

2.1.2 A sistematização da abordagem das afinidades eletivas por Michael Löwy 

 

  Analisando o uso da noção de afinidades eletivas ao longo dos escritos de Weber, 

Michael Löwy (2004) identificou dez modalidades distintas de aplicação desta ideia, Isso 

reforça a percepção de que se trata de um viés analítico polivalente, que não está circunscrito 

                                                           
34 “Finally, I do not assume that the concept of elective affinity was clearly delineated in Weber’s own mind, such 

that he in fact could have readily provided a definition on demand, should he have been asked. J. J. R. Thomas is 

right: “elective affinities” is a somewhat ambiguous term (1985), but it is an important term because it is the trace 

of Weber’s thinking, an attempt to construct a new analytic for comprehending the social world.” (McKINNON, 

2010, p. 116). 
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apenas ao tipo de objeto estudado em “A Ética Protestante E O ‘Espírito’ do Capitalismo”. As 

aplicações foram as seguintes:  

 

1) Entre formas religiosas distintas (Interna ao campo religioso); 

2) Entre o “espírito” do capitalismo e as formas de organização econômicas capitalistas 

(Interna ao campo econômico); 

3) Entre a formação patrimonial e a ‘Bildung’ feudal (Interna ao campo cultural); 

4) Entre formas estruturais da ação comunitária e formas concretas da economia; 

5) Entre ética religiosa e ethos econômico; 

6) Entre formas religiosas e formas políticas; 

7) Entre classes sociais e ordens religiosas; 

8) Entre visões de mundo e interesses de classes; 

9) Entre estilos de vida de uma classe social e certos estilos de vida religiosos; 

10) Entre estruturas econômicas e formas políticas; 

 

  Nossa proposta de aplicação da noção de afinidades eletivas ao estudo da jurisprudência 

da OMC se enquadraria nesta última modalidade de aplicação, ou seja: entre estruturas 

econômicas e formas políticas. Na verdade, Weber não aprofunda esta questão. Mas, o 

reconhecimento da aplicabilidade da noção de afinidades eletivas para este tipo de relação – 

similar ao que nos propomos a fazer em nossa pesquisa – legitima a nossa pretensão de analisar 

o nosso objeto de estudo através da abordagem weberiana, ainda que tenhamos a necessidade 

de proceder a algumas adaptações, como muitos outros autores também o fizeram.  

  A partir das referências diretas e indiretas à noção de afinidades eletivas espalhadas por 

diversos estudos, Löwy se propôs a fazer o que o próprio Weber não fez. Löwy apresentou o 

que seria uma definição ‘weberiana’ do termo: 

 

Propomos, então, a seguinte definição, partindo do uso weberiano do termo: afinidade 

eletiva é o processo pelo qual duas formas culturais – religiosas, intelectuais, políticas 

ou econômicas – entram, a partir de determinadas analogias significativas, 

parentescos íntimos ou afinidades de sentidos, em uma relação de atração e influência 

recíprocas, escolha mútua, convergência ativa e reforço mútuo. (LÖWY, 2011, p. 139, 

tradução de Lucas Amaral de Oliveira e Mariana Toledo Ferreira).35 

 

                                                           
35 “Je propose la définition suivante, à partir de l’usage wébérien du terme :l’affinité élective est le processus par 

lequel deux formes culturelles – religieuses, intellectuelles, politiques ou économiques – entrent, à partir de 

certaines analogies significatives, parentés intimes ou affinités de sens, dans um rapport d’attraction et influence 

réciproques, choix mutuel, convergence active et renforcement mutuel” (LÖWY, 2004, p. 100). 
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  Löwy, assim, nos brinda com uma definição muito eloquente que nos parece bastante 

sintonizada com o pensamento de Weber. Precisamos analisar este conceito decompondo-o em 

seus argumentos constitutivos. A primeira questão relevante é que a identificação da natureza 

da afinidade eletiva como um processo pressupõe então a noção de (1) um movimento que (2) 

é dotado de certa forma de organização e que (3) tem um determinado sentido (origem-destino) 

previamente conhecido. Não se trata, portanto, de algo estático. Os estudiosos deste tema que 

são oriundos de uma formação jurídica tendem a achar que a palavra ‘processo’ implicaria em 

um nível de organização estrutural, ordenação procedimental e prescrição comportamental que, 

definitivamente, não caberiam nos desenvolvimentos históricos que levam às afinidades 

eletivas. Se, ao invés de ‘processo’, usássemos uma expressão como ‘dinâmica’, não 

correríamos o risco de despertar expectativas excessivamente formais para um movimento que 

é por natureza mais fluído, espontâneo e irregular.  

  A segunda questão relevante é que este processo se dá entre ‘formas culturais’. O uso 

da expressão ‘formas culturais’ é muito feliz pois ele comporta dentro de si uma infinidade de 

construções e abstrações das mais distintas naturezas, fazendo com que este conceito tenha 

maiores possibilidades de aplicação. Mesmo com o aposto explicativo que limita, ou 

exemplifica, os tipos de formas culturais cabíveis para ‘religiosas, intelectuais, políticas ou 

econômicas’, ainda assim, cabem aí dentro muitas aplicações – inclusive a nossa. Apesar de 

não estar contido aqui na definição, Löwy comenta em outra passagem do mesmo artigo como 

este conceito se aplica a muitos domínios, inclusive a certo tipo de conjunção entre fenômenos 

aparentemente disparatados entre “esferas sociais distintas: religião e economia, misticismo e 

política, etc.” (LÖWY, 2004, p. 102). Portanto, por uma questão de coerência, podemos 

entender que a expressão ‘forma cultural’ inclui as formas de racionalização das chamadas 

‘esferas sociais’. Em nossa aplicação da noção de afinidades eletivas, faz mais sentido trabalhar 

com a concepção mais precisa de ‘esferas sociais’ do que com a noção – neste caso – mais 

abstrata de ‘formas culturais’. Todavia, partimos do entendimento de que, na definição de 

Löwy, a noção de ‘formas culturais’ engloba, inclusive, a ideia de ‘esferas sociais’.  

  Voltando à definição de Löwy, essas duas formas culturais entram em um determinado 

tipo de relação especial entre elas. Portanto, afinidade eletiva é o processo pelo qual duas formas 

culturais entram em um determinado tipo de relação muito especial. A palavra ‘relação’ é 

central na compreensão das afinidades eletivas. Acima de tudo, e antes de mais nada, afinidades 

eletivas se referem à noção de ‘relação’. Todavia, não se trata de uma relação qualquer. Trata-

se de uma relação de “atração e influência recíprocas, escolha mútua, convergência ativa e 

reforço mútuo”. (LÖWY, 2011, p. 139). Estas são as características definidoras desta relação. 
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Não basta apenas que estas formas culturais, ou esferas sociais, coexistam. As relações entre 

estas esferas sociais precisam criar sinergias que façam com que elas se atraiam, se reforcem, 

convirjam uma para a outra. Novamente aqui, temos a ideia de um movimento centrípeto, 

gravitacional entre essas esferas sociais.  

  De acordo com esta definição de Löwy, as formas culturais entram nesta relação especial 

“a partir de determinadas analogias significativas, parentescos íntimos ou afinidades de 

sentidos”. (LÖWY, 2011, p. 139). Em outras palavras, há certos fatores que ativam o processo 

de relacionamento entre as formas culturais. Para que falemos de afinidades eletivas, há que se 

considerar: se as formas culturais têm analogias significativas entre si; se elas compartilham 

um parentesco íntimo; e/ou se gozam de afinidades de sentido. Löwy não explica em 

profundidade cada uma destas categorias, e também não deixa claro se pensou em uma lista 

exaustiva ou meramente exemplificativa. Apesar de Löwy ter derivado estes fatores da obra de 

Weber, não nos parece que o pensamento de Weber se limitaria a ideia de uma lista fechada de 

possibilidades de configuração de afinidades eletivas. É possível que Löwy tenha sido mais 

rigoroso que o próprio Weber nesta questão. Parece razoável entender que outras características, 

além destas, também poderiam ser capazes de provocar um processo de afinidades eletivas entre 

formas culturais. Contudo, isso é uma crítica à definição em si, e não uma crítica à forma pela 

qual Löwy interpretou Weber, que nos parece legítima.  

 Além de ter elaborado uma definição, Michael Löwy também descreveu uma tipologia 

de graduação de níveis de intensidade de afinidade eletiva. O primeiro nível seria o da afinidade 

ideacional, do “parentesco espiritual, a congruência e a adequação interna”. (LÖWY, 2011, p. 

139). Neste nível, as afinidades demonstram ter potencial para provocar movimentos de atração 

e convergência, mas isso (ainda) não teria acontecido. A transformação desse potencial em 

realidade dependeria de certas condições históricas.  

  Ao explicar esta categoria, Löwy salienta que “‘afinidade’ é uma analogia”. (LÖWY, 

2004, p. 101). Novamente aqui, reconhecemos que Löwy trouxe à tona um pensamento de 

Weber. Todavia, isso não pode impedir que se faça uma reflexão crítica sobre a ideia, em si – 

mesmo que ela seja efetivamente derivada do pensamento de Weber. A redução da ideia de 

afinidade a de algo engrenado apenas a partir de uma analogia nos parece injustificada, 

imprecisa e desnecessária. Dependendo da interpretação de ‘analogia’ que se adotar, é possível 

que se acabe com uma noção muito restritiva e excludente de afinidade. A noção de analogia, 

enquanto semelhança, sem dúvida é um fator poderoso na promoção de forças de atração. 

Todavia, a ideia de que apenas formas culturais semelhantes se atrairiam parece ser tão limitada 

quanto a alegação de que, por exemplo, apenas formas culturais opostas se atrairiam. Em nosso 
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entendimento, analogias podem promover afinidades. Contudo, afinidades não pressupõem, 

necessariamente, analogias. A noção de afinidades eletivas pressupõe movimentos de atração. 

Em nosso entendimento, nada obriga que esta atração seja movida apenas por uma analogia. 

Assim, acreditamos que duas formas culturais poderiam entrar em uma relação de afinidades 

eletivas – não por serem análogas e sim – por serem, por exemplo, convergentes, 

complementares ou convenientes entre si. Neste sentido, respeitosamente, discordamos da ideia 

de que afinidade é uma analogia. Entendemos que afinidades eletivas podem ser decorrentes de 

analogias entre certas formas culturais. Mas, em nosso ponto de vista, isso não nos permitiria 

reduzir a noção de afinidade à de analogia, uma vez que acreditamos na possibilidade de haver 

afinidade sem que haja, necessariamente, analogias entre as formas culturais. Talvez nossa 

preocupação possa ser resolvida com o simples uso de uma interpretação mais aberta da ideia 

de analogia. Todavia, este caminho não primaria pela precisão terminológica.  

  O segundo nível de intensidade de afinidade é verificado quando as duas formas 

culturais entram em dinâmicas de atração recíproca, e seleção mútua “conduzindo a certas 

formas de interação, de estimulação recíproca e de convergência” ainda que ambas mantenham-

se com suas estruturas separadas. (LÖWY, 2004, p. 101).  

  O terceiro nível de intensidade consiste na fase de “articulação, combinação ou união 

entre as partes, podendo resultar em algum tipo de ‘simbiose cultural’, em que as duas figuras, 

ainda que permanecendo distintas, estão organicamente associadas”. (LÖWY, 2004, p. 101). 

Esta ideia de ‘simbiose cultural’ é muito interessante pois permite que a gente entenda que além 

da existência autônoma de cada uma das formas culturais, as afinidades entre elas gerariam um 

fruto novo, uma forma de materialização deste relacionamento que cria entre as esferas sociais 

um tipo de associação de natureza ‘orgânica’. Como veremos adiante, as ideias de ‘simbiose 

cultural’ e ‘associação orgânica’ podem ser facilmente identificadas quando caracterizamos 

nossa abordagem sobre a jurisprudência da OMC no sistema multilateral de comércio pela 

perspectiva das afinidades eletivas.  

  Por fim, Löwy esclarece que a afinidade eletiva depende não apenas de uma 

predisposição intrínseca das características de cada forma cultural, mas também de certas 

condições de possibilidade que propiciem um empuxo de atração eletiva:  

 

É claro, a afinidade eletiva depende do grau de “adequação” ou de “parentesco” entre 

as duas formas, mas ela depende também de outros fatores: a afinidade eletiva é 

favorecida ou desfavorecida por certas condições históricas. Em outros termos, é 

necessária uma determinada constelação [...] de fatores históricos, sociais e culturais 

para que se desenrole um processo de attractio electiva, de seleção recíproca, reforço 

mútuo e, até mesmo, em alguns casos, de “simbiose” de duas figuras espirituais. Tal 
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problemática está implicitamente presente na obra de Weber, mas é raramente 

desenvolvida. (LÖWY, 2011, p. 140).36 

 

  Graças a estruturação analítica de Michael Löwy, pudemos compreender melhor não 

apenas como Weber trabalhou a noção de afinidades eletivas, mas também como outros autores 

interpretaram esta ferramenta analítica nas mais diversas aplicações. Acima de tudo, pudemos 

usar o seu referencial para construir nossa própria matriz analítica aplicando a noção de 

afinidades eletivas para entender como a confluência entre mercados transnacionais e networks 

de governança econômica global pode ser interpretada para explicar a jurisprudência da OMC. 

É claro que esta aplicação exigirá uma série de adaptações da noção Weber-Löwyana de 

afinidades eletivas. E este será o propósito da próxima seção.  

 

2.2 Adaptações necessárias para a aplicação das afinidades eletivas ao estudo da 

jurisprudência da OMC 

 

 Antes de apresentarmos nossa adaptação das ferramentas de Weber para o estudo do 

nosso objeto, vale lembrar que muitos autores de diversas áreas das ciências sociais e humanas 

também aproveitaram a avenida analítica aberta por Weber para estudar outros fenômenos 

muito além da sociologia e dos estudos culturais, fazendo as adaptações teóricas ou 

metodológicas sempre que o objeto de estudo assim o exigia. Em 1985, Hubert Treiber (1985) 

tentou construir uma ponte entre o uso de afinidades eletivas na sociologia da religião de Weber 

e a sociologia jurídica. Peter Burke (2008) usou afinidades eletivas para vincular Gilberto 

Freyre à nouvelle histoire. Na filosofia da estética, Lydia Goehr (2008) trabalhou com 

afinidades eletivas na música. Daniel Shaw (1989) correlacionou elementos da filosofia de 

Richard Rorty e de Friedrich Nietzsche através de afinidades eletivas. Michael J. Kerlin (2000) 

traçou as afinidades eletivas entre política e filosofia. Benjamin Ziemann (2009) escreveu sobre 

a network de afinidades eletivas entre movimentos ativistas pacifistas durante a guerra fria. John 

Jost (2009) usou afinidades eletivas para explicar as bases da diferenciação entre o pensamento 

político de direito e de esquerda. E, no mesmo ano, Jost publicou com Christopher Federico, e 

Jaime Napier um livro sobre a estrutura, funções e afinidades eletivas de ideologias políticas. 

                                                           
36 “Bienentendu, l’affinité élective dépend du degré d’‘adéquation’ ou de ‘parenté’ entre les deux formes ; mais 

ele dépendaussi d’autres facteurs : elle est favorisée ou défavorisée par certaines conditions historiques. En 

d’autres termes, il faut une certaine constellation [...] de facteurs historiques, sociaux et culturels pour que se 

déploie um processus d’attractio electiva, de sélection réciproque, renforcementmutuel, et même, dans certains 

cas, de “symbiose” de deux figures spirituelles. Cette problématique est implicitement présente chez Weber, mais 

rarement développée”. (LÖWY, 2004, p. 101, tradução de Lucas Amaral de Oliveira e Mariana Toledo Ferreira). 
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(JOST; FEDERICO; NAPIER, 2009). Peter Gourevicht (1993) usou afinidades eletivas para 

estudar a relação entre democracia e economia política. Daniel Kinderman (2011) defendeu sua 

tese de doutorado na Universidade de Cornell com o tema “The Political Economy Of 

Corporate Responsibility Across Europe And Beyond: 1977-2007”. Ele sustentou que haveria 

afinidades eletivas (“elective affinities”) entre responsabilidade social corporativa e 

liberalização econômica e que estas afinidades não apenas explicariam as variações da 

responsabilidade social no tempo e no espaço, como também funcionariam como substitutos 

para formas institucionalizadas de solidariedade social. Por fim, gostaríamos de destacar João 

Antônio de Paula (2005) aplicou afinidades eletivas para tratar das relações entre correntes do 

pensamento filosófico, correntes do pensamento econômico e correntes literárias, 

especialmente no tocante às relações entre o pensamento institucionalista, a escola histórica 

alemã e o pensamento neoclássico.  

 

Trata-se, do ponto de vista simbólico, de reconhecer os vínculos, a atração irresistível 

entre certas tendências da manifestação do espírito, entre certas concepções de mundo 

e suas determinações histórico-materiais. Assim, o mundo que supera as restrições e 

particularismos feudais tem que se afirmar pela instauração de um universalismo que, 

sendo absoluto, tem de dar conta e ser referência de tudo. É esta a função da filosofia 

cartesiana, do paradigma newtoniano, que tanto incidirão sobre a economia, com 

Smith, quanto sobre a filosofia, com Kant. Mas é também este mesmo universalismo 

racionalista que está na base de uma tradição literária que vai de Racine a Flaubert. 

(PAULA, 2005)  

 

  Portanto, vê-se que cada um destes autores se valeu de uma compreensão peculiar do 

que seriam ‘afinidades eletivas’. Não faria sentido julgar estas apropriações a partir de sua 

consistência com a versão de um determinado autor, como Weber ou Löwy. Aliás, há que se 

admitir que isso seria difícil pois, além de Howe (1978), Löwy (2004) e McKinnon (2010), 

pouco se escreveu sobre o conceito de afinidades eletivas em si (não aplicadas a um 

determinado caso concreto).37 E, mesmo assim, não há muito consenso sobre este conceito entre 

suas posições.38 Talvez, seja mais interessante perceber como a noção de afinidades eletivas – 

em suas diversas acepções – pôde ser útil na estruturação de cada uma destas pesquisas.  

  Afinal, percebemos que a história da noção de afinidades eletivas é a história de uma 

expressão repetidas vezes importada de um campo do conhecimento para preencher uma lacuna 

terminológica na estrutura argumentativa de um referencial teórico de um outro campo de 

                                                           
37 “Among Weber scholars who have commented on the term “elective affinities” in passing (Bendix 1962:64 n27; 

Poggi 1983:74; Roth 1993:10; Swedberg 2005:83–84) or who have examined it at length (Buss 1999; Howe 1978; 

Lowy 2004; Sica 1985;¨ Trevino 2005; Mather 2005),”(McKINNON, 2010, p. 122) 
38 Neste sentido, veja, por exemplo, as críticas de Löwy (2004) e McKinnon (2010) ao trabalho de Howe (1978). 
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conhecimento. A capacidade ilustrativa da expressão ‘afinidades eletivas’ faz com ela seja uma 

metáfora tão fértil e polivalente. Empédocles se inspirou no amor e no ódio para falar sobre a 

filosofia da natureza. Albertus Magnus incorporou a palavra afinidade à alquimia. Boerhaave, 

por sua vez, definiu afinidade como a força em virtude da qual duas substâncias diversas se 

procuram, unem-se e se encontram em um tipo de casamento, procedendo muito mais por amor 

do que por ódio. Goethe, então, trouxe para a literatura, uma expressão da química para explicar 

as relações entre as pessoas. Quando Weber se inspirou em Goethe para descrever a relação 

entre formas culturais, a camaleônica noção de afinidades eletivas já havia experimentado as 

mais diversas adaptações. Depois de Weber ter popularizado essa ideia entre as ciências 

humanas e ciências sociais aplicadas, seu uso se multiplicou e o seu significado se diluiu. Por 

isso, quem pretende utilizar a noção de afinidades eletivas precisa estabelecer objetivamente o 

que pretende dizer com este termo em seu trabalho. Este é o propósito desta seção.  

  Aqui, retornaremos ao nosso objeto de estudo, desta vez, pela perspectiva analítica 

desenvolvida por Weber e Löwy. Entendemos que a jurisprudência da OMC é condicionada 

por fatores de natureza econômica, jurídica, política e geopolítica que orbitam em torno de duas 

formas culturais que mantém entre si relações de afinidades eletivas. Neste sentido, acreditamos 

que podemos entender melhor a jurisprudência da OMC se pudermos entender melhor essas 

relações de afinidades eletivas. Para trabalhar com afinidades eletivas no sentido Weber-

Löwyano é preciso – de início – clareza com relação a quais seriam as ‘formas culturais’ ou, 

mais precisamente, as ‘esferas sociais’ que estariam em relações de afinidades eletivas. Como 

visto, Weber contemplou a possibilidade de haver afinidades eletivas entre ‘estruturas 

econômicas’ e ‘formas políticas’. Este é o tipo de situação que acreditamos ser aplicável ao 

nosso objeto de estudo.  

  Em nosso quadro analítico, como se pode ver abaixo, a esfera social correspondente à 

estrutura econômica é composta por mercados transnacionais e a esfera social correspondente 

à forma política é composta por networks de governança econômica global. 
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Quadro 1 – Quadro analítico das afinidades eletivas aplicado ao estudo da 

jurisprudência da OMC 

 
Quadro elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

  Passemos agora a um aprofundamento do que entendemos por uma estrutura econômica 

constituída de ‘mercados transnacionais’ e por uma forma política estruturada em ‘networks de 

governança econômica global’.  

 

2.2.1 Estrutura econômica: Mercados transnacionais 

 

Imagem 4 – “Just a normal day at the nation’s most important financial institution” 

 

Fonte: KAL, 1989. 
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  A esfera social que consideramos como sendo a estrutura econômica em nosso quadro 

analítico é constituída por mercados transnacionais. Quando enveredamos por este caminho, 

somos tentados a nos valermos de referenciais teóricos da Economia Internacional, da Teoria 

do Comércio Internacional e da Economia Política Internacional para explicar o que isso 

significa.  O processo de desenvolvimento histórico deste campo de conhecimento é elucidativo 

e inspirador. Desde que Adam Smith publicou “An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations” em 1776, diversos autores contribuíram para a sofisticação teórica do estudo 

sobre as dinâmicas econômicas internacionais: David Ricardo com a discussão sobre as 

vantagens comparativas em “On the Principles of Political Economy and Taxation” em 1817; 

Eli Heckscher e Bertil Ohlin com o seu famoso modelo de Heckscher-Ohlin39 na década de 

1920; Jacob Viner com “Studies in the Theory of International Trade” em 1937, no qual 

desenvolveu o modelo Ricardo-Viner40; Wolfgang Stolper e Paul Samuelson com o teorema de 

Stolper-Samuelson41, a partir da sua abordagem ao modelo de Heckscher-Ohlin (HOSS) em 

1941; Paul Krugman com o movimento conhecido como “New trade theory”42 (NTT) no final 

                                                           
39 “The Heckscher-Ohlin model focuses on countries’ factor endowments: the distribution of resources that go into 

production of goods and services. Typically we divide these factors into three groups: land, labor, and capital. 

Many modern analyses further divide capital into capital for investment and human capital. Countries differ in 

their capital endowments. Rich countries are abundant in capital and relatively scarce in labor compared to poor 

countries. Heckscher-Ohlin models argue that a country will produce most efficiently the goods that use the 

endowments that it has in abundance. Thus, rich countries will specialize in producing capital-intensive goods 

such as complex machinery or high-technology products. Countries abundant in land will tend to be agricultural 

exporters, while countries abundant in unskilled labor will focus on production and export of consumer goods 

such as clothing and simple manufactured goods.” (MARTIN, 2015,pp.5-6) 
40 “Ricardo-Viner assumes that factors are tied to particular industries. Thus, when that industry is under threat 

from imports, all factors tied to it will support protection. Likewise, when an industry is highly productive and 

gaining export markets, all factors within it will favor freer trade. While HOSS predicts cleavages in trade policy 

based on broad categories of factors (land, labor, capital) (Rogowski 1990), Ricardo-Viner predicts cleavages 

based on the specific sector in which a factor is invested or employed.” (MARTIN, 2015, p.6) 
41 “The Stolper-Samuelson theorem argues that abundant factors within a country will benefit from increased 

trade, as resources will flow into sectors that use abundant factors as trade opens and new export markets become 

available. […] The Stolper-Samuelson (or HOSS) model predicts that abundant factors within a country will tend 

to support freer trade, while scarce factors will prefer protectionist policies. In the aggregate, the HOSS model is 

a good place to start developing an understanding of domestic interests regarding trade. Labor in rich countries 

such as the United States does lean toward protectionism, while those who are well educated (endowed with human 

capital) and rich tend to support free trade. Where land is scarce, for example in much of Western Europe or 

crowded developing countries, the agricultural sector is highly protectionist. Many models of trade politics thus 

build on the HOSS approach.” (MARTIN, 2015, p. 6) 
42 “New trade theory, which Paul Krugman and others developed in the late 1970s, challenged the assumption of 

constant returns to scale in production. If instead production exhibits increasing returns to scale—that is, 

production becomes more efficient when carried out on a large scale—then industries and countries that initially 

begin production can outcompete new, smaller entrants into the industry (Krugman 1979). This model can provide 

justification for government protection of new industries, so that they can get a head start on potential competitors 

and grow in scale to become efficient exporters. In addition, new trade theory assumes that consumers prefer to 

have choice among a number of brands within an industry; thus, for example, the variety of luxury car brands that 

we observe. These assumptions lead to models that help to explain why we observe so much trade among countries 

with similar factor endowments, while HOSS predicts trade among dissimilar countries on the basis of 

comparative advantage. Under new trade theory, countries specialize in producing a few brands of a given product 
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dos anos 1970; Gene Grossman e Elhanan Helpman com seu influente artigo “Protection for 

Sale” 43 de 1994, onde apresentaram o modelo Grossman-Helpman (PFS)44; Dani Rodrik com 

“What does the political economy literature on trade policy (not) tell us that we ought to 

know?”, também de 1994, dentre tantos outros autores.  

  Reconhecemos a importância destes referenciais teóricos para a consolidação acadêmica 

do campo. Seria muito interessante poder analisar a jurisprudência da OMC a partir de um 

destes modelos econômicos. Também seria importante explorar a aplicação de diferentes 

modelos econômicos à nossa noção de ‘mercados transnacionais’ e de ‘networks de governança 

econômica internacional’. Infelizmente, estas propostas terão que ser desenvolvidas em outro 

momento. Nosso objetivo aqui é muito mais modesto. Trata-se apenas de explicar o que 

entendemos por ‘mercados transnacionais’, enquanto um tipo de esfera social que constitui uma 

‘estrutura econômica’ em relação de afinidades eletivas com outra esfera social de ‘forma 

política’ composta pelas ‘networks de governança econômica internacional’. Nossa opção 

metodológica pela abordagem weberiana ficaria desequilibrada se enxertássemos um modelo 

econômico na explicação de uma das esferas sociais. Por isso, trabalharemos com um conceitual 

muito mais simples. Como se verá abaixo.  

                                                           
and will trade these brands with one another. Germany exports BMWs to Sweden, and Sweden exports Volvos to 

Germany.” (MARTIN, 2015, p. 7) 
43 “Formal analysis of the political economy of trade policy was substantially redirected by the appearance of 

Gene Grossman and Elhanan Helpman’s 1994 paper, “Protection for Sale”. Before that article a fairly wide 

range of approaches were favoured by various authors on various issues, but afterwards, the vast majority of 

theoretical tracts on  endogenous trade policy have used the Protection for Sale framework (PFS for short) as  

their main vehicle. The reason, of course, is that the framework is both respectable – because its microfoundations 

are distinctly firmer than were those of the earlier lobbying approaches – and it is very easy to work with.” 

(BALDWIN, ROBERT-NICOUD, 2006) 
44 “Grossman-Helpman model, examine the interplay between governments and sectors that demand protection. 

They assume that the government values both aggregate welfare in the country, which is harmed by trade 

protection, and contributions from economic actors who demand protection in exchange. Sectors of the economy 

can be either organized or not. Organized sectors can offer the government a specified contribution in exchange 

for a particular level of protection. The government chooses to provide protection to some industries, until it 

reaches a point where further protection would reduce aggregate welfare enough to make the government worse 

off. This model offers some clear predictions about the level of protection given to various industries and has 

received substantial empirical evaluation. Some of the main insights of the PFS model are discussed here. First, 

governments that more highly value aggregate welfare will provide less trade protection. Political scientists have 

thus linked the PFS model to variation in domestic institutions that determine the extent to which governments 

must be responsive to general welfare concerns. Second, organized industries will receive protection, while 

industries that are not organized will receive no protection or be subject to taxes on exports.11 Third, government 

will provide more protection to those industries for which trade distortions will have the smallest impact on 

aggregate welfare. In this model, that means that protection will be higher for goods for which demand is relatively 

inelastic. If demand is inelastic—not highly responsive to price—then providing protection will generate lower 

distortions to the overall economy and have less impact on overall welfare. Empirical tests of the PFS model have 

generally found support, in that industries where demand is inelastic do tend to receive higher levels of protection 

(Goldberg and Maggi 1999). However, empirical tests have also led to some surprising results, such as the finding 

that the US government puts a much greater weight on aggregate welfare than on contributions, to an extent that 

seems implausible. When connecting economic models of trade interests to the actual provision of protection, 

many political scientists begin with some version of the PFS model.” (MARTIN, 2015, p. 8) 
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  Entendemos a noção de ‘mercado’ como o contexto de interação entre agentes 

econômicos. A partir daí, derivamos a ideia de ‘mercado nacional’ como sendo o mercado cujas 

relações econômicas são ‘localizadas’ dentro do dos limites da jurisdição de um Estado. Nestes 

termos, consideramos como ‘mercados transnacionais’ aqueles cujas relações econômicas 

transcendem as fronteiras de vários Estados graças a fluxos econômicos que atravessam 

diversos mercados nacionais por meio de complexas redes de articulação entre diversos tipos 

de agentes econômicos. Os mercados transnacionais, naturalmente, têm muitas das condições 

do seu funcionamento influenciadas pelos governos dos Estados, com suas normas e 

instituições. Todavia, há que se ressaltar que os mercados transnacionais não estão contidos por 

um Estado ou por um sistema interestatal. Aliás, é preciso reconhecer que os Estados 

influenciam os mercados, mas os mercados também influenciam (e muito) os Estados, seja 

diretamente por sua capacidade política de capturar agentes governamentais para impor sua 

própria agenda, seja indiretamente pela importância social e cultural que tem na sociedade. 

  Trabalhar com a noção de ‘mercados transnacionais’ significa, dentre outras coisas, 

reconhecer que não faria muito sentido achar que só haveria um único mercado transnacional 

global. A economia se desenvolve através de vários mercados. Muitos destes mercados estão 

articulados entre si em escala global. Muitos outros não estão. Por isso, não nos parece preciso 

falar em termos de (um único) ‘mercado transnacional’. O que faz com que um determinado 

mercado seja considerado como ‘transnacional’ não é a ideia de que ele transcenderia as 

fronteiras de todos os Estados, e sim a noção de que ele não pode ser considerado como 

circunscrito a apenas um mercado nacional por haver nele fluxos econômicos que 

transcenderiam as fronteiras de alguns Estados. Há diversos mercados transnacionais com 

diferentes níveis de alcance e de integração. Seria, então, muito difícil mapear, em termos 

estatais, o tamanho de um mercado transnacional pois ele pode envolver certas regiões de um 

país, mas não outras. Ou ele pode envolver certos produtos e serviços, mas não outros. E assim 

por diante.  

  Também é importante esclarecer que o uso do termo ‘transnacional’ não deve ser 

interpretado como significando um mercado composto apenas por grandes atores econômicos, 

como empresas multinacionais. Estes mercados são o contexto de interação de diversos agentes, 

como: empresas, fornecedores e consumidores, investidores e trabalhadores, nacionais e 

estrangeiros, públicos e privados, etc.45 Empresas domésticas que são afetadas pela 

                                                           
45 O instrumental teórico desenvolvido por Buzan na descrição dos domínios das relações internacionais trabalha 

com a ideia de que as sociedades transnacionais são compostas por “atores coletivos não estatais” (BUZAN, 2004, 

p. xviii). Neste contexto, não caberia falar em consumidores, trabalhadores, investidores – individualmente 
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concorrência das importações ou pela entrada de empresas estrangeiras em seu mercado 

também fazem parte deste grupo, seus empregados e consumidores também. Estes agentes 

econômicos interagem de maneira sistêmica nos mercados coexistindo, cooperando e/ou 

competindo.  

  A maneira pela qual nós trabalharemos com a noção de ‘mercados transnacionais’ 

enquanto uma categoria analítica pode ser entendida a partir do referencial teórico desenvolvido 

por Barry Buzan em “From International to World Society? English School Theory and the 

Social Structure of Globalisation”, especialmente no tocante à definição dos domínios da 

sociedade internacional e na identificação das forças de coesão. Assim, na próxima subseção, 

discutiremos o referencial teórico desenvolvido por Buzan e sua aplicação em nosso estudo.  

 

2.2.1.1 Os mercados transnacionais nos ‘domínios da sociedade internacional’ de Barry Buzan  

 

  Aplicando, ao nosso objeto de estudo, o instrumental analítico desenvolvido por Buzan  

para definir ‘sociedade internacional’ – “situações em que a estrutura política e jurídica da 

estrutura social internacional é estabelecida pelo sistema estatal com indivíduos e atores 

transnacionais recebendo direitos dados pelos estados dentro da ordem definida pela sociedade 

interestatal” (BUZAN, 2004, p. xvii) – diríamos que: o sistema multilateral de comércio pode 

ser compreendido enquanto uma sociedade internacional, pois é uma estrutura social 

estabelecida pelo sistema estatal que configurou uma ordem internacional na qual indivíduos e 

atores transnacionais recebem direitos dados (inclusive) pelos Estados através de suas 

articulações na sociedade interestatal.  

  Quanto a este ponto do argumento de Buzan (2004) é importante ressaltar que os atores 

transnacionais em nosso objeto de estudo não recebem apenas direito dados pelos Estados na 

sociedade interestatal. Primeiramente, é preciso lembrar que os atores transnacionais 

influenciam o direito que recebem dos Estados. Em segundo lugar, há que se considerar que os 

próprios atores transnacionais criam muitas das normas e instituições que regem seus 

relacionamentos. Talvez o exemplo mais interessante de network criadas por atores não-estatais 

sejam os associados à ideia de nova lex mercatória. Antes da consolidação do Estado moderno 

com seu monopólio sobre o poder legislativo, os próprios agentes econômicos articulados em 

mercados, redes e corporações de ofícios criavam normas sobre o comércio a partir das próprias 

                                                           
considerados – como pertencentes a uma sociedade transnacional. Todavia, aqui, estamos falando sobre mercados 

transnacionais e não sobre sociedades transnacionais. Tratam-se de duas noções que se sobrepõe muitas vezes, 

mas não sempre. 
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experiências de relacionamento repetidas ao longo da história. Atualmente, a noção de que 

haveria uma nova lex mercatoria como um determinado tipo de ordenamento jurídico resultante 

de processos de auto-regulação pelos próprios agentes econômicos, cuja obrigatoriedade adviria 

não de uma imposição estatal e sim das próprias dinâmicas comerciais internacionais, pode ser 

percebida em fenômenos como a quase universalização da utilização de: (a) Termos de 

Comércio Internacional (Incoterms); (b) Contratos-tipo; (c) Formas alternativas (não-

estatais/judiciais) de solução de controvérsias como a arbitragem e mediação; dentre outros 

  As características jurídicas, políticas e econômicas do sistema multilateral do comércio 

propiciaram as condições de possibilidade para que indivíduos e atores transnacionais (agentes 

econômicos não-estatais) recebessem direitos dados pelos estados dentro da ordem (aparato 

jurídico-institucional da OMC) definida pela sociedade interestatal. É nesse contexto que 

agentes econômicos localizados em diversos países desenvolveram redes de interação que 

formaram os mercados transnacionais.  

    Apesar de estes mercados transnacionais terem sido criados a partir de possibilidades 

propiciadas pelo sistema estatal configurado pelo direito da OMC, os mercados transnacionais 

são dotados de características que não se enquadram perfeitamente na estrutura interestatal da 

OMC. É como se os mercados transnacionais estivessem em um ‘domínio’ diferente do que se 

encontra a estrutura interestatal da OMC. Este problema pode ser explicado a partir do 

conhecido quadro conceitual utilizado por Buzan para descrever os três domínios da sociedade 

internacional: o domínio das sociedades interestatais, o das sociedades transnacionais e o das 

sociedades inter-humanas. Cada domínio seria caracterizado a partir da natureza dos atores 

(‘unidades’) de que participam. Buzan chamou de ‘sociedades interestatais’, a 

“institucionalização de interesses e identidades compartilhadas entre estados” (BUZAN, 2004, 

p. xviii, tradução nossa)46. As ‘sociedades transnacionais’ foram definidas como “estruturas 

sociais compostas de atores coletivos não-estatais” (BUZAN, 2004, p. xviii, tradução nossa)47, 

muitas vezes chamados simplesmente de ‘atores transnacionais’. Por fim, as ‘sociedades inter-

humanas’ foram entendidas como “estruturas sociais baseadas nas interações entre seres 

humanos individuais, referidas neste livro como sociedades de primeira ordem, e 

principalmente manifestada como padrão de identidades compartilhadas em grande escala. ”. 

                                                           
46 “The classical English school usage: is about the institutionalization of shared interest and identity amongst 

states, and puts the creation and maintenance of shared norms, rules and institutions at the centre of IR theory. I 

call this interstate society.” (BUZAN, 2004, xvii). 
47 “Transnational society – social structures composed of non-state collective actors.” (BUZAN, 2004, p. xviii) 
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(BUZAN, 2004, p. xvii).48 Aplicando esta terminologia ao nosso objeto de estudo, diríamos 

que: (1) a OMC pertenceria ao domínio das sociedades interestatais; (2) os mercados 

transnacionais pertenceriam ao domínio das sociedades transnacionais; (3) as pessoas – em suas 

interações enquanto agentes econômicos individuais, como consumidores, trabalhadores, 

investidores, etc. – pertenceriam ao domínio das sociedades inter-humanas.49 O fato de que 

tantas pessoas submetidas à jurisdição de um Estado mantém relações jurídicas das mais 

diversas naturezas com outras pessoas submetidas à jurisdição de outros Estados tem obrigado 

os países a desenvolverem no plano do seu direito interno e por meio de tratados internacionais 

cada vez mais normas de Direito Internacional Privado, exatamente para cuidar destas 

situações.  

  Nestes termos, a aplicação deste instrumental analítico para o objeto de estudo da nossa 

tese poderia ser ilustrada através da adaptação da imagem explicativa de Buzan feita na Imagem 

5, abaixo. 

 

Imagem 5 – Os domínios da sociedade internacional em nosso objeto de estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptando, ao objeto da tese, a imagem explicativa de Buzan (2004). 

 

                                                           
48 “Interhuman society – social structures based on interactions amongst individual human beings, and in this 

book referred to as first-order societies, and mainly manifested as large-scale patterns of shared identity.” 

(BUZAN, 2004, p. xvii). 
49 “These entities might be collective units of some kind (possessing actor quality), and/or they might be patterns 

of shared identity (religious, ethnic, etc.), with network types of association amongst individuals poised somewhere 

in between. If the entities are clearly units with actor quality, then we move straight into the realm of transnational 

or state units.” (BUZAN, 2004, p. 123)  
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  Por esta linha de raciocínio, toda estrutura social internacional seria composta de alguma 

combinação de elementos destes três domínios.50 Isso significa que podemos (e devemos) 

estudar, não apenas as relações que ocorrem dentro de cada domínio, como também as relações 

entre unidades de domínios diferentes e os problemas e possibilidades que estas interações 

(‘interplay’) criam. (BUZAN, 2004, p. 137). As sociedades interestatais, transnacionais e inter-

humanas sempre se relacionam de alguma maneira, com tensões e/ou com sinergias: “No 

mínimo, cada domínio na tríade constitui parte do ambiente operacional para os outros dois, 

No máximo, as condições em um domínio pode determinar quais opções são possíveis nos 

outros. ”. (BUZAN, 2004, p.134, tradução nossa).51 Buzan explicou que:  

 

As unidades em cada domínio têm que operar nas condições criadas pelas unidades 

nos outros dois domínios, mas as unidades em cada domínio também podem – até um 

certo ponto, e em certas condições – moldar a natureza dos outros dois domínios. Este 

é um universo altamente dinâmico em que agentes e estrutura se engajam em um jogo 

contínuo de tensões mútuas e constituições recíprocas. Tanto complementariedades, 

quanto contradições, são possíveis. ”. (BUZAN, 2004, p. 201).52 

 

  As maneiras pelas quais Buzan explorou as inter-relações entre os domínios, em termos 

genéricos,53 também nos parece perfeitamente aplicável ao nosso objeto de estudos. Buzan 

destacou que, se por um lado a sociedade interestatal influencia substancialmente as condições 

de possibilidades nas quais os atores transnacionais atuam, por outro lado, uma vez que estes 

atores se estabelecem em networks transnacionais, eles passam a influenciar as condições de 

possibilidades nas quais a sociedade interestatal opera. Ou seja, a sociedade interestatal molda 

o campo de atuação dos atores transnacionais que, por sua vez, influenciam o comportamento 

dos Estados na sociedade interestatal: “As características da sociedade interestatal condicionam 

                                                           
50 “Any given international social structure will represent a complicated mixture of domains and levels, not to 

mention mixtures of coercion, calculation and belief, and much about its particular workings will depend crucially 

on how the mixture is composed. This opens the way to interpretive and comparative theory, but probably not to 

the hard cause–effect theory beloved of positivists.” (BUZAN, 2004, p. 230). 
51 “The key English school idea that the three traditions are understood to be simultaneously in play is preserved, 

but now on the grounds that social formations involving the three types of unit are always expected to be present 

in international systems to some degree. At a minimum, each domain in the triad constitutes part of the operating 

environment for the other two. At a maximum, conditions in one domain may determine what options are possible 

in the others.” (BUZAN, 2004, pp. 133-134). 
52 “The units in each domain have to operate in the conditions created by the units in the other two domains, but 

the units in each domain can, up to a point, and given time, also shape the nature of the other two domains. This 

is a highly dynamic universe in which agents and structure are engaged in a continuous game of mutual tensions 

and mutual constitutions. Both complementarities and contradictions are possible.” (BUZAN, 2004, p. 200). 
53 Por exemplo, Buzan explicou que o potencial de desenvolvimento, tanto de Estados, quanto de atores 

transnacionais, é fortemente relacionado à sua capacidade de se integrar com as identidades compartilhadas das 

pessoas que os compõem: “[…] the historical record again makes abundantly clear that the developmental 

potential of both states and TNAs is closely linked to their ability to integrate themselves with the shared identity 

of the people who compose them.” (BUZAN, 2004, pp. 136). 
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fortemente as possibilidades para atores transnacionais, que, uma vez estabelecidos e 

poderosos, também condicionam e restringem as possibilidades para a sociedade interestatal”. 

(BUZAN, 2004, pp. 200-201, tradução nossa).54  

  Em nosso trabalho, diríamos que a sociedade interestatal incorporada na OMC 

influenciou o surgimento dos mercados transnacionais, com seus agentes econômicos 

transnacionais, que, por sua vez, influenciam como os governos dos Estados se comportam no 

âmbito do seu relacionamento na OMC, inclusive no que se refere ao uso (ou não uso) do 

sistema de solução de controvérsias da OMC. Por exemplo, podemos dizer que os mercados 

transnacionais foram propiciados por condições de possibilidades estabelecidas pela OMC. 

Nestes mercados podem surgir empresas multinacionais – que são atores transnacionais – que 

pressionam seus governos a se valerem da capacidade processual dos seus Estados para 

eventualmente acionarem o sistema de solução de controvérsias da OMC contra outros Estados. 

A existência de valores compartilhados entre pessoas, também exerce influência sobre o 

comportamento dos agentes econômicos e dos Estados nas relações entre si e entre uns e outros. 

Dentre os valores compartilhados no contexto do sistema multilateral do comércio, podemos 

destacar a crença em ideias, tais como: a noção de comércio justo (‘fair trade’); a 

previsibilidade e transparência das regras sobre o comércio; a exigibilidade de que os produtos 

comercializados sejam saudáveis e seguros; e, talvez, até o respeito à propriedade intelectual e 

a proteção contra a ingerência arbitrária do Estado sobre o exercício privado de atividades 

econômicas.  

  Nestas condições, de acordo com Buzan, seria importante refletir sobre os problemas e 

potencialidades que as interações entre estes domínios criariam neste tipo de relacionamento 

que faz com que eles se redefinam um ao outro. (BUZAN, 2004, p. 137).55 E, por esta 

perspectiva, o principal desenvolvimento acontecendo no presente seria a “tendência de atores 

transnacionais formarem networks funcionais entre si” (BUZAN, 2004, p. 137, tradução 

nossa).56 Isto é exatamente o que vemos em nosso estudo. Os agentes econômicos dos mercados 

transnacionais – por conta própria e através de sua influência sobre os Estados – criam novas 

                                                           
54 “Similarly, the character of interstate society very much conditions the possibilities for TNAs, but once they are 

established and powerful, TNAs also condition and restrain the possibilities for interstate society.” (BUZAN, 

2004, pp. 200-201). 
55 “Much more relevant is to ask how these two domains of human society are redefining each other, and what 

problems and potentialities this development opens up.” (BUZAN, 2004, p. 137). 
56 “The main development at present is the trend for TNAs to form functional networks among themselves (the 

Bank for International Settlements (BIS), the International Political Science Association (IPSA), the International 

Chess Federation (FIDE), the European Roundtable (business CEOs), and innumerable others representing 

everything from football clubs to trade unions). But this trend is less interesting as a study of pure transnational 

societies than it is as a study of the interplay between the transnational domain and the interstate one.” (BUZAN, 

2004, p. 137) 
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networks, mudam networks já existentes e/ou mudam as maneiras pelas quais os Estados usam 

networks de governança econômica global, como a OMC e, mais especificamente, o seu sistema 

de solução de controvérsias.57 Vemos, então, que o quadro conceitual e essas ferramentas 

analíticas desenvolvidas por Buzan (2004) nos ajudam a entender e a descrever a noção de 

mercados transnacionais enquanto uma esfera social que constitui uma estrutura econômica. 

Mais do que isso, o referencial teórico organizado por Buzan nos permite entender que esta 

esfera social, composta por mercados transnacionais, relaciona-se com outra, composta por 

networks de governança econômica internacional. A partir daí, trabalhamos com a ideia de que 

estas esferas sociais mantêm, entre si, relações de afinidades eletivas, no sentido weberiano. E 

é por esta perspectiva que entendemos que as mudanças na jurisprudência da OMC podem ser 

compreendidas e explicadas como sendo reflexos das mudanças no relacionamento entre 

mercados transnacionais e networks de governança econômica internacional. Neste sentido, 

acreditamos ter construído um quadro conceitual que integra a Teoria das Relações 

Internacionais ao instrumental analítico das afinidades eletivas de Weber e Löwy no estudo da 

jurisprudência da OMC. 

  Como visto acima, mudanças nos fatores que influenciam as forças de coesão em uma 

estrutura social – coerção, cálculo e crença – influenciam rearranjos jurídicos. Mudanças 

significativas no campo cultural que alterem referenciais de identidades, ideias e valores 

compartilhados podem influenciar alterações no nível de crença em uma estrutura social, o que 

pode afetar o cenário econômico, o quadro político e os consequentes arranjos jurídicos que 

eles resultam. Mudanças relevantes nas dinâmicas econômicas podem influenciar mudanças 

nos cálculos de custo e benefícios nos mercados, o que se reflete na arena política o que, por 

sua vez, provoca mudanças nas soluções institucionais adotadas no plano jurídico. Mudanças 

nas correlações de poder podem modificar os vetores de coerção no inter-relacionamento entre 

os atores de uma estrutura social, impulsionando assim mudanças na economia, na política e no 

direito. Como estamos lidando com a interação entre mercados e networks de governança 

econômica, nossa atenção está concentrada, sobretudo, nos processos de transformações da 

                                                           
57 “The interplay amongst primary institutions provides a useful way of thinking about this scenario. It could be 

argued that the rise of multilateralism and the market as primary institutions are closely linked (OECD 1998: 80–

1). It could be argued further that their associated network of secondary institutions has been a critical factor in 

the downgrading of the role of balance of power, alliances, anti-hegemonism and to a lesser extent, war. If 

multilateralism is itself downgraded by sustained US attacks on it, then a resurgence of these older institutions is 

a likely result. In this sense the accumulation of empirical evidence by neoliberal institutionalists that secondary 

institutions do facilitate cooperation under anarchy is highly relevant. Those secondary institutions have been the 

front line of a deeper primary institution of multilateralism that has defined what constitutes normal practice in 

managing international society.” (BUZAN, 2004, p. 267) 
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sociedade que têm natureza predominantemente econômica. Todavia, qualquer que seja a 

origem ou a orientação das mudanças na sociedade, parece imprescindível observar um certo 

período de tempo necessário para que uma mudança na estrutura social possa resultar em uma 

mudança no ambiente jurídico que a regula. Por exemplo, uma mudança nos mercados 

transnacionais pode provocar mudanças nas networks governança econômica internacional. 

Mas, este resultado não é instantâneo, uma vez que é preciso existir – entre a mudança nos 

mercados e as mudanças na governança – um processo político pelo qual o ‘network power’ 

promova as modificações da estrutura social exigidas pela nova conjuntura econômica. Neste 

processo, seria natural que surgissem tensões entre fluxos econômicos transnacionais e as 

estruturas política-jurídicas interestatais. Muitas vezes, o conjunto de transformações que este 

desencontro entre as novas necessidades dos mercados transnacionais e as velhas características 

da governança econômica propicia é chamado de ‘crise’.  

  Se as adaptações exigidas pelos agentes econômicos em decorrência de mudanças nas 

forças de coesão nos mercados transnacionais não forem satisfatoriamente implementadas pelas 

estruturas de governança econômica internacional, tendem a surgir incentivos e condições de 

possibilidade que resultam no desenvolvimento de novas e diferentes networks de governança 

econômica internacional, sejam elas de alcance global ou subglobal, como arranjos bilaterais, 

regionais ou multilaterais. De qualquer maneira, trabalhamos com a ideia de que mudanças nas 

relações de afinidades eletivas entre mercados transnacionais e as networks de governança 

econômica internacional ajudam a explicar as mudanças experimentadas na jurisprudência da 

OMC. Isso vale, tanto em contextos de plena sintonia, quanto de desencontro, entre os interesses 

econômicos e as suas correspondentes soluções jurídicas.  

  Portanto, as crises fazem parte do histórico de desenvolvimento dos mercados 

transnacionais. O recorte temporal da jurisprudência estudada em nossa pesquisa (1995 a 2014) 

foi um período marcado por ciclos de crises. Aliás, foi exatamente a mudança das características 

quantitativas e qualitativas da jurisprudência da OMC identificadas na comparação entre 

períodos de crise o que nos fez perceber a existência de um problema acadêmico digno de ser 

estudado. Neste contexto, a próxima subseção irá apresentar ao leitor quais foram os 

referenciais teóricos pelos quais interpretamos, ainda que de modo genérico, o fenômeno das 

crises econômicas nos mercados transnacionais.  
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2.2.1.2 A influência das crises econômicas sobre a relação entre mercados transnacionais e 

networks de governança econômica internacional   

  

As mudanças nas relações entre essas esferas sociais ocorrem, muitas vezes, porque 

estas esferas mudam, transformam-se, evoluem, passam por crises, e assim por diante. Neste 

contexto, as crises que acontecem nos mercados transnacionais afetam a maneira pela qual esta 

estrutura econômica se relaciona com a forma política da governança econômica internacional. 

Assim, as crises fazem parte da esfera social que estamos estudando. Em nossa pesquisa, 

acreditamos que as crises experimentadas pelos mercados transnacionais nos revelam aspectos 

importantes sobre as mudanças no perfil jurisprudencial da OMC.  

  O sistema capitalista propicia um tipo de fluidez aos processos econômicos que faz com 

que economia seja muito mais dinâmica, flexível e mutável do que outros institutos sociais, 

como o direito. Quando novos fluxos econômicos passam a conflitar com as velhas estruturas 

de governança criadas para lhes regular, formam-se vetores de transformação cujo resultado 

final não é claro no início. Comumente, usamos a palavra “crise” para nos referirmos 

genericamente a este processo de transição rumo a uma situação ainda desconhecida. A ideia 

de crise está associada ao desconforto de uma transição rumo a algo incerto movida por forças 

que não estão sob controle. Apesar da conotação negativa que esta palavra adquiriu, as crises 

não são intrinsecamente más ou ruins, pelo menos não para todos. As crises são rearranjos onde 

alguns podem ganhar e muitos podem perder.  

  Neste trabalho, partimos do entendimento de que essas crises são, em geral,58 gestadas 

pela própria dinâmica interna do sistema capitalista na economia mundial. O que se chama de 

‘crise’, de uma forma indefinida e impessoal, será tratado aqui como, em última análise, uma 

das consequências de inúmeros processos econômicos de diversos tamanhos e formatos que 

confluem para a formação de vetores de transformações poderosos e, muitas vezes, violentos. 

Os fluxos econômicos não são vistos como uma força indomável da natureza, representada na 

metáfora do touro de Wall Street. Nem tampouco, como a expressão neutra de uma equação 

matemática, como um cálculo perfeito de um gráfico com curvas de oferta e de demanda. A 

economia é um fenômeno social, e, enquanto tal, é o resultado de dinâmicas políticas, culturais, 

jurídicas, tecnológicas, etc. Nesta perspectiva, a economia, e consequentemente, as crises 

                                                           
58 Obviamente, há crises econômicas provocadas por fatores não econômicos, tais como: guerras; 

desenvolvimentos tecnológicos; mudanças em padrões culturais; condições geográficas e climáticas, dentre outras. 

Todavia, como explicado acima, este trabalho se interessa mais pelas crises provocadas por fatores econômicos.  
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econômicas, não são caprichos dos ‘deuses do Mercado’, nem forças inexoráveis da natureza, 

nós as vemos como os resultados de processos econômicos e sociais.  

  O economista austríaco Joseph Schumpeter já via a economia como um fenômeno 

dinâmico desde 1911, quando publicou: “Teoria do desenvolvimento econômico: uma 

investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico”. Schumpeter entendia que 

o fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico no capitalismo seria a atuação do 

empresário inovador que concebia e implementava combinações mais eficientes dos fatores de 

produção, mudando os mercados ao destruir59 certas características e criar outras e, assim, 

movimentar a economia. Schumpeter considerava que este grande processo de mudanças 

consistiria no complemento necessário do aparecimento contínuo de novas práticas econômicas 

e sociais, e que esta característica dinâmica da economia seria o traço mais importante do 

sistema econômico capitalista: 

 

Mas nenhuma terapia pode obstruir permanentemente o grande processo econômico 

e social pelo qual as empresas, as posições individuais, as formas de vida, os valores 

e ideais culturais descem de nível na escala social e finalmente desaparecem. Numa 

sociedade com propriedade privada e concorrência, esse processo é o complemento 

necessário do aparecimento contínuo de novas práticas econômicas e sociais e de 

rendas reais sempre crescentes em todos os estratos sociais. O processo seria mais 

suave se não houvesse flutuações cíclicas, mas não se deve completamente a estas 

últimas e se completa independentemente delas. Essas mudanças são teórica e 

praticamente, econômica e culturalmente muito mais importantes do que a 

estabilidade econômica sobre a qual esteve concentrada por tanto tempo toda a 

atenção analítica. E à sua maneira especial, tanto a ascensão quanto a queda de 

famílias e empresas são muito mais características do sistema econômico capitalista, 

de sua cultura e de seus efeitos do que qualquer das coisas que se podem observar 

numa sociedade que seja estacionária no sentido de que os seus processos se 

reproduzam a uma taxa constante. (SCHUMPETER, 1997, pp. 236-237). 

 

 Em 1943, Schumpeter publicou o livro “Capitalism, Socialism, and Democracy”, no 

qual dedicou a primeira parte da obra à análise de diversos aspectos do pensamento de Karl 

Marx. Apesar de discordar de Marx em diversas questões, Schumpeter concordou com o seu 

entendimento de que a economia capitalista tem uma característica essencialmente dinâmica e 

tumultuada: 

 

De fato, a economia capitalista não é e nem pode ser estacionária. Nem tampouco ela 

se expande de um modo regular. Ela está incessantemente sendo revolucionada a 

partir de dentro por novos empreendimentos, i.e., pela introdução de novos produtos, 

novos métodos de produção ou novas oportunidades comerciais na estrutura industrial 

existente em cada momento. Qualquer estrutura existente e todas as condições de se 

fazer negócios estão sempre em um processo de mudança. Toda situação é contrariada 

                                                           
59 “Esse sistema econômico não pode se realizar bem sem a ultima ratio da destruição completa dos elementos 

existentes que estão irrecuperavelmente associados aos inadaptados sem esperança.” (SCHUMPETER, 1997, p. 

235). 
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até que tenha tido tempo para se resolver. Progresso econômico, na sociedade 

capitalista, significa tumulto. ” (Schumpeter, 2003, p. 33, tradução nossa).60 

 

 Na segunda parte do livro, no capítulo VII “The Process of Creative Destruction”, 

Schumpeter desenvolve esta ideia em torno da expressão “Destruição Criadora”, como sendo a 

própria essência do capitalismo: 

 

A abertura de novos mercados estrangeiros ou nacionais, e o desenvolvimento 

organizacional de uma oficina e fábrica até algo do porte da U.S. Steel ilustra o mesmo 

processo de mutação industrial – se eu puder usar o termo biológico – que 

incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, 

incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando uma nova. Este processo 

de Destruição Criadora é o fato essencial do capitalismo. É em que consiste o 

capitalismo e é com o que todo capitalista deve se preocupar. (SCHUMPETER, 2003, 

p. 83, tradução nossa)61 

 

  Apesar de o termo ‘Creative destruction’, em inglês, e ‘schöpferische zerstörung’ ser 

frequentemente traduzido como ‘destruição criativa’, entendemos que ‘destruição criadora’ 

traduz melhor a ideia em questão, uma vez que a palavra ‘criativa’ está mais associada a uma 

característica da inventividade da mente humana. Quando nos referimos a um bom empresário, 

podemos dizer que ele tem uma mente ‘criativa’. Todavia, um fenômeno econômico que destrói 

certas estruturas e cria outras, nos parece ser melhor descrito enquanto uma ‘força criadora’, do 

que como uma ‘força criativa’.  

  Vários autores aprofundaram esta ideia ou desenvolveram outras análises que 

confirmariam a percepção da economia capitalista como sendo dinâmica e naturalmente 

passível de crises. Thomas Piketty (2014) produziu um dos livros mais comentados dos últimos 

anos – “Le capital au XXI siècle” – onde o autor sustentou que o capitalismo teria uma dinâmica 

interna desestabilizadora, marcada pelo fato de que a taxa de retorno sobre o capital é maior 

que a taxa de crescimento da economia (“r>g”). No longo prazo, isto geraria o aprofundamento 

                                                           
60 “As a matter of fact, capitalist economy is not and cannot be stationary. Nor is it merely expanding in a steady 

manner. It is incessantly being revolutionized from within by new enterprise, i.e., by the intrusion of new 

commodities or new methods of production or new commercial opportunities into the industrial structure as it 

exists at any moment. Any existing structures and all the conditions of doing business are always in a process of 

change. Every situation is being upset before it has had time to work itself out. Economic progress, in capitalist 

society, means turmoil.” (Schumpeter, 2003, p. 33) 
61 “The opening up of new markets, foreign or domestic, and the organizational development from the craft shop 

and factory to such concerns as U.S. Steel illustrate the same process of industrial mutation—if I may use that 

biological term—that incessantly revolutionizes  the economic structure from within, incessantly destroying the 

old one, incessantly creating a new one. This process of Creative Destruction is the essential fact about capitalism. 

It is what capitalism consists in and what every capitalist concern has got to live in”. (SCHUMPETER, 2003, p. 

83) 
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da desigualdade econômica e injustiça social que trariam consequências perigosas, inclusive, 

para a estabilidade política dos países: 

 

A principal força desestabilizadora tem a ver com o fato de que a taxa de retorno sobre 

o capital privado, r, pode ser significativamente maior por longos períodos do que a 

taxa de crescimento da renda e da produção, g. A desigualdade r > g implica que a 

riqueza acumulada no passado cresce mais rapidamente do que a produção e os 

salários. Esta desigualdade expressa uma contradição lógica fundamental. O 

empreendedor inevitavelmente tende a se tornar um rentista, mais e mais dominante 

sobre aqueles que não possuem nada além da sua força de trabalho. Uma vez 

constituído, o capital se reproduz mais rápido do que o aumento na produção. O 

passado devora o futuro.  (PIKETTY, 2014, p. 571, tradução nossa).62 

 

  Piketty explicou como e porque o sistema capitalista gera ativos de capital que 

experimentam maior lucratividade no setor financeiro do que no industrial ou comercial. 

Todavia, enquanto Piketty aplicou estas conclusões em uma análise mais focada em questões 

de política interna, nosso trabalho tenta aproveitar estas ideias no que se refere às suas 

consequências para a economia internacional. O capital no sistema financeiro tem tamanha 

fluidez e volatilidade que propicia a formação de fluxos capazes de desequilibrar a própria 

economia, como um todo – muito além do setor financeiro –, derrubando consigo mercados, e, 

às vezes, até nações. Neste sentido, entendemos que muitas crises econômicas internacionais 

foram provocadas ou agravadas pelo movimento do capital financeiro pelo mundo, sempre em 

busca das maiores taxas de retorno. 

 David Harvey (2010)63 sustentou que, no neoliberalismo, o capital financeiro muitas 

vezes acelerou e intensificou esta força destruidora. Este poder se projetaria não apenas sobre 

as instituições, mas também sobre estruturas econômicas. A partir da ideia desenvolvida por 

Karl Marx (1973) em “Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie”, David Harvey (2010) 

explicou como esta circulação de capital poderia produzir crises econômicas, como 

consequências das próprias contradições do processo de acumulação:  

 

No seu trabalho final, Marx argumenta que a circulação e acumulação de capital não 

consegue aceitar limites. Quando ele encontra limites, ele trabalha assiduamente para 

                                                           
62 “The principal destabilizing force has to do with the fact that the private rate of return on capital, r, can be 

significantly higher for long periods of time than the rate of growth of income and output, g. The inequality r > g 

implies that wealth accumulated in the past grows more rapidly than output and wages. This inequality expresses 

a fundamental logical contradiction. The entrepreneur inevitably tends to become a rentier, more and more 

dominant over those who own nothing but their labor. Once constituted, capital reproduces itself faster than output 

increases. The past devours the future. The consequences for the long- term dynamics of the wealth distribution 

are potentially terrifying, especially when one adds that the return on capital varies directly with the size of the 

initial stake and that the divergence in the wealth distribution is occurring on a global scale”. (PIKETTY, 2014, 

p. 571). 
63 Apesar de Piketty não citar Harvey, em nossa interpretação, as ideias de ambos se complementam. 
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convertê-los em barreiras quer podem ser transpostas ou contornadas. Isto foca nossa 

atenção nos pontos da circulação do capital onde potenciais limites, bloqueios e 

barreiras possam emergir, já que eles podem produzir crises de um tipo ou de outro. 

O Capital, Marx insiste, é um processo de circulação e não uma coisa. Trata-se, 

fundamentalmente, de colocar dinheiro em circulação para fazer mais dinheiro. [...] 

Note que o termo operacional aqui é oportunidades de investimentos lucrativos e não 

oportunidades de investimento socialmente necessárias e valiosas. Então, onde estão 

os limites potenciais a esta lucratividade? Como o capital é um processo e não uma 

coisa, então a continuidade do processo (juntamente com sua velocidade e 

adaptabilidade e mobilidade geográfica) se torna um fator fundamental para sustentar 

o crescimento. Qualquer retardamento ou bloqueio do fluxo do capital irá produzir 

uma crise. (Harvey, 2010, pp. 2-3, tradução nossa).64 

 

  Ao nos identificarmos com este tipo de análise, nos aproximamos de uma tradição que 

tem uma ancestralidade no pensamento marxiano, especialmente na interpretação de autores 

contemporâneos como David Harvey, particularmente no que se refere ao seu trabalho sobre a 

história do neoliberalismo (HARVEY, 2005 e 2008), e sua análise sobre as crises do capitalismo 

(HARVEY, 2011). Nesta mesma perspectiva, Greg Albo, Sam Gindin e Leo Panitch (2010) 

fizeram uma análise sobre as relações entre o neoliberalismo e a crise de 2008 que influenciou 

nossa maneira de entender estes desdobramentos econômicos.65  Collin Crouch (2012) chamou 

a atenção para a intrigante persistência (“No-Muerte”) do neoliberalismo, apesar da crise 

econômica ter sido, pelo menos parcialmente, causada e agravada pelo próprio 

neoliberalismo.66 Além destes autores, há uma série de trabalhos importantes que formaram 

nossa perspectiva analítica, informaram nossa pesquisa e contribuíram para nossas conclusões. 

Charles Kindleberger (2000) é o autor de uma das mais importantes análises históricas das 

crises financeiras: “Manias, Panics and Crashes”. Mas, há várias outras obras especificamente 

                                                           
64 “In the latter work Marx argues that the circulation and accumulation of capital cannot abide limits. When it 

encounters limits it works assiduously to convert them into barriers that can be transcended or by-passed. This 

focuses our attention upon those points in the circulation of capital where potential limits, blockages and barriers 

might arise, since these can produce crises of one sort or another. Capital, Marx insists, is a process of circulation 

and not a thing. It is fundamentally about putting money into circulation to make more money. […]Note that the 

operative term here is profitable investment opportunities as opposed to socially necessary and socially valuable 

investment opportunities. So where, then, are the potential limits to this profitability? Since capital is a process 

not a thing, then the continuity of the process (along with its speed and geographical adaptability and mobility) 

becomes a crucial feature to sustaining growth. Any slow-down or blockage in capital flow will produce a crisis.” 

(Harvey, 2010, pp. 2-3). 
65 Outros autores também entenderam que a crise de 2008 havia sido propiciada pela adoção de políticas 

neoliberais. Aaron Tornell, Frank Westermann e Lorenza Martínez (2003) investigaram a correlação entre 

liberalização, crescimento e crises financeiras nos países em desenvolvimento. Depois, este grupo identificou uma 

correlação positiva entre o crescimento da liberalização financeira e a ocorrência de crises econômicas. 

(TORNELL, WESTERMANN e MARTÍNEZ, 2004). Alessandra Bonfiglioli e Caterina Mendicino (2004) 

também investigaram as relações entre liberalização financeira, crises bancárias e crescimento econômico. 
66  No que tange, mais especificamente à abordagem da Teoria Econômica à problemática das crises: Maurice 

Obstfeld (1994) explicou a lógica interna das crises cambiais. Romaine Ranciere, Aaron Tornell e Frank 

Westermann (2003) reavaliaram a literatura econômica sobre crises financeiras e crescimento econômico. Zhiguo 

He e Arvind Krishnamurthy (2008) propuseram um modelo econômico para explicar o capital global e as crises 

internacionais. 
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voltadas para a história das crises econômicas.67 Outros autores estudaram o efeito das crises 

sobre outros setores da economia.68 Quanto aos desdobramentos das crises sobre os arranjos 

geopolíticos, Bergljot Barkbu, Barry Eichengreen e Ashoka Mody (2011) fizeram uma análise 

histórica sobre as crises financeiras internacionais e as reações multilaterais que elas 

provocaram. Robert C. Feenstra e Alan M. Taylor (2014) estudaram a cooperação econômica 

multilateral em tempos de crise. E Jeffry Frieden, Michael Pettis, Dani Rodrik e Ernesto Zedillo 

(2012) apontaram quais tendem a ser os caminhos para a cooperação econômica global após a 

crise de 2008. Dani Rodrik tem influenciado nossa maneira de entender as fragilidades 

argumentativas e epistemológicas das teorias do comércio internacional desde seu instigante 

artigo: “What does the political economy literature on trade policy (not) tell us that we ought 

                                                           
67 Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff (2008b) estudaram oito séculos de crises econômicas para que tivéssemos 

mais perspectiva histórica ao analisar a crise atual. Robert Barro e José Ursúa (2008) estudaram a evolução das 

crises macroeconômicas desde 1870. Òscar Jordà, Moritz Schularick e Alan Taylor (2010) analisaram 140 anos 

de ciclos de crises financeiras, explosão de créditos e desequilíbrios nas balanças externas. Jeffrey Frieden (2008) 

fez um excelente estudo sobre a história econômica e política do capitalismo global no século XX. Robert Brenner 

(2006) empreendeu uma vasta pesquisa sobre a economia da turbulência global (“Economics Of Global 

Turbulence”), analisando como as economias mais avançadas experimentaram ciclos de crescimento e de declínio 

entre 1945 e 2005. Ben Bernanke e Harold James (1991) estudaram o padrão-ouro, deflação e a crise financeira 

na grande depressão dos anos 1930. Alan Taylor (2009) estudou a crise dos anos 1970 enquanto um desdobramento 

da grande depressão. Sebastian Edwards (2000) apurou as lições sobre prevenção de crises no contexto do final da 

década de 1990. Frederic Mishkin (2000) investigou a crise asiática deste período. Zihui Ma e Leonard Cheng 

(2003) analisaram os efeitos da crise financeira deste ciclo de crises sobre o comércio internacional. Paul Krugman 

(2009) foi um dos mais profícuos articulistas sobre a crise econômica e as reações governamentais à crise 

participando ativamente dos debates enquanto os eventos iam se desdobrando após 2008. Martin Wolf (2008) 

acompanhou o dia-a-dia da evolução da crise de 2008 e como ela poderia ter impactado a reconstrução do sistema 

financeiro global. Andrei Levchenko, Logan Lewis e Linda Tesar (2010) analisaram o colapso do comércio 

internacional na sequência da crise 2008. Roger Farmer (2011) apresentou evidências empíricas e fundamentos 

teóricos de que a queda da bolsa de 2008 provocou a recessão internacional. Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff 

(2008a) compararam a crise provocada pelas hipotecas subprime em 2007 nos Estados Unidos com outras crises 

para verificar se elas seriam diferentes. Mardi Dungey, Renee Fry e Brenda González-Hermosillo et al. (2010) 

compararam diversas crises financeiras para verificar o que elas têm em comum. 
68 Mary Amiti e David Weinstein (2009) avaliaram o efeito dos choques financeiros sobre as exportações. Abdul 

Abiad, Prachi Mishra e Petia Topalova (2011) exploraram o impacto das crises financeiras sobre o comércio. 

Marcio Ronci (2004) comparou as evidências de correlação entre financiamento de comércio e fluxo de comércio 

em dez crises econômicas. Irena Asmundson e outros (2011) investigaram a relação entre comércio e 

financiamento do comércio na crise de 2008. Davin Chor e Kalina Manova (2010) analisaram as condições de 

crédito para o comércio internacional no período da crise de 2008. Robert Barro e José Ursúa (2009) investigaram 

a relação entre quebras de bolsa de valores e depressões. Maurice Obstfeld (1998) enfrentou a grande questão de 

saber se, afinal, o mercado global de capitais é um fator benéfico ou uma ameaça à economia mundial. Frederic 

Mishkin (1996) estudou o impacto das crises financeiras sobre os países em desenvolvimento. Depois, Frederic 

Mishkin e Eugene White (2002) pesquisaram os desdobramentos das crises nos mercados de ações estadunidense 

sobre sua política monetária. Randall Germain (2009) interconexões entre ordem financeira e política mundial no 

contexto das crises econômicas. Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff (2009) analisaram como tende a ficar o 

cenário político e econômico após crises financeiras internacionais. Nouriel Roubini e Brad Setser (2004) 

investigaram a efetividade das medidas de combate à crise do final dos anos 1990 nas economias emergentes. 

Philip Cobbinah e Dozie Okpalaobieri (2010) estudaram os pacotes de ajuda governamental para combater às 

crises (“bailouts”) na África. Peter J. Katzenstein e Stephen C. Nelson (2013) demonstraram que o estudo da crise 

econômica de 2008 exigiria uma abordagem eclética que conjugasse elementos de uma análise racionalista 

(materialista) com elementos de uma análise sociológica 
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to know? ”, de 1994, e "Trade policy and economic growth: a skeptic's guide to the cross-

national evidence” escrito com Francisco Rodriguez em 2000.  

 Assim, em nossa abordagem, as crises não são entendidas como um acontecimento 

extraordinário, e sim como um desdobramento esperável69 de processos econômicos complexos 

e interligados. Há crises de diversos tipos, causas, efeitos, dimensão, longevidade, intensidade 

e características. Há crises mais associadas à superacumulação no setor financeiro e há crises 

associadas à superprodução no setor industrial que, em princípio, teriam maior relação com o 

universo da OMC, que é aqui estudado. Todavia, devemos esclarecer o leitor de que nosso 

objetivo não é o de fazer uma tipologia de crises e sim o de analisar como as mudanças nos 

mercados transnacionais – muitas delas potencialmente provocadas pelas crises – influenciaram 

a sua relação de afinidade eletiva com as networks de governança econômica internacional e, a 

partir daí, refletir sobre como estas mudanças influenciaram as mudanças no perfil 

jurisprudencial da OMC. Uma crise econômica implica em mudanças nos fluxos econômicos 

que podem acarretar mudanças no comportamento dos agentes econômicos dos mercados 

transnacionais e na maneira como eles se relacionam nas networks de governança econômica. 

Neste sentido, entendemos que as crises econômicas propiciam mudanças nas relações de 

afinidades eletivas entre agentes econômicos transnacionais e networks de poder em instâncias 

de governança econômica internacional. Acreditamos que estas mudanças nas dinâmicas das 

afinidades eletivas são, de certa maneira, refletidas nas mudanças no perfil jurisprudencial da 

OMC. Em outras palavras, as crises econômicas são variáveis que, indiretamente, tendem a 

afetar a jurisprudência da OMC.  

  Isso não significa dizer que todas as crises econômicas afetariam a jurisprudência da 

OMC da mesma maneira. Aprendemos com Heráclito de Éfeso que, da segunda vez que um 

homem entra em um rio, nem o homem, nem o rio são iguais ao que eram quando ele lá entrou 

pela primeira vez. Isso significa que a jurisprudência ‘contaminada’ por uma crise não seria 

igual à jurisprudência contaminada por uma segunda crise, nem se as duas crises fossem 

essencialmente iguais. Ao notarmos que a jurisprudência do período de crises de 2008 a 2014 

é tão quantitativa e qualitativamente diferente da jurisprudência do período de crises de 1995 a 

2002, percebemos que as diferenças entre os tipos de crises podem nos ajudar a correlacionar 

quais são os tipos de características das crises que correspondem a certos tipos de perfis 

jurisprudenciais.  

                                                           
69 Não se pretende sustentar que uma determinada crise econômica seria previsível, mas, tão somente, que é 

previsível que – considerando as características da economia capitalista, especialmente neoliberal – crises 

aconteçam, eventualmente.  
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  Nestes termos, as crises econômicas teriam o potencial de afetar as relações de 

afinidades eletivas entre mercados transnacionais e as networks de governança econômica 

internacional, influenciando, assim, as características do perfil jurisprudencial da OMC. Para 

entender como isso pode acontecer, a próxima subseção discutirá aquilo que nós entendemos 

como ‘networks de governança econômica internacional’ e a maneira pela qual as relações de 

poder que acontecem nessas networks afetam o seu relacionamento com os mercados 

transnacionais.  

 

2.2.2 Forma política: Networks de Governança Econômica Internacional 

 

Imagem 6 – “Relativity” de Maurits C. Escher (1953) 

 
Fonte: ESCHER, 2016. 

 

  Em nosso quadro analítico, a esfera social em relação de afinidades eletivas com a 

estrutura econômica dos mercados transnacionais é uma forma política composta pelo que 

chamamos de ‘networks70 de governança econômica internacional’. Para utilizar estas networks 

na categoria analítica de ‘forma política’, somos obrigados a explicar de que maneira 

entendemos que uma network possa ser considerada como uma forma política, no sentido 

Weber-Löwyano discutido acima. Por ‘forma política’, entendemos um determinado contexto 

                                                           
70 Optamos por não traduzir o termo ‘network’ por entendermos que há uma banalização da palavra ‘rede’, ou 

mesmo de ‘rede de trabalho’ ou rede de poder que não é compreendido com o grau de organização, articulação e 

eficiência que a expressão em inglês ainda carrega, pelo em comparação com a sua tradução para o português. 

Também entendemos que a palavra ‘network’ tem sido tão utilizada na língua portuguesa que ela há muito deixou 

de ser estranha a nós, o que reforçaria o sentimento de que uma tradução não seria necessária. 
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de interações políticas no qual o poder dos atores é exercido através das networks pelas quais 

esses atores se relacionam. As networks são os polos de interligação entre os atores, são pontos 

focais que formatam os padrões de articulação política. Neste sentido, a noção de network 

adotada em nosso quadro analítico se identifica muito com a de ‘network power’ desenvolvida 

por David Grewal em "Network power: the social dynamics of globalization” (2008) e Manuel 

Castells em “A Network Theory of Power” (2011).  

  A nossa escolha pela utilização deste determinado referencial teórico e não de algum 

outro não significa que consideremos apenas este seja válido. Nas Teorias de Relações 

Internacionais, há várias outras ferramentas analíticas e conceitos que influenciaram nossa 

maneira de pensar e que poderiam ser perfeitamente utilizados aqui. Por exemplo, tanto a noção 

de regimes internacionais desenvolvida por Stephen Krasner em “Structural Causes and 

Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables” de 1982 quanto a noção de 

instituições no entendimento de Robert Keohane a partir de “After hegemony: Cooperation and 

Discord in the World Political Economy” de 1984 e “International Institutions: Two 

Approaches”, de 1988, foram importantes para o nosso amadurecimento sobre este tema.  

  Também é importante reconhecer a utilidade do artigo “The Rational Design of 

International Institutions” publicado por Barbara Koremenos, Charles Lipson e Duncan Snidal 

em 2001, onde estruturaram um quadro analítico para estudar instituições que nos ajudou a 

sofisticar a nossa abordagem sobre as networks de governança internacional. Koremenos, 

Lipson e Snidal explicaram como diferentes arranjos estruturais resultam em diferentes padrões 

de relacionamento e destacaram que isso não é algo aleatório e sim o resultado de interações 

racionais entre Estados e outros atores internacionais destinados a resolver certos problemas 

específicos. (KOREMENOS; LIPSON; SNIDAL, 2001, p. 762). Vale acrescentar que, em 

nosso entendimento, além de as instituições internacionais serem o resultado de um tipo de 

cálculo racional dos seus criadores, elas também são condicionadas pelas relações de poder 

entre eles e a capacidade de coerção que estas interações permitem, assim como pela 

importância das crenças em valores, ideias e identidades compartilhadas entre seus membros 

no tocante à instituição. Koremenos, Lipson e Snidal apresentaram uma definição de instituição 

internacional que se aproxima da noção de network de governança internacional que adotamos: 

“Nós definimos instituições internacionais como arranjos explícitos negociados entre atores 

internacionais que prescrevem, proíbem e/ou autorização certo comportamento” 
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(KOREMENOS; LIPSON; SNIDAL, 2001, p. 762, tradução nossa).71 A partir desta definição, 

Koremenos, Lipson e Snidal enfatizam a existência de cinco dimensões chave para se analisar 

as instituições: (a) Regras aplicáveis aos membros; (b) Escopo de assuntos abrangidos; (c) 

Centralização das tarefas; (d) Regras para controle da instituição; e (e) Flexibilidade dos 

arranjos. (KOREMENOS; LIPSON; SNIDAL, 2001, p. 763, tradução nossa)72 Leslie Johns e 

Lauren Peritz desenvolveram este tipo de abordagem, mais especificamente na concepção de 

acordos comerciais preferenciais, com “The Design of Trade Agreements” publicado em 2015. 

Johns e Peritz usaram uma abordagem estratégica de teoria dos jogos para analisar como 

diferentes tipos de estruturas (‘designs’) de acordos comerciais geram o efeito de mudar os 

incentivos e, consequentemente, o comportamento dos seus membros. (JOHNS; PERITZ, 2015, 

p. 338).73 Johns e Peritz trabalharam com categorias muito parecidas com as adotadas por 

Koremenos, Lipson e Snidal (2001): profundidade, escopo, participação dos membros 

(‘membership’), rigidez e institucionalização. (JOHNS; PERITZ, 2015, p. 338). 

  Reconhecemos a importância, a influência e a aplicabilidade destas ideias ao nosso 

objeto de estudo. Todavia, ao longo do desenvolvimento da nossa pesquisa, nós nos 

identificamos mais com a abordagem das networks de governança internacional. Portanto, 

como não trabalharemos diretamente com as ideias de Krasner, Keohane, Koremenos, Lipson 

e Snidal, e Johns e Peritz, não faria sentido discorrer de maneira mais aprofundada sobre suas 

obras aqui.  

  Nestes termos, a próxima subseção irá explicar como entendemos as ‘networks’ como 

uma ‘forma política’ a partir do referencial teórico de Grewal e Castells. E, em seguida, 

apresentaremos o nosso entendimento sobre o que seriam, mais especificamente, as ‘networks 

de governança econômica internacional’. 

 

 

                                                           
71 “We define international institutions as explicit arrangements, negotiated among international actors, that 

prescribe, proscribe, and/or authorize behavior. Explicit arrangements are public, at least among the parties 

themselves. According to our definition, they are also the fruits of agreement. We exclude tacit bargains and 

implicit guidelines, however important they are as general forms of cooperation. Institutions may require or 

prohibit certain behavior or simply permit it. The arrangements themselves may be entirely new, or they may build 

on less formal arrangements that have evolved over time and are then codi. ed and changed by negotiation.” 

(KOREMENOS; LIPSON; SNIDAL, 2001, p. 762). 
72 “Membership rules (MEMBERSHIP), Scope of issues covered (SCOPE), Centralization of tasks 

(CENTRALIZATION), Rules for controlling the institution (CONTROL), Flexibility of arrangements 

(FLEXIBILITY)” (KOREMENOS; LIPSON; SNIDAL, 2001, p. 763) 
73 “We begin by focusing on the treaty level. We describe the immense variation in the design of PTAs and examine 

how this variation shapes the behavior of members. We then step back and examine PTAs at the system level. We 

show that the proliferation of PTAs has created complex networks of overlapping treaties and ask how these 

networks might promote or hinder international trade cooperation.” (JOHNS; PERITZ, 2015, p. 338) 
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2.2.2.1 A noção de ‘networks’ e ‘network power’ na obra de David Grewal e Manuels Castells  

 

  Grewal definiu o que ele entendia por network como: “um grupo de pessoas 

interconectadas umas às outras ligadas entre si de um modo que as tornam capazes de 

cooperação benéfica, podendo ter várias formas, inclusive o intercâmbio de bens e ideias. ” 

(GREWAL, 2008, p. 20, tradução nossa).74 É importante destacar que, com um conceito tão 

abrangente de network, podemos aplicar esta categoria analíticas a diversos modos de 

cooperação com variados: (a) Níveis de institucionalização (de coalizações ou arranjos 

cooperativos menos institucionalizados até organizações internacionais); (b) Alcances 

geográficos (bilateral, regional, multilateral ou global); e (c) Temas de cooperação (economia, 

segurança, meio ambiente, cultura, etc.).  

  Vemos também que, na essência da network, estaria um determinado modo de 

cooperação. O modo de cooperação desenvolvido em uma network se dá através do 

compartilhamento de ‘standards’75 entre seus membros. Estes standards seriam normas 

compartilhadas que estruturariam a cooperação. Ou seja, seriam os standards que propiciariam 

a articulação de uma network: “Na forma como eu uso o termo, uma network é articulada por 

um standard [padrão], que consiste em uma norma ou prática compartilhada que facilita a 

cooperação entre os membros de uma network. ” (GREWAL, 2008, p.10, tradução nossa).76 Na 

terminologia adotada por Castells, os standards seriam compreendidos como “protocolos de 

comunicação que determinam as regras a serem aceitas, uma vez dentro da network. ” 

(CASTELLS, 2011, p. 775).77 Assim, os standards seriam certas formas de coordenação social 

que pautariam os padrões de comportamento nas interações entre os membros de uma 

network.78 Nas palavras de Grewal:  

                                                           
74 “A network is an interconnected group of people linked to one another in a way that makes them capable of 

beneficial cooperation, which can take various forms, including the exchange of goods and ideas.” (GREWAL, 

2008, p. 20) 
75 Preferimos não traduzir ‘standard’ como padrão, ou, mais especificamente, como ‘padrão de comportamento’, 

por entender que a sua utilização no idioma original tem uma aplicação que nem sempre é bem traduzida como se 

tratando de um ‘padrão’. 
76 “In the way I use the terms, a network is united by a standard, which is a shared norm or practice that facilitates 

cooperation among members of a network.” (GREWAL, 2008, p.10). 
77 “Therefore, the standards or (in my terminology) protocols of communication, determine the rules to be accepted 

once in the network.” (CASTELLS, 2011, p. 775) 
78 Elementos proeminentes da globalização podem ser entendidos como a ascensão ao domínio de certas formas 

de coordenação social, e estas convenções globais podem se mostrar difíceis de alterar uma vez estabelecidas. [...] 

Os padrões de comportamento [‘standards’] que possibilitam tal coordenação global demonstram o que eu chamo 

de network power. A noção de network power consiste na junção de 2 ideias: primeiro, que a coordenação de 

padrões de comportamento é mais valiosa quando o número de pessoas usando-os for maior, e, segundo, que 

aquelas dinâmicas – que eu descrevo como uma forma de poder – podem levar a eliminação progressiva das 

alternativas sobre as quais, de outra maneira, o livre exercício de uma escolha poderia ter sido exercido. 

(GREWAL, 2009, pp. 3-4, tradução nossa). 
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Um standard define o modo particular pela qual um grupo de pessoas se interconecta 

em uma network. Tratam-se das normas e práticas que possibilitam que os membros 

da network tenham acesso uns aos outros, facilitando assim a sua cooperação. Um 

standard deve ser compartilhado entre os membros de uma network em um nível 

suficiente para atingir formas de reciprocidade, intercâmbio e esforço coletivo. ” 

(GREWAL, 2008, p. 21).79 

 

  A partir do conceito de network de Grewal, trabalhamos com a noção de network, 

enquanto uma forma política na qual o ‘poder’ é entendido nos termos assim definidos por 

Castells: “Poder é a capacidade relacional de impor a vontade de um ator sobre outro 

fundamentando-se na capacidade estrutural de dominação incorporada nas instituições da 

sociedade. ” (CASTELLS, 2011, p. 775). Cada network desenvolve suas próprias dinâmicas de 

relação de poder a partir das interações entre os seus membros em busca dos objetivos para os 

quais a network foi estabelecida. (CASTELLS, 2011, p. 775). A partir deste referencial teórico, 

Grewal definiu ‘network power’80 como: “[...] o poder que standards de sucesso possuem 

quando eles possibilitam a cooperação entre os membros de uma network. ” (GREWAL, 2008, 

p.10, tradução nossa).81 Manuel Castells aprofundou esta ideia quando definiu network power 

como: “o poder dos standards da network sobre os seus componentes” (CASTELLS, 2011, p. 

775, tradução nossa).82 Castells ressaltou que “o network power favorece, em última instância, 

os interesses de um subgrupo específico de atores sociais na base da formação da network, e o 

estabelecimento de standards (protocolos de comunicação). ” (CASTELLS, 2011, p. 775, 

tradução nossa).83 Esta é uma questão muito importante para o nosso trabalho, na medida em 

que entendemos que as networks não devem ser vistas como redes neutras. As networks são 

redes de poder que refletem as condições propiciadas pelas interações entre seus membros.   

  Em “A Network Theory of Power” (2011), Castells sofisticou ainda mais este quadro 

conceitual ao propor uma ferramenta analítica pela qual poderíamos distinguir diferentes 

                                                           
79 “A standard defines the particular way in which a group of people is interconnected in a network. It is the shared 

norm or practice that enables network members to gain access to one another, facilitating their cooperation. A 

standard must be shared among members of the network to a sufficient degree that they can achieve forms os 

reciprocity, exchange or collective effort.” (GREWAL,2008 ,p. 21). 
80 Preferimos não traduzir a expressão ‘network power’ para evitar que este termo possa ser interpretado fora do 

quadro teórico-conceitual específico em que ele foi desenvolvido.  
81 “In the first chapter, I introduce the concept of network power, the power that successful standards  possesses 

when it enables cooperation among members of a network. In the way I use the terms, a network is united by a 

standard, which is a shared norm or practice that facilitates cooperation among members of a network. Since the 

reason we use standards is to gain access to others for the sake of cooperation, the more people who adopt a given 

standard, the more valuable it will be for others to adopt the same one.” (GREWAL, 2008, p.10) 
82 “Network power is the power of the standards of the network over its components […]” (CASTELLS, 2011, p. 

775). 
83 “[…] this network power ultimately favors the interests of both a specific set of social actors at the source of 

network formation and also of the establishment of the standards (protocols of communication).” (CASTELLS, 

2011, p. 775). 
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formas de manifestação de network power. Castells concebeu uma tipologia84 de diferentes 

situações em que esta noção de network power poderia ser aplicada:   

 

1. Networking Power: o poder dos atores e organizações incluídas nas networks que 

constituem o núcleo da global network society sobre coletividades humanas e 

indivíduos que não são incluídos nestas networks globais. 2. Network Power: o poder 

resultante dos standards exigidos para coordenar as interações sociais nas networks. 

Neste caso, o poder é exercido, não pela exclusão das networks, mas pela imposição 

das regras da inclusão. 3. Networked Power: o poder de atores sociais sobre outros 

atores sociais na network. As formas e processos de networked power são 

característicos de cada network. 4, Network-making Power: o poder de programar 

networks específicas de acordo com os interesses e valores dos programadores, e o 

poder de mudar [‘switch’] diferentes networks de acordo com as alianças estratégicas 

entre os atores dominantes de networks variadas. ”. (CASTELLS, 2011, p. 773).85 

 

  Aplicando esta ferramenta analítica ao nosso objeto de estudos, diríamos que a OMC é 

um importante exemplo de ‘network’. As regras estabelecidas pelo direito da OMC poderiam 

ser consideradas como os ‘standards’ desta network.86 A criação da OMC poderia ser descrita 

como uma manifestação de ‘network-making power’. O cumprimento das normas da OMC por 

parte de um Estado que preferiria não as cumprir – como, por exemplo, o acatamento de uma 

condenação pelo sistema de solução de controvérsias da OMC – pode ser compreendido como 

uma forma de ‘network power’. E o poder de certos atores sociais – estatais ou não – sobre 

outros atores sociais dentro da OMC poderia ser descrito como ‘networked power’. Os 

resultados dos jogos de poder dentro de uma network, como a OMC, fazem com que esta 

network assuma certas características e, por isso, tenha um determinado tipo de comportamento 

na sua própria relação com outros atores, seja dentro ou fora dela. Em outras palavras, a network 

pode se comportar enquanto um ator, relacionando-se com outras networks e com outros atores, 

estatais ou não. Nesta situação, Castells explicou que as networks seriam atores dotados de 

certo nível de poder: 

                                                           
84 Optamos por não traduzir as expressões terminológicas empregadas aqui por Castells para evitar que estes 

termos possam ser interpretados fora do quadro teórico-conceitual específico em que ele foi desenvolvido. 
85 “1. Networking Power: the power of the actors and organizations included in the networks that constitute the 

core of the global network society over human collectives and individuals who are not included in these global 

networks. 2. Network Power: the power resulting from the standards required to coordinate social interaction in 

the networks. In this case, power is exercised not by exclusion from the networks but by the imposition of the rules 

of inclusion. 3. Networked Power: the power of social actors over other social actors in the network. The forms 

and processes of networked power are specific to each network. 4. Network-making Power: the power to program 

specific networks according to the interests and values of the programmers, and the power to switch different 

networks following the strategic alliances between the dominant actors of various networks.” (CASTELLS, 2011, 

p. 773). 
86 “The way in which neoliberal policies can become coordinating standards that do possess network power is 

through a process that I term juridification - the creation of formal legal principles governing a mode of access, 

as in the example of the WTO” (GREWAL,2008 ,p. 15). 
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Então, eu sugiro que, em muitas circunstâncias, as networks são, elas próprias 

detentoras de poder, na verdade subnetworks da network que organizam a sociedade. 

Não se trata de uma network abstrata, inconsciente, nem tampouco autômata, e sim 

humanos organizados em torno de seus projetos e interesses. Notem que elas não são 

atores individuais (indivíduos, grupos, classes, líderes religiosos ou líderes políticos), 

pois o exercício de poder em uma network society exige um conjunto complexo de 

ações conjuntas que vai além de alianças para se tornar um novo tipo de sujeito – um 

sujeito networked. ” (CASTELLS, 2011, p. 776).87 
 

  Vemos, portanto, que, de acordo com o referencial de Castells, as networks podem ser 

– elas próprias – detentoras de ‘network power’ e de ‘network-making power’. Elas exerceriam 

o seu network power sobre os membros da network e exerceriam seu ‘network-making power’ 

ao transformarem-se, ao resistirem a pressões por mudanças e ao participarem – de uma forma 

ou de outra – dos processos de criação de novas networks. Nesta condição, as networks podem 

se relacionar com atores em outras esferas sociais, como os mercados transnacionais. É claro 

que, em nosso trabalho, o aspecto que mais nos importa no que se tange às formas pelas quais 

o poder político é organizado nas networks é o que se refere à sua articulação com os mercados 

transnacionais. O relacionamento entre networks e mercados transnacionais é muito 

interessante porque, por um lado as networks – como as de governança econômica internacional 

– influenciam as condições de possibilidade relacionadas aos mercados transnacionais, e por 

outro lado, elas são influenciadas pelos mercados transnacionais. Os mercados transnacionais 

têm network-making power e este poder se projeta sobre as networks já estabelecidas e sobre 

as articulações para a criação de novas networks. Como veremos adiante, esta noção de 

network-making power é extremamente útil para entendermos os processos que estariam 

influenciando as mudanças no perfil jurisprudencial da OMC. Castells destacou que esta seria 

forma mais importante de poder: 

 

As formas mais cruciais de formas de poder seguem a lógica do network-making 

power. Em um mundo de networks, a capacidade de exercer controle sobre outros 

depende de dois mecanismos básicos: (a) a capacidade de constituir networks e a de 

programar/reprogramar networks em função dos objetivos estabelecidos para esta 

network; e (b) a capacidade de conectar e assegurar a cooperação entre diferentes 

networks através do compartilhamento de objetivos comuns e da combinação de 

recursos ao mesmo tempo em que se defende da concorrência de outras networks 

através do estabelecimento de cooperação estratégica.” (CASTELLS, 2011, p. 776, 

tradução nossa).88 

                                                           
87 “Thus, I suggest that in many instances the power holders are networks themselves, in fact, subnetworks of the 

networks that organize society. Not abstract, unconscious networks, nor automata, but humans organized around 

their projects and interests. Note that they are not single actors (individuals, groups, classes, religious leaders, or 

political leaders), as the exercise of power in the network society requires a complex set of joint action that goes 

beyond alliances to become a new form of subject—a networked subject.” (CASTELLS, 2011, p. 776) 
88 “The most crucial forms of power follow the logic of network-making power. In a world of networks, the ability 

to exercise control over others depends on two basic mechanisms: (a) the ability to constitute network(s) and to 

program/reprogram the network(s) in terms of the goals assigned to the network; and (b) the ability to connect 
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 Nestes termos, poderíamos dizer que, por exemplo, uma grave crise econômica poderia 

afetar a correlação de network power entre uma network de governança econômica 

internacional e mercados transnacionais, resultando em uma mudança no nível de cumprimento 

dos standards pelos seus membros. No mesmo sentido, poderíamos dizer que, em um cenário 

de crise, o descontentamento dos mercados transnacionais com o desempenho de uma 

determinada network de governança econômica internacional – como a OMC – poderia resultar 

na modificação desta network ou, se isso se mostrar muito difícil, poderia propiciar a criação 

de novas networks de governança econômica internacional.  

  Aplicamos este referencial teórico de Grewal e Castells à análise do nosso objeto de 

estudo. Todavia, parece importante relembrar que, para além explicação instrumental genérica 

sobre as networks como redes de poder, há diversos outros fatores que nos ajudam a entender 

melhor uma série de questões relacionadas às networks de governança internacional, 

individualmente consideradas. As características de cada network de governança internacional  

são condicionadas por diversos outros fatores, tais como: (a) A crença nos valores promovidos 

pelas networks; (b) A clareza na comunicação das ideias estruturantes da network; (c) O 

patamar de identificação dos membros com os valores e ideias da network; (d) O padrão de 

qualidade técnica e capacidade prática que a network tem para atingir seus objetivos; (e) As 

maneiras pelas quais os trabalhos da network se inserem na sociedade civil, inclusive no que se 

refere ao relacionamento com agentes econômicos e órgãos governamentais; (f) O formato 

jurídico da estruturação administrativa, normativa e jurisdicional da network; (g) O nível de  

eficiência econômica do funcionamento da network; dentre outros. 

  Também é importante esclarecer que em nosso quadro analítico, as relações de 

afinidades eletivas se dão entre mercados transnacionais e networks de governança econômica 

internacional. É claro que, em nosso trabalho, consideramos a OMC como a mais importante 

network de governança econômica. Todavia, entendemos que as mudanças ocorridas no perfil 

jurisprudencial da OMC não podem ser explicadas apenas a partir da relação entre mercados 

transnacionais e a OMC. A jurisprudência da OMC também é afetada pela relação entre os 

mercados transnacionais e outras networks de governança econômica. Por exemplo, quando 

agentes econômicos em mercados transnacionais optam por resolver um determinado conflito 

comercial através de outras networks de governança econômica internacional, ao invés de se 

valerem do sistema de solução de controvérsias da OMC, isso também se reflete na 

jurisprudência da OMC, na diminuição do número de casos por lá resolvidos. Por isso, 

                                                           
and ensure the cooperation of different networks by sharing common goals and combining resources while fending 

off competition from other networks by setting up strategic cooperation.” (CASTELLS, 2011, p. 776) 
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precisamos esclarecer o que entendemos como ‘networks de governança econômica 

internacional’. Este é o propósito da próxima subseção. 

 

2.2.2.2 A noção de ‘governança econômica internacional’ 

 

  A noção de governança internacional deve ser entendida no contexto em que uma 

sociedade interestatal composta por Estados soberanos não comportaria, por definição, um tipo 

de ‘governo’ como temos no nível nacional. Se, por um lado, não podemos falar propriamente 

em um ‘governo’ internacional, também não podemos ignorar as inúmeras networks através 

das quais atores sociais internacionais tentam organizar melhores mecanismos de cooperação e 

de solução de conflitos nos mais diversos contextos na sociedade internacional. O trabalho de 

institucionalização e instrumentalização destas networks de cooperação internacional, muito 

embora não resulte em um ‘governo internacional’, pode propiciar o desenvolvimento de 

instâncias de governança internacional. Esta governança se opera através de arranjos políticos 

entre diversos tipos de atores reunido em torno de interesses, problemas, crenças, identidades, 

princípios, práticas, fluxos, normas e instituições. Todavia, a ideia de governança não se 

confunde com as networks através das quais esta governança é exercida.  

  A título de ilustração, poderíamos dizer que a dificuldade de se compreender a noção de 

governança é, de certa forma, comparável ao que acontece com a noção de ‘empresa’. Para um 

leigo, a palavra ‘empresa’, geralmente o faz pensar na manifestação física da empresa, como, 

por exemplo, o prédio no qual a empresa é sediada. Todavia, a palavra ‘empresa’ no contexto 

do Direito Empresarial é entendida como um ‘empreendimento’ econômico. Ou seja, trata-se 

de um tipo de dinâmica de ações coordenadas e não do prédio no qual essas ações acontecem. 

De forma parecida, poderíamos dizer a palavra ‘governo’ é tradicionalmente associada às 

pessoas que exercem funções públicas. Neste sentido, a noção de governo é pensada enquanto 

um ‘sujeito’ ou ator responsável pela gestão pública. Todavia, pela perspectiva do Direito 

Administrativo, ‘governo’ é entendido como ‘gestão’, ou seja, como uma dinâmica de ações 

coordenadas no exercício de poderes e funções públicas, e não como um sujeito ou ator. Neste 

mesmo sentido, a governança (dinâmica de ações coordenadas) não se confunde com as 

networks (contextos nos quais a governança se projeta sobre o relacionamento entre os atores).  

  A governança seria um fenômeno incorpóreo que transcenderia as pessoas, as empresas, 

os Estados e as organizações internacionais, individualmente considerados, ao mesmo tempo 

em que os manteria interligados através de dinâmicas coordenadas. Trata-se de uma noção sutil 

e de difícil percepção. Não vemos a governança, em si, mas, tão somente, o rastro que ela deixa 
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sobre o comportamento dos atores na sociedade internacional.89 A governança internacional 

deixa uma série de registros90 nas networks pela qual ela opera. Esses registros são evidência 

da ocorrência de um tipo de dinâmica internacional que, por sua vez, revela a existência de uma 

forma de poder que, seguindo Grewal e Castells, chamamos de ‘network power’.  

  Dentro de certos limites, seria possível quantificar diversos aspectos da governança 

internacional, como fizemos, por exemplo, com a jurisprudência da OMC. Este tipo de 

quantificação nos permite realizar medições que permitam comparar e classificar situações 

diferentes e dimensionar e mapear os padrões de relacionamento, identificando tendências. A 

partir do levantamento deste tipo de dado, podemos avaliar o relacionamento entre os mercados 

transnacionais e as networks de governança econômica internacional ao longo do tempo e 

correlacionar eventos, como crise econômica e a jurisprudência da OMC. 

  A expressão ‘governança econômica internacional’ pode ter uma acepção tão 

abrangente que dificultaria nossa capacidade de trabalhar objetivamente com indicadores 

verificáveis. Por isso, preferimos adotar a expressão ‘networks de governança econômica 

internacional’, que nos permite trabalhar com estruturas de arquitetura variável, de natureza 

jurídica distinta, objetos diversos e de alcance diferente, como a OMC, o G2091, BRICS92, etc. 

Estas networks de poder operam através de instâncias de governança econômica internacional 

nas quais diferentes tipos de arranjos internacionais (alianças, regimes, instituições) entre 

diferentes tipos de atores (empresas, ONGs, governos e organizações internacionais) interagem 

politicamente para lidar coletivamente com problemas econômicos que transcendem fronteiras 

nacionais. Neste sentido, entendemos que as networks de governança econômica internacional 

consistem em uma esfera social que pode ser descrita como uma ‘forma política’, nos termos 

exigidos por Weber e Löwy para aplicação da abordagem das afinidades eletivas. 

  Apesar de se tratar de uma expressão relativamente abstrata, a literatura sobre 

governança internacional é farta, diversificada e densa. Revisaremos a literatura de referência 

adiante. Contudo, é preciso, antes, esclarecer uma questão conceitual e terminológica. Os 

estudos sobre esta temática frequentemente se referem à governança em escala global. Há 

                                                           
89 Também não vemos o vento, mas, vemos o movimento que ele causa nos galhos das árvores. 
90 Como, por exemplo: tratados, normativas, decisões judiciais, discursos, relatórios, encontros, propostas, 

processos, estatísticas, pareceres, etc. 
91 O “Grupo dos 20”, ou simplesmente G20, consiste em um grupo de articulação geopolítica criado em 1999, 

especialmente, para promover maior cooperação econômica entre alguns das maiores economias do mundo: África 

do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos da América, 

França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Republica da Coreia, Reino Unido, Rússia, Turquia e a União 

Europeia. 
92 Grupo de articulação geopolítica constituído por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que foi formalizado 

na I Cúpula, realizada em Ecaterimburgo, em 2009, 
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centenas de livros e artigos usam a expressão ‘governança global’. De fato, há diversas 

networks de governança de alcance global, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial, dentre 

outras. Todavia, também há muitas outras networks de governança que têm alcance meramente 

bilateral, regional ou multilateral. Conforme discutido acima, nós acompanhamos Barry Buzan 

no entendimento de que os elementos que compõem a sociedade internacional não são 

encontrados apenas no nível global, mas também, e simultaneamente, em um leque de escalas 

subglobais. (BUZAN, 2004, p. 134).93 Ou seja, as networks de governança de alcance subglobal 

também são relevantes. E, em nossa pesquisa, elas são profundamente importantes.  

  Em nosso estudo, dedicamos muita atenção à OMC, que é uma network de governança 

global. Entretanto, nosso quadro analítico não se esgota na relação entre os mercados 

transnacionais e a OMC. Nem tampouco se esgota nas relações com outras networks de 

governança global. Partimos do entendimento de que o perfil jurisprudencial da OMC é 

condicionado por relações entre os mercados transnacionais e diversas networks de governança 

econômica, tanto de alcance global, como de alcance subglobal, isto é: bilateral, regional ou 

multilateral. Por isso, preferimos trabalhar com a expressão mais abrangente de networks de 

‘governança internacional’, ao invés adotar a expressão ‘governança global’, mais comum na 

literatura de Relações Internacionais. 

  Começamos nossa revisão da literatura especializada nesta temática com James 

Rosenau e Ernst-Otto Czempiel que, em 1992, reuniram dez pensadores chave e publicaram 

um dos cânones das discussões sobre governança global, o clássico: “Governance Without 

Government: Governance And Change In World Politics”. Esta obra combinou uma análise dos 

padrões de comportamento dos atores internacionais com uma análise dos arranjos 

institucionais para compreender melhor como os mecanismos de governança foram se 

desenvolvendo.94 Michael Barnett e Raymond Duvall organizaram um trabalho coletivo muito 

importante para analisar o papel das relações de poder dentro das estruturas institucionais da 

governança global. (BARNETT e DUVALL, 2005). Nesta obra, a temática do poder na política 

internacional é reconsiderada a partir de diversas vertentes analíticas que problematizam a sua 

                                                           
93 “A key part of the argument in this book is that the elements that. make up international society are not found 

only at the global level, but also, and simultaneously, at a range of sub-global scales.” (BUZAN, 2004, p. 134) 
94 “Eles exploram as bases teóricas, padrões de comportamento e arranjos institucionais que deram estrutura e 

direção às diversas formas de governança prevalecendo em diferentes partes do mundo. Os autores prestam atenção 

particularmente nas mudanças em andamento que prevaleceram entre os Estados. Eles avaliam a que ponto elas 

promovem e sustentam a ordem no sistema global e analisam, neste contexto de mudança e ordem, o Concerto 

Europeu, os pilares do sistema westfaliano, a efetividade das instituições internacionais e mecanismos regulatórios, 

a Comunidade Europeia e outros micro-fundamentos de práticas de macro-governança.” (ROSENAU e 

CZEMPIEL, 2000, p. 3, tradução nossa). 
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conceituação, propõem uma forma de classificação dos diferentes tipos de poder e discutem 

como estas diferentes formas de poder se inter-relacionam na governança global.  

  O enfoque da nossa pesquisa é mais especificamente sobre a governança econômica 

internacional. Felizmente, cada uma das engrenagens desta governança foi objeto de estudos 

aprofundados, tanto no que se refere a um exame mais individualizado de cada uma, quanto no 

que se refere a um tipo de análise mais sistêmica, considerando as interconexões delas com 

outras instituições.  

  Ngaire Woods teve uma produção extremamente profícua na questão da governança, 

publicando obras sobre o papel das instituições (WOODS, 2002), sobre o FMI, Banco Mundial 

e os seus países mutuários (WOODS, 2006), sobre o impacto da crise financeira (WOODS, 

2010) – este, em particular, muito importante para nossa tese – e sobre as perspectivas para o 

século XXI. (WOODS, BETTS, PRANTL e SRIDHAR, 2013). Barry Eichengreen (2008) fez 

um estudo crítico sobre a história do sistema monetário internacional e sua influência na 

globalização do capital e depois analisou a ascensão e queda do dólar como moeda de referência 

para o comércio mundial (EICHENGREEN, 2011a) e as dificuldades de coordenação na 

formulação de políticas econômicas em um contexto de guerra cambial 

(EICHENGREEN,2011b). Richard Peet (2009) fez uma crítica afiada às principais instituições 

da governança econômica global, OMC, FMI e Banco Mundial, que ele chamou jocosamente 

de “The Unholy Trinity” por beneficiarem grandes corporações, em detrimento dos pobres do 

mundo.95 Peet sustentou que estas instituições de governança global concebidas na lógica de 

Bretton Woods se mostraram obsoletas, especialmente a partir da crise de 2008. Todavia, ele 

reconhece que ainda não há um arranjo diplomático que tenha sido capaz de erguer uma 

estrutura normativa alternativa.96 Henk Overbeek (2004) fez uma análise das interconexões 

entre classe e hegemonia na articulação dos mecanismos de governança global, a partir da 

perspectiva do materialismo histórico. Sarah Babb (2012) destrinchou a origem, trajetória e 

perspectivas do Consenso de Washington e como isso influenciou a atuação das organizações 

                                                           
95 “Nós argumentamos que o FMI e o Banco Mundial, aliados à OMC e bancados pelas grandes corporações, 

especialmente os bancos, impõem políticas econômicas sobre uma centena de países no mundo que matam 

milhares de crianças todos os dias em agonia através da subnutrição e doenças preveníveis resultantes da pobreza 

e desemprego.” (PEET, 2009, p. 258, tradução nossa) 
96 A governança global estilo IFI [instituições financeiras internacionais] já estava em crise quando, em 2007, a 

desordem financeira global se instalou. Desde então, a governança global está dividida em duas contradições que 

se intersectam. De um lado, os seus recursos monetários são absolutamente inadequados, considerando a escala 

do capital financeiro global, o tamanho dos seus prejuízos e a multiplicidade de suas crises. Por outro lado, a 

confiança nas políticas que elas prescreviam erodiram há muito tempo, então apenas um tolo emprestaria mais 

dinheiros às IFIs para resolver os problemas financeiros do mundo. O período de Bretton Woods acabou, suas 

instituições são irrelevantes e a vontade de fundar uma nova ordem internacional não está presente. (PEET, 2009, 

p. 257, tradução nossa). 
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internacionais de como o FMI, Banco Mundial e a OMC. Leonardo Ramos (2013a) explicou 

como o sistema G7/8 funcionou historicamente como um vetor do processo de 

transnacionalização do Estado e como ele experimentou um processo de outreach que 

propiciou, inclusive, o surgimento de novos arranjos como o G20. Por outro lado, Ramos (2012) 

também investigou os processos de resistência ao este sistema G7/8. Kathryn Hochstetler 

(2014) fez um estudo comparado sobre a natureza, origem e consequências dos principais 

bancos de desenvolvimento do mundo.  

  Vemos, então, que a maioria destas obras se concentra em um aspecto, mais ou menos 

determinado de uma network de governança econômica global. A nossa abordagem é um pouco 

diferente. Nós queremos ver se é possível entender as mudanças no perfil jurisprudencial da 

OMC a partir das relações de afinidades eletivas entre mercados transnacionais e networks de 

governança econômica internacional.  

  Para trabalhar com esta abordagem weberiana, tivemos que identificar as esferas sociais 

que estariam em relações de afinidades eletivas. Neste contexto, usamos o referencial teórico 

de Wendt (1999) e Buzan (2004) para explicar como vemos os mercados transnacionais 

enquanto uma ‘estrutura econômica’, e usamos o quadro conceitual de Grewal (2008) e Castells 

(2011) para explicar como entendemos as networks de governança econômica internacional 

como sendo uma ‘forma política’. A partir da definição de quais foram as esferas sociais 

identificadas como estando em relação de afinidades eletivas, poderemos passar para a próxima 

subseção, onde nosso quadro analítico será estruturado nos termos da sistematização da noção 

de afinidades eletivas produzida por Michel Lövy a partir da obra de Max Weber.  

  

2.2.3 Consolidação do quadro analítico 

  

  Para utilizarmos a abordagem das afinidades eletivas de Max Weber, é preciso, 

incialmente, identificar com clareza quais seriam as esferas sociais entre as quais haveria este 

tipo de relação. Isto foi feito nas subseções anteriores. Agora, nos cabe verificar se o tipo de 

relação identificado entre estas esferas sociais pode ser entendido enquanto uma relação de 

afinidades eletivas, nos termos estruturados por Michel Löwy, interpretando Max Weber. Para 

tanto, nos valeremos da definição de afinidades eletivas apresentada por Löwy.97 Neste sentido, 

                                                           
97 “Propomos, então, a seguinte definição, partindo do uso weberiano do termo: afinidade eletiva é o processo pelo 

qual duas formas culturais – religiosas, intelectuais, políticas ou econômicas – entram, a partir de determinadas 

analogias significativas, parentescos íntimos ou afinidades de sentidos, em uma relação de atração e influência 

recíprocas, escolha mútua, convergência ativa e reforço mútuo.” (LÖWY, 2011, p. 137, tradução de Lucas Amaral 

de Oliveira e Mariana Toledo Ferreira) 
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verificaremos se estas esferas sociais entram, a partir de determinadas analogias significativas, 

parentescos íntimos ou afinidades de sentidos, em uma relação de atração e influência 

recíprocas, escolha mútua, convergência ativa e reforço mútuo. 

  Como visto, o nosso argumento é o de que estas duas estruturas sociais desenvolveram 

entre si relações de afinidades eletivas. Para Löwy, a ativação deste ‘processo’ se daria por 

força de determinadas analogias significativas, parentescos íntimos ou afinidades de sentidos. 

Já tivemos a oportunidade de apresentar nosso entendimento de que não haveria razões para 

que outros fatores – como convergências, complementaridades e conveniências – não pudessem 

servir de catalizadores para afinidades eletivas. Vale destacar que, de acordo com o critério 

Weber-Löwyano, bastaria um único destes fatores para que as esferas sociais entrassem em 

afinidades eletivas. Contudo, nossa abordagem é capaz de contemplar todos os três fatores ao 

mesmo tempo, como será demonstrado em seguida.  

  Iniciaremos esta parte da exposição discutindo a existência de ‘analogias significativas’. 

Mercados transnacionais e networks de governança econômica internacional apresentam 

características análogas muito importantes na medida em que ambos se desenvolveram a partir 

do fenômeno da transnacionalização da economia. Os fluxos econômicos, em diversos setores, 

transcenderam as estruturas nacionais que antes lhes continham. Esta dinâmica econômica 

condicionou a formação e a caracterização de mercados transnacionais e a formação e 

caracterização de networks de governança econômica internacional. Apesar de serem estruturas 

diferentes (assim como a ética protestante e o ‘espírito’ do capitalismo também eram estruturas 

diferentes) ambas apresentam analogias significativas no que se refere ao seu desenvolvimento 

em relação ao fenômeno da transnacionalização da economia e do fenômeno da globalização, 

como um todo.  

  Também podemos argumentar que os mercados transnacionais e as networks de 

governança econômica internacional compartilham um ‘parentesco íntimo’. Não nos referimos 

à ideia de ancestralidade e descendência. Mas, em última análise, estas esferas sociais têm um 

ponto de conexão (‘parente’) comum. Trata-se do Estado nacional, aqui representado pelo seu 

governo. Tantos os mercados transnacionais, quanto as networks de governança econômica 

internacional, mantêm – cada um do seu jeito – uma articulação forte com o Estado.   

  Se, por um lado, a economia tem se transnacionalizado ao longo do tempo, por outro 

lado, o direito ainda é um fenômeno essencialmente nacional. Os mercados transnacionais, por 

definição, não estão contidos dentro de uma única jurisdição estatal. Mesmo assim, os agentes 

econômicos inexoravelmente têm que se relacionar com os Estados em que atuam, na medida 

em que estarão, no mínimo, sujeitos ao ordenamento jurídico do país e à sua jurisdição estatal. 
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Os agentes econômicos de mercados transnacionais são afetados pelo poder normativo do 

Estado, que impõe regras, tributos, encargos, licenças, proibições, fiscalização, processos e 

intervenções. E eles também são afetados pelo poder econômico do Estado que, muitas vezes 

afeta as condições do mercado. O Estado pode intervir diretamente na economia enquanto um 

agente econômico de várias maneiras: atuando como Estado-empresário, subsidiando setores 

estratégicos; favorecendo empresas nacionais em compras governamentais; influindo na taxa 

de câmbio; dentre outros. Neste contexto, seria natural que os agentes econômicos se 

mobilizassem politicamente para defender seus interesses junto ao Estado. Esta articulação 

entre agentes econômicos e o Estado pode se dar das mais diversas maneiras: participação em 

debates políticos; participação nas eleições (através dos cidadãos que estão por trás dos agentes 

econômicos); doações para campanhas; proposição de projetos; lobby por determinadas 

medidas; combate ostensivo ao governo; sabotagem econômica; sabotagem política, etc. O 

Estado também tem interesse em se articular com os agentes econômicos dos mercados 

transnacionais. Muitos agentes têm alto valor estratégico para os Estados. A atuação destes 

agentes pode promover desenvolvimento econômico, fortalecimento geopolítico, 

enriquecimento cultural, dentre outras vantagens. Por isso, podemos dizer que estes atores estão 

intimamente articulados. É claro que mudanças nas forças de coesão no país podem afetar a 

maneira pela os agentes econômicos se relacionam com o Estado. Todavia, isso não 

descaracteriza a existência de uma relação de ‘parentesco íntimo’.  

  Vale esclarecer, não estamos argumentando que este tipo de parentesco tenha a natureza 

de uma paternidade, de uma fraternidade ou de um matrimônio. A ética protestante e o ‘espírito’ 

do capitalismo também não poderiam ser consideradas “parentes”, neste tipo de conotação. 

Entendemos que o sentido de “parentesco” adotado aqui não implica em uma analogia com 

relações familiares entre humanos e sim a existência um tipo de relacionamento próximo (como 

em uma “família”) entre as estruturas sociais estudadas.  

  As networks de governança econômica internacional também mantêm uma relação de 

‘parentesco íntimo’ com o Estado. Muitas das mais importantes networks de governança 

econômica internacional têm origem na própria articulação interestatal/intergovernamental. 

Tratam-se de networks criadas pelos Estados, como: OMC; UNCTAD, FMI; Banco Mundial; 

Mercosul; G7, BRICS, OPEP, etc. A relação entre este tipo de network e os Estados parece 

bem visível. Como vimos acima, a noção de network é muito abrange e nela cabem diversos 

arranjos menos institucionalizado e entre membros não-estatais. Há networks privadas de cunho 

econômico entre mega-conglomerados empresariais e redes corporativas que, além de se 

integrarem entre si, também se articulam com governos nacionais. A Câmara de Comércio 
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Internacional, o World Economic Forum, e o B20 são exemplos de networks assim. Há 

networks privadas que surgem ‘espontaneamente’ a partir das interações no mercado, como 

vemos na nova lex mercatória, no uso de contratos-tipo e incoterms. Há também networks 

privadas de caráter social, como a World Fair Trade Organization (WFTO) e redes acadêmicas 

como o Global Trade Alert GTA) que afetam as condições de governança econômica 

internacional. Em todos estes casos, a atuação das networks de governança econômica se 

articula, de uma maneira ou outra, com os Estados. Neste sentido, parece razoável argumentar 

que os agentes econômicos transnacionais e as networks de governança econômica global têm, 

entre si, um ponto de articulação comum, em outras palavras, uma relação de parentesco íntimo 

através dos governos nacionais, pelos quais suas relações de poder se projetam.  

 Por fim, há que se considerar se haveria o que Löwy chamaria de ‘afinidade de sentidos’ 

entre estas duas esferas sociais. É claro que, tanto os mercados transnacionais, quantos as 

networks de governança econômica internacional têm uma infinidade de ‘sentidos’, muitos dos 

quais são concorrentes, conflitantes ou incompatíveis uns com outros. Todavia, não se exige, 

nem se poderia exigir, que houvesse afinidades dentre todos os sentidos. É óbvio que, em 

determinados casos concretos, um determinado agente econômico transnacional e uma network 

de governança econômica global divergirão sobre questões pontuais. Mas, em pelo menos um 

aspecto relevante, podemos enxergar uma afinidade de sentidos que contribui para que haja 

uma atração entre essas duas esferas sociais. Esta afinidade de sentidos pode ser percebida em 

um aspecto no qual ambas esferas sociais têm sua origem e seu desenvolvimento relacionado a 

um processo de natureza comum. O movimento percorrido por cada esfera social, do seu 

surgimento até o seu desenvolvimento atual, foi semelhante. Nestes termos, entendemos que 

estas esferas sociais tem um ‘sentido’ comum, ou uma ‘afinidade de sentidos.  

  Tanto os agentes econômicos dos mercados transnacionais, quanto as networks de 

governança econômica internacional se desenvolveram a partir de uma situação em que os 

mecanismos de cooperação de nível nacional e/ou de estrutura interestatal/intergovernamental 

não contemplavam satisfatoriamente as características dos fluxos econômicos transnacionais. 

O processo de gradual transnacionalização da economia gera tensões e oportunidades para a os 

governos nacionais e para a sociedades interestatais/intergovernamentais. Os movimentos 

resultantes deste processo propiciaram e impulsionaram o desenvolvimento, tanto dos mercados 

transnacionais, quanto das networks de governança econômica internacional. Portanto, ambos 

se desenvolveram no mesmo sentido. Ou seja, essas esferas sociais teriam afinidades de 

sentidos.  
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  O último componente estruturante da definição de Löwy se refere à ideia de que as 

esferas sociais entrariam em uma relação de “atração e influência recíprocas, escolha mútua, 

convergência ativa e reforço mútuo” (LÖWY, 2011, p. 137). Pelas características das esferas 

sociais que identificamos, podemos afirmar que: (1) Atração e influência recíprocas. Os 

mercados transnacionais atraem e são atraídos, influenciam e são influenciados pelas networks 

de governança econômica internacional; (2) Escolha mútua. Os agentes econômicos dos 

mercados transnacionais tendem a escolher e fortalecer as networks de governança econômica 

internacional em detrimento de networks de alcance meramente local ou nacional. E as 

networks de governança econômica internacional tendem a escolher e a favorecer os agentes 

econômicos de mercados transnacionais em detrimento de agentes econômicos de atuação 

meramente local ou nacional. Portanto, estas esferas sociais se elegem, ‘se escolhem’; (3) 

Convergência ativa e reforço mútuo. O desenvolvimento dos mercados transnacionais gera 

vetores de poder que convergem as condições de possibilidade no sentido de um fortalecimento 

das networks de governança econômica internacional. A propagação e consolidação de 

networks de governança econômica internacional gera vetores de poder que convergem as 

condições de possibilidade no sentido de um fortalecimento do processo de transnacionalização 

dos mercados.  

  Pelo exposto, acreditamos ter demonstrado a plausibilidade da aplicação do referencial 

teórico das afinidades eletivas – conforme a interpretação Weber-Löwyana adaptada acima – 

para estudar a influência das correlações entre mercados transnacionais e networks de 

governança econômica internacional sobre as mudanças das características da jurisprudência 

da OMC ao longo do tempo. Entendemos que as variações das características que o perfil 

jurisprudencial da OMC apresenta ao longo do tempo são condicionadas pelas dinâmicas das 

relações de afinidades eletivas entre mercados transnacionais e networks governança 

econômica internacional. Assim, acreditamos poder compreender melhor as mudanças no perfil 

jurisprudencial da OMC a partir do estudo das mudanças ocorridas nas dinâmicas econômicas 

e nos rearranjos geopolíticos entre estas esferas sociais.  

  Agora que esclarecemos quais são os referenciais teóricos que adotamos para 

abordarmos estes fenômenos tão complexos e abrangentes, precisamos explicar melhor o que 

será, efetivamente o nosso objeto de estudo. Afinal, em que consiste esta ideia de 

‘jurisprudência da OMC’. Esta noção será construída ao longo dos próximos três capítulos em 

um movimento de afunilamento pela qual o leitor poderá: (a) Conhecer mais sobre a instituição 

cuja jurisprudência iremos estudar (capítulo 3) e o seu sistema de solução de controvérsias pelo 

qual ela produz a sua jurisprudência (capítulo 4); e (b) Entender, objetivamente, quais são as 
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características geopolíticas, econômicas e jurídicas da jurisprudência da OMC, bem como as 

mudanças pelas quais ela passou ao longo dos seus primeiros 20 anos (capítulo 5).  
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3 A ESTRUTURA NORMATIVA-INSTITUCIONAL DA OMC ENQUANTO UMA 

NETWORK DE GOVERNANÇA ECONÔMICA INTERNACIONAL 

 

Imagem 7 – “The Tower of Babel” de Pieter Bruegel (1563) 

 
Fonte: BRUEGEL, 2016. 

 

E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. [...] 

E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para 

que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 

Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam; 

E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua; e isto é o que começam a fazer; e agora, 

não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 

Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. 

Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de edificar a cidade. 

Gênesis 11:1-8 

 

  A Torre de Babel foi reconstruída. Desta vez, preferiram Genebra. Do alto das 

montanhas, ‘tocando nos céus’, a Organização Mundial do Comércio se tornou uma das sete 

maravilhas da governança econômica global. Trata-se de uma das networks mais importantes, 

abrangentes e consistentes da sociedade internacional. Utilizando as expressões de Löwy 

(2011), diríamos que os mercados transnacionais e a OMC mantêm, entre si, afinidades eletivas 

numa relação de atração e influência recíprocas, escolha mútua, convergência ativa e reforço 

mútuo. Aplicando a terminologia de Buzan (2004), diríamos que a OMC é uma sociedade 

interestatal que regulamentou as principais condições para o surgimento e a ampliação de 

sociedades transnacionais estruturadas como mercados transnacionais, fomentando o 

surgimento e o fortalecimento de agentes econômicos que se comportam nos mercados como 

atores transnacionais com grande capacidade de articulação com os governos e com um vasto 
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alcance sobre sociedades inter-humanas composta por grupos relacionados a categorias como 

consumidores, trabalhadores, investidores, etc. A OMC também tem a capacidade de 

influenciar as forças de coesão de diversas maneiras: Ela influencia certas possibilidades de 

coerção no sistema multilateral de comércio; Ela traz inúmeros elementos para se considerar 

em um cálculo de custo e benefício de participar destas network, respeitar suas regras, acatar 

as condenações, etc.; E ela tem potencial para representar uma série de ideias, identidades e 

valores compartilhados sobre os quais há muita crença na sociedade internacional. Além de a 

OMC fornecer centenas do que Grewal chamaria de standards para organizar a cooperação 

internacional, ela é uma network que exerce poder de várias formas. Valendo-nos das categorias 

analíticas de Castells (2011), diríamos que a OMC: (a) Exerce network power sobre seus 

membros; (b) Exerce networked power sobre seus membros e sobre outros atores e outras 

networks; (c) Propicia um espaço institucional dentro da qual diversos atores mantêm relações 

de network-making power; (d) Ela própria exerce network-making power ao participar de 

relações de poder com outros atores que envolvem outras networks; (e) Ela própria exerce 

network-making power quando transforma (switch) o seu próprio programa ou quando impede 

que outros atores consigam reprogramá-la. Os ganhos de eficiência, especialmente no que se 

refere à redução dos riscos e dos custos de transação, geraram grandes incentivos para que os 

principais agentes econômicos transnacionais engendrassem networks de governança 

econômica global, suficientemente protegidas por arranjos jurídicos, para assegurar um 

ambiente mais favorável às dinâmicas transnacionalizantes da economia mundial.  

  Arthur Diniz e Cynthia Carneiro (2006) explicaram que o processo histórico de criação 

das organizações internacionais foi profundamente marcado pelas pressões políticas das 

empresas privadas sobre os governos nacionais para viabilizar a estruturação de um sistema 

econômico internacional que fosse mais eficiente do que os arranjos políticos internacionais 

verificados em outras áreas. Efetivamente, parece razoável dizer que a governança global em 

questões como segurança, meio ambiente e direitos humanos tende a ser mais frágil do que na 

economia. Muito embora haja regimes internacionais consistentes, muitas vezes, eles são 

vulneráveis aos jogos de poder na defesa de interesses nacionais. A estrutura, não raro, cede 

ante às dinâmicas conflitivas entres as partes. Entretanto, no caso da economia, mais do que em 

outros, os agentes econômicos transnacionais – que também são atores políticos no cenário 

interno – pressionaram seus governos para que estes aceitassem mecanismos de cooperação 

internacional institucionalizada. Estes mecanismos reduziram o direito de os Estados intervirem 

em suas próprias economias, de forma a, assim, viabilizar a consolidação de mercados 

transnacionais. Para Diniz e Carneiro, o capital adaptou as características dos Estados soberanos 
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para que estes constituíssem um regime econômico internacional que possibilitasse a 

configuração de um lucrativo mercado transnacional: 

 

A primeira consiste na influência determinante das empresas privadas na formação 

das organizações internacionais sistêmicas, o que pode ser constatado desde os 

primórdios de sua elaboração jurídica. O capital, sujeito oculto que pauta as 

conferências sistêmicas, é o principal beneficiado pelas instituições públicas criadas: 

são capazes de soluções rápidas e geralmente favoráveis às suas demandas para as 

quais mecanismos de decisão pouco transparentes e antidemocráticos são mais 

adequados. Por isso, desde os primórdios, há eficácia no processo e efetividade nas 

normas dos organismos internacionais econômicos. [...] Por isso, longe de representar 

inovação em relação aos princípios jurídicos de Direito Internacional e de 

revolucionar o clássico modelo de subordinação econômica, a criação de novos 

sujeitos institucionais atende à necessidade de readequação dos novos Estados ao 

sistema capitalista, reestruturação exigida por uma sociedade internacional ampliada. 

(ALMEIDA-DINIZ; CARNEIRO, 2006, p.20). 

 

  Talvez um dos melhores exemplos disso, dentre as networks de poder da governança 

econômica internacional, seja o sistema jurídico instituído pelo direito da OMC. A OMC 

funciona como uma mesa de negociação, como uma instância reguladora, como uma agência 

fiscalizadora de políticas comerciais nacionais e – o que mais nos interessa – como uma arena 

para solução de controvérsias. Esta instituição, tão importante na estruturação do comércio 

internacional, optou pelo mais sofisticado modo de solução de controvérsias: um mecanismo 

jurisdicional permanente. No capítulo 4, teremos a oportunidade de explicar as características 

específicas da jurisdição da OMC. Para tanto, iniciaremos a discussão neste capítulo com uma 

breve revisão do processo histórico que levou à constituição da OMC, e depois apresentaremos 

o panorama institucional desta organização, concentrando-nos naquilo que é importante para 

compreender a estrutura do mecanismo de solução de controvérsias.98  

  Neste capítulo, iremos relembrar como se deu o longo e complicado processo histórico 

de constituição da OMC e como esta network de governança econômica internacional foi 

juridicamente estruturada no tocante ao seu acervo normativo e organização institucional. 

Porém, antes de iniciarmos um exercício historiográfico, é interessante esclarecer como a 

                                                           
98 É importante esclarecer o recorte que pretendemos fazer dentro desta temática gigantesca que é o universo da 

OMC. Centenas de autores já se dedicaram a estudar este tema. E é exatamente porque tantos elementos já foram 

discutidos no passado, que nos parece desnecessário repetirmos tudo de novo aqui, justamente em um espaço 

dedicado a apresentação de ideias originais. Considerando toda a farta literatura sobre a OMC, não faria muito 

sentido fazer uma abordagem típica de um manual prático ou de um livro de introdução. Por isso, faremos, 

inicialmente, uma apresentação das questões básicas da OMC e uma revisão da literatura especializada nos 

diversos subcampos da OMC, mapeando as obras mais importantes da área, reverenciando os autores que nos 

permitiram chegar até aqui e dando ao leitor as referências para que possa conferir um aprofundamento de cada 

um desses debates. 
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origem da OMC poderia ser explicada a partir dos referenciais teóricos discutidos no capítulo 

2.  

  As condições de possibilidade que propiciaram a criação da OMC podem ser 

compreendidas a partir da ferramenta analítica dos domínios da sociedade internacional de 

Buzan (2004). Aplicando a noção de sociedade internacional de Buzan (2004) ao sistema 

multilateral de comércio – inicialmente estruturado sobre o Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (GATT) – poderíamos discutir a fabricação da OMC nos seguintes termos. No 

domínio das sociedades interestatais, temos os Estados que eram partes contratantes do GATT, 

onde as grandes potências econômicas tinham interesse em liderar, barganhar e pressionar as 

demais a constituir a OMC como uma nova network de governança econômica internacional 

muito mais profunda e abrangente. Todavia, a assimetria dos benefícios de se participar deste 

tipo de processo dificultou a possibilidade de consensos. As economias menos desenvolvidas 

tinham motivos históricos para serem reticentes com relação à liberalização comercial. Mas, 

como tinham tão pouco poder geopolítico, não eram capazes de influir de maneira determinante 

sobre a agenda internacional. Neste domínio, a capacidade de coerção das grandes potências 

econômicas foi uma força de coesão que contribuiu para a formação da OMC. Além das 

relações dentro do domínio interestatal, os Estados também interagiam com os agentes 

econômicos dos mercados transnacionais do domínio das sociedades transnacionais. Estes 

atores também tinham interesses no desenvolvimento do sistema multilateral de comércio 

através da criação da OMC. Estes atores transnacionais calculavam que a relação de custos e 

benefícios relacionados ao fortalecimento das networks de governança econômica 

internacional, como a OMC se propunha a ser, seria, em geral, algo vantajoso para elas, 

especialmente para aquelas que eram as mais competitivas em seu setor. No domínio das 

sociedades inter-humanas víamos bilhões de pessoas submetidas a uma economia cada vez mais 

transnacionalizada como trabalhadores, consumidores, investidores e eleitores. O domínio das 

sociedades inter-humanas também interagia com os demais, legitimando nos mercados e nas 

urnas as articulações que levariam à criação da OMC. Portanto, podemos dizer que a soma de 

poderes, a convergência de interesses, e a identidade em torno da crença de que a integração 

econômica a partir da redução das barreiras comerciais era um valor compartilhado entre a 

maioria das pessoas durante o seu processo de negociação foram alguns dos mais importantes 

fatores que propiciaram a criação da OMC.  

  De certa forma, também podemos dizer que o netwok-making power que resultou na 

OMC foi condicionado pelas relações de afinidades eletivas entre mercados transnacionais e 

networks de governança econômico internacional – notadamente o próprio GATT que 
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antecedeu a OMC e implantou os alicerces sobre os quais ela pôde ser erguida. O crescimento 

da velocidade, intensidade e abrangência do fenômeno da globalização, particularmente em sua 

dimensão econômica, no período em que a OMC estava sendo negociada (1986 a 1994), 

conferia aos agentes econômicos dos mercados transnacionais um aumento considerável do 

nível do seu poder econômico e político. O papel destas duas esferas sociais foi muito 

importante. Todavia, os Estados é que foram os protagonistas deste processo. Por isso, é 

importante esclarecer que o longo e complicado processo histórico que levou à criação da OMC 

foi construído por diversos tipos de atores de todos os domínios da sociedade internacional. 

Todavia, o aspecto deste processo histórico que mais nos interessa é o que se refere à interação 

política entre os Estados. Isso se deve ao fato de que o sistema de solução de controvérsias da 

OMC tem natureza estritamente interestatal/intergovernamental. Os Estados foram os criadores 

e os destinatários diretos das regras materiais e processuais que regem o funcionamento da 

OMC, enquanto uma network de governança econômica internacional. Por esta razão, nosso 

enfoque aqui será essencialmente estatocêntrico. 

 

3.1 Bretton Woods – Genebra – Maraqueche 

 

  A Organização Mundial do Comércio deve ser compreendida como um dos resultados 

de uma confluência de fenômenos econômicos, geopolíticos e jurídicos. Tratam-se de 

fenômenos de enorme amplitude e profunda complexidade que se retroalimentaram 

sinergicamente ao longo de muito tempo. Inúmeras obras já se dedicaram ao estudo de cada um 

deles. Nosso objetivo aqui é muito mais modesto, sendo o de apenas localizar a criação da OMC 

no campo de interface entre estes fenômenos de maneira muito simplista, superficial e limitada.   

  A crise econômica internacional iniciada em 1929 e agravada com a depressão da 

década de 1930 e com o flagelo da Segunda Guerra Mundial desencadeou uma reação em cadeia 

de medidas protecionistas nacionais – através de tarifas, quotas, desvalorização monetária, 

restrições de câmbio e outras barreiras comerciais – em um círculo vicioso no qual o 

protecionismo de um país incitava uma resposta protecionista dos outros, piorando a situação 

econômica global. Apesar de a crise afetar todos – ainda que de maneiras diferentes – as 

principais potências econômicas99 eram as que mais perdiam oportunidades de negócios devido 

                                                           
99 “Com base nas experiências do período entre-guerras, os planificadores estadunidenses desenvolveram um 

conceito de segurança econômica—que um sistema econômico liberal internacional aumentaria as possibilidades 

de paz no pós-guerra. Um dos que viram tal segurança foi Cordell Hull, o secretário de Estado dos Estados Unidos 

de 1933 a 1944. Hull acreditava que as causas fundamentais das duas guerras mundiais estavam na discriminação 

econômica e guerras comerciais. Especificamente, ele tinha em mente acordos bilaterais de controle de comércio 
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aos abusos protecionistas que anulavam as vantagens competitivas de suas grandes empresas. 

Isso criou incentivos para que os seus governos se articulassem em torno de um projeto 

multilateral de liberalização do comércio. O protecionismo global foi um problema que 

propiciou uma reação coletiva de caráter economicamente liberalizante e juridicamente 

harmonizador. As grandes potências projetaram o seu poder geopolítico de modo a assegurar 

as melhores condições para proteger seus interesses econômicos. Isto foi feito através de 

arranjos jurídicos internacionais que restringiram a liberdade dos Estados intervirem nas suas 

respectivas economias, ‘liberalizando’ os mercados dos principais países de maneira 

consideravelmente simultânea e concertada. Assim, o sistema multilateral de comércio é 

resultante de um segundo movimento de reações às consequências da crise, só que, desta vez, 

estas reações são coordenadas através de um arranjo coletivo de governança do sistema 

multilateral de comércio internacional. 

  Vale lembrar que a estruturação do sistema multilateral de comércio regulado pelo 

GATT e depois pela OMC foi propiciada para uma série de fatores associados às dinâmicas 

políticas na sociedade internacional, tais como: (a) O poder de coerção das grandes potências 

econômicas instrumentalizado em prol da construção de networks de governança econômica 

internacional, especialmente por parte dos Estados Unidos que tinha grande interesse 

geopolítico de aprofundar sua articulação com os demais países capitalistas em virtude da 

guerra fria; (b) O cálculo de conveniência política e econômica de fazer parte desta network, 

mesmo que isso impusesse graves riscos para os setores das economias nacionais que fossem 

mais vulneráveis à concorrência estrangeira; e (c) A crença em torno dos valores, ideias e 

identidades em que este grande processo de integração internacional se embasava. 

  Este processo de liberalização trouxe perdas e ganhos para diferentes setores em 

diferentes países. Em geral, pode-se dizer que houve ganhos especialmente para os 

consumidores, para as empresas mais competitivas e para os governos dos países de origem 

destas empresas mais competitivas. Por outro lado, os trabalhadores, as empresas pequenas e 

médias e os governos dos países menos competitivos tiveram que enfrentar algumas 

dificuldades. Mesmo sendo de maneira não-linear, assimétrica, e politicamente seletiva, o 

processo de liberalização prevaleceu. Isto é: um arranjo jurídico internacional reduziu (ou ‘re-

                                                           
e trocas da Alemanha Nazi e o sistema de preferência imperial praticado pelo Reino Unido (pelo qual membros 

ou antigos membros do Império britânico beneficiavam de um status comercial especial). Hull argumentava que: 

‘Comércio sem obstáculos associado com paz; altas tarifas, barreiras comerciais e competição econômica injusta, 

com guerra... se conseguíssemos tornar o comércio mais livre... mais livre no sentido de menos discriminações e 

obstruções... de tal modo que um país não ficaria mortalmente invejoso de outro e os padrões de vida de todos os 

países pudessem crescer, eliminando com isso a insatisfação econômica que alimenta a guerra, teríamos uma 

chance razoável de paz durável’.” (LAFER, 1998, pp. 102-103). 
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regulou’ de maneira uniforme) a intervenção do Estado no domínio econômico – especialmente 

no que se refere ao tipo de intervenção que beneficia agentes econômicos nacionais em 

detrimento de estrangeiros. A OMC é um dos desdobramentos mais recentes e mais importantes 

deste arranjo jurídico que foi sendo gradualmente aperfeiçoado, ampliado e fortalecido ao longo 

dos anos. Esta trajetória histórica foi acumulando condições de possibilidade que propiciaram 

uma organização tão consistente quanto a OMC é hoje.100  

 

3.1.1 Bretton Woods: A estruturação do sistema monetário e financeiro prepara o campo 

para um sistema multilateral de comércio 

 

  De início, vale lembrar que a expansão do regime capitalista na esmagadora maioria dos 

países permitiu a configuração de um sistema de articulação entre fornecedores e consumidores 

espalhados pelo mundo que forma mercados integrados em esferas transnacionais. As 

dinâmicas de interação entre agentes públicos e privados de diversos países neste mercado nos 

permitem trabalhar conceitualmente com a noção – bastante abrangente – de economia 

internacional. Neste sentido, podemos dizer que a economia internacional antes da Crise de 

1929 era marcada por características consolidadas desde o final do século XIX, em um período 

entre 1870 e 1914 conhecido como ‘Era de Ouro’ ou ‘Belle Époque’ do Liberalismo 

Econômico. No plano comercial, as ideias de Adam Smith sobre importância da liberdade para 

as atividades econômicas em detrimento das restrições do Mercantilismo, e as de David Ricardo 

                                                           
100 “Historical accounts of the origin of the postwar economic regime emphasize the intense and prolonged 

diplomacy it involved. They amply document extended Anglo-American debates about the rules and procedures 

that would govern trade and finance. In contrast, the network of trade treaties that existed during the first golden 

age of globalization emerged as a series of decentralized responses to the signing of the Cobden-Chevalier Treaty 

in 1860. The interwar trade blocs also arose as a consequence of a decentralized process of response to the advent 

of the Great Depression and the slow deterioration of the gold standard. Despite the long negotiations that 

produced the ITO charter and that of the GATT, gaps quickly emerged between the de jure rules embedded in the 

charter of the GATT and its operation. As Hoekman and Kostecki observe (1996, 38–39), the “fairly complex and 

carefully crafted basic legal text was extended or modified by numerous supplementary provisions, special 

arrangements, interpretations, waivers, reports by dispute settlement panels, and Council decisions.” Some of 

these modifications, as well as de facto practices, torpedoed the most basic provisions that had been so laboriously 

embedded in the original GATT charter. Among them was the importance states attached to increasing trade with 

their allies. Because international politics prompted de facto discrimination among its members, the GATT/WTO 

represented less of a clean break from the interwar system than is often assumed. In each case, politics motivated 

discrimination. The “hub-and-spoke” trade that developed between members of the IPS and the Reichsmark bloc 

bear the imprint of the security interests that drove Britain and Germany, respectively, to create them (Gowa and 

Hicks 2013). In the postwar era, security interests also drove a substantial amount of trade within the GATT/WTO. 

Indeed, absent political interests, it is difficult to know what would have become of the GATT, given its lack of 

ability to monitor the compliance of its members. As noted previously, alliances mitigate the monitoring problem 

because they reduce the cost of cheating: while it is still true that the deviator gains at the expense of other states, 

some of its gains nonetheless accrue to the benefit of the alliance as a whole, encouraging more postwar trade 

expansion than might have occurred otherwise.” (GOWA, 2015, pp. 31-32) 
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sobre os ganhos de eficiência na especialização seduziram estadistas no mundo inteiro a abrirem 

suas economias a uma maior integração ao mercado internacional: 

 

O princípio da vantagem comparativa tem claras implicações no livre-comércio. Uma 

vez que um país sempre se beneficia ao seguir as suas vantagens comparativas, e as 

barreiras comerciais impedem que ele seja capaz de fazê-lo, a proteção comercial 

nunca é benéfica à economia como um todo. Políticas governamentais que evitam a 

importação simplesmente forçam os países a produzir mercadorias fora de suas 

vantagens comparativas. Proteção comercial aumenta o preço das importações e 

diminui a eficiência da produção doméstica. [...] Os economistas clássicos mostraram 

que da mesma forma que os agricultores, os trabalhadores e as firmas ganham ao se 

especializarem e ao comercializarem o máximo possível, o que também se aplica aos 

países. O livre-comércio leva um país a seguir suas vantagens comparativas, o que é 

a melhor política possível – mesmo se adotada unilateralmente. (FRIEDEN, 2008, pp. 

60-61). 

 

  Este período experimentou o auge da integração econômica internacional até então. 

Diversos avanços tecnológicos no transporte e na comunicação impulsionaram a formação de 

grandes redes mercantis. Foi um período de aumento significativo na produção agrícola e 

industrial, o que, por sua vez incentivava o comércio. Com o mercado aquecido, os preços das 

mercadorias subiam, e os mercados de ações se consolidavam com longos ciclos de valorização 

que atraiam ainda mais investimentos. Percebe-se assim a soma de vários indicativos positivos 

de que a economia mundial vivia uma fase de crescimento consistente, diversificação e 

integração. É importante entender quais eram as estruturas que davam suporte ao bom 

funcionamento deste mercado: um sistema monetário alicerçado no padrão-ouro e na liberdade 

para o fluxo de capitais e liberalização101 do comércio: 

 

Apesar de algumas exceções, a Era de Ouro foi caracterizada por uma liberalização 

sem precedentes. Grupos importantes dos países tinham ligações mais livres do que 

em qualquer época, antes ou depois daquele momento. Esse grupo de países incluía 

os bastiões tradicionais do livre-comércio: a Grã-Bretanha, a Holanda e a Bélgica. As 

nações industriais menores tendiam a evitar o protecionismo comercial, uma vez que 

os benefícios do livre comércio eram maiores para os países com um mercado 

nacional limitado. [...] Os países em desenvolvimento mais pobres também rumavam 

em direção ao livre-comércio. Alguns deles eram incapazes de resistir à pressão das 

potências, tanto das europeias como as de outras regiões, para que abrissem os seus 

mercados. Na realidade, muitas nações extremamente pobres quase não tinham o que 

                                                           
101 “Entretanto, há que se ressaltar que, apesar do grande prestígio que gozava a teoria do livre-comércio, na prática, 

poucos países, como o Reino Unido e os Países Baixos, realmente se valiam de uma política aduaneira que prezava 

pelas tarifas baixas para a maioria dos produtos. A maioria dos outros países era protecionista, em maior ou menor 

grau: “De fato, os países da Europa ocidental eram apenas medianamente protecionistas; por exemplo, em 1913, 

as grandes economias do continente tinham tarifas médias que iam de 12% a 18 %. Fora da Europa, o 

protecionismo se espalhava. As tarifas sobre as importações de manufaturados em países como Brasil, México e 

Rússia eram duas ou três vezes mais altas do que as da Europa continental. O protecionismo comercial nos Estados 

Unidos e em outras áreas de colonização europeia recente – Oceania, Canadá e diversas partes da América Latina 

– também tendia a ser bastante amplo. As tarifas ainda aumentaram em quase todos os lugares nas décadas que 

precederam 1914”. (FRIEDEN, 2008, p. 75). 
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proteger; produziam matérias-primas e bens agrícolas para exportação e fabricavam 

poucos, ou nenhum, manufaturados. A Pérsia e o Sião, por exemplo, eram quase tão 

abertos ao comércio quanto a Grã-Bretanha ou a Holanda. (FRIEDEN, 2008, p. 76) 

 

  De maneira geral, o fim da Primeira Guerra Mundial trouxe uma sensação generalizada 

de otimismo que se manifestou em diversas situações, especialmente nos Estados Unidos, país 

que – ao contrário do que ocorreu na Europa – não foi negativamente afetado pela Guerra. Pelo 

contrário. A Guerra abriu novas e grandes oportunidades de negócios aos Estados Unidos ao 

demandar recursos que as tradicionais potências europeias não estavam em condição de 

oferecer. A Guerra estimulou o crescimento da indústria e agricultura estadunidense. Este 

otimismo estimulou um forte êxodo rural com fluxo emigratório do campo para as cidades.102 

A expectativa individual era que todos os trabalhadores seriam absorvidos pela indústria nas 

grandes cidades. Todavia, esta absorção não era tão simples, especialmente a partir do momento 

em que as nações europeias readquiriram sua capacidade produtiva. O boom econômico 

estadunidense veio acomodando uma bolha especulativa que se desenvolvia desde a década de 

1920 na indústria siderúrgica, automotiva, construção civil, e outros setores que bateram 

recordes de crescimento. Este clima contagiou o mercado de ações que vinha gozando altas 

sucessivas por anos. O investimento na Bolsa parecia tão seguro que muitas pessoas tomavam 

dinheiro emprestado só para especular aplicando na compra de mais ações.  

  Além do poderio agrícola e industrial, os Estados Unidos se consolidaram enquanto uma 

grande potência financeira contando com um grande sistema bancário, bolsas de valores em 

pleno vapor e o dólar sendo cada vez mais utilizado como moeda de referência do comércio 

internacional.  

 

De 1914 a 1919, os Estados Unidos passaram da condição de maior devedor do mundo 

para a de principal credor. As potências europeias dependiam da liderança financeira, 

comercial e diplomática norte-americana para se recuperar da guerra mais destrutiva 

até então testemunhada pelo mundo. Enquanto os europeus se recuperavam com 

dificuldade, os Estados Unidos se fortaleciam. O tamanho das economias da Grã-

Bretanha e da Alemanha não voltou ao normal até 1925, quando a economia norte-

americana experimentava um crescimento de 50% em relação a 1914. Os países fora 

                                                           
102 Este fluxo migratório nacional do campo para as cidades precisa ser somado ao fluxo internacional de milhões 

de emigrantes europeus que deixaram o velho mundo em busca de paz e oportunidades nos Estados Unidos, dentre 

outros países, como Argentina, Brasil, Austrália e Canadá. Este influxo maciço de pessoas nas grandes cidades 

americanas contribuiu para pressionar o nível de desemprego, uma vez que não havia a criação de tantos postos 

de trabalho quanto trabalhadores em busca de emprego. Além disso, a oferta abundante de mão-de-obra – o 

“exército de mão de obra de reserva”, na terminologia de Karl Marx – tende a derrubar o valor dos salários ao 

mesmo tempo em que o custo de vida sofre pressões inflacionárias. Além disso, o abandono parcial do campo nos 

Estados Unidos enfraqueceu a capacidade produtiva do setor agrícola do país que passou por ciclos de extremos 

opostos de escassez e excedente de produção em cenários de grande demanda/preços altos e super-oferta/preços 

baixos a baixa oferta/preços altos/desabastecimento. 
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da Europa, cujas necessidades econômicas sempre dependeram do Velho Mundo, 

começaram a se voltar para os Estados Unidos. (FRIEDEN, 2008, p. 210). 

 

  Após um longo ciclo de crescimento econômico com aumento da integração 

internacional, o mundo sofreu uma terrível fase de quebras de empresas, depressão do produto 

interno bruto (PIB), retração do comércio, concorrência desleal, desagregação de mercados, 

desequilíbrios orçamentários, instabilidade monetária, insegurança jurídica, desemprego, e 

outros problemas. As redes de integração comercial que ajudaram a espalhar a prosperidade 

nos anos bons também faziam com que os efeitos nocivos da crise pudessem ser sentidos em 

quase todos os setores da economia, em quase todos os países. A ocorrência de duas guerras de 

alcance mundial também contribuiu sobremaneira para que a crise tivesse um impacto ainda 

mais dramático sobre a economia dos países, pressionando assim ainda mais seus governos por 

algum tipo de ação.103 

  Desde a Primeira Guerra Mundial (1914 – 1919) passa a haver picos de instabilidade 

monetária associados a hesitação quanto à conversibilidade de moedas por ouro. Esta 

instabilidade também foi sentida no período entre guerras (1920 – 1938). Contudo, em vários 

momentos ao longo de 1929 (25/03, 18/09), o mercado financeiro deu mostras de fragilidade. 

Em 20/09/1929 a Bolsa de Valores de Londres quebrou oficialmente graças à prática de grandes 

esquemas de fraudes. Isso abalou ainda mais a confiança no mercado de ações de modo geral. 

Eis que em 24 e 29 de outubro a Bolsa de Nova Iorque sofre desvalorização maciça, 

configurando o famoso “crash” de 1929, que foi historicamente identificado como o símbolo 

do início da crise que depois iria se expandir, aprofundar e diversificar seus efeitos. Escaparia 

do escopo deste trabalho um aprofundamento da análise das causas e efeitos da Crise de 1929 

em si. O que nos interessa aqui é demonstrar como a crise gerou um tipo de resposta 

protecionista dos governos e como esses dois fatores fizeram com que fosse necessária a 

organização de uma conferência como a de Bretton Woods.  

  Depois do mercado de ações em 1929, o mercado de câmbio sofre seu golpe em 1931 

quando um ataque especulativo à Libra Esterlina fez com que a Inglaterra abandonasse o padrão 

                                                           
103 O círculo virtuoso do fim do século XIX e início do XX viu a prosperidade fortalecer a paz internacional e a 

integração econômica mundial, e ambas reforçavam a harmonia doméstica. O consenso a favor da globalização 

econômica e do governo mínimo se mantinha pelo aparente sucesso das duas tendências. No entanto, após 1914, 

o mundo caiu em um círculo vicioso. O colapso da economia global causou crises nacionais e as condições 

domésticas difíceis levaram grupos internos ao extremismo. O nacionalismo econômico, o militarismo e o 

acirramento da guerra aprofundaram o infortúnio econômico. O mundo entrou em declínio. Começou devagar, 

mas atingiu uma velocidade terrível quando as tentativas de amortecer a descida fracassaram. (FRIEDEN, 2008, 

p. 207). 
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ouro. Essa solução acabou sendo boa para a Inglaterra, o que influenciou outros países a 

fazerem o mesmo.  

  É importante lembrar que o sistema bancário, desde esta época e até hoje, é organizado 

em torno do sistema de reserva fracionada (Fractional Reserve Banking) pelo qual o banco não 

é obrigado a manter em seu poder todo o valor emprestado, mas tão somente uma fração deste 

valor (tradicionalmente era de 10%). Isso permite que o banco possa fazer mais negócios de 

empréstimos o que, em princípio, é bom para o banco e para seus consumidores. Todavia, este 

sistema traz um risco inerente ao seu maior benefício. Nenhum banco se mantém preparado 

para atender todos ou grande parte dos seus clientes ao mesmo tempo. Ou seja, o banco funciona 

bem, contanto que os seus correntistas mantenham seu dinheiro nas suas contas. Se muitos 

correntistas decidirem retirar seu dinheiro do banco no mesmo momento – o que é chamado de 

corrida ao banco (“Bank run”), o banco não terá todos os recursos necessários pois eles estarão 

alavancados em diversos investimentos e assim ele quebraria. Como se sabe que os bancos não 

têm recursos suficientes para enfrentar uma corrida dessas, o mero risco de isso vir a acontecer 

já deixa os correntistas apreensivos quanto a confiar em deixar suas economias no banco. Um 

simples boato infundado pode provocar um movimento de manada irracional por parte dos 

correntistas que poderia arrasar um banco.  

  Nestes termos, o sistema bancário reage muito mal à percepção de risco. O medo e a 

desconfiança podem ser fatais para o sistema financeiro. Foi exatamente isso que aconteceu 

quando houve uma corrida ao banco Credit-Anstalt, o maior da Áustria. O pânico se espalhou 

para a Alemanha, onde derrubou o banco central. Depois houve corrida aos bancos na Hungria 

Checoslováquia, Romênia, Polônia. Alemanha adotou medidas de controle de câmbio 

(Exchange controls). Logo depois a Áustria fez o mesmo. Em seguida a crise de confiança 

atravessa o Atlântico e chega aos Estados Unidos, onde irá exigir muita atenção de Roosevelt. 

(HAMILTON, 2012) 
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Imagens 8 e 9 – Manchete de jornal no crash de 1929 (à esquerda) e Corrida ao Banco 

de Berlin em 1931 (à direita) 

 
Fontes: ARNOLD, 2003 (À esquerda); HAMILTON, 2012 (À direita) 

 

  Depois dos bancos, a crise chegou aos campos. A guerra na Europa gerou uma forte 

demanda de produtos agrícolas que vieram, sobretudo, dos Estados Unidos. A demanda elevava 

o preço e estimulava mais investimento no aumento da produção. O setor cresceu muito ao 

longo dos anos 1920. Entretanto, as nações europeias eventualmente recuperaram o seu 

potencial produtivo e com isto reduziu-se dramaticamente a sua demanda por produtos agrícolas 

estadunidenses. Isso derrubou os preços do setor afetando sobremaneira os fazendeiros. E 

assim, a crise foi transbordando para os mais diversos setores e penetrando nas fronteiras de 

quase todos os países. De modo geral, o comércio mundial caiu em aproximadamente 66% 

entre 1929 e 1934 (ESTADOS UNIDOS, 2014) 

  Os abusos protecionistas engessavam o comércio internacional, fazendo com que as 

empresas mais competitivas perdessem muitas oportunidades de negócios. Estas empresas eram 

oriundas dos países mais desenvolvidos que passaram a se empenhar em desfazer esta 

armadilha protecionista na economia mundial. Além de interesses econômicos, havia também 

os que sustentavam – como Cordell Hull, Secretário de Estado dos Estados Unidos durante o 

longo mandato de Franklin Roosevelt (1933 a 1944) – que a redução das barreiras comerciais 

e das práticas discriminatórias no comércio internacional trariam também vantagens 

geopolíticas. Influenciado pelo idealismo internacionalista de Woodrow Wilson, Hull 

sustentava que a liberdade para o comércio internacional traria uma contribuição muito positiva 

para a manutenção da paz. 

 

 Eu vi que não se pode separar a ideia de comércio da ideia de Guerra e paz. Não se 

poderia ter uma guerra séria em qualquer lugar do mundo e esperar que o comércio 

continue como antes. E eu vi que guerras são frequentemente causadas por rivalidades 

econômicas. Por isso, eu passei a acreditar que se nós pudéssemos aumentar o 

intercâmbio comercial entre as nações através da redução de barreiras tarifas e não-
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tarifárias e remover os obstáculos ao comércio, nós daríamos um grande passo para 

eliminar a guerra em si. (HULL, 2015, tradução nossa)104 

 

  Ao longo de sua carreira política como deputado e senador, Hull sempre foi coerente na 

luta pela redução das tarifas. Ele combateu as políticas protecionista do presidente Herbert 

Hoover (1929 – 1933) e negociou a aprovação do Reciprocal Trade Agreements Act (RTAA), 

de 1934 que dava autoridade ao presidente para ele negociar pessoalmente acordos 

internacionais de redução de tarifas. Hull foi um dos principais articuladores da Organização 

das Nações Unidas e ganhou o Prêmio Nobel da paz de 1945. Apesar de reconhecer a 

importância histórica de personalidades como Cordell Hull e outros, nossa pesquisa é 

desenvolvida a partir do entendimento de que os movimentos de liberalização e de 

protecionismo são mais condicionados por fatores econômicos do que geopolíticos. 

Entendemos que quanto maior for a integração econômica entre os países, menor tende a ser a 

probabilidade de uma guerra entre eles. Todavia, como Hull era um político, é compreensível 

que seu discurso carregasse um certo tipo de retórica que desviasse a atenção da temática 

comercial que era competitiva (nossas empresas disputando mercados com as suas) para uma 

temática pacifista e cooperativa (todos juntos pela paz). De qualquer maneira, 

independentemente de quais eram as crenças e interesses, Hull contribuiu para a preparação do 

contexto diplomático que propiciou o desenvolvimento do sistema multilateral de comércio. 

  Neste mesmo sentido, talvez o primeiro elemento constitutivo do sistema multilateral 

de comércio tenha sido um movimento diplomático mais preocupado com a Segunda Guerra 

Mundial e questões de segurança e geopolítica do que com questões econômicas. Dentre os oito 

princípios consagrados por Franklin Roosevelt e Winston Churchill na famosa Carta do 

Atlântico”105 de 1941, há três que se referem a questões econômicas que eram prioritariamente 

interesses anglo-estadunidenses e que, depois, foram universalizados, pelo menos no ocidente. 

O quarto princípio estabelece, essencialmente, que ambos se esforçarão para promover o acesso 

de todos os países – grandes ou pequenos, vitoriosos ou vencidos – aos mercadores 

                                                           
104 "I saw that you could not separate the idea of commerce from the idea of war and peace.  You could not have 

serious war anywhere in the world and expect commerce to go on as before. And I saw that wars were often caused 

by economic rivalry.  I thereupon came to believe that if we could increase commercial exchanges among nations 

over lowered trade and tariff barriers and remove international obstacles to trade, we would go a long way toward 

eliminating war itself." (HULL, 2015) 
105 A Carta do Atlântico não é, tecnicamente, um tratado, e sim uma declaração conjunta sobre princípios comuns 

da política nacional dos Estados Unidos e do Reino Unido. A doutrina jus-internacionalista a considera o maior 

exemplo de “gentlemen’s agreement”. A declaração cita oito princípios sobre questões como: soberania territorial 

(1º e 2º); autodeterminação dos povos (3º); destruição do nazismo (6º) e abandono do uso da força, desarmamento 

e um sistema geral de segurança (8º).  
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consumidores e às matérias primas de todo o mundo, em igualdade de condições.106 Ou seja, 

este princípio proclama valores como liberdade comercial e não-discriminação jurídica no 

mercado internacional. O quinto princípio revela o desejo de ambos promoveram a máxima 

colaboração econômica entre todos os países de forma a fomentar o desenvolvimento 

socioeconômico das nações.107 E o sétimo princípio aborda a questão da liberdade de 

navegação, o que está fortemente associado à ideia de livre comércio.108 Esta declaração pode 

parecer excessivamente genérica nos objetivos e vaga nos compromissos, mas há que se 

considerar que os Estados Unidos ainda não estavam formalmente na guerra. Após o 

bombardeio de Pearl Harbor pelo Japão e a declaração de guerra da Alemanha, os Estados 

Unidos entraram no combate e passaram a articular diplomaticamente a promoção desses 

princípios. Em 1942, a União Soviética e a China, e depois outros 22 países subscreveram o 

programa comum de objetivos e princípios estabelecidos na Carta do Atlântico em um 

documento que ficou conhecido como Declaração das Nações Unidas.109 E, antes mesmo de a 

guerra acabar, os Estados Unidos sediariam a Conferência Monetária e Financeira das Nações 

Unidas de 1944, mais conhecida pelo nome da cidade que a abrigou: Bretton Woods. Nesta 

histórica conferência, 44 países, aliados na guerra, se propuseram a regulamentar e 

institucionalizar a cooperação econômica internacional através da criação do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).  

  Vale destacar que a conjuntura econômica que antecedeu a Conferência foi bastante 

peculiar. A situação estava tão desequilibrada no mercado internacional que era previsível que 

diversos países – dos mais pobres aos mais ricos – poderiam passar por grandes dificuldades 

para garantir o equilíbrio em seu balanço de pagamentos. A forma tradicional de se enfrentar 

situações assim era, basicamente, manipular o valor da moeda, desvalorizando-a face às demais. 

Durante a crise, muitos países haviam criado mecanismos de desvalorização competitiva de sua 

moeda em relação às outras e até mesmo proibições de certas operações de câmbio. Este tipo 

de prática era prejudicial ao comércio internacional, como um todo, e mais especialmente aos 

Estados Unidos. Por isso, era de seu interesse que fosse criado um mecanismo que impedisse a 

                                                           
106 “Fourth, they will endeavor, with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all 

States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms, to the trade and to the raw materials of the 

world which are needed for their economic prosperity.” (UNITED STATES, 2016) 
107 “Fifth, they desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the 

object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security.” (UNITED 

STATES, 2016) 
108 “Seventh, such a peace should enable all men to traverse the high seas and oceans without hindrance.” 

(UNITED STATES, 2016); 
109 Vale lembrar que – apesar deste nome – ainda não existe a Organização das Nações Unidas. A instituição só 

virá a ser criada na “United Nations Conference on International Organization” realizada em São Francisco em 

1945.  



125 
 

desvalorização predatória da moeda (especialmente se fosse contra os Estados Unidos). O abuso 

de intervenções protecionistas de caráter monetário havia rompido um elemento essencial para 

o fluxo econômico internacional. Era preciso instituir um novo padrão monetário internacional 

que permitisse a livre e clara conversão da moeda de um país pela moeda de outro, viabilizando 

assim o comércio entre eles. Portanto, havia um entendimento bastante difundido de que a 

desvalorização monetária predatória, as restrições ao câmbio, tarifas abusivas e outras medidas 

protecionistas haviam contribuído para agravar o cenário econômico mundial.110 Os abusos 

protecionistas especialmente as tarifas e as guerras cambiais engessavam o comércio 

internacional e o principal objetivo da conferência era o restabelecimento e posterior 

crescimento do comércio internacional.111 Neste contexto, o primeiro problema a ser resolvido 

era o da conversibilidade cambial. Era necessário estabelecer um valor de referência para um 

novo sistema monetário internacional ao redor do qual cada país iria acomodar a sua própria 

moeda. A partir deste novo padrão monetário, o comércio internacional poderia ser 

reestabelecido. Além disso, era necessário estabelecer um sistema que garantisse um mínimo 

de liquidez para resgatar os países que viessem a passar por dificuldades e, assim, garantisse a 

fluidez da economia internacional como um todo. 

  Nos inícios da década de 1940, o dólar já exercia um papel de moeda de comércio 

internacional, antes mesmo de Bretton Woods. Os Estados Unidos detinham, naquele momento, 

aproximadamente 80% das reservas mundiais de ouro monetário no lendário Fort Knox. Para 

além de toda a sua capacidade industrial e do seu poderio militar, era, essencialmente, o domínio 

sobre o ouro e sobre o dólar o que fazia com que os Estados Unidos tivessem uma posição 

dominante no estabelecimento de um novo sistema econômico internacional. Considerando o 

enorme papel de liderança diplomática que eles exerciam naquela fase no processo de 

                                                           
110 “The disturbances of the 1930’s, involving a resort to competitive currency depreciation, imposition of 

exchange restrictions, import quotas, and other devices which all but stifled trade, made it clear that improved 

international financial arrangements were necessary. Currency and exchange difficulties are generally regarded 

as contributing to a considerable extent to the economic and political breakdown of that period.” (UNITED 

NATIONS MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE, 1944, p. v) 
111Verbatim Minutes of the Closing Plenary Session (July 22, 1944, 9:45 p.m.). Secretary Morgenthau: What are 

the fundamental conditions under which commerce among the nations can once more flourish? First, there must 

be a reasonably stable standard of international exchange to which all countries can adhere without sacrificing 

the freedom of action necessary to meet their internal economic problems. This is the alternative to the desperate 

tactics of the past— competitive currency depreciation, excessive tariff barriers, uneconomic barter deals, multiple 

currency practices and unnecessary exchange restrictions—by which governments vainly sought to maintain 

employment and uphold living standards. In the final analysis, these tactics only succeeded in contributing to 

worldwide depression and even war. The International Fund agreed upon at Bretton Woods will help remedy this 

situation. (UNITED NATIONS MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE, p. 1118) 
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estruturação de uma nova ordem internacional, é compreensível que o parâmetro da nova ordem 

monetária fosse lastreado no padrão ouro-dólar e estruturado em taxas de câmbio fixas.112 

  Neste sentido, Harry Dexter White – dirigente do Departamento de Tesouro dos Estados 

Unidos que foi um dos artífices do FMI – elaborou um plano pelo qual o Tesouro estadunidense 

se comprometia – por tempo indefinido113 – a garantir a conversibilidade do dólar face ao ouro 

e vice-versa na proporção de uma taxa fixa definida em 1 onça114 de ouro  US$ 35,00. A 

partir daí o valor da moeda dos demais países seria estabelecido como uma função da 

quantidade de reservas de ouro e/ou dólares de que este país dispusesse. Este valor da taxa de 

câmbio seria fixo e os governos não poderiam adotar medidas que acarretassem a 

desvalorização da moeda sem autorização internacional. No Brasil, por exemplo, a taxa de 

câmbio foi mantida a mesma desde 1937. O Decreto-Lei 9.025/46 estabeleceu a taxa de câmbio 

em: US$1= Cr$ 18,50 e também eliminou (por relativamente pouco tempo) as restrições de 

pagamento. Assim, todos os países que se vincularam ao sistema de Bretton Woods aceitaram 

manter um padrão fixo de taxa de câmbio em relação ao dólar, que por sua vez tinha o seu valor 

atrelado ao ouro. Esta taxa fixa só poderia ser ajustada se fosse necessário para corrigir um 

desequilíbrio fundamental no Balanço de Pagamentos e somente em termos e condições 

autorizadas pelo FMI.115
 

  A imagem que geralmente se tem deste encontro – talvez um pouco romantizada pela 

historiografia oficial– é a de uma conferência democrática e horizontal na qual os países 

                                                           
112 Sobre esta discussão, ver Steil, 2013. 
113 Este período durou até 1971, quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, decidiu abandonar este 

compromisso. 
114 1 onça = 28,3 gramas 
115 Além de controlar a conduta dos países no processo de manutenção do sistema de taxas de câmbio fixas, o 

Bretton Woods também se preocupou em estabelecer mecanismos (nacionais) de controle sobre o fluxo de capitais. 

É interessante notar que tanto White – que havia estudado esta questão no seu doutorado – quanto Keynes 

concordavam que o fluxo de capitais tinha que ser controlado, ou do contrário eles poderiam se tornar uma força 

independente e destrutiva contra as relações comerciais entre os países. White acreditava que cooperação 

governamental internacional no controle de capitais seria um passo importante na direção da estabilidade mundial. 

E Keynes defendia esta bandeira sustentando que o controle do movimento de capitais deveria ser uma 

característica permanente do sistema pós-guerra. (BOUGHTON, 1998). Neste sentido, o Acordo Constitutivo do 

FMI prevê normas que prescrevem o controle de capitais em determinados casos sob pena de inelegibilidade para 

futoros empréstimos se esta condição não for obedecida: “ARTIGO VI Transferências de capitais Seção 1. 

Utilização dos recursos gerais do Fundo para transferências de capitais. a) Os membros não poderão utilizar os 

recursos gerais do Fundo para fazer face a uma saída volumosa ou prolongada de capitais, sob reserva das 

disposições da secção 2 do presente artigo, e o Fundo poderá solicitar a um membro que exerça a fiscalização 

necessária para impedir semelhante utilização dos recursos gerais do Fundo. Se, depois de receber esse pedido, o 

membro não exercer a fiscalização necessária, o Fundo poderá declará-lo inelegível para utilizar os recursos gerais 

do Fundo.  (...) Seção 3. ‘Controle’ das transferências de capitais. Os membros poderão exercer os controles 

necessários para regular os movimentos internacionais de capitais, mas nenhum membro poderá exercer esses 

controles de uma forma que restrinja os pagamentos relativos a transações correntes ou que retarde indevidamente 

as transferências de fundos para liquidação de compromissos, salvo o disposto no artigo VII, seção 3-b), e no artigo 

XIV, secção 2”. 
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decidiram juntos com seria a futura ordem da economia internacional. Todavia a assimetria do 

poder de barganha dos Estados Unidos vis a vis todos os outros países era tão grande que não 

se tratava propriamente de uma negociação multilateral aberta. A ordem inaugurada em Bretton 

Woods foi, acima de tudo, a consolidação de um rearranjo que acomodasse a nova supremacia 

e a centralidade do poder econômico estadunidense no estabelecimento dos parâmetros 

normativos dos regimes monetário, financeiro e comercial no sistema econômico internacional. 

Assim, os Estados Unidos tinham poder para impor a sua agenda como “rule-maker” de uma 

nova era começava ali. Os países em desenvolvimento estavam em uma condição de mero 

“rule-takers” na medida em que não tinham capacidade de alterar os rumos dos 

encaminhamentos para soluções que lhes fossem menos onerosas. E mesmo Inglaterra e União 

Soviética, que ofereceram resistência em questões pontuais, não detinham condições de impor 

soluções alternativas mais consistentes do que a proposta estadunidense. A União Soviética 

participou da Conferência, mas se desligou do arranjo pouco tempo depois. Já a Inglaterra se 

viu obrigada a acatar os termos de um acordo que lhe seria muito custoso. Em vários aspectos, 

Bretton Woods foi um espaço de disputa entre Estados Unidos e Inglaterra no campo financeiro-

monetário.116 Por esta perspectiva, defendida por Benn Steil (2013), Bretton Woods foi a 

ocasião em que os Estados Unidos apresentaram aos outros países qual seria a arquitetura 

institucional dentro da qual eles iriam enfrentar a crise econômica, que se sabia que seria 

enfrentada imediatamente após a guerra. Aliás, Steil (2013) sustentou em seu livro “The Battle 

of Bretton Woods” que havia uma agenda escondida por baixo do discurso oficial. Depois que 

Roosevelt faleceu, Henry Morgenthau Jr., Secretário do Tesouro dos Estados Unidos durante 

Bretton Woods, explicou para o novo presidente, Harry Truman, que o real objetivo da 

Conferência teria sido o de transferir o centro financeiro do mundo de Londres e Wall Street 

para o Tesouro estadunidense. Ou seja, além de uma disputa entre países, havia também outra 

esfera de embates no relacionamento entre as empresas e o governo na tensão entre poder 

público e poder privado. Isso faria de Bretton Woods um arranjo que projetou no cenário 

                                                           
116 Para sobreviver às dificuldades econômicas resultantes da Guerra, a Inglaterra se viu obrigada a aceitar os 

termos estabelecidos pelos Estados Unidos para dar ajuda econômica durante e após o fim da Guerra. O acordo 

especial com a Inglaterra envolvia três elementos: (1) A Inglaterra teria que encerrar regime comercial preferencial 

com as colônias e domínios imperiais. Ou seja, acabar com o privilegiado acesso aos mercados de suas. Isso dava 

para a Inglaterra, uma grande vantagem sobre os EUA; (2) Inglaterra teria que aceitar novamente a plena 

conversibilidade entre a Libra esterlina e o dólar em uma taxa de câmbio pré-fixada (situação que se iniciou em 

1947). Havia um grande acúmulo histórico de Libras, não apenas no Reino Unido, mas também nos países da 

Commonwealth e, ao mesmo tempo, muito interesse em trocá-los por dólares. Isso iria certamente pressionar a 

Inglaterra a um desequilíbrio no balanço de pagamentos. (3) Inglaterra teria que aceitar formalmente o dólar como 

moeda de referência para o comércio internacional. 
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internacional um sistema institucional que colocou o dólar ainda mais no centro financeiro e 

monetário do mundo. 

  A partir dos parâmetros econômicos e diplomáticos que delimitavam o campo de 

atuação das delegações dos 44 países reunidos em Bretton Woods, foi possível chegar a acordos 

que resultaram na criação de organismos internacionais com competências para implementar 

um sistema monetário internacional e um banco de fomento ao desenvolvimento. Entretanto, 

estabelecer o padrão de referência para o sistema monetário foi apenas o primeiro passo. Este 

sistema precisaria ser preservado no futuro. Sabia-se que em breve, muitos países 

experimentariam graves desequilíbrios no balanço de pagamentos. Quando isso acontecesse, a 

primeira tentação seria a de desvalorizar o câmbio. Mas, isso comprometeria o arranjo de 

Bretton Woods. O Brasil, por exemplo, teve a taxa de câmbio sobrevalorizada o que dificultou 

ainda mais as exportações (já abaladas pela guerra) e aumentou as importações em 115% entre 

1946-1947. Com isso, o Brasil passou a ter problemas no balanço de pagamentos (Trevisan, 

2004, p. 64). Não seria eficiente simplesmente proibir o país de intervir na sua moeda. Assim, 

previu-se a criação de uma organização internacional que tivesse por função o monitoramento 

das transações econômicas internacionais para que fosse possível identificar, com alguma 

antecedência, quais países iriam experimentar graves desequilíbrios. Uma vez identificados 

quais seriam estas situações, esta organização proveria o país em crise com assistência técnica 

para auxiliá-lo a sair daquela situação, sem lançar mão de medidas protecionistas que alterassem 

o valor da moeda ou de outra maneira prejudicassem a ordem estabelecida em Bretton Woods. 

Se, ainda assim, não fosse possível resolver o problema, então este organismo deveria emprestar 

recursos monetários ao país para que ele restabelecesse o equilíbrio do balanço de pagamento. 

Neste caso, a concessão do empréstimo só seria feita nos termos da política de condicionalidade, 

ou seja, mediante o compromisso do país em questão com a adoção de determinadas políticas 

macroeconômicas identificadas pelo Fundo como sendo adequadas.  

  Para que este organismo dispusesse desta monta de recursos, seria necessário que os 

países colaborassem para a constituição de um fundo monetário. Daí, temos a criação do Fundo 

Monetário Internacional (FMI). O FMI é uma organização sediada em Washington cujo 

processo de tomada de decisão leva em consideração quanto que cada país contribuiu 

economicamente para a formação do fundo. Quanto maior for a quota de participação, maior 

será o seu poder de decisão.117 O país que deu a maior contribuição ao fundo foi os Estados 

Unidos (17,68%). Por isso, e graças ao seu papel determinante na estruturação da organização, 

                                                           
117 Em 20/01/2016, a quota do Brasil correspondia a 1.78% do total ao passo que o poder de voto do Brasil era de 

1.72%. (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2016). 
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os Estados Unidos têm, na prática, um poder de veto sobre o processo de tomada de decisões. 

O Fundo só decidiria questões relacionadas a empréstimos com a aprovação de 85% do capital 

decisório. Os Estados Unidos sozinhos detêm 16,74%. (INTERNATIONAL MONETARY 

FUND, 2016). Assim, só se chegaria ao quórum de deliberação se este contar com a aprovação 

estadunidense. Este poder de veto já foi muito instrumentalizado para fins diplomáticos quando, 

por exemplo, o Fundo se prontificou a ajudar o México, mas se recusou a ajudar a Rússia.118 

  Também em Bretton Woods, foi criado o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), que tinha o objetivo de garantir recursos para financiar o longo e 

custoso processo de reconstrução pós-guerra, especialmente na Europa, assim como o de 

financiar a construção de grandes obras de infraestrutura que eram necessárias para assegurar a 

viabilidade econômica da emancipação dos países sob alguma forma de dominação colonial ou 

imperial. Esta organização também é sediada em Washington e também tem um processo de 

tomada de decisões baseado nas quotas que cada membro tem junto ao banco em razão de sua 

contribuição para a capitalização daquele organismo. O projeto do BIRD, apesar de muito 

importante, especialmente no que se refere ao processo de descolonização, nunca teve a mesma 

centralidade de que gozou o FMI. Ainda assim, seu papel se tornou ainda mais secundário 

quando as pressões da Guerra Fria fizeram com que os Estados Unidos priorizassem o 

financiamento da reconstrução econômica europeia e o fizessem através de um canal direto com 

cada país recipiente, de forma a ser possível extrair deles o máximo de concessões geopolíticas. 

Isso foi feito através do Economic Cooperation Act de 1948 – plano que ficou conhecido pelo 

nome do seu idealizador, o secretário de Estado George Marshall – que chegou a canalizar mais 

de US$ 12 bilhões aos países da Europa ocidental. Considerando o peso proporcional dos 

Estados Unidos entre os capitalizadores do Banco, o desvio de um montante tão considerável 

de recursos que poderiam ter ido ao BIRD limitou o potencial de atuação do Banco, pelo menos 

na Europa. Isso fez com que o Banco passasse a ficar mais envolvido com temas ligados aos 

países em desenvolvimento, ocupando um papel mais periférico na economia internacional. 

(UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, 2015) 

  Apesar da Conferência de Bretton Woods lidar essencialmente com questões como 

estabilidade monetária e liquidez financeira, estes eram apenas dois meios para se chegar ao 

fim último, que era o de promover o comércio internacional.119 Henry Morgenthau Jr., explicou 

                                                           
118 Se este exemplo parecer extremado, leve-se em conta que o mesmo poderia se dizer de ajudar o Brasil, mas 

abandonar a Argentina em crises bastante parecidas na segunda metade da década de 1990.  
119 “Document 397 July 8, 1944 International Monetary Fund. Purposes, Methods, Consequences: Much confusion 

about the International Monetary Fund would be avoided if it were clearly understood that there are three separate 

aspects in the proposed plan: one, the Fund’s purpose; two, the methods proposed for achieving this purpose, and, 
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que a agenda da Conferência – especificamente preocupada com o campo monetário e 

financeiro – deveria ser vista como uma parte de um programa de ações maior, acordado entre 

as nações para promover a expansão da produção, do emprego e do comércio, conforme 

previsto pela Carta do Atlântico.120 Tudo o que havia sido conquistado ali deveria ser 

complementado e fortalecido por outras ações. Morgenthau defendeu que a estabilidade do 

sistema monetário e do intercâmbio internacional, por si só, não seriam capazes de reerguer as 

economias destruídas pela guerra. Para isso, seriam necessárias muitas outras medidas que 

removessem as barreiras ao comércio mundial. (UNITED NATIONS MONETARY AND 

FINANCIAL CONFERENCE, pp. 747-748).121 Ao final da Conferência, Morgenthau 

conclamou todos os países a decidirem ali pela imediata constituição de uma “Comissão de 

Estabilização Econômica” e/ou uma “Conferência sobre Política Comercial”. (UNITED 

NATIONS MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE, p. 748).122 Na Ata Final da 

Conferência, no item VII, ficou estabelecido que um dos principais objetivos do Fundo é o de 

facilitar a expansão e o crescimento equilibrado do comércio internacional. Além disso, foi 

reconhecido que a realização deste objetivo não poderia se dar apenas através do FMI. 

(UNITED NATIONS MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE, p. 941).123 Por fim, 

                                                           
three, the consequences that may flow from its achievement. The purpose of the Fund is the restoration of world 

trade and its continuing expansion. While the agreement proposing the Fund deals for the most part with matters 

relating to foreign exchange and the maintenance of its stability, that after all is not an end in itself but merely one 

of the means towards achieving better trade conditions.” (UNITED NATIONS MONETARY AND FINANCIAL 

CONFERENCE, 1944, p. 635). 
120 The Atlantic Charter: […] Fourth, they will endeavor, with due respect for their existing obligations, to further 

the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms, to the trade and to the 

raw materials of the world which are needed for their economic prosperity; Fifth, they desire to bring about the 

fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor 

standards, economic advancement and social security; […] 
121 “We are more likely to be successful in the work before us if we see it in perspective. Our agenda is concerned 

specifically with the monetary and investment field. It should be viewed, however, as part of a broader program 

of agreed action among nations to bring about the expansion of production, employment and trade contemplated 

in the Atlantic Charter and in Article VII of the mutual aid agreements concluded by the United States with many 

of the United Nations. Whatever we accomplish here must be supplemented and buttressed by other action having 

this end in view. And further on, in the same address, he said the following: “But provision for monetary 

stabilization alone will not meet the need for rehabilitation of war-wrecked economies. It is not, in fact, designed 

toward that end. It is proposed, rather, as a permanent mechanism to promote exchange stability. Even to 

discharge this function effectively, it must be supplemented by many other measures to remove impediments to 

world trade.” (UNITED NATIONS MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE, p. 747-748) 
122 “At the present Conference both the Monetary Plan and the Project of the World Bank can be thoroughly 

studied and revised with the greatest possible care. That will be so much of the work accomplished. But at this 

meeting it should be resolved that an Economic Stabilization Commission or a Conference on Commercial Policy 

be organized at once to seek a solution to those other problems” (UNITED NATIONS MONETARY AND 

FINANCIAL CONFERENCE, p. 748).  
123 VII INTERNATIONAL ECONOMIC PROBLEMS. “Whereas, in Article I of the Articles of Agreement of the 

International Monetary Fund it is stated that one of the principal purposes of the Fund is to facilitate the expansion 

and balanced growth of international trade, and to contribute thereby to the promotion and maintenance of high 

levels of employment and real income and to the development of the productive resources of all members as 

primary objectives of economic policy; Whereas, it is recognized that the complete attainment of this and other 



131 
 

a ata recomendava que os governos dos países participantes reduzissem os obstáculos ao 

comércio internacional e promovessem, por outros meios, relações comerciais mutuamente 

vantajosas.124 O artigo I, inciso ii do Acordo do Fundo Monetário Internacional estabeleceu que, 

dentre os objetivos do Fundo, estava o de facilitar a expansão e o crescimento equilibrado do 

comércio internacional. (UNITED NATIONS MONETARY AND FINANCIAL 

CONFERENCE, p. 942).125 O artigo I, inciso iii do Acordo sobre o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento dispôs que um dos objetivos do BIRD era o de promover o 

crescimento equilibrado de longo alcance do comércio internacional. (UNITED NATIONS 

MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE, p. 983).126 Por fim, o Anexo C – Resumo 

dos Acordos da Conferência de Bretton Woods – concluiu que houve um acordo sobre um 

amplo quadro de ações para manter um sistema monetário internacional que irá promover 

comércio internacional. (UNITED NATIONS MONETARY AND FINANCIAL 

CONFERENCE, p. 1014).127
 

  Vê-se, portanto, que apesar de não ter lidado direta e especificamente com a 

regulamentação do comércio internacional ou a redução de tarifas, os acordos de Bretton Woods 

estabeleceram os parâmetros para que futuras negociações completassem o que seria o primeiro 

tripé institucional da governança econômica global. O FMI para a dimensão monetária, o BIRD 

para a dimensão financeira e uma organização que deveria ser feita para cuidar especificamente 

da dimensão comercial. Por isso, Bretton Woods foi um momento importante do movimento 

que levou à criação da OMC. Mas, por maior que tenha sido a importância histórica de Bretton 

Woods para o estabelecimento de uma network de governança econômica global, não se pode 

                                                           
purposes and objectives stated in the Agreement cannot be achieved through the instrumentality of the Fund alone; 

therefore The United Nations Monetary and Financial Conference”. (UNITED NATIONS MONETARY AND 

FINANCIAL CONFERENCE, p. 941). 
124 Recommends: To the participating Governments that, in addition to implementing the specific monetary and 

financial measures which were the subject of this Conference, they seek, with a view to creating in the field of 

international economic relations conditions necessary for the attainment of the purposes of the Fund and of the 

broader primary objectives of economic policy, to reach agreement as soon as possible on ways and means 

whereby they may best: (1) reduce obstacles to international trade and in other ways promote mutually 

advantageous international commercial relations”. (UNITED NATIONS MONETARY AND FINANCIAL 

CONFERENCE, p. 941) 
125 “Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Article I Purposes The purposes of the International 

Monetary Fund are: (ii) To facilitate the expansion and balanced growth of international trade, […] (iv) To assist 

in the establishment of a multilateral system of payments in respect of current transactions between members and 

in the elimination of foreign exchange restrictions which hamper the growth of world trade.” (UNITED NATIONS 

MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE, p. 942). 
126 “Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development. Article I Purposes The 

purposes of the Bank are: […] (iii) To promote the long-range balanced growth of international trade” […] 

(UNITED NATIONS MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE, p. 983). 
127 Summary of Agreements of Bretton Woods Conference: “The Conference has therefore agreed that broad 

international action is necessary to maintain an international monetary system which will promote foreign trade.” 

(UNITED NATIONS MONETARY AND FINANCIAL CONFERENCE, p. 1014) 
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dizer que o sistema multilateral de comércio tenha surgido junto com o FMI e o BIRD em 1944. 

Esta conquista se deu em 1947, em Genebra. 

 

3.1.2 Genebra: O GATT prevalece sobre a OIC 

 

  A constituição da Organização das Nações Unidas na Conferência de São Francisco em 

1945 proporcionou uma plataforma institucional a partir da qual diversas negociações 

multilaterais poderiam acontecer. Em 1946, os Estados Unidos propuseram que o Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) convocasse uma conferência diplomática 

para elaborar o acordo constitutivo para uma “Organização Internacional do Comércio” 

(OIC).128 Assim, foi lançada a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Emprego129 

que tinha como principal meta, a de criar a Organização Internacional do Comércio  

  A proposta da OIC era bastante ambiciosa, extrapolando muito além do comércio e 

incluindo regras sobre emprego, práticas comerciais restritivas, investimentos externos e 

serviços. As negociações eram longas, extensas e detalhadas. A agenda incluía: (1) 

Estabelecimento dos princípios e regras gerais do comércio internacional;130 (2) Redução das 

barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias para o maior número de produtos possível; (3) 

Relações entre emprego e comércio internacional; e (4) Estrutura institucional da OIC. Além 

das dificuldades experimentadas na arena internacional, também havia que se considerar os 

desafios políticos que os países enfrentavam no âmbito interno. Nos Estados democráticos onde 

há separação dos poderes, o Executivo tem competência para negociar tratados internacionais, 

mas estes tratados precisam ser submetidos à apreciação e aprovação do Legislativo. Sem o 

aval do congresso, o Estado não poderia se vincular juridicamente ao tratado.  

  No caso dos Estados Unidos, isso foi particularmente complicado uma vez que a 

Presidência estava com o Partido Democrata e o Congresso estava dominado pelo Partido 

Republicano. A Constituição dos Estados Unidos divide a competência sobre o comércio 

exterior e relações exteriores entre o Legislativo e o Executivo. Compete ao Congresso regular 

                                                           
128 No original, em inglês: “International Trade Organization”. 
129 No original, em inglês: “United Nations Conference on Trade and Employment”. 
130 Para ser mais específico, as regras aqui eram destinadas a reger o comportamento dos Estados face aos agentes 

econômicos nacionais e estrangeiros e não, diretamente, reger a relação privada entre a agentes econômicos.  
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o comércio exterior131, mas cabe ao presidente da república132 celebrar acordos comerciais com 

outros países.133 Pelo procedimento ordinário, o Executivo tem a competência para negociar 

acordos internacionais de comércio, mas eles precisam ser submetidos à apreciação do 

Legislativo. O Congresso tem a prerrogativa de aprovar, rejeitar ou modificar os termos 

negociados. Por isso, muitas vezes, quando um acordo comercial é submetido à apreciação do 

Congresso, surgem manobras políticas que dificultam, atrasam ou inviabilizam a sua 

aprovação. Isso significa que o conjunto de normas acordadas no plano internacional pelos 

diplomatas pode ser modificado por ação do Congresso. Porém, o Congresso aprovou a 

Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 que, dentre outras vantagens, delegava ao Presidente 

a competência para negociar os termos dos acordos comerciais que promovessem a redução 

recíproca de barreiras aduaneiras. Neste caso, o Congresso não tinha competência para interferir 

na negociação, mas retinha o direito de aprovar ou rejeitar o tratado depois de assinado. Quanto 

às negociações para a constituição da OIC, os republicanos não aceitavam ingerências externas 

sobre a questão do emprego, nem tampouco apreciavam uma estrutura institucional que não 

assegurasse aos Estados Unidos um poder decisivo sobre a organização internacional, como 

ocorria no Conselho de Segurança, no FMI, etc. Neste contexto, as negociações estavam sendo 

conduzidas sob a forte suspeita de que um eventual acordo sobre a OIC não seria aprovado pelo 

congresso estadunidense.  

  Esta preocupação provocou o desenvolvimento de uma solução preventiva e 

supostamente provisória: negociar um acordo paralelo à OIC apenas com os termos que o 

Congresso dos Estados Unidos aceitaria. Então, 23134dos países que se propuseram a criar a 

OIC (inclusive o Brasil) se engajaram em negociações visando à redução de tarifas e a adoção 

de princípios e normas sobre comércio que já estavam sendo discutidas para a OIC. Este 

conjunto de concessões comerciais e regras que foram acordadas neste pacote foi chamado de: 

“General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT), em português: “Acordo Geral sobre 

                                                           
131 Constitution of the United States: Article I: “The Legislative Branch: Section 8 - Powers of Congress. […] To 

regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes;” (O Poder 

Legislativo: Seção 8 – Os Poderes do Congresso. [...] Regular o comércio com nações estrangeiras e, juntamente 

com os estados-membros, com as tribos indígenas.) (Tradução nossa).  
132 Constitution of the United States: Article II: “The Executive Branch: Section 2- […] He shall have Power, by 

and with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties” (Poder Executivo: Seção 2 Ele [o presidente] 

terá poder de fazer tratados, sob a orientação e consentimento do Senado.”) (Tradução nossa). 
133 . O presidente, como é o principal responsável pela execução das leis, também tem a competência para 

interpretar os tratados. Mas, naturalmente, sua interpretação está sujeita à revisão pelo Poder Judiciário. 
134 Em ordem alfabética, como aparece no tratado: Comunidade da Austrália, Reino da Bélgica, Estados Unidos 

do Brasil, da Birmânia, Canadá, Ceilão, República do Chile, República da China, República Cuba, Estados Unidos 

da América, República Francesa, Índia, Líbano, Grão Ducado de Luxemburgo, Reino da Noruega, Nova Zelândia, 

Paquistão, Reino dos Países-Baixos, Rodésia do Sul, Reino-Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Síria, 

República Tchecoslovaca e União Sul-Africana; 
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Tarifas Aduaneiras e Comércio”. O GATT foi assinado em Genebra em 1947 e seria aplicado 

provisoriamente até a fundação da OIC. Por este motivo, o GATT foi assinado com um Protocol 

of Provisional Application (Protocolo de Aplicação Provisória) que regulava a vigência do 

GATT e sua relação com o direito interno das partes contratantes135 até que a OIC entrasse em 

vigor.  

 

Imagens 10 e 11 – Negociação do GATT em Genebra, em 1947 

 
Fontes: (À esquerda) STANFORD, 2003; (À direita) UNITED NATIONS, 2015. 

 

  A Ata Final da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Emprego foi 

concluída em Havana, em 1948. A Ata trazia em anexo a Carta de Havana para uma 

Organização Internacional do Comércio.136 Apesar de ter sido assinado por 53 países,137 

inclusive pelos Estados Unidos, este tratado – como previsto – nunca chegou a ser aprovado 

pelo Congresso dos Estados Unidos. Considerando-se a importância que este país tinha no 

cenário econômico mundial, a ausência deles inviabilizaria a efetivação da OIC. Por isso, a OIC 

nunca chegou a entrar em vigor. Todavia, o GATT – que fora pensado como um plano “B” 

provisório – acabou se consolidando como o principal marco regulatório do sistema multilateral 

do comércio até a entrada em vigor da Organização Mundial do Comércio em 1995.  

                                                           
135 Há uma questão terminológica juridicamente relevante aqui. Diz-se que uma organização internacional – como 

a OIC teria sido – tem países membros. Um acordo comercial – como foi o GATT – tem partes contratantes. Era 

importante deixar claro que o GATT não era uma organização internacional e sim um “mero” acordo comercial. 

Do contrário, poderia haver resistência por parte do Congresso dos Estados Unidos em aprovar o GATT. 
136 No original, em inglês: “Havana Charter for an International Trade Organization”.  
137Afeganistão, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Burma, Canadá, Ceilão, Colômbia, China , Chile, 

Costa Rica, Cuba, Checoslováquia, Dinamarca, República Dominicana, Equador, Egito, El Salvador, França, 

Grécia, Guatemala, Haiti, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Itália, Líbano, Libéria, Luxemburgo, México, Países 

Baixos, Nova Zelândia, Nicarágua, Noruega, Paquistão, Panamá, Peru, Filipinas, Polônia, Rodésia do Sul, Suécia, 

Síria, Transjordânia, Turquia, África do Sul, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Estados Unidos da 

América, Uruguai, Venezuela.  
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3.1.3 Para lá de Marraqueche: a institucionalização do sistema multilateral do comércio 

 

 O GATT foi uma empreitada muito bem-sucedida pois consagrou um arranjo 

diplomático que moldou as normas de uma dinâmica comercial internacional. Contudo, esta 

conquista foi apenas um passo em uma longa caminhada, pois a economia é fluida, transforma-

se e transforma a sociedade e isto exige um esforço de atualização periódico dos marcos 

regulatórios destas interações econômicas. A economia tem uma energia criadora que faz surgir 

novas atividades, novos mercados e novos valores que acarretam a necessidade de 

estabelecimento de novas regras para que estas novidades não prejudiquem interesses e direitos 

que merecem ser protegidos. O GATT instituiu um arranjo coletivo de governança do sistema 

multilateral de comércio internacional de mercadorias que era a grande preocupação em 1947. 

Entretanto, a economia se desenvolveu de modo a inserir no comércio internacional uma série 

de outras questões que não eram satisfatoriamente reguladas pelas regras concebidas para lidar 

com a transação de mercadorias, tais como: o comércio internacional de serviços; a proteção de 

investimentos; a proteção da propriedade intelectual; a proteção de interesses não-comerciais 

relacionados ao comércio, como a saúde e a segurança do consumidor; e novas formas de 

barreiras comerciais não-tarifárias. Estas questões clamavam por um marco regulatório mais 

amplo e profundo do que o GATT oferecia. E foi neste contexto que surgiram as condições de 

possiblidade que propiciaram a criação da OMC com todo a sua estrutura jurídica-institucional. 

Um dos aspectos em que o GATT passou a ser insuficiente, especialmente a partir da década 

de 1980 foi no tocante ao seu sistema de solução de controvérsias: 

 

Hudec, Kennedy e Sgarbossa demonstram que, de 1948 a 1989, as reclamações feitas 

foram quase sempre acolhidas, a despeito do declínio do nível de cumprimento das 

decisões verificadas nos anos 80. Vale frisar que na década de 80 houve uma 

verdadeira explosão de litigiosidade, pois mais da metade das reclamações feitas 

durante a vigência do GATT se concentraram neste período. Os Estados Unidos e as 

nações pertencentes à Comunidade Econômica Europeia promoveram. 92% das 

reclamações no período referido e os países desenvolvidos figuraram como 

demandados em 83% dos casos. Nota-se, contudo, particularmente entre 1980 e 1990, 

a resistência dos Estados Unidos em cumprir as recomendações feitas pelos painéis, 

fato que acabou por limitar a eficácia do sistema de solução de controvérsias. [...] 

Protagonistas de inúmeros contenciosos internacionais, os Estados Unidos e os países 

europeus discordavam a respeito do modelo de solução de controvérsias dominante 

no GATT. A divergência residia, em larga escala nas diferenças culturais que 

opunham os dois lados do Atlântico. Marcados pela força unificadora do seu sistema 

legal, os Estados Unidos viam o GATT como uma organização de forte conteúdo 

jurídico, ao passo que os europeus davam prioridade às instituições diplomáticas para 

resolver as diferenças entre os Estados. Como grandes demandantes do sistema de 

solução de controvérsias, os norte-americanos queriam que a introdução de novas 

regras compelisse a parte vencida em uma disputa a cumprir as decisões dos painéis. 

Além de retardarem a redução das barreiras comerciais e figurarem como demandados 

em inúmeras controvérsias, os países europeus vetaram muitas decisões dos painéis 
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submetidos ao Conselho do GATT para aprovação. ” (AMARAL JÚNIOR, 2008, pp. 

98-99). 
 

  De 1947 a 1994, novos países aderiram ao GATT; novos produtos foram incluídos na 

pauta aduaneira e as alíquotas do Imposto de Importação sobre os produtos comercializados 

foram sendo gradualmente reduzidas. Estes avanços na cobertura do GATT ocorriam 

especialmente nas rodadas de negociais comerciais multilaterais. Depois da rodada de 

negociações que resultou na assinatura do GATT em Genebra – que é considerada como a 

primeira – ocorreram mais sete rodadas de negociação na vigência do GATT. As rodadas 

ficaram conhecidas pelo nome do local onde haviam sido lançadas ou de alguma personalidade 

que havia marcado as negociações. Assim, tivemos as rodadas: Annecy (França) em 1949; 

Torquay (Reino Unido) em 1950; Genebra II em 1956; Dillon138 em 1960; Kennedy139 em 1964; 

Tóquio (Japão) em 1973; e Uruguai140 em 1986. Já na vigência da OMC, foi iniciada uma nova 

rodada em Doha (Qatar), em 2001, que ainda não foi encerrada.141 

  As primeiras cinco rodadas foram pautadas pela discussão sobre a redução das tarifas 

aduaneiras. Todavia, outros temas relacionados ao comércio foram sendo gradualmente 

incorporados à agenda na medida em que os países passavam a se valer de outras táticas 

protecionistas. Na Rodada Kennedy, além das reduções das tarifas, as partes criaram um código 

de conduta para a aplicação de medidas antidumping. Avançando nesta tendência, na Rodada 

Tóquio, foram criados códigos para regular diversas questões.142 Os códigos da Rodada Tóquio 

significaram um grande avanço na regulamentação do comércio multilateral. Entretanto, eles 

eram acordos abertos à adesão, porém a adesão não era obrigatória. Isso, naturalmente, gerava 

problemas. A Rodada Tóquio abriu o caminho para a que a Rodada Uruguai incluísse em sua 

agenda a negociação de acordos sobre vários assuntos e que fossem obrigatoriamente 

vinculantes para todas as partes. Neste sentido, além das questões tarifárias, a Rodada Uruguai 

incluiu: barreiras não-tarifárias; novos setores como agricultura e têxteis; novas áreas como 

                                                           
138 Em homenagem ao Subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Douglas Dillon, que propôs a realização da 

rodada. 
139 John Kennedy conseguiu aprovar a Trade Expansion Act of 1962 que deu ao presidente dos Estados Unidos 

muito mais liberdade e autoridade para negociar acordos comerciais. Graças à aprovação desta lei, o governo dos 

Estados Unidos pode desobstruir a agenda comercial do país e, assim, viabilizar a realização da rodada de 

negociações que ficou conhecida pelo nome do seu presidente. 
140 Ao contrário de outras rodadas que ficaram conhecidas pelo nome da cidade que as sediou, neste caso o nome 

que prevaleceu foi o do país e não o de Punta del Este, onde a rodada foi oficialmente lançada.  
141 Este trecho foi escrito em janeiro de 2016, quando, não apenas a Rodada Doha ainda não havia terminado, 

como sequer havia um prazo previsto para que ela fosse concluída.  
142Subsídios e medidas compensatórias; Barreiras técnicas ao comércio; Licenciamento de importação; Compras 

governamentais; Determinação de valor aduaneiro; Medidas antidumping; Arranjo sobre carne bovina; Arranjo 

sobre Laticínios; Comércio de aeronaves civis. 
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propriedade intelectual, serviços e investimentos, dentre outros temas. O Gráfico 3 abaixo 

mostra a correlação entre o aumento do escopo e do número de países nas negociações e o 

tempo de duração das rodadas. Enquanto as negociações eram apenas tarifárias, as rodadas 

duravam menos do que um ano. Depois, a Rodada Kennedy durou 3 anos, a Tóquio durou 6 

anos, a Uruguai durou 8 anos e a Doha – até o momento – já durou mais de 15 anos.  

 

Gráfico 3 – Correlação entre duração e o número de participantes das rodadas de 

negociação do sistema GATT/OMC 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Quanto mais o sistema multilateral do GATT crescia, maiores e mais complexas se 

tornavam a as relações políticas, jurídicas e comercias entre as partes-contratantes.143 Contudo, 

o ponto focal deste relacionamento carecia de uma infraestrutura institucional consistente. De 

fato, havia um pequeno secretariado, composto por pessoas que haviam sido alocadas pelos 

governos de algumas das partes-contratantes, que, a partir de 1977, passou a ocupar parte do 

conjunto arquitetônico chamado de Centro William Rappard, onde, desde 1995, fica a sede da 

OMC.144 Todavia, apesar de ser considerado um “acordo dinâmico” ou uma organização “de 

facto”, o GATT nunca foi, oficialmente, uma organização internacional, pelo menos no sentido 

jurídico da expressão. Contudo, o número de países, o número de acordos e o volume de 

comércio que o GATT passou a administrar a partir da Rodada Uruguai exigiram o 

desenvolvimento do marco jurídico do sistema multilateral de comércio. Um simples acordo 

                                                           
143 Sobre a evolução experimentada pelo sistema multilateral do comércio desde o GATT, ver também Miquel 

Mora (1994).  
144 Além do secretariado GATT, o espaço também abrigou Organização Internacional do Trabalho de 1926 a 1975, 

o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e a biblioteca do Graduate Institute of International 

and Development Studies. 
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comercial não era mais capaz de gerir um regime tão complexo. Era necessária a criação de 

uma organização internacional dotada de uma estrutura institucional e jurisdicional adequada 

para gerir este regime.145  

  Neste sentido, a Rodada Uruguai incorporou à sua pauta as negociações para a criação 

da estrutura jurídico-institucional da Organização Mundial do Comércio e para seu sistema 

jurisdicional de solução de controvérsias. Esta rodada foi concluída em Marraqueche146, no 

Marrocos, em 1994, quando foi adotada a “Ata Final Que Incorpora Os Resultados Das 

Negociações Comerciais Multilaterais da Rodada Uruguai”. Esta Ata Final incluiu: 

Declarações e Decisões Ministeriais, o “Entendimento sobre os Compromissos em Serviços 

Financeiros” e o “Acordo de Estabelecimento da Organização Mundial de Comércio 

(denominada como "Acordo Constitutivo da OMC").  

  Em 1995, finalmente entrou em vigor a organização internacional destinada a regular o 

sistema multilateral de comércio que estava sendo contemplada desde 1944.147 Além de trazer 

um escopo normativo muito mais abrangente do que o GATT, a OMC tinha como principal 

diferencial do seu antecessor uma estrutura institucional dotada, inclusive, de um sistema 

jurisdicional de solução de controvérsias. Celso Lafer (1998) fez uma síntese muito feliz quando 

explicou que a criação da OMC em relação ao que era o GATT gerou o que ele chamou de 

“adensamento da juridicidade” no sistema multilateral de comércio. Este é um elemento de 

importância capital em nosso trabalho e será visto na próxima seção.  

 

 

 

                                                           
145 “A frustração com as deficiências das normas sobre solução de disputas em vigor, aliada à busca de abertura 

dos mercados externos devido ao crescente déficit comercial levaram os empresários norte-americanos a 

pressionar o governo para adotar ações unilaterais no intuito de revogar os benefícios concedidos às partes 

contratantes do GATT que não cumpriam as obrigações adensadas. A seção 301do Trade Act deu poderes ao 

Presidente da República para impor sanções comerciais contra as práticas protecionistas estrangeiras 

independentemente do pronunciamento do GATT sobre a licitude da reclamação porventura formulada.  

O reiterado uso da seção 301, motivo de grande preocupação entre os governos, instigou imenso debate a Rodada 

Uruguai. O propósito generalizado de conter o unilateralismo pela reforma do sistema de solução de controvérsias 

coincidiu com a posição histórica dos defendida pelos Estados Unidos em prol de maior legalidade nas relações 

econômicas internacionais”. (AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 100). 
146 Há diferentes grafias do nome desta cidade: ‘Marraquexe’ em francês, ‘Marrakesh’ em inglês, ‘Marrakech’ 

em traduções do árabe, e vemos variações mesmo dentro do Brasil. No texto da versão oficial em português 

brasileiro do Marrakesh Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 consta a grafia 

‘Marraqueche’, assim como esta é forma utilizada pelo Ministério das Relações Exteriores, quando, por exemplo, 

criou o ‘Consulado Honorário em Marraqueche’. Por isso, respeitando posições diferentes, optamos por esta forma 

de escrever o nome da cidade e do seu mais famoso protocolo. 
147 Sobre este tema da evolução do regime internacional do comércio, ver também: John Barton, Judith Goldstein, 

Timothy Josling, et al. (2006). 
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3.2 Introdução ao sistema jurídico-institucional da OMC 

 

 Comparada ao FMI e ao Banco Mundial que contam com milhares de funcionários e 

centenas de bilhões de dólares148, a Organização Mundial do Comércio pode parecer bastante 

modesta com seu quadro de aproximadamente 600 funcionários e orçamento de 

aproximadamente US$ 200 milhões de dólares. (WTO, 2016a) No entanto, a OMC é uma das 

mais importantes networks de poder da governança econômica global. Todos os dias, inúmeros 

agentes econômicos transnacionais se relacionam extensa e intensamente pelo sistema 

multilateral de comércio que ela estrutura. O Artigo II do Acordo Constitutivo da OMC 

estabelece o escopo da Organização: “1. A OMC constituirá o quadro institucional comum para 

a condução das relações comerciais entre seus Membros nos assuntos relacionados com os 

acordos e instrumentos legais conexos incluídos nos anexos ao presente acordo”. Mais 

especificamente, a OMC desempenha diversas funções como: promover o comércio 

internacional; administrar o cumprimento dos vários acordos comerciais do seu sistema 

normativo; servir de fórum para as negociações comerciais; solucionar controvérsias entre os 

Estados membros; monitorar políticas comerciais nacionais; prover assistência técnica e 

capacitação de países em desenvolvimento e economias em transição; cooperar com outras 

organizações internacionais na gestão da governança econômica global.149 

 

3.2.1 A OMC enquanto uma network de articulação entre Estados e agentes econômicos 

transnacionais 

 

  A OMC hoje tem 164150 membros, dentre eles as principais economias do mundo. Há 

20 países que ainda não são membros, mas que se relacionam com a OMC na categoria de 

“observadores”.151 Destacam-se o Irã, Iraque, Afeganistão e Cazaquistão na Ásia, e Líbia, 

Argélia e Sudão na África. Poucos países com economias importantes estão fora dessas duas 

categorias. Dentre eles, temos países constituídos há, relativamente, pouco tempo, como o 

                                                           
148 O FMI tem aproximadamente 2.600 funcionários e US$ 334 bilhões em quotas, (dados de 04/09/15) mais 

promessas de receber US$ 903 bilhões adicionais e US$ 164 bilhões emprestados para diversos países. (IMF, 

2015) O Banco Mundial tem mais de 9.000 funcionários e um capital subscrito de US$252.8 bilhões. (WORLD 

BANK, 2016. 
149 Para uma análise mais profunda da perspectiva histórica sobre a Organização Mundial do Comércio, ver 

também Craig (2013). 
150 Apesar de o portal da OMC na internet, na página dos membros (atualizado em 28/07/2016) informar que a 

OMC só tinha 163 membros, mas nossa conta inclui o Afeganistão cuja adesão ocorrerá no dia 30/07/2016, antes 

da defesa desta tese. Por isso, somamos 164 Estados membros. 
151 Algéria; Andorra; Azerbaijão; Bahamas; Bielorrússia; Bósnia e Herzegovina; Butão; Comores; Etiópia; Guiné 

Equatorial; Irã; Iraque; Líbano; Líbia; Santa Sé; São Tomé e Príncipe; Sérvia; Síria; Sudão; Uzbequistão. 
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Timor Leste e o Sudão do Sul; há economia em transição, como o Turcomenistão; há países 

com graves dificuldades socioeconômicas, como Somália e Eritréia; há países de pequeno porte 

como as Ilhas Faroe e a Nova Caledônia e países diplomaticamente isolados como a Coreia do 

Norte (República Popular Democrática da Coreia). Como podemos ver na imagem 10 abaixo, 

a OMC é uma organização bastante abrangente e representativa. 

 

Imagem 12 – Membros e observadores da OMC em 30/07/2016 

 
Fonte: WTO, 2016b. 

 

  Além dos Estados membros e observadores, a OMC também conta com a participação 

de outras organizações internacionais com status de observadores em alguns de seus órgãos, de 

forma que elas possam acompanhar as discussões e deliberações que são feitas na OMC. Apesar 

de ser uma organização internacional com personalidade jurídica própria, estrutura 

independente e autonomia política, é claro que suas funções poderão ser melhor desempenhadas 

se houver boa sintonia com outras organizações internacionais de natureza econômica. O artigo 

V.1 do Acordo Constitutivo da OMC estabeleceu que “O Conselho Geral tomará as 

providências necessárias para estabelecer cooperação efetiva com outras organizações 

intergovernamentais que tenham áreas de atuação relacionadas com a da OMC”. O Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Mundial têm um status especial garantido pelos acordos que 

celebraram com a OMC (WTO, 1996a). É isto o que prevê o parágrafo 5 do Artigo III do 

Acordo Constitutivo: 

 

Art. III.5. Com o objetivo de alcançar uma maior coerência na formulação das 

políticas econômicas em escala mundial, a OMC cooperará no que couber com o 

Fundo Monetário Internacional e com o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento e com os órgãos a eles afiliados. 
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 Também há uma relação única com o International Trade Centre (ITC) que é um órgão 

subsidiário conjunto entre a OMC e a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento (UNCTAD). (WORLD TRADE ORGANIZATION, 1997). Ressalte-se 

também que, apesar de não haver um vínculo formal mais especial, a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização materialmente muito 

influente na OMC, como pode ser visto, por exemplo, na forma pela qual o Acordo sobre 

Subsídios e Medidas compensatórias da OCDE inspirou o acordo da OMC. E o Advisory Centre 

on WTO Law (ACWL) desempenha um papel fundamental no regime ao prover assistência 

técnica especializada sobre o direito da OMC e representação legal em litígios para viabilizar a 

participação de países em desenvolvimento no sistema de solução de controvérsias da OMC. 

Dentre as 78 organizações internacionais que gozam de status de observadores, há 26 

organizações de caráter predominantemente econômico (ainda que haja um elemento regional 

de integração ou cooperação)152; 12 organizações de caráter predominantemente político-

regional153; 27 organizações e caráter técnico e outros154 e 12 comissões, conferências, e 

programas diretamente ligados às Nações Unidas155.  

                                                           
152African Intellectual Property Organization; African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO); 

African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP); Agency for International Trade Information and 

Cooperation (AITIC); ANDEAN Community; Central African Economic and Monetary Community (CAEMC); 

Common Fund for Commodities (CFC); Economic Community of West African States (ECOWAS); Economic 

Cooperation Organization (ECO); European Bank for Reconstruction and Development (EBRD); European Free 

Trade Association (EFTA); Inter-American Development Bank (IADB); Inter-Arab Investment Guarantee 

Cooperation (IAIGC); International Coffee Organization (ICO); International Grains Council (IGC); International 

Monetary Fund (IMF); International Textiles and Clothing Bureau (ITCB); International Trade Centre (ITC); 

Islamic Development Bank (IsDB); Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); 

Permanent Secretariat of the General Treaty on Central American Economic Integration (SIECA); Southeast Asian 

Fisheries Development Center (SEAFDEC); Southern African Development Community (SADC); West African 

Economic and Monetary Union (WAEMU); World Bank; World Intellectual Property Organization (WIPO). 
153African Union (AU); Arab Maghreb Union (AMU); Caribbean Community Secretariat (CARICOM); 

Commonwealth Secretariat; Community of the Sahel-Saharan States (CEN-SAD); Cooperation Council for the 

Arab of States of the Gulf (GCC); Latin American Association for Integration (ALADI); Latin American Economic 

System (SELA); Organization of American States (OAS); Organization of the Islamic Conference (OIC); Pacific 

Islands Forum; South Centre; 
154 Basel Convention; Bioversity International; Bureau International des Poids et des Mesures (BIPM); 

Convention on Biological Diversity (CBD); Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora (CITES); Food and Agriculture Organization (FAO); FAO International Plant Protection 

Convention (IPPC); FAO/WHO Joint Codex Alimentarius Commission (Codex); Flora (CITES); Gulf 

Cooperation Council (GCC) Standardization Organization (GSO); Inter-American Institute for Agricultural 

Cooperation (IICA); International Civil Aviation Organization (ICAO); International Commission for the 

Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT); International Electrotechnical Commission (IEC); International 

Organization for Standardization (ISO); International Organization of Legal Metrology (OILM); International 

Telecommunication Union (ITU); International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV); Joint 

United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS); Montreal Protocol; Regional International Organization 

for Plant Protection and Animal Health (OIRSA); Rotterdam Convention; Stockholm Convention; Universal 

Postal Union (UPU); World Customs Organization (WCO); World Health Organization (WHO); World 

Organisation for Animal Health (OIE);  
155 United Nations Commission for Sustainable Development (CSD); United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD); United Nations Development Programme (UNDP); United Nations Economic and 
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  A sociedade civil organizada também tem espaço na OMC, uma vez que ela pode 

melhorar a compreensão pública sobre o que a OMC faz e facilitar o diálogo entre a organização 

e a sociedade. O artigo V.2 do Acordo Constitutivo da OMC estabeleceu que: “O Conselho 

Geral poderá tomar as providências necessárias para manter consultas e cooperação com 

organizações não-governamentais dedicadas a assuntos relacionados com os da OMC. ” Em 

1996, o Conselho Geral da OMC aprovou a Guidelines for Arrangements on Relations with 

NGOs (WT/L/162) que regulou em maiores detalhes as relações entre a OMC e as ONGs. 

(WTO, 1996b). A OMC promove anualmente um fórum público que oferece a oportunidade 

para ONGs, empresas, acadêmicos, jornalistas e outros representantes do mercado e da 

sociedade civil discutirem questões relativas ao comércio internacional e para apresentarem 

propostas para melhorar o sistema multilateral de comércio. ONGs também podem se registrar 

para participarem das Conferências Ministeriais, que é a maior instância decisória da OMC e 

podem até submeter position papers ao Secretariado da OMC, que o distribuirá aos Estados 

membros. Na Conferência Ministerial de Bali em 2013, por exemplo, participaram 346 ONGs 

de 66 países diferentes, inclusive 7 do Brasil156, e ela produziram 9 position papers157. 

  Vemos, então, que a OMC serve de espaço de interação e estrutura de articulação entre 

diversos tipos de agentes econômicos transnacionais, Estados, organizações internacionais e 

organizações não-governamentais. Neste sentido, a OMC é o que chamamos aqui de uma 

network de poder. Esta network, em torno da qual orbitam estes agentes econômicos, tem um 

núcleo institucional. A estrutura básica das organizações internacionais, em geral consiste em 

um secretariado e uma assembleia-geral. A Organização Mundial do Comércio também é 

estruturada sobre um secretariado e uma rede de conselhos e comitês compostos por 

                                                           
Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP); United Nations Economic Commission for Africa (ECA); 

United Nations Economic Commission for Europe (ECE); United Nations Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean (ECLAC); United Nations Environment Programme (UNEP); United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC); United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO); United Nations World Food Programme (WFP); United Nations World Tourism Organization 

(UNWTO);  
156 Internacional de Serviços Públicos; Instituto EQUIT; Instituto de Estudos Socioeconômicos; Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo; Confederação Nacional da Indústria (CNI); Rede Brasileira pela Integração 

dos Povos (REBRIP); Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) (WTO, 2013 

WT/MIN(13)/INF/11) 
157Indigenous Peoples Declaration; Pirate Parties International: inclusion of provisions for public Licences into the 

TRIPS Agreement; International Trade Union Confederation (ITUC): Protest letter to the ITA negotiating Parties; 

Business calls for a deal on Trade Facilitation in Bali; Seize this chance to ease cross-border trade; The need of an 

Hour! Agrarian products need same level of protection. (Additional protection of Geographical Indication to be 

extended to agricultural products other than wine and spirit.); Dr Ashwani Mahajan from the Swadeshi Jagran 

Foundation wished to submit the following memorandum on behalf of people of India; Joint position on the need 

for States to ratify the Montreal Convention 1999 (MC99) to promote trade facilitation; Position paper for the 

WTOs 9th Ministerial Conference in Bali, December 2-6, 2013, The Norwegian Forum for Environment and 

Development (ForUM) (WTO, 2013x) 
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representantes dos países membros. A instância máxima da OMC é uma assembleia 

denominada “Conferência Ministerial”, composta pelos líderes ou ministros das relações 

exteriores de cada Estado membro, que deve se reunir (pelo menos) uma vez a cada dois anos. 

As reuniões da Conferência Ministerial são eventos de cúpula.158 No cotidiano do 

funcionamento da OMC, o principal órgão deliberativo é chamado de Conselho Geral. Ele 

também é composto por representantes de todos os países membros, todavia, estes 

representantes são diplomatas regularmente alocados para representar seus países junto à OMC 

e não chefes de Estado ou ministros. A estrutura decisória basilar da OMC é definida pelo 

Artigo IV do seu Acordo Constitutivo que será muito importante para entendermos depois a 

estrutura institucional que desempenha a função jurisdicional: 

 

Artigo IV Estrutura da OMC. 1. Estabelecer-se-á uma Conferência Ministerial 

composta por representantes de todos os Membros que se reunirá ao menos uma vez 

cada dois anos. A Conferência Ministerial desempenhará as funções da OMC e 

adotará as disposições necessárias para tais fins. A Conferência Ministerial terá a 

faculdade de adotar decisões sobre todos os assuntos compreendidos no âmbito de 

qualquer dos Acordos Comerciais Multilaterais caso assim o solicite um membro em 

conformidade com o estipulado especificamente em matéria de adoção de decisões no 

presente Acordo e no Acordo comercial multilateral relevante. 

2. Estabelecer-se-á um Conselho Geral composto por representantes de todos os 

Membros que se reunirá quando cabível. Nos intervalos entre reuniões da Conferência 

Ministerial o Conselho Geral desempenhará as funções da Conferência. O Conselho 

Geral cumprirá igualmente as funções que se lhe atribuam no presente Acordo. O 

Conselho Geral estabelecerá suas regras de procedimento e aprovará as dos Comitês 

previstos no parágrafo 7. 

3. O Conselho Geral se reunirá quando couber para desempenhar as funções do Órgão 

de Solução de Controvérsias estabelecido no Entendimento sobre Solução de 

Controvérsias. O Órgão de Solução de Controvérsias poderá ter seu próprio presidente 

e estabelecerá as regras de procedimento que considere necessárias para o 

cumprimento de tais funções. 

4. O Conselho Geral se reunirá quando couber para desempenhar as funções do Órgão 

de Exame das Políticas Comerciais estabelecido no TPRM. O Órgão de exame das 

Políticas comerciais poderá ter seu próprio presidente e estabelecerá as regras de 

procedimento que considere necessárias para o cumprimento de tais funções. 

 

  Além destes órgãos principais, a OMC também conta com diversos conselhos para 

administrar os trabalhos relacionados aos vários acordos específicos, como o Conselho para o 

comércio de Bens, o Conselho para o Comércio de Serviços, Conselho para o Comércio de 

Serviços, Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionadas com 

                                                           
158 Nairobi, 2015; Bali, 2013; Geneva, 2011; Geneva, 2009; Hong Kong, 2005; Cancún, 2003; Doha, 2001; Seattle, 

1999; Geneva, 1998; Singapore, 1996. 
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comércio.159Além dos conselhos, a OMC também conta com 23 comitês especializados160, 2 

grupos de trabalho161 e 4 Working parties162além de outros grupos de negociação. Todos estes 

conselhos, comitês e grupos de trabalhos trabalham de maneira articulada com um secretariado 

que, apesar de não ter poder de decisão no sentido regulatório, desempenha um papel 

absolutamente fundamental para o funcionamento da OMC. O Secretariado é responsável por 

oferecer suporte técnico-administrativo aos órgãos; prestar assistência técnica e capacitação aos 

países em desenvolvimento, monitorar e analisar o desenvolvimento do comércio internacional, 

prover informações ao público e à mídia; organizar as conferências ministeriais; assistir países 

que pretendem aderir à OMC e auxiliar países envolvidos em controvérsias; traduzir 

documentos e informações; dentre outras funções. O Secretariado é atualmente composto por 

um Diretor-Geral e 4 Vice-Diretores163. Estes diretores coordenam os trabalhos em diversos 

órgãos, divisões, secretariados e auditorias da estrutura administrativa.164Conforme disposto no 

Artigo III do Acordo Constitutivo, a estrutura institucional da OMC tem por função, justamente, 

facilitar o relacionamento entre os Estados no que tange aos assuntos cobertos pelo direito da 

OMC: 

 

Artigo III 1. A OMC facilitará a aplicação administração e funcionamento do presente 

Acordo e dos Acordos Comerciais Multilaterais e promoverá a consecução de seus 

                                                           
159 Acordo Constitutivo da OMC, Art. IV.5: Estabelecer-se-á um Conselho para o comércio de Bens, um Conselho 

para o Comércio de Serviços e um Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionadas 

com o comércio (denominado a Seguir Conselho de ‘TRIPS’) que funcionará sob a orientação geral do conselho 

Geral. O Conselho para o comércio de Bens supervisará o funcionamento dos Acordos Comerciais Multilaterais 

do anexo 1A. O Conselho para o Comércio de Serviços supervisará o funcionamento do Acordo Geral sobre o 

Comércio de Serviços (denominado a seguir ‘GATS’). O Conselho para TRIPS supervisará o funcionamento do 

Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (denominado a 

seguir Acordo sobre ‘TRIPS’). Esses Conselhos desempenharão as funções a eles atribuídas nos respectivos 

Acordos e pelo Conselho Geral. Estabelecerão suas respectivas regras de procedimento sujeitas a aprovação pelo 

Conselho Geral. Poderão participar desses Conselhos representantes de todos os Membros. Esses Conselhos se 

reunirão conforme necessário para desempenhar suas funções.  
160 Trade and Environment; Trade and Development; Subcommittee on Least Developed Countries; Regional 

Trade Agreements; Balance of Payments; Restrictions Budget, Finance and Administration; Market Access; 

Agriculture; Sanitary and Phytosanitary Measures; Technical Barriers to Trade; Subsidies and Countervailing 

Measures; Anti-Dumping Practices; Customs Valuation; Rules of Origin; Import Licensing; Trade-Related 

Investment Measures; Safeguards; Trade in Financial Services; Specific Commitments; Trade Negotiations; Trade 

in Civil Aircraft; Government Procurement; Information Technology Agreement. 
161 Trade, debt and finance; Trade and technology transfer. 
162 Accession; State-Trading Enterprises; Domestic Regulation; GATS Rules. 
163 Em inglês: “deputy director-general”. 
164 Office of the Director-General; Council and Trade Negotiations Committee Division; Office of Internal Audit; 

Information and External Relations Division; Appellate Body Secretariat ; Enhanced Integrated Framework 

Secretariat; Trade Policies Review Division; Development Division; Institute for Training and Technical 

Cooperation; Legal Affairs Division; Rules Division; Administration and General Services Division; Human 

Resources Division; Agriculture and Commodities Division; Trade and Environment Division; Accessions 

Division; Information Technology Solutions Division; Languages Documentation and Information Management 

Division; Market Access Division; Trade in Services Division; Intellectual Property, Government Procurement 

and Competition Division; Economic Research and Statistics Division. 
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objetivos e constituirá também o quadro jurídico para a aplicação, administração e 

funcionamento dos Acordos Comerciais Plurilaterais. 

2. A OMC será o foro para as negociações entre seus Membros acerca de suas relações 

comerciais multilaterais em assuntos tratados no quadro dos acordos incluídos nos 

Anexos ao presente Acordo. A OMC poderá também servir de foro para ulteriores 

negociações entre seus Membros acerca de suas relações comercias multilaterais e de 

quadro jurídico para a aplicação dos resultados dessas negociações segundo decida a 

Conferência Ministerial. 

3. A OMC administrará o entendimento relativo às normas e procedimentos que 

regem a solução de controvérsias (denominado a seguir ‘Entendimento sobre Solução 

de controvérsias’ ou ‘ESC’) que figura no Anexo 2 do presente Acordo. 

4. A OMC administrará o mecanismo de Exame das Políticas comerciais (denominado 

a seguir ‘TPRM’) estabelecido no anexo 3 do presente Acordo. 

 

  Ao analisarmos a estrutura institucional da OMC, percebemos que toda a lógica 

funcional da organização é projetada em torno dos acordos que compõem o seu arcabouço 

jurídico. Ou seja, os órgãos se moldam às necessidades de efetivação dos acordos. Portanto, o 

mais valioso da OMC não é a quantidade de recursos de que ela dispõe, nem tampouco o 

tamanho do seu aparato institucional, e sim o seu sistema jurídico. A essência da OMC é o seu 

ordenamento jurídico e isto permite que ela tenha grande utilidade servindo de network para 

variados tipos de relacionamentos entre agentes econômicos transnacionais. Na próxima seção, 

discutiremos o marco jurídico da OMC e analisaremos como o seu acervo normativo faz com 

que esta network de poder contribua para a governança econômica global, especialmente no 

que se refere a um determinado aspecto da governança que é a solução de conflitos comerciais 

internacionais.  

 

3.2.2 O direito da OMC enquanto standard de governança econômica global 

 

  O abrangente, profundo e sofisticado sistema jurídico da OMC é um dos elementos mais 

importantes na estrutura normativa-institucional da governança econômica global, 

particularmente no que se refere ao comércio internacional. Diferentemente do FMI e Banco 

Mundial que têm uma atuação mais incidental em determinados casos relacionados a certos 

países passando por crises ou desenvolvendo projetos, o direito da OMC é utilizado 

regularmente todos os dias, por todos os países membros, uma vez que o ciclo comercial não 

para. Neste sentido, o direito da OMC consiste no que Grewal chama de standards para a 

governança econômica global. A forma como este direito foi produzido através de uma rodada 

multilateral de negociações e a forma como ele efetivamente pauta a atuação geral dos atuais 

164 países membros no comércio internacional são traços distintivos de sua natureza enquanto 

um mecanismo importante da governança econômica global. Além dos aspectos explícitos, 
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Andrew Lang e Joanne Scott (2009) traçaram o que seria o perfil da governança “escondida” 

da OMC. E, mais especificamente no tocante ao sistema de solução de controvérsias, Alec 

Stone Sweet (1999) correlacionou a judicialização da OMC com a construção de uma forma de 

governança econômica global.  

  Quando falamos sobre o “direito da OMC”, nos referimos a um ordenamento jurídico 

que consiste em uma gama de acordos abrangidos, normativas institucionais, relatórios oficiais 

e a jurisprudência do Órgão de Solução de Controvérsias.165 É importante ressaltar que este 

grande e heterogêneo conjunto de normas é – como David Palmeter (2001) brilhantemente 

explicou – um sistema jurídico. Ou seja, estas várias normas são organicamente articuladas 

dentro de um ordenamento normativo-institucional. Trata-se de um direito minuciosamente 

codificado, institucionalmente incorporado e dotado de um mecanismo jurisdicional para 

determinar sua correta interpretação em caso de dúvida e forçar seu pronto cumprimento em 

caso de violação. James Bacchus (2003) trabalhou com o direito da OMC enquanto parte do 

império da lei (‘Rule of Law’) no direito internacional e Joost Pauwelyn (2003) escreveu sobre 

como resolver situações em que o direito da OMC conflita com outras normas do direito 

internacional. Pauwelyn (2004) também dissertou sobre como delimitar a jurisdição da OMC 

(2004), assunto também trabalhado por Lorand Bartels (2014). Os chamados “acordos 

abrangidos” consistem nos acordos da Ata Final em que se incorporam os resultados da Rodada 

Uruguai de negociações comerciais multilaterais, conhecida como “Protocolo de Marraqueche” 

de 15 de abril de 1994. As partes contratantes do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

(GATT) de 1947 criaram uma organização internacional para institucionalizar o arranjo 

jurídico-comercial que vinha se desenvolvendo por 47 anos e consolidar o seu sistema 

normativo. Estes acordos são estruturados sobre o “Acordo Constitutivo da Organização 

Mundial do Comércio” que funda e regula a estrutura institucional da OMC e que traz em quatro 

anexos o direito da OMC. O Anexo 1 traz a essência do direito material. Ele se divide em:  

 

 1A) Acordos Multilaterais De Comércios De Bens: 

o Acordo Geral De Tarifas E Comércio De 1994 (GATT 94 Que Atualiza O GATT De 1947);  

o Entendimento Sobre A Interpretação Do Artigo II:1(B) Do GATT (Outros Direitos E 

Encargos);  

o Entendimento Sobre A Interpretação Do Artigo XVII Do GATT (Empresas Estatais);  

o Acordo Sobre As Disposições Relativas A Balanço De Pagamento Do GATT;  

o Acordo Sobre A Interpretação Do Artigo XXIV Do GATT (Uniões Aduaneiras E Acordos De 

Livre Comércio);  

o Entendimento Sobre Derrogações (“Waivers”) De Obrigações Sobre O GATT;  

                                                           
165 A OMC considera a jurisprudência do sistema de solução de controvérsias do GATT desde 1947 como parte 

da sua própria.  
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o Entendimento Sobre A Interpretação Do Artigo XXVIII Do GATT (Modificação Ou Retirada 

De Concessões);  

o Entendimento Sobre A Interpretação Do Artigo XXXV Do GATT (Território Aduaneiro 

Autônomo);  

o Acordo Sobre Agricultura;  

o Acordo Sobre A Aplicação De Medidas Sanitárias E Fitossanitárias;  

o Acordo Sobre Barreiras Técnicas Ao Comércio; Acordo Sobre Medidas De Investimentos 

Relacionadas Com O Comércio (TRIMS); 

o Acordo Sobre Implementação Do Artigo VI Do GATT 94 (Medidas Antidumping);  

o Acordo Sobre A Implementação Do Artigo VII Do GATT 94 (Valor Para Fins Aduaneiros);  

o Acordo Sobre Inspeção Pré-Embarque;  

o Acordo Sobre Regras De Origem;  

o Acordo Sobre Procedimentos Para O Licenciamento De Importações;  

o Acordo Sobre Subsídios E Medidas Compensatórias;  

o Acordo Sobre Salvaguardas. 

 

 1B) Acordo Geral Sobre Comércio De Serviços (GATS); E  

 1C) Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio 

(TRIPS).  

 

  O Anexo 2 é de grande importância para nossa pesquisa porque é ele que regula a 

dinâmica processual do sistema de solução controvérsia: Entendimento Relativo às Normas e 

Procedimentos sobre Solução de Controvérsias, chamado apenas de Entendimento sobre 

Solução de Controvérsias, de onde se tem o acrônimo “ESC”.166 O Anexo 3 regula uma o 

funcionamento do Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais. O Anexo 4 tem uma 

característica diferente: ao contrário de todos os outros acordos que são obrigatórios para todos 

os estados membros da OMC (são chamados de “multilaterais”), o Anexo 4 traz acordos 

“plurilaterais” cuja adesão é facultativa aos membros.167 Ou seja, o país pode decidir se se 

vinculará ou não a estes acordos. Obviamente que, uma vez que um país aceitou aderir ao 

tratado, deverá cumpri-lo de boa-fé, como determina o princípio pacta sunt servanda. Tratam-

se de acordos sobre setores e produtos específicos que têm mercados importantes, delicados e 

dotados de certas peculiaridades que supostamente exigiriam características distintas de outros 

acordos mais genéricos: Aeronaves Civis; Compras Governamentais; Laticínios (expirado em 

1997) e Carne Bovina (expirado em 1997).  

  Portanto, é este acervo normativo, administrativo e jurisdicional que chamaremos de 

‘direito da OMC’. Trata-se de uma temática enorme que tem sido extensamente estudada sob 

os mais variados ângulos e os mais específicos aspectos. Em meio à tantas análises parciais, 

chama nossa atenção a magnitude do escopo de obras como as de John H. Jackson (1998), 

                                                           
166 Também é muito comum o uso do nome deste acordo em inglês: “Dispute Settlement Understanding” e seu 

acrônimo “DSU”. 
167 Como eram, por exemplo, os chamados ‘códigos’ da Rodada Tóquio.  
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especialmente a partir da parceria com William Davey e Alan O. Sykes (2002), e, mais 

recentemente, a de Peter Van Den Bossche e Werner Zdouc (2013).  

  Os Estados que voluntaria e soberanamente se submeteram a estes acordos são 

juridicamente obrigados a cumpri-los. Yenkong Hodu (2007) discutiu o conceito de 

responsabilidade do Estado na OMC e analisou como o ato ilícito de violar uma norma da OMC 

poderia acarretar danos a outros Estados e gerar a responsabilidade da reparação do dano. Mas, 

para a OMC, mais importante do que a reparação de danos ou a punição dos violadores é o 

restabelecimento do devido cumprimento das normas da organização. Os conflitos estudados 

nesta tese serão sobre supostas violações de normas contidas nestes acordos. Neste sentido, um 

contencioso na OMC pressupõe que tenha havido um Estado-membro que se considerou 

prejudicado pelo que ele entendeu – com ou sem razão – ser uma violação de alguma destas 

normas do direito da OMC por parte de outro Estado membro. Neste contexto, o Estado que se 

sentiu prejudicado pleiteou resolver o problema através da formalização de uma ação perante o 

Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, conforme estabelecido no Entendimento Relativo 

às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias. Todavia, é importante salientar, 

como fez Chio Carmody (2006), que a própria OMC, enquanto estrutura jurídica coletiva, 

também tem obrigações jurídicas, e não apenas os seus países membros. Ressalte-se, ainda, o 

fato de que as empresas e organizações não-governamentais que quiserem se vincular à OMC 

terão que acatar as regras da instituição que regem este relacionamento. Neste sentido, estas 

instituições também são destinatárias de normas que compõem o direito da OMC. 

  Portanto, do ponto de vista da delimitação legal, este é o chamado ‘direito da OMC’. 

Desde a criação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio em 1947, esta matéria tem sido 

intensa e extensamente estudada por diversos autores com os mais variados enfoques. Há 

inúmeras contribuições importantes sobre esta matéria. No próximo capítulo, ofereceremos a 

nossa modesta contribuição para este debate. Mais do que repetir e referenciar os autores que 

fizeram estes estudos muito antes de nós, nosso objetivo é o de propiciar ao leitor as 

informações necessárias para que se possa avaliar como nós analisamos a jurisprudência da 

OMC, decompondo cada caso em características que permitem análises globais e cronológicas.  

 

3.2.3 A estrutura institucional da jurisdição da OMC 

 

  A estrutura jurídica-institucional do mecanismo de solução de controvérsia do sistema 

multilateral de comércio evoluiu muito na passagem do GATT para a OMC. Desde 1947, os 
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artigos XXII168 e XXIII169 do GATT já regulavam uma dinâmica de solução de controvérsia 

estruturada em consultas e “painéis”. A parte contratante que se sentisse prejudicada pela 

conduta de outra teria o direito celebrar consultas diplomáticas para tentar obter, pela 

negociação, alguma solução mutuamente satisfatória para a controvérsia. Se as consultas não 

resultassem em um acordo, as partes contratantes poderiam requerer uma investigação que seria 

conduzida por um grupo de peritos. Este grupo, chamado de ‘panel’, em inglês, conduziria um 

procedimento contraditório simplificado pelo qual as partes poderiam produzir seus argumentos 

e, no final do processo o painel produziria um relatório que era submetido às partes. Se o 

relatório trouxesse alguma recomendação a uma das partes que estaria, em sua opinião, 

violando regras do GATT e se este relatório fosse aprovado por consenso por todas as partes 

contratantes – inclusive o país ‘condenado’ – então, o país condenado seria obrigado a adotar 

as medidas necessárias para compatibilizar a sua conduta com suas obrigações perante o sistema 

multilateral de comércio. Apesar de interessante, o sistema de solução de controvérsias do 

GATT tinha características que o tornavam inaceitáveis para o atual sistema multilateral de 

comércio. A possibilidade admitida no GATT de uma parte-contratante, como por exemplo o 

Estado condenado, atrasar ou vetar a adoção do relatório do painel é algo gravíssimo. Isso 

                                                           
168 GATT 1947, Artigo XXII:  Consultas. Cada Parte Contratante examinará, com espírito de compreensão, as 

representações que qualquer outra Parte Contratante possa fazer e facilitará, na medida do possível, as consultas 

relativas a essas representações, quando estas se referirem à aplicação dos regulamentos e formalidades de 

alfândega, às taxas anti-dumping e aos direitos de compensação, às regulamentações quantitativas e de câmbio, às 

subvenções, às operações do comércio do Estado, às prescrições sanitárias e aos regulamentos relativos à proteção 

da saúde e da vida das pessoas e dos animais e à preservação dos vegetais e, de maneira geral, sôbre tôdas as 

questões relativas à aplicação das disposições do presente Acôrdo. (Sic) 
169 GATT 1947, Artigo XXIII: Proteção de Concessões e Vantagens. 1. No caso de uma Parte Contratante 

considerar que uma vantagem qualquer resultante para ela, direta ou indiretamente, do presente Acôrdo, está sendo 

anulada ou reduzida, ou que um dos objetivos do Acôrdo está sendo dificultado, en conseqüência: a) do não 

cumprimento por outra das Partes Contratantes dos compromissos pela mesma assumidos em virtude do presente 

Acôrdo; b) da aplicação por outra das Partes Contratantes de uma medida, contrária ou não às disposições do 

presente Acôrdo; ou c) da existência de qualquer outra situação, dita Parte Contratante, a fim de obter solução 

satisfatória para a questão, poderá dirigir representações ou propostas por escrito à outra ou outras Partes 

Contratantes que lhe parecerem interessadas. Qualquer Parte Contratante, por essa forma interpelada, examinará, 

com boa vontade, as representações ou propostas que lhe tenham sido dirigidas. 2. Se as Partes Contratantes 

interessadas não chegarem a um Acôrdo satisfatório dentro de um prazo razoável, ou se a dificuldade fôr uma das 

previstas no § 1 (c) dêste artigo, a questão poderá ser submetida às Partes Contratantes. As Partes Contratantes 

iniciarão, sem demora, uma investigação sôbre qualquer assunto que lhes seja submetido e, se julgarem 

conveniente, dirigirão recomendações especiais e apropriadas às partes Contratantes que julguem interessadas, ou 

baixarão normas sôbre a questão. As Partes Contratantes, quando acharem necessário, poderão efetuar consultas 

com as outras Partes Contratantes, com o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e com qualquer outra 

organização intergovernamental competente. Se as Partes Contratantes acharem que as circunstâncias são 

suficientemente graves para justificar tal medida, poderão autorizar a uma ou a várias Partes Contratantes a 

suspensão, relativamente a tal ou a tais Partes Contratantes, da aplicação de qualquer obrigação ou concessão 

resultante do presente Acôrdo. Se, a observância de uma obrigação ou o benefício de uma concessão em favor de 

uma Parte Contratante fôr suspenso efetivamente, essa Parte Contratante poderá dentro de um prazo de sessenta 

dias a contar da data da aplicação da medida, notificar o Secretário Geral das Nações Unidas por escrito, de sua 

intenção de denunciar êste Acôrdo e tal denúncia terá efeito, expirado o prazo de sessenta dias a contar da data em 

que o Secretário Geral das Nações Unidas receba notificação escrita da denúncia. (Sic) 



150 

 

permite que o violador de uma norma escapasse impune. O descumprimento das normas 

deixado impune: (a) Reduz os incentivos para os outros países arcarem com suas obrigações; 

(b) Aumenta o risco de outros países descumprirem as normas e (c) Aumenta o custo de 

transação do sistema multilateral de comércio, em geral, e especialmente de seu sistema de 

solução de controvérsias. Amaral Júnior resumiu assim os principais problemas identificados 

neste sistema: 

 

As mais acerbas críticas dirigidas à solução de controvérsias existente no GATT 

realçavam os seguintes pontos:  

1. A demora e incerteza intrínsecas ao procedimento, já que inexistia um direito à 

constituição do painel, pois as partes contratantes deliberavam sobre a sua criação de 

forma discricionária. Não havia limites temporais para as várias fases em que o 

procedimento se desdobrava, como as consultas, o pedido de instituição de um painel 

e o julgamento final da disputa; 

2. a ausência de rigor e clareza das decisões; 

3. a dúvida relativa a adoção do relatório elaborado pelo painel, devido à 

predominância da regra do consenso. 

4. a lentidão em se adotarem as recomendações constantes dos relatórios e o 

descumprimento parcial ou total da decisão proferida. (AMARAL JÚNIOR, 2008, 

p.98). 

 

  Todavia, é preciso lembrar que o GATT sequer era uma organização internacional, mas 

tão somente um acordo dinâmico. Não seria razoável esperar que um arranjo institucionalmente 

minimalista como o GATT pudesse contar com um aparato de solução de controvérsias muito 

mais institucionalizado do que era o próprio GATT. De qualquer maneira, a realidade das 

relações econômicas no sistema multilateral de comércio fez com que passasse a ser necessário 

o desenvolvimento de um sistema mais sofisticado. Neste sentido, Miquel Montana I Mora 

(1994) tratou o sistema de solução de controvérsias da OMC como um “GATT com dentes”, 

onde o direito prevalece sobre a política.170 Assim, a Rodada Uruguai gestou um sistema 

bastante inovador, regulado pelo Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre 

Solução de Controvérsias que os estudiosos chamam pelo acrônimo “ESC”. O sistema da OMC 

trouxe grandes avanços em diversos aspectos, dentre os quais: (a) Melhor estruturação 

institucional; (b) Maior rapidez, previsibilidade, objetividade técnica e justiça nos 

procedimentos; (c) Maior capacidade dos Estados membros protegerem seus direitos e 

interesses graças à existência da jurisdição compulsória; (d) Maior dificuldade para que países 

(especialmente os grandes) possam impor sanções econômicas sem a autorização da OMC 

decorrente de um procedimento de solução de controvérsias. Para Peter Gallagher (2002), estas 

                                                           
170 Para uma análise mais profunda sobre a transição do sistema de solução de controvérsias do GATT para o da 

OMC ver Robert Hudec (1999). 
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características – especialmente a jurisdição compulsória – funcionam como um “dispositivo 

democrático” que assegura a impossibilidade de um país ser juridicamente autorizado a 

descumprir suas obrigações, impedir o julgamento que apure a suposta violação e evitar sanções 

pelo descumprimento, como acontecia no sistema do GATT. (GALLAGHER, 2002, p. 17). 171 

Como vimos, Celso Lafer (1998) explicou que a essência da evolução do sistema do GATT 

para o da OMC consiste no “adensamento de juridicidade” do sistema multilateral de comércio: 

 

O ESC administrado pelo OSC retém o objetivo do GATT de conciliação de 

interesses, que envolve uma ‘mistura de estratégias jurídicas e diplomáticas’, 

qualificadas por Hudec de ‘jurisprudência diplomática’. O ESC vai, no entanto, muito 

além do que foi o GATT. Representa o que tenho denominado de um ‘adensamento 

da juridicidade’ necessário para torna-lo ‘um elemento central para garantir a 

segurança e a previsibilidade do sistema multilateral de comércio’ (ESC, 3:2) [...] 

Comprova-se o ‘adensamento de juridicidade’ na norma de ‘consenso invertido’ e na 

automaticidade da jurisdição em função dos dispositivos relativos a termos de 

referência. Daí:  

‘- direito a um panel (grupo de peritos) (ESC, 6:1) 

- o direito à adoção do relatório de grupo de peritos (ESC. 16:4)  

- o direito de recorrer de um relatório de grupo de peritos ao Órgão de Apelação (ESC, 

16:4) 

- o direito de adoção de um relatório do Órgão de Apelação; (ESC, 16:4) 

- o direito a um monitoramento coletivo regido por normas quanto à implementação 

de recomendações e decisões do OSC: (ESC, 21) 

- o direito de pedir, com base em normas, uma compensação e/ou suspensão de 

concessões em caso de não-implementação de um relatório adotado e exarado por 

grupos de peritos ou pelo Órgão de Apelação. (ESC, 22). (LAFER; 1998, p. 31) 

 

 

  Para Lafer (1998), este adensamento de juridicidade faria com que as partes em uma 

controvérsia na OMC não tivessem apenas uma obrigação de comportamento, e sim uma 

obrigação de resultado, tutelando a segurança e a previsibilidade do sistema multilateral do 

comércio.172 De acordo com Victor do Prado, citado por Amaral Júnior (2008), o adensamento 

                                                           
171 “Members wanted the WTO system to work faster, with more predictability and fairness for all members than 

the former GATT system. The GATT dispute settlement on the whole worked reasonably well, but it was possible 

for any Member – such as the ‘loser’ in a case - to delay or frustrate the decision-making process. So, the 

‘compulsory’ nature of the WTO system can be thought of as a ‘democratic’ device that ensures that there are no 

‘opt outs’. All members, big and small, are equal partners in the Agreements and have equal rights under them; 

including the right to have their benefits in the Agreements protected by the dispute settlement system. The 

disputing Members can stop the automatic ‘clock’ at any time by resolving the problem for themselves. In fact, as 

the statistics show, it is stopped more often than not by the disputants deciding not to proceed with the next step 

of a dispute, possibly because they reached a ‘mutually satisfactory conclusion’. This is the most common outcome 

for all of the disputes notified to the WTO so far. Finally, there is also reason to believe that Members perceived 

the greater certainty of the ‘automatic’ system to be necessary to prevent some of the largest WTO members – who 

had expressed dissatisfaction with the GATT system – from taking matters into their own hands.” (GALLAGHER, 

2002, p. 17) 
172 “O ‘adensamento de juridicidade’ resultante da aplicação do Entendimento sobre Solução de Controvérsias 

significa, em resumo, que o sistema de solução de controvérsias da OMC visa muito mais do que ao cumprimento 

de uma mera ‘obrigação de comportamento’, a ser seguida de boa-fé, como no caso da transparência. É também 

radicalmente diferente da ‘obrigação de comportamento’, relativa à solução pacífica de controvérsias do direito 

internacional público geral que decorre do Artigo 2(3) da carta da ONU.  
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de juridicidade promovido pelo ESC fez com que o sistema de solução de controvérsias da 

OMC fosse caracterizado pela abrangência, automaticidade e exequibilidade:  

 

Victor do Prado salienta três características do mecanismo de solução de controvérsias 

forjado na Rodada Uruguai: a abrangência, a automaticidade e a exequibilidade. A 

abrangência se reporta à competência do mecanismo de solução de controvérsias para 

apreciar a violação de todos os acordos da OMC e ao fato de que inexiste outro órgão 

com a atribuição de solucionar tais litígios. A automaticidade consiste nos estágios 

sucessivos que as demandas percorrem, conforme limites temporais rígidos, 

necessários para tolher a ação unilateral dos membros com vistas a retardar 

indevidamente o processo. A exequibilidade, por seu turno, evidencia que a OMC 

pode obrigar os membros a cumprir as decisões do Órgão de Solução de 

Controvérsias, mediante a imposição de sanções aos violadores. Adicionam-se a estas 

características a dupla instância e a supervisão multilateral por todos os membros para 

a aprovação dos relatórios dos painéis e do Órgão de Apelação. Esses traços dão à 

OMC posição singular no quadro das organizações internacionais da atualidade. 

(AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 103) 

 

  Todavia, como alerta Amaral Júnior (2008), o adensamento de juridicidade não faz com 

que o sistema de solução de controvérsias deixe de ter espaço para procedimentos de negociação 

política. Trata-se de um sistema híbrido que contém uma fase de negociação política e outra de 

solução jurisdicional:  

 

O ‘adensamento da juridicidade’ não afasta a função política e diplomática 

desempenhadas pelo OSC para a solução de controvérsias na OMC.  

Ela se evidencia, formalmente, no DSU, pela cautela recomendada before bringing a 

case; pela preferência explícita por soluções negociadas (DSU art. 3,§7º); pela 

recomendação de que a interpretação das normas da OMC deve ser estrita, e não 

construtivamente ampliada (DSU, art.3º §2º) e especialmente pela obrigação de 

consultar, como fase prévia obrigatória, antes de suscitar-se a constituição de um 

panel (DSU, art. 4º). (AMARAL JÚNIOR, 2008, p.106) 

 

  Amaral Júnior explicou que há vantagens e desvantagens em mecanismos políticos e 

em mecanismos jurisdicionais. Assim como o sistema político (diplomático) do GATT recebeu 

algumas críticas, o sistema jurisdicional (legalista) da OMC também recebeu outros tipos de 

críticas. 

 

Observa-se, com o passar do tempo, que o GATT evoluiu gradativamente para um 

sistema cada vez mais jurisdicionalizado, ainda que nesta evolução tenha recebido 

críticas de todos quantos viam vantagens nos métodos de natureza diplomática. 

Críticos do modelo de adjudicação sublinham que ele fomenta o conflito no interior 

da organização em prejuízo das soluções negociadas, para que as partes logrem 

alcançar seus objetivos. [...] O efeito nocivo do legalismo contaminaria o ambiente 

                                                           
O ‘adensamento de juridicidade’ contido no ESC constitui, na realidade, uma obrigação de resultado, previsto nas 

normas de organização da OMC. É por isso que o ‘adensamento de juridicidade’ proveniente da aplicação do ESC 

é uma medida de construção da confiança (confidence building measure), voltada para resultados, tutelando a 

segurança e previsibilidade do sistema multilateral do comércio.” (LAFER, 1998, p. 31-32). 
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diplomático e ameaçaria deteriorar as relações econômicas com o endurecimento das 

posições defendidas pelas partes. Davey opina que é possível avaliar as causas 

usualmente apontadas como ‘envenenamento’ da atmosfera negociadora. 

Os oponentes do legalismo sugerem, em primeiro lugar, que a publicidade peculiar 

aos modos formais de solução de controvérsias dificulta o acordo, ao tornar conhecida 

a acusação de que o demandado violou a regra. A publicidade das posições assumidas 

eleva o grau de intransigência na medida em que a modificação da postura que o 

Estado inicialmente sustentou pode ser interpretada como um sinal de recuo, em 

consonância com o pedido formulado pelo demandante. Sob esse aspecto, a solução 

do conflito não se realiza porque nenhuma das partes quer ser vista como perdedora 

ao abdicar das reivindicações originalmente apresentadas. Davey contesta este 

argumento ao declarar que as controvérsias comerciais não são secretas. [...] Alegam, 

em segundo lugar, que a mera proposição de uma demanda é, em si mesma, um ato 

contencioso, suscetível de prejudicar o bom andamento das relações entre os 

litigantes. [...] Realçam, em terceiro lugar, que o demandado tende a propor outras 

reclamações contra o demandante, baseadas em motivos diferentes, fato que aumenta 

o número de controvérsias que o sistema deve necessariamente resolver. (AMARAL 

JÚNIOR, 2008, pp. 96-97) 

 

  Welber Barral, explicou que a existência de um modelo misto que permite às partes, 

tanto a possibilidade de encontrar uma solução mutuamente satisfatória pela negociação, quanto 

a oportunidade de uma decisão vinculante, é uma grande vantagem para o sistema.  

 

Este caráter oscilante entre legalismo e foro negocial suscita muitas incompreensões 

entre os críticos da OMC, para quem o reforço do caráter jurídico poderia garantir 

maior justiça na solução das controvérsias internacionais. Entretanto, há que se 

observar que a própria evolução do sistema de solução de controvérsias no comércio 

internacional sempre foi matizada por extremo pragmatismo, e foi isto, 

provavelmente, que garantiu a evolução dos mecanismos utilizados e sua atual 

credibilidade, sendo o mais utilizado entre os tribunais internacionais. Se tivesse se 

baseado somente em considerações estritas de legalidade, provavelmente haveria 

menor percentual de cumprimento, pelo Membros, das decisões da OMC. (BARRAL 

2004, p 38)   

  

  Melhor seria um sistema que, ao invés de ter as características de um ou de outro, 

comportasse as possibilidades trazidas por ambos formatos. E é isso que o ESC faz. O sistema 

de solução de controvérsias da OMC, com sua natureza híbrida, faculta às partes a oportunidade 

de resolverem suas diferenças por meio de negociação, ao mesmo tempo em que assegura a 

possibilidade de – na falta de acordo – resolver o litígio por meio de uma prescrição definitiva 

e juridicamente vinculante. Esta estrutura inovadora e essa dinâmica complexa da OMC foram 

consequências de um aprendizado institucional histórico que tem se mostrado bastante útil e 

eficiente, como pode se observar tanto no número de casos resolvidos quanto no número de 

decisões efetivamente cumpridas. Para tanto, foi preciso que este processo de adensamento de 

juridicidade resultasse, inclusive, em uma estrutura jurisdicional.  

  O órgão responsável pela função jurisdicional é o principal órgão de funcionamento 

regular da OMC: o Conselho Geral. O Acordo Constitutivo da OMC atribui ao Conselho Geral 
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competências gerais, típicas de uma assembleia geral de uma organização internacional. 

Entretanto, também, atribui ao Conselho competências específicas de um determinado tipo de 

função relacionada ao sistema de solução de controvérsias que tradicionalmente é atribuída a 

um órgão com a estrutura de um tribunal, e não a de uma assembleia. Ao exercer estas 

competências, o Conselho age, formalmente, na qualidade de “Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC”: “O Conselho Geral se reunirá quando couber para desempenhar as 

funções do Órgão de Solução de Controvérsias estabelecido no Entendimento sobre Solução de 

Controvérsias”. Todavia, mesmo quando atua enquanto Órgão de Solução de Controvérsias, o 

Conselho Geral não deixa de ser uma grande assembleia composta pelos representantes dos 164 

Estados membros da OMC. (Acordo Constitutivo da OMC: Art. IV.3). Obviamente, uma 

assembleia não tem o perfil de órgão mais adequado para executar o tipo de análise criteriosa e 

imparcial que se exige em um procedimento jurisdicional. A estrutura de uma assembleia tem 

a função de servir para promover debates e articulações de caráter político. Não seria razoável 

esperar que 164 diplomatas fizessem uma análise isenta e qualificada de todos os detalhes 

jurídicos e econômicos de uma controvérsia comercial. O mais provável é que os representantes 

dos países membros se posicionassem politicamente em relação aos interesses em jogo e às 

partes na controvérsia. O posicionamento seria baseado em alianças e conjunturas e não nos 

fatos e nas normas. Um sistema que fosse assim tão excessivamente permeável a tensões 

políticas definitivamente não atenderia aos requisitos exigidos pela OMC. Por isso, a solução 

de controvérsias exige um aparato institucional no qual o procedimento contraditório pelo qual 

as partes produziriam seus argumentos, provas e pedidos fosse conduzido por especialistas não 

vinculados aos jogos de interesses estratégicos entre os Estados membros da OMC e aptos a 

executarem uma análise qualificada da problemática jurídico-econômica da controvérsia. Nesse 

sentido, o Conselho Geral/Órgão de Solução de Controvérsias delega a responsabilidade pela 

condução do processo e pela análise jurídica aos “grupos especiais” (“painéis”)173 e ao Órgão 

de Apelação174. Estes órgãos conduzem procedimentos contraditórios através dos quais as 

partes podem defender seus interesses a partir de fundamentos jurídicos. Nestes termos, o 

Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias estabelece 

que, quando o Conselho Geral estiver desempenhando as funções do Órgão de Solução de 

                                                           
173 Em inglês: “panel”; Em espanhol: “grupos especiales”; Em francês: “groupe spécial”. Em português, a versão 

oficial usa a expressão “grupo especial”. Mas, esta nomenclatura é muito menos utilizada pelos diplomatas, juristas 

e acadêmicos do que a versão aportuguesada “painel”. Como este é o termo mais usado pelo público a quem esta 

tese se destina, usaremos “painel” em lugar de “grupo especial”, exceto em citações de texto legal do direito da 

OMC. 
174 O Órgão de Apelação é composto por 7 integrantes nomeados para mandato de quatro anos, renovável, três dos 

quais atuarão em cada caso.  
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Controvérsias, ele terá competência para: “[...] estabelecer grupos especiais [painéis], acatar 

relatórios dos grupos especiais e do Órgão de Apelação, supervisionar a aplicação das decisões 

e recomendações e autorizar a suspensão de concessões e de outras obrigações determinadas 

pelos acordos abrangidos.” (ESC, art. 2 §1.). Portanto, os painéis e o Órgão de Apelação ajudam 

o Órgão de Solução de Controvérsias a desempenhar sua função ao prover uma análise jurídica 

objetiva, fundamentada e politicamente neutra, que permite ao OSC exercer sua função de 

maneira satisfatória, minimizando-se os riscos da temida politização dos julgamentos. Este 

papel, formalmente auxiliar, mas materialmente fundamental, dos painéis e do Órgão de 

Apelação é regido pelo ESC: 

 

Art. 11. A função de um grupo especial é auxiliar o OSC a desempenhar as 

obrigações que lhe são atribuídas por este Entendimento e pelos acordos abrangidos. 

Consequentemente, um grupo especial deverá fazer uma avaliação objetiva do 

assunto que lhe seja submetido, incluindo uma avaliação objetiva dos fatos, da 

aplicabilidade e concordância com os acordos abrangidos pertinentes, e formular 

conclusões que auxiliem o OSC a fazer recomendações ou emitir decisões previstas 

nos acordos abrangidos. Os grupos especiais deverão regularmente realizar consultas 

com as partes envolvidas na controvérsia e propiciar-lhes oportunidade para 

encontrar solução mutuamente satisfatória. [...] 

Art. 17, §6. A apelação deverá limitar-se às questões de direito tratadas pelo relatório 

do grupo especial e às interpretações jurídicas por ele formuladas. (Grifo nosso) 

 

  Após analisar os fatos, as normas, as reclamações, os pedidos, os argumentos e as 

provas, estes órgãos elaboram um relatório, devidamente fundamentada no direito da OMC, 

com suas conclusões sobre os direitos e deveres relacionados à controvérsia. Estes relatórios – 

elaborados sob o maior rigor técnico a partir de um procedimento contraditório com o devido 

processo legal e igualdade de oportunidade de defesa entre as partes – como um procedimento 

jurisdicional deve ser – são submetidos ao Órgão de Solução de Controvérsias, que só então 

adota uma decisão sobre a controvérsia, seja acatando o relatório com suas conclusões, ou 

rejeitando o relatório. Portanto, os painéis e Órgão de Apelação fazem, através dos seus 

relatórios, recomendações ao OSC quando identificam que há algum tipo de inconsistência 

entre a conduta das partes e suas obrigações perante o direito da OMC.  

 

ESC, Art. 19§1. Quando um grupo especial ou o órgão de Apelação concluir que uma 

medida é incompatível com um acordo abrangido, deverá recomendar que o 

Membro interessado torne a medida compatível com o acordo. Além de suas 

recomendações, o grupo especial ou o órgão de Apelação poderá sugerir a maneira 

pela qual o Membro interessado poderá implementar as recomendações. (Grifo nosso) 
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  É muito importante esclarecer que a competência para a análise é dos painéis e do Órgão 

de Apelação. Todavia, eles só produzem um relatório, um parecer, um laudo técnico que não é 

– por si só – juridicamente vinculante. Nesta etapa do processo, tratam-se apenas de suas 

conclusões sobre os fatos, direitos e obrigações relacionadas à controvérsia e, eventualmente, 

recomendações ao Órgão de Solução de Controvérsias sobre a melhor forma de resolver o 

conflito. Estes relatórios são submetidos ao Órgão de Solução de Controvérsias que é – este sim 

– o organismo dotado da competência jurisdicional para resolver a controvérsia através da 

prescrição de uma solução. Se o relatório do painel e/ou Órgão de Apelação atesta haver uma 

violação das normas da OMC por uma das partes e se este relatório for aprovado/adotado pelo 

Órgão de Solução de Controvérsias, então, e somente então, a adoção deste relatório pelo OSC 

fará surgir uma obrigação jurídica para que o país “condenado”175modifique as medidas internas 

julgadas como inconsistentes com normas da OMC. Guardadas as devidas proporções, a relação 

entre os relatórios e a decisão no sistema de solução de controvérsias da OMC e comparável à 

relação entre o resultado de um exame de DNA e uma sentença judicial que decide uma ação 

de paternidade. O laboratório que realiza o exame de DNA não tem autoridade sobre o réu da 

ação. Quem detém esta autoridade é o juiz. O laudo que explica o resultado do exame não 

“condena” o réu. Este laudo tem valor meramente informacional. Ele subsidia o julgamento 

auxiliando o juiz a fundamentar tecnicamente sua decisão. Neste sentido, o papel do painel e 

do Órgão de Apelação é comparável ao de um perito nomeado por um juiz para esclarecer uma 

questão relevante em um julgamento. Portanto, o ESC não atribui aos painéis ou ao Órgão de 

Apelação a competência jurisdicional da OMC, e sim ao Conselho Geral, desempenhando as 

funções de Órgão de Solução de Controvérsia. É ele que produz a decisão jurisdicional 

juridicamente vinculante que caracteriza um modo jurisdicional de solução de controvérsias, 

conforme estudado no capítulo 3. Amaral Júnior explica bem esta dupla vertente política e 

jurídica: 

 

Enquanto os painéis e o Órgão de Apelação devem analisar as pretensões deduzidas 

sobre o prisma jurídico, o Órgão de Solução de Controvérsias, de cunho 

essencialmente político, reúne todos os membros da OMC para exercício da função 

de administrar o sistema e tomar decisões juridicamente obrigatórias. (AMARAL 

JÚNIOR, 2008, p. 106) 

 

  De acordo com o ESC, somente compete ao Órgão de Solução de Controvérsias – e não 

a nenhum outro órgão, pessoa ou país – julgar as situações que envolvam uma controvérsia 

                                                           
175 O direito da OMC não trabalha com este termo, mas nós o utilizamos aqui por razões didáticas. 
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sobre o cumprimento ou não do direito da OMC e determinar se uma medida nacional é ou não 

lícita à luz do direito da OMC: 

 

ESC, Art. 23.2 [...]  os Membros deverão: a) não fazer determinação de que tenha 

ocorrido infração, de que benefícios tenham sido anulados ou prejudicados ou de que 

o cumprimento de quaisquer dos objetivos de um acordo abrangido tenha sido 

dificultado, salvo através do exercício da solução de controvérsias segundo as normas 

e procedimentos do presente Entendimento, e deverão fazer tal determinação 

consoante as conclusões contidas no relatório do grupo especial ou do órgão de 

Apelação adotado pelo OSC ou em um laudo arbitral elaborado segundo este 

Entendimento; 

 

  Portanto, compete ao Órgão de Solução de Controvérsias determinar se uma conduta é 

lícita ou não ao passo que compete aos painéis e ao Órgão de Apelação recomendar uma 

maneira pela qual se poderia resolver problema. Neste caso, não se estaria obrigado a corrigir 

a medida ilícita da forma específica indicada no relatório. Trata-se apenas da proposição de 

uma alternativa viável para sanar a irregularidade identificada na medida condenada. É preciso 

ficar alerta porque a maneira pela qual a palavra recomendação aparece no texto do Acordo 

Constitutivo e no ESC deixa a impressão de que o OSC faz apenas recomendações, não 

vinculantes, como se fosse somente uma opinião. No entanto, opcional é apenas o modo de 

resolver o problema. Se uma medida nacional foi considerada ilícita pelo órgão que tem 

competência para isso, então surge para o Estado-membro condenado o dever jurídico de tomar 

as ações necessárias para mudar o que precisar ser mudado para resolver o problema da 

ilicitude. Isso não é uma opção. Do ponto de vista jurídico, a manutenção da conduta ilícita não 

é opcional. Se ela for verificada deverá ser corrigida. E, se a controvérsia não for resolvida, o 

Órgão de Solução de Controvérsias pode autorizar a imposição de sanções econômicas. Neste 

sentido, quando o OSC adota um relatório que concluiu que houve violação do direito da OMC, 

então a decisão que aprovou o relatório resulta no surgimento de uma obrigação jurídica de 

operar mudanças no seu plano interno. Na próxima seção analisaremos a dinâmica processual 

pela qual as controvérsias comerciais são resolvidas são resolvidas na OMC.  
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4 O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DA OMC 

 

Imagem 13 – Cena de “Tempos Modernos” (1936)  

 
Fonte: CHAPLIN, 1936. 

 

“The first thing we do, let's kill all the lawyers” 

William Shakespeare, em Henrique IV, Parte 2. 

 

  Os diversos atores estatais, agentes transnacionais e indivíduos que exercitaram 

“network-making power” (CASTELLS, 2011) para criar esta organização interestatal 

estabeleceram uma estrutura jurídica-institucional dotada de normas, competências, poderes e 

procedimentos que servem como standards de organização da cooperação internacional.  Dentre 

as competências que foram atribuídas à OMC, está a de resolver certos tipos de controvérsias 

entre os seus Estados membros.176 Esta é uma temática estruturante da nossa tese. Por isso, este 

capítulo irá estabelecer alguns conceitos operacionais importantes para o nosso trabalho, tais 

como: ‘controvérsia’, ‘jurisdição’, ‘jurisprudência’ (4.1) A partir daí, podemos estudar o quadro 

dos modos pacíficos de solução de controvérsias (4.2) para podermos entender as características 

muito peculiares do sistema de solução de controvérsias da OMC (4.3). 

 

 

                                                           
176 Acordo Constitutivo da OMC. Artigo III.3. A OMC administrará o entendimento relativo às normas e 

procedimentos que regem a solução de controvérsias (denominado a seguir ‘Entendimento sobre Solução de 

controvérsias’ ou ‘ESC’) que figura no Anexo 2 do presente Acordo. 
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4.1 A noção de controvérsia no Direito Internacional e no Direito da OMC 

 

 Lidar com ‘jurisprudência’ significa lidar com um conjunto de controvérsias. Mais 

especificamente, lidar com a jurisprudência significa lidar um certo tipo de controvérsia 

considerada sob um determinado ponto de vista jurídico dentro de um delimitado arranjo 

jurisdicional. Por isso, a maneira como trabalharemos com o termo ‘controvérsia internacional’ 

é muito mais criteriosa e específica do que o uso genérico que comumente vemos na mídia não 

especializada. A redação jornalística costuma chamar de ‘controvérsia’, situações que vão de 

simples diferenças de opinião sobre um determinado episódio, reprovação sobre uma certa 

conduta, ou mal-estar diplomático causado por algum incidente, voluntário ou não. 

Controvérsia, neste sentido, é pensada em termos de ‘polêmica’. Nesta mesma linha, podemos 

dizer que a mídia jornalística costuma chamar de ‘conflito uma situação que atingiu um nível 

de violência marcado pelo uso de força armada. Conflito, neste sentido, é pensado em termos 

de combate militar. Não custa esclarecer que, na OMC, os conflitos são resolvidos sem que haja 

uso da força militar, rompimento de relações diplomáticas, ou mesmo o tensionamento grave 

entre os países envolvidos. Aqui, as controvérsias são pontuais, resolvidas caso-a-caso sem que 

isso configure uma situação de ‘guerra comercial’. Independentemente dos usos da mídia, nosso 

trabalho exige maior rigor terminológico e clareza conceitual.  

  As controvérsias que analisaremos aqui, portanto, ocorrem em um contexto em que a 

interdependência e a cooperação entre os países é tão forte, que os Estados decidiriam 

estabelecer um arranjo jurídico extremamente sofisticado para o plano internacional, que 

contém, não apenas uma estrutura institucional, mas também um farto acervo normativo 

material e processual e até mesmo uma instância jurisdicional especificamente concebida para 

resolução de um certo tipo de controvérsias. Ou seja, os conflitos que estudaremos foram 

acomodados dentro de uma abordagem jurídica, pela qual pode-se analisar e julgar o 

comportamento das partes em relação a determinada prescrição normativa relacionada ao 

direito da OMC. Vale destacar que há inúmeras outras situações em que há, de fato, conflitos 

entre os Estados membros da OMC sobre questões pertinentes à OMC e que, no entanto, não 

são formalmente submetidos ao seu sistema de solução de controvérsias. Todavia, nosso objeto 

de estudo nos impõe este imperativo metodológico de trabalhar somente com o tipo de 

controvérsia que foi formalmente protocolada junto à OMC. Esta abordagem pela perspectiva 

jurídica excluí do universo de casos estudados todas as outras diversas controvérsias comerciais 

internacionais que de fato ocorreram, mas que não foram oficialmente submetidas ao Órgão de 

Solução de Controvérsias da OMC.  
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  Portanto, a troca de críticas feitas em público, reclamações recíprocas, sustentação 

política de pontos de vista antagônicos sobre um determinado assunto e outros atritos 

diplomáticos podem até revelar a existência de um conflito de interesses entre sujeitos de direito 

internacional. Todavia, isso não é suficiente, por si só, para configurar uma controvérsia, 

propriamente dita, em sua acepção jurídica de acordo com o direito internacional e, ainda mais 

especificamente, de acordo com o direito da OMC. Mesmo se for considerada uma controvérsia 

internacional sob o ponto de visto econômico ou geopolítico, isso não bastaria para que fosse 

considerada uma controvérsia relevante para os propósitos investigativos e para os 

procedimentos metodológicos previstos para esta tese. Uma controvérsia na OMC precisa ser 

formalizada através do protocolo de um documento que instaura um procedimento oficial de 

solução de controvérsias.  

  A delimitação do universo de casos estudados ao universo daquelas que foram 

formalmente submetidas ao sistema de solução de controvérsias da OMC, por um lado, limita 

nossa análise aos conflitos que foram apresentados enquanto uma disputa de caráter jurídico, 

mas, por outro lado, ela nos permite empreender um tratamento metodológico comum às 

controvérsias. O internacionalista alemão Friedrich Kratochwil177, com seu clássico: “Rules, 

Norms, And Decisions On The Conditions Of Practical And Legal Reasoning In International 

Relations And Domestic Affairs”, publicado em 1989, ajudou a justificar porque seria válido e 

útil trabalhar com a abordagem jurídica, inclusive no que se refere à solução de controvérsias, 

uma vez que, apesar de  o direito à vezes criar as condições para o surgimento de conflitos, ele 

também estabelece as bases sobre as quais estes conflitos podem ser resolvidos: 

 

Pelo contrário, nós entendemos que as normas, não apenas transformam os conflitos 

ao prover soluções padronizadas que as partes podem utilizar se quiserem, como 

também ao estruturar o antagonismo entre as partes e regular a proteção de seus 

respectivos interesses. (KRATOCHWIL, 1989, p. 181, tradução nossa).178 

 

  Para Kratochwil, a ordem jurídica internacional “[…] informa aos respectivos 

tomadores de decisões sobre a natureza da interação e determina quem é um ator; ela estabelece 

o leque de objetivos admissíveis que os atores podem perseguir; ela especifica os passos 

necessários para assegurar a validade de seus atos oficiais e estabelece os pesos e prioridades 

                                                           
177 Maria de Lourdes Albertini Quaglia fez uma interessante aplicação da obra de Kratochwil ao estudo de 

controvérsias na OMC em sua tese de doutorado em 2011: “Consistência e validade das decisões do sistema de 

solução de controvérsias da OMC relativas ao direito ambiental e sua jurisdição.” 
178 “Conversely, we see that norms not only transform conflicts by providing "standard" solutions which the parties 

can utilize if they so desire, but also structure the antagonism between the parties and regulate the pursuit of their 

respective interests.” (KRATOCHWIL, 1989, p. 181). 
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dentre diferentes reivindicações”. (KRATOCHWIL, 1989, p. 251).179 Em “The Law and 

Politics of International Regime Conflict”, Dirk Pulkowski (2014) mostrou como o direito 

internacional pode servir como uma “gramática” capaz traduzir diferentes discursos sociais e 

conectar interlocutores em diferentes regimes internacionais.180 Nesta obra, Pulkowski explicou 

como o discurso jurídico, enquanto forma de ação comunicativa, possibilita uma forma de 

justificação racional da validade de certas condutas:  

 

O direito constitui uma importante forma de ação comunicativa. Ele provê um sistema 

discursivo que permite aos atores desafiarem e justificarem pretensões de validade de 

acordo com certas regras básicas. Os discursos jurídicos são caracteristicamente 

relacionados a questões práticas – isto é, as questões são discutidas com uma 

pretensão de correção. A pretensão de correção de discursos jurídicos é peculiar: 

participantes de discursos jurídicos não alegam que uma proposição é moralmente 

correta ou razoável, enquanto tal; eles fazem a alegação mais limitada de que uma 

proposição normativa pode ser racionalmente justificada no contexto de uma ordem 

jurídica válida. (PULKOWSKI, 2014, p. 240, tradução nossa).
181 

 

  Portanto, apesar de o direito internacional ter uma especificidade dentro do universo 

jurídico pela qual uma formulação normativa, às vezes, é feita de forma deliberadamente 

ambígua para que se possa superar um impasse (‘ambiguidade deliberada’ ou ‘ambiguidade 

propositiva’), em geral, uma abordagem jurídica nos permite simplificar os termos e condições 

com os quais a controvérsia será resolvida: 

 

Acima de tudo, as regras do discurso jurídico limitam o alcance dos argumentos 

admissíveis ao compelir os participantes a formalizar seus argumentos em termos 

previsíveis, jogando com uma quantidade limitada de conceitos jurídicos. 

Dependendo do sistema jurídico, tais conceitos podem incluir noções de 

acordo/consentimento, quebra/violação, responsabilidade objetiva/subjetiva; 

falta/negligência, impedimento/aquiescência, atribuição/delegação, etc. Ao longo do 

treinamento jurídico, advogados apreendem a relacionar estes conceitos uns aos 

                                                           
179 “It informs the respective decision-makers about the nature of the interaction and determines who is an actor; 

it sets the range of permissible goals which the actors can pursue; it specifies the steps necessary to insure the 

validity of their official acts and assigns weight and priority to different claims.” (KRATOCHWIL, 1989, p. 251). 
180 “In other words, the shared discourse rules of international law keep different regimes communicatively 

compatible among one another.[…] What decision-makers in various subject-matter specific regimes have in 

common is not so much a canon of supreme values or a commonly recognized hierarchy of norms. Rather, it is the 

common grammar of international law that enables decision–makers to situate their regime in relation to other 

international regimes. Thus, international law provides a language for justificatory discourse across regimes 

boundaries. […] international law is also capable of translating different social discourses into common terms. 

While some of international law’s norms reflect the idiosyncratic policies of particular issue regimes, international 

law has also proven quite capable of connecting interlocutors in different international regimes with one another.” 

(PULKOWSKI, 2014, pp. 239-240). 
181 “Law constitutes an important form of communicative action. It provides a discursive system that permits actors 

to challenge and justify validity claims in accordance with certain ground rules. Characteristically, legal 

discourses concern practical questions – that is, questions are discussed with a claim to rightness.  The claim to 

rightness of legal discourses is a peculiar one: participants in legal discourses do not claim that a proposition is 

morally right or reasonable as such; they make the more limited claim that a normative proposition can rationally 

be justified within the context of a valid legal order.” (PULKOWSKI, 2014, p. 240). 
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outros em estratégias argumentativas pré-formatadas, baseando-se na verbalização, 

precedentes, categorias sistêmicas e história legislativa. Ainda que seja impossível 

escrever a gramática completa da prática jurídica de um determinado período, é, 

apesar de tudo, possível distinguir certas ‘regras de argumentação jurídica’, ‘formas 

de argumentos’ ou reconhecer ‘elementos de concretização da norma’ e ‘construção 

da norma. (PULKOWSKI, 2014, p. 243, tradução nossa).182 

 

  E o que seria uma controvérsia sob um ponto de vista da teoria do Direito Internacional? 

O jurista espanhol António Brotóns chamou a atenção para o fato de que foi necessário definir 

o que seria uma controvérsia sempre que uma das partes negava a sua existência para escapar 

das consequências da adoção de um método de solução de controvérsias, especialmente se 

fossem jurisdicionais.183 Mesmo assim, por vezes, até definições estabelecidas por tribunais 

internacionais podem parecer insuficientemente precisas, como é o caso, em nosso 

entendimento, da famosa definição da Corte Permanente de Justiça Internacional no caso 

Mavromattis Palestine Concessions.184 A noção clássica de litígio vem da célebre síntese do 

jurista italiano Francesco Carnelutti, para quem trata-se de um conflito de interesses qualificado 

por uma pretensão resistida.185 J. G. Merrils também definiu uma controvérsia internacional a 

partir desta noção de “pretensão resistida”: “Uma controvérsia [internacional] pode ser definida 

como um desacordo específico relacionado à questão de fato, de direito ou de política no qual 

uma pretensão ou proclamação de uma parte encontra recusa, reconvenção ou negação da outra 

parte” (MERRILS, 1998, p. 1, tradução nossa,)186. Esta noção de ‘pretensão’ se refere à ideia 

                                                           
182 “Most importantly, the legal discourse rules limit the range of permissible arguments by compelling 

participants to formalize their arguments in predictable terms, playing with a limited reservoir of legal concepts. 

Depending on the legal system, such concepts may include notions of agreement/consent, breach/violation, 

liability/responsibility, fault/negligence, estoppel/acquiescence, attribution/agency, etc. In the course of legal 

training, lawyers learn to relate these concepts to one another in preformatted argumentative strategies, drawing 

on wording, precedent, systemic categories, and legislative history. While it is impossible to write down the 

complete grammar of legal practice at any given moment, certain ‘rules of legal reasoning’, ‘forms of argument’ 

or recognizes ‘elements of norm concretization, respectively, norm construction may nonetheless be 

distinguished.”(PULKOWSKI, 2014, p. 243) 
183“La Corte ha tenido oportunidad de detenerse en los elementos que comporta la noción de controversia cada 

vez que se ha enfrentado a la alegación de su inexistencia como excepción a la experimentación de métodos de 

arreglo convenidos de antemano, especialmente si son jurisdiccionales.”(BROTÓNS: 1997, p. 826) 
184 “No caso Mavrommatis Palestine Concessions de 1924, e depois no caso Lótus de 1927, a Corte Permanente 

de Justiça Internacional definiu controvérsia internacional (dispute) como um desacordo sobre uma questão de 

direito ou de fato, um conflito de interpretações legais ou de interesses entre dois sujeitos” (SHAW: 2003, p. 916, 

tradução nossa). 
185 “Quer dizer que o conflito atual supõe a prática de um ato por cada um dos sujeitos, os quais, ao praticá-lo, se 

tornam dois contendores: um deles pretende, e o outro resiste à pretensão. A ciência do direito processual submeteu 

este fenômeno a uma análise senão definitiva, pelo menos muito adiantada, e elaborou os conceitos da pretensão 

e da resistência, respectivamente como exigência da prevalência de um interesse próprio sobre um interesse alheio, 

e como oposição a tal exigência. Ao conflito de interesses, quando se efetiva com a pretensão ou com a resistência, 

poderia dar-se o nome de contenda, ou mesmo de controvérsia. Pareceu-me mais conveniente e adequado aos usos 

da linguagem o de lide” (CARNELUTTI, 1999, p.108 apud DUTRA, 2014, p. 41) 
186 “A dispute may be defined as a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a 

claim or assertion of one party is met with refusal, counter-claim or denial by another.”  
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de bilateralidade das regras de caráter dêontico do direito. Vemos aqui uma abordagem 

positivista pela qual se entende que o direito de um Estado estaria vinculado à existência de 

uma corresponde obrigação por parte de outro Estado. É neste sentido que o jus-filósofo 

austríaco Hans Kelsen explicou o caráter jurídico de um litígio: 

 

Um Estado tem um direito apenas quando o outro tiver uma correspondente 

obrigação; e há um litígio apenas quando um reclama ter um direito e ou outro Estado 

nega ter uma obrigação correspondente. O caráter jurídico do litígio depende da 

atitude das partes: quando uma parte justifica a sua reclamação e a outra rejeita essa 

reclamação fazendo referência ao Direito Internacional existente. (KELSEN, 2010, p. 

470) 

 

  Contudo, a definição que nos parece mais completa para os propósitos do nosso estudo 

seria a de Alberto do Amaral Júnior, para quem:  

 

A controvérsia consiste em um desacordo, na divergência de opiniões ou na oposição 

de pontos de vista entre dois ou mais sujeitos de direito. Trata-se de desavença sobre 

a materialidade de um fato, sobre a interpretação de uma regra ou a qualificação 

jurídica de um fato ou uma situação. O desacordo surge quando um Estado, ao exercer 

a faculdade de auto-interpretação, formula, implícita ou explicitamente pretensão a 

respeito de um objeto (questão fática ou jurídica), capaz de afetar, segundo novas 

interpretações ou qualificações jurídicas possíveis, os interesses de outro Estado, que 

poderá reagir de diversos modos. Ele concordará, se houver interesse, com a 

interpretação ou qualificação realizada, hipótese em que nenhuma controvérsia se 

delineia. Mas se o Estado contestar a pretensão com apoio numa interpretação 

diferente da regra, controvérsia será inevitável. A esta altura, as partes podem, 

mediante acordo, resolver o litígio ou decidir submetê-lo à apreciação de um terceiro 

jurídico, a quem incumbe aplicar o direito ao caso concreto. (AMARAL JÚNIOR, 

2008, pp. 59-60) 
 

  Brotóns nos ajudou a entender melhor esta linha conceitual decompondo-a em seus 

elementos estruturantes de natureza objetiva, subjetiva e formal: (1º) Um elemento de natureza 

objetiva, que consistiria na existência de um conflito de interesses agravado por uma oposição 

de teses jurídicas. Em nosso estudo, este conflito de interesses se dá na medida em que o 

governo de um Estado membro adota uma determinada medida que, por alguma razão lhe 

interessa, mas que supostamente causaria um dano (ou uma anulação de benefício) a um outro 

Estado membro que, assim, tem interesse na cessação do prejuízo causado pela medida. 

Considerando-se que o Estado prejudicado considere que a medida é ilícita â luz de alguma 

norma do direito da OMC ao passo que o autor da medida a considera lícita, temos um conflito 

de interesses e uma oposição de teses jurídicas; (2º) Um elemento de natureza subjetiva, que 
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consistiria no fato de este conflito se dar entre sujeitos de direito internacional.187 O sujeito de 

direito internacional em nossa investigação é o Estado membro da OMC que foi parte de um 

litígio nesta instituição. As controvérsias na OMC são entre Estados e não entre empresas (como 

muitos supuseram, por exemplo, no caso que a mídia se referiu como Embraer vs. Bombardier), 

nem tampouco entre empresa e Estado (como no caso do “vulture fund” NML Capital vs. 

República Argentina). É claro que por trás de cada Estado há uma série de empresas com 

interesses comerciais em jogo. Mas, do ponto de vista formal, apenas os Estados membros da 

OMC têm capacidade processual para atuar no seu sistema de solução de controvérsias; (3º) 

Um elemento de natureza formal, que consistiria na formalização da pretensão no plano 

internacional que – depois de rejeitada explicita ou implicitamente – motivaria o ajuizamento 

de uma ação perante um órgão jurisdicional internacional. A configuração de uma controvérsia 

precisaria ainda de uma exteriorização de caráter formal da pretensão resistida. O conflito de 

interesses, o desacordo e a oposição de pontos de vista tem que ser exteriorizado através de 

ações diplomáticas formais, que sejam perceptíveis pelas instituições do direito internacional 

de que a pretensão de uma parte enfrenta a oposição manifesta da outra: 

 

O juiz Fitzmaurice foi particularmente enfático em sua opinião individual no caso do 

Camarões Setentrional (1963) ao observar que para que exista uma controvérsia é 

preciso ‘que uma das partes formule ou tenha formulado, em virtude de uma ação, 

omissão ou comportamento presente ou passado uma queixa, pretensão ou protesto 

cuja validade esta impugna, rechaça ou nega, explícita ou implicitamente ao 

persistir com a ação, omissão ou comportamento contestado, não adotar a 

medida demandada ou não conceder a reparação desejada.” (BROTONS, 1997, 

p. 826, tradução nossa, grifos nossos) 188 
 

  Vimos, portanto, como a doutrina e jurisprudência do Direito Internacional 

compreendem a noção de ‘controvérsia’. A partir daí, podemos afunilar a nossa discussão para 

o enfoque mais específico das controvérsias no contexto relações internacionais no âmbito da 

OMC. No famoso Guide to Dispute Settlement, publicado pela própria OMC, Peter Gallager 

(2002) define controvérsia na OMC como sendo “uma diferença entre os governos de dois ou 

                                                           
187 Vale ressaltar que a noção de ‘sujeito de direito internacional’ no Direito Internacional é muito mais restritiva 

do que a de ‘ator’ em Relações Internacionais. Apesar de haver diferentes correntes doutrinárias com 

entendimentos mais ou menos abrangentes sobre quais seriam os sujeitos de direito internacional, entende-se por 

sujeitos de direito internacional aqueles que têm personalidade jurídica ativa e passiva, ou seja, que são criadores 

e destinatários diretos de normas de direito internacional. 
188 “El juez Fitzmaurice fue particularmente expresivo en su opinión individual en el asunto del Camerún 

septentrional (1963) al observar que para que exista una controversia es preciso ‘que una de las partes formule 

o haya formulado, a propósito de una acción, omisión o comportamiento presente o pasado de la otra, una queja, 

pretensión o protesta cuya validez ésta impugna, rechaza o niega, expresa o implícitamente al persistir en la 

acción, omisión o comportamiento incriminados, no adoptar la medida demandada o no conceder la reparación 

deseada”. (BROTONS, 1997, p. 826) 
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mais membros da OMC onde um membro reclama que ações, regulações ou políticas de outro 

estão prejudicando seus interesses”. (GALLAGHER, 2002. p. 12).189 Vale notar que esta 

definição é tão sucinta que sequer menciona a ideia de que os interesses do Estado que estaria 

se sentido prejudicado seriam amparados por uma pretensão jurídica, nem tampouco que esta 

diferença precisaria ser formalmente submetida ao sistema de solução de controvérsias da 

OMC. A imprecisão do conceito de Gallagher e a ausência de uma definição formal nos textos 

legais da OMC nos compeliram a esboçar os termos do que nós consideraríamos como uma 

definição operacional de ‘controvérsia’ para os propósitos da nossa pesquisa.  

  Portanto, o termo ‘controvérsia’190 na OMC, neste trabalho será utilizado como 

significando: a situação em que o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC – provocado por 

uma reclamação formal por parte de um Estado sobre uma determinada conduta de outro Estado 

que prejudicaria interesses que o Estado reclamante considera serem protegidos pelo direito da 

OMC – estabeleceu um procedimento contraditório no qual as partes teriam oportunidade de: 

(a) compreender melhor os fatores econômicos, políticos e jurídicos relacionados à 

controvérsia; (b) negociar uma solução mutuamente satisfatória; ou (c) submeter a questão da 

licitude da conduta questionada a um julgamento por parte da OMC (‘adjudication’).191  

  Nestes termos, as controvérsias estudadas em nossa pesquisa são formalmente 

configuradas dentro da estrutura jurídica-institucional da OMC. Em outras palavras, essas 

controvérsias ocorrem dentro da ‘jurisdição’ da OMC. Chamaremos aqui de ‘jurisdição da 

OMC’, a competência que esta instituição tem para resolver, com autoridade, conflitos que lhe 

sejam formalmente submetidos, seja através do reconhecimento institucional de um acordo 

entre as partes litigantes que resolva a controvérsia, seja através de uma decisão juridicamente 

vinculante adotada na conclusão de um procedimento contraditório e fundamentada em 

argumentos jurídicos. Quando analisamos um determinado conjunto de decisões proferidas por 

uma determinada autoridade jurisdicional – como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) no plano interno, ou a Corte Internacional de Justiça (CIJ), no plano internacional – nos 

referimos a este conjunto de decisões como ‘jurisprudência’. Dentro da estrutura institucional 

da OMC, a função de resolver as controvérsias, exercendo sua competência jurisdicional cabe 

                                                           
189 A WTO dispute is a difference between two or more Member governments of the WTO where one Member 

claims that the actions or regulations or policies of another are damaging its interests. (GALLAGHER, 2002. p. 

12). 
190 Termos como: ‘conflito’, ‘contencioso’, ‘litígio’, ‘disputa’ e ‘caso’, serão utilizados como sendo sinônimos de 

‘controvérsia’ em nosso trabalho. 
191 A tradução de ‘adjudication’ para ‘adjudicação’ é um pouco complicada pois – apesar de ser utilizado no 

sentido que empregamos aqui entre jusinternacionalistas, nos parece ser ainda muito mais associado a outros 

institutos do direito do que aquele ao qual nos referimos. Razão pela qual, preferimos manter o termo em inglês. 
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ao seu Órgão de Solução de Controvérsias.192 Por esta perspectiva, chamaremos de 

‘jurisprudência da OMC’ o conjunto de decisões proferidas ao longo do tempo pelo Órgão de 

Solução de Controvérsias homologando acordos entre Estados litigantes ou julgando a licitude 

de condutas questionadas perante o sistema de solução de controvérsias da OMC.  

  A jurisdição da OMC é bastante peculiar. Ela se vale de mecanismos dos mais diversos 

modos de solução de controvérsias internacionais. 193 Para entendermos o sistema de solução 

de controvérsias da OMC, precisamos conhecer um pouco dos modos pacíficos de solução de 

controvérsias, de modo geral. Este é o objeto da próxima seção.  

 

4.2 O sistema de solução de controvérsias da OMC no quadro dos modos pacíficos de 

solução de controvérsias internacionais 

 

  Economia, segurança, cultura, meio ambiente, energia, e tantos outros temas. Os 

Estados se relacionam em torno das mais variadas questões, nas mais variadas maneiras. 

Considerando a escassez de recursos e a insaciabilidade dos interesses, é compreensível que 

haja também os mais variados tipos de controvérsias. A existência de diferentes tipos de 

relações e de controvérsias propicia o desenvolvimento de diferentes tipos de mecanismo de 

solução de controvérsias. Nesta seção, faremos uma breve revisão sobre os principais modos 

pacíficos de solução de controvérsias internacionais na subseção 4.2.1, a fim de podermos 

estabelecer uma base para análise do mecanismo desenvolvido na OMC, cuja natureza peculiar 

e controversa será discutida na subseção 4.2.2.  

 

4.2.1. Os modos pacíficos de solução de controvérsias 

 

  O direito internacional pode não ser capaz de impedir que, eventualmente, surjam 

controvérsias internacionais. Entretanto, há um forte esforço normativo no sentido de se 

estabelecer networks de cooperação que estruturem formas pacíficas para solucionar as 

                                                           
192 Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos Sobre Solução de Controvérsias. Artigo 2.1 - Pelo presente 

Entendimento estabelece-se o Órgão de Solução de Controvérsias para aplicar as presentes normas e 

procedimentos e as disposições em matéria de consultas e solução de controvérsias dos acordos abrangidos, salvo 

disposição em contrário de um desses acordos. [...] 
193 “O caráter conciliador destes mecanismos tem representado um importante salto na história dos meios de 

resolução de conflitos internacionais, como pode-se ver no grande número de casos submetidos à OMC desde suas 

criação. Todavia, é importante estarmos atentos para suas limitações, algumas advindas do seu próprio sucesso 

como, por exemplo, o excesso de casos e a insuficiência da estrutura, outras do próprio sistema, a fim de buscarmos 

a criação de mecanismos pacíficos de solução de controvérsias atentos à realidade internacional e ao interesse e 

necessidade social da busca pela paz.” (LASMAR; RANGEL, 2004, p. 712). 
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controvérsias internacionais. Neste sentido, a primeira questão que o direito internacional 

regulou foi exatamente a obrigatoriedade de os Estados resolverem suas controvérsias 

pacificamente e a correspondente proibição do uso da força na solução de conflitos 

internacionais. Brotóns explicou que esta não seria uma obrigação de resultados e sim de 

comportamento.194 A Carta das Nações Unidas consagra como um princípio inscrito no seu 

artigo 2º que: 

 

Carta da Nações Unidas, Art. 2º [...] 

3. Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios 

pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça 

internacionais. 

4. Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o 

uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer 

Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das Nações Unidas. 

 

  Apesar de obrigar o uso de um modo pacífico de solução de controvérsias, a Carta da 

ONU não estimula a obrigatoriedade do uso de um determinado modo. Pelo contrária, ela elenca 

diversos métodos válidos para este fim, que podem ser escolhidas pelas partes em litígio: 

 

Carta das Nações Unidas, Artigo 33. As partes em uma controvérsia, que possa vir a 

constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, 

chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, 

arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou a 

qualquer outro meio pacífico à sua escolha. (Grifos nossos) 
 

  A existência de tantas formas distintas de se solucionar controvérsias internacionais é, 

por um lado, uma decorrência da diversidade de tipos de controvérsias que existem. Por outro 

lado, é desdobramento do desenvolvimento da própria sociedade internacional, que tem 

experimentado – especialmente nas últimas décadas – diversos processos sinérgicos como a 

multilateralização, a codificação, a institucionalização e a jurisdicionalização.195 Alberto do 

                                                           
194 “Ahora bien, las normas generales del DI no imponen a los Estados una obligación de resultado. […] la 

declaración de manila, tras compendiar los párrafos más felices de la declaración precedente, pone la guinda al 

expresar la actitud que han de asumir los Estados en el cumplimiento de esta obligación positiva: comportar-se 

de buena fe y con un espíritu de cooperación. Se trata entonces de una obligación de comportamiento cuyo 

incumplimiento constituirá, sí, un hecho ilícito generador de responsabilidad internacional; pero una obligación 

imperfecta al fin, bañada de genericidad en la medida que no ha cercenado la libertad tradicionalmente 

reconocida a los estados en la elección de los medios de arreglo, ahora – eso sí – sólo pacíficos.” (BROTÓNS: 

1997, pp. 828-829) 
195 “Tais mudanças se explicam, ao menos em parte, pelos seguintes fatores: (1) o aumento da densidade, do 

volume e da complexidade das normas internacionais requer instituições sofisticadas de solução de controvérsias 

para garantir o cumprimento dos novos tratados, bem como a elucidação do teor das suas disposições; (2) o maior 

empenho em relação à regra jurídica internacional em detrimento da diplomacia “Power-oriented” ; (3) o alívio 

das tensões internacionais que, no passado, tolheram o progresso dos procedimentos de adjudicação; (4) a 

experiência positiva de alguns tribunais, ilustrada pela corte de Justiça das Comunidades Europeias e pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos, motivou a criação de instituições similares; e (5) a inadequação da CIJ e outros 
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Amaral Júnior explicou quais foram os fatores que mais contribuíram para a evolução técnica 

dos modos pacíficos de solução de controvérsias internacionais:  

 

“A evolução dos meios de solução de controvérsias no direito internacional do 

segundo pós-guerra exibe cinco características principais: a jurisdicionalização, a 

universalização, a regionalização, a diferenciação e a heterogeneidade. A 

jurisdicionalização designa o formidável aumento das normas secundárias que 

instituem autoridades competentes para julgar os conflitos e aplicar o direito ao caso 

concreto. Esse fenômeno assinala a transição de um sistema simples, análogo à ordem 

jurídica primitiva, a um sistema complexo, constituído, na linguagem de Hart pelas 

normas primárias e pelas normas secundárias. Os sistemas complexos contêm as 

normas de mudança, que viabilizam a auto-reprodução do sistema normativo, e as 

normas de julgamento necessárias para impedir que a desobediência sistemática 

acarreta a ineficácia das normas primárias. A tendência de universalização da 

jurisdição surge coma competência recebida por certos tribunais para julgar 

controvérsias que não se confinam a uma área geográfica do globo. [...] Convém 

acrescentar ainda aos traços já enumerados, as notas de diferenciação e da 

heterogeneidade. A primeira concerne à necessidade de se criarem formas particulares 

de solução de controvérsias em áreas específicas do direito internacional, enquanto a 

segunda designa a diversidade dos modos de resolução de disputas que hoje existem, 

bem como os vários graus de institucionalização que exibem”. (AMARAL JÚNIOR, 

2008, p. 68). 

 

  A obrigação de sempre buscar uma solução pacífica para as controvérsias faz com que 

a impossibilidade de se resolver uma controvérsia através de um determinado mecanismo 

resulte no dever de continuar tentando através de algum outro modo pacífico. Nestes termos, 

se, por exemplo, uma negociação não resultar em uma solução mutuamente satisfatória, as 

partes devem buscar uma outra forma de equacionar a controvérsia, como através de uma 

mediação. Se a mediação também fracassar, as partes devem tentar outro mecanismo, como 

uma arbitragem. E assim por diante. Vale esclarecer que o direito internacional não estabelece 

– a priori –196qualquer tipo de sequenciamento entre as diversas modalidade de mecanismos de 

solução de controvérsias. Para o direito internacional, tampouco haveria qualquer tipo de 

hierarquia ou ranqueamento entre os diferentes modos de solução de controvérsias, que 

determinasse que algum método seja necessariamente melhor do que outro.197  

                                                           
tribunais preexistentes para tratar de vários tipos de disputa, particularmente aquelas que envolvem problemas que 

demandam grande especialização ou que serão mais bem resolvidas no plano regional. É digna de nota, também, 

a possibilidade que se oferece, em várias hipóteses, de ativação unilateral dos órgãos jurisdicionais, por parte do 

Estado ou dos atores não estatais, fato que lembra o funcionamento de instrumentos similares do direito interno”. 

(AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 69). 
196 Nada impede que as partes estabeleçam em um tratado algum tipo de sequenciamento processual. Mas, neste 

caso, não seria uma determinação a priori e sim o resultado de um acordo entre as partes.  
197“There would appear, therefore, to be no inherent hierarchy with respect to the methods specified and no 

specific method required in any given situation. States have a free choice as to the mechanisms adopted for settling 

their disputes. This approach is also taken in a number of regional instruments, including the American Treaty  on 

Pacific Settlement (Pact of Bogotá), 1948 of the Organisation of American States.” (SHAW: 2003, p. 918, grifo 

nosso). 
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  Assim, os Estados que são partes em uma controvérsia têm o direito de escolherem – 

em comum acordo – qual mecanismo, dentre tantas opções, eles irão utilizar para resolver 

aquela controvérsia. Esta escolha cabe aos Estados. O princípio da igualdade soberana e a 

existência de diferentes formas de solução de controvérsias propiciaram a configuração do 

“Princípio da livre escolha dos meios de solução pacífica de controvérsias”. A Corte 

Permanente de Justiça Internacional já havia se manifestado no caso do Estatuto da Carélia 

Oriental em 1923 sobre este entendimento de que nenhum Estado pode ser obrigado a submeter 

suas controvérsias com outros Estados a um modo de solução pacífica de controvérsias ao qual 

ele não tenha consentido. E a própria Assembleia Geral  das Nações Unidas reconheceu que a 

escolha – consensual – deve ser feita tendo em vista o que seria mais adequado às circunstâncias 

e à natureza da disputa Em 1982, a Assembleia Geral da ONU adotou a resolução 37/10 que, 

embora não sendo juridicamente vinculante, interessa ao nosso trabalho na medida em que 

estabelece que: “Os conflitos internacionais devem ser resolvidos na base da igualdade soberana 

dos Estados e de acordo com o princípio da livre escolha dos meios, de acordo com as 

obrigações resultantes da Carta das Nações Unidas e dos princípios de justiça e do direito 

internacional” (ONU, 1982).198 

  O que faz com o que Estados em conflito, real o potencial, escolham um ou outro 

mecanismo de solução de controvérsias em um dado caso concreto é o contexto histórico em 

que ele ocorre e a vontade das partes de agir neste cenário. O modo mais adequado para 

solucionar cada controvérsia pode variar tanto quanto varia a própria natureza da disputa. 

Enquanto certos assuntos podem ser considerados importantes demais para serem decididos por 

elementos externos a um pais como em um modo jurisdicional outros podem ser melhor 

resolvidos por uma decisão técnica e vinculante proferida por uma terceira parte neutra.199  

  Portanto, face à existência de um conflito interacional, os países são obrigados pelo 

direito internacional a buscar um modo pacífico para solucionar esta controvérsia. Felizmente, 

                                                           
198 É importante ressaltar que os Estados podem lançar mão desta liberdade de escolha quando o conflito já está 

estabelecido, ou antes dele vir a acontecer: “As partes num litígio podem perder sua liberdade de escolha, mas 

somente na medida em que estão comprometidas antecipadamente, pela via convencional, a submeter-se a um 

procedimento determinado de resolução”. (DINH; DAILLER; PELLET: 1992, p. 722). Imagine-se, por exemplo, 

um tratado muito anterior à emergência de uma controvérsia no qual consta uma cláusula que estabelecesse 

compulsoriamente um modo específico de solução de controvérsias. Uma cláusula compromissória limita esta 

liberdade, mas não se pode esquecer que ela – assim como todo o tratado – foi aceito voluntária e soberanamente 

pelas partes que desejaram e aceitaram estas condições. Cite-se como exemplo um tratado que contenha uma 

cláusula compromissória que submeta quaisquer controvérsias à arbitragem ou à Corte internacional de Justiça. 
199“If the dispute is perceived to be one affecting vital interests, for example, the state would be less willing to 

submit the matter to binding third party settlement than if it were a more technical issue, while the existence of 

regional mechanisms will often be of political significance.” (SHAW: 2003, p. 917, grifo nosso). 
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há tantas modalidades de formas de se fazer isso que é necessário apresentar uma visão 

sistêmica destes mecanismos. É isso que esboçaremos na próxima subseção.  

 

4.2.1.1 Classificação dos modos pacíficos de solução de controvérsias 

 

  Havendo tantas formas diferentes de resolver controvérsias internacionais, a doutrina 

percebeu a utilidade de um quadro analítico que pudesse comparar estes mecanismos e 

classificá-los de acordo com suas características em categorias que aproximassem os 

semelhantes e apartassem os diferentes. A primeira tentação neste sentido é a de esboçar uma 

classificação quanto à natureza ‘jurídica’ ou ‘política’ da modalidade de solução de 

controvérsias. Uma abordagem simplista por esta perspectiva pode ser muito problemática. 

Como explicou Malcolm Shaw (2003), considerando-se que todo conflito tem uma dimensão 

política e a possibilidade de ser apresentado enquanto uma reinvindicação jurídica, é sempre 

muito difícil distinguir o que seria um conflito meramente ‘político’ do que seria um conflito 

propriamente ‘jurídico’. O que importa seria verificar a diferença entre os procedimentos – 

diplomáticos ou jurisdicionais – para se resolver estes problemas.200 Por isso, a classificação 

dominante é a pautada pelo critério da obrigatoriedade do cumprimento da decisão, que consiste 

em verificar a compulsoriedade ou não do cumprimento da decisão que emerge do sistema de 

solução de controvérsias adotado.201 Isto significa o entendimento segundo o qual é possível (e 

útil) classificar os vários mecanismos de solução de conflitos internacionais pela existência ou 

não de uma obrigação jurídica compulsória de cumprir a decisão emanada de cada tipo de 

mecanismo de solução de controvérsia. Kelsen explicou que o que faz um conflito ser 

considerado jurídico ou político não é o conflito, em si, e sim a natureza da solução que é dada 

ao conflito. Portanto, o que importa é saber se a solução resultante do mecanismo escolhido é 

de cumprimento obrigatório ou se é meramente sugestiva:  

                                                           
200“[…] any dispute will involve some political considerations and many overtly political disagreements may be 

resolved by judicial means. Whether any dispute is to be termed legal or political may well hinge upon the 

particular circumstances of the case, the views adopted by the relevant parties and the way in which they choose 

to characterise their differences. It is in reality extremely difficult to point to objective general criteria clearly 

differentiating the two. This does not, however, imply that there are not significant differences between the legal 

and political procedures available for resolving problems. For one thing, the strictly legal approach is dependent 

upon the provisions of the law as they stand at that point, irrespective of any reforming tendencies the particular 

court may have, while the political techniques of settlement are not so restricted. It is also not unusual for political 

and legal organs to deal with aspects of the same basic situation”.  (SHAW: 2003, pp. 916-917, grifos nossos). 
201“Basically the techniques of conflict management fall into two categories: diplomatic procedure and 

adjudication. The former involves an attempt to resolve differences either by contending parties themselves or 

with the aid of other entities by the use of the discussion and fact finding methods. Adjudication procedures involve 

the determination by a disinterested third party of the legal and factual issues involved, either by arbitration or by 

the decision of judicial organs.” (SHAW: 2003, p. 914) 
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O caráter jurídico ou político de um litígio não depende, como a doutrina tradicional 

parece supor, de sua natureza, ou seja, do sujeito a que o litígio refere, mas à natureza 

das normas a serem aplicadas na sua solução. Um conflito é litígio jurídico quando 

deve ser solucionado pela aplicação de normas jurídicas, isto é, pela aplicação do 

Direito existente. Um conflito é um litígio político – ou seja não jurídico – quando 

deve ser solucionado pela aplicação de outras normas – tais como os princípios da 

equidade, da justiça e similares.  (KELSEN: 2010, p. 469). 

 

  Assim, a doutrina chama de ‘jurisdicionais’, os mecanismos que resultam em uma 

decisão juridicamente vinculante, de cumprimento obrigatório, compulsório para as partes – 

cujo descumprimento já é por si um ato ilícito internacional.202 E a doutrina chama de ‘não-

jurisdicionais’, os mecanismos que resultam em uma solução meramente indicativa, sugestiva, 

opinativa, propositiva que tem valor diplomático, mas que não cria uma norma de natureza 

jurídica, e sim, apenas, um fato político – cujo descumprimento pode acarretar algum tipo de 

ônus geopolítico, mas que não implica violação do direito internacional, por si. Trata-se de uma 

proposta que poderia resolver o conflito se os Estados litigantes a aceitarem. É muito 

importante esclarecer que a ênfase que aqui damos ao aspecto da não-obrigatoriedade do 

cumprimento da proposta decorrente de um mecanismo não-jurisdicional não significa que 

estas propostas não sejam importantes. Como veremos, os modos não-jurisdicionais têm um 

espaço respeitável na história e na prática cotidiana das relações internacionais. Muitas vezes, 

as controvérsias internacionais são resolvidas por estes meios.  O quadro abaixo situa estes 

diversos mecanismos em suas respectivas categorias em um quadro analítico de forma a 

possibilitar uma compreensão panorâmica dos modos pacíficos de solução de controvérsias.  

 

Quadro 2 – Classificação dos modos pacíficos de solução de controvérsias 
 

 

Modos Não-

Jurisdicionais 

 

Meios 

Diplomáticos 

Negociação Direta / Consultas Diplomáticas 

Bons Ofícios 

Inquérito (Investigação) 

Mediação 

Conciliação 

Meio Político Procedimento político (não-jurisdicional) institucionalizado em 

uma organização internacional ou arranjo diplomático 

 

Modos 

Jurisdicionais 

Jurisdição 

Arbitral 

Arbitragem Direta 

Arbitragem Institucionalizada 

Jurisdição 

Permanente 

Tribunal com competência específica/especial ou geral/universal 

Instituição com competência jurisdicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  Passaremos agora a uma revisão superficial dos modos não-jurisdicionais, com o intuito 

de disponibilizar ao leitor uma base de comparação com os modos jurisdicionais e uma 

                                                           
202 O Institut De Droit International em sua Resolução de Grenoble de1922, definiu que: “Art. 1º  Todos os 

conflitos, quaisquer que sejam a origem e o caráter destes, são, em regra geral, e sob reservas a seguir indicadas, 

suscetíveis de solução judicial ou de solução arbitral.” (INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, 1922) 
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introdução a certos mecanismos que inspiraram determinadas facetas do sistema de solução de 

controvérsias da OMC.  

 

4.2.1.2 Meios Não-jurisdicionais de solução de controvérsias 

 

  É preciso precaver o leitor para a imprecisão terminológica que acabou se tornando 

dominante na doutrina. Os meios ditos “diplomáticos” contêm elementos políticos e os meios 

ditos “políticos” contêm elementos diplomáticos. Os diplomatas constroem a articulação 

política dos seus países e a política internacional é conduzida por diplomatas. Então, sob o 

ponto de vista terminológico, esta nomenclatura é precária. Entretanto, não podemos permitir 

que esta fragilidade nos impeça de ver que, para além dos rótulos, há uma distinção realmente 

relevante entre meios diplomáticos e políticos. Nos meios diplomáticos, os encaminhamentos 

para a solução de controvérsias têm – mesmo com a participação de um terceiro neutro – uma 

amplitude mais restrita às partes. No meio político, a controvérsia deixa de ser apenas um 

problema para as partes e passa a ser um problema para a organização internacional que 

internaliza a controvérsia e submete o seu equacionamento a um procedimento regulado e 

institucionalizado. Ou seja: os meios diplomáticos têm uma dinâmica bilateral essencialmente 

inter partes ao passo que o meio político tem uma dinâmica multilateral essencialmente 

institucionalizada e muito mais aberta à possibilidade de interferências por parte de terceiros 

não diretamente relacionados à controvérsia. Outra distinção relevante se encontra no nível de 

autonomia das partes quanto a sua submissão ao mecanismo de solução de controvérsias. Nos 

modos diplomáticos a vontade soberana de ambas as partes é absolutamente indispensável para 

se escolher qual será a modalidade e quais serão os termos em que ela se dará. Por exemplo: a 

escolha do local para bons ofícios, a do mediador e a da comissão de conciliação tem que ser 

feita de comum acordo entre as partes. Os Estados têm o poder e controle para determinar se 

haverá ou não a realização de qualquer uma dessas modalidades. Por outro lado, em se tratando 

de um modo político, as partes não têm o direito de impedir que uma organização internacional 

discuta uma controvérsia entre Estados membros que possa afetar a instituição. Imagine-se, por 

exemplo, se Índia e Paquistão estivem passando por tensões que poderiam desencadear em uma 

guerra nuclear. Neste caso, o Conselho de Segurança ou a Assembleia Geral da ONU poderia 

discutir esta controvérsia mesmo que as próprias partes litigantes não quisessem qualquer tipo 

de interferência externa. Os países litigantes não são juridicamente obrigados a acatar a solução 

eventualmente apresentada pela organização internacional. Porém, aqui eles não podem 
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impedir que este procedimento se inicie, como poderiam em todos os outros meios 

diplomáticos.  

  Dentro do gênero dos meios diplomáticos, encontramos espécies de mecanismos de 

solução de controvérsias bastantes distintas. O principal fator de diferenciação dentro deste 

gênero se refere à estrutura geométrica que cada mecanismo apresenta. Se projetássemos uma 

representação gráfica da estrutura de uma negociação direta, certamente visualizaríamos duas 

partes que se relacionam diretamente, sem intermediários como se houvesse uma linha reta 

entre elas. Por isso, chamamos a estrutura desse mecanismo de “linear”. Todos os outros meios 

– não apenas os diplomáticos, como também o político e os jurisdicionais– contam com a 

participação de um terceiro neutro, cujo papel, função e autoridade variam em cada modalidade. 

A presença deste terceiro neutro faz com que a expressão gráfica destas estruturas se assemelhe 

a um triângulo isósceles, e não mais a uma linha reta. O terceiro neutro se localiza ao mesmo 

tempo entre as partes e “acima”203 delas, no vértice superior central desta ilustração. Por isso, 

chamamos a estruturas destes mecanismos de “angular”.204 Uma estrutura linear permite às 

partes o máximo protagonismo e o máximo controle sobre que tipo de resultado poderá advir 

daquela forma de solução de controvérsias. Uma estrutura angular implica em algum grau de 

participação de um terceiro neutro que pode ter muito ou pouco poder sobre a maneira pela qual 

a controvérsia será resolvida. Quanto maior for o poder de um terceiro neutro sobre a solução 

da controvérsia, menor será o controle que as partes terão sobre qual e como será esta solução. 

No extremo oposto ao das negociações diretas estão as jurisdições judiciais. Aqui, as partes em 

um litígio podem participar intensamente de um julgamento, pleiteando com argumentos 

jurídicos e provas materiais. Contudo, as partes não controlam qual será a sentença do juiz e, 

mesmo assim são obrigados a acatá-la. A estrutura linear – e, em menor medida, as angulares 

não-jurisdicionais – possibilita soluções mutuamente vantajosas para ambas as partes (“win-

win situations”). Já uma estrutura angular jurisdicional, como um julgamento, não tem a 

flexibilidade de buscar soluções criativas que possam ser aceitas pelas partes como resoluções 

                                                           
203 É óbvio que, por definição, um Estado soberano não reconhece qualquer autoridade que pretenda lhe ser 

superior. A expressão “acima” utilizada aqui é meramente simbólica e se refere apenas ao papel do terceiro no 

contexto específico da solução da controvérsia que lhe foi submetida.  
204Se a razão de se classificar um determinado objeto de estudo é o de agrupar os elementos parecidos e separar os 

diferentes para efeito de facilitação do estudo, então pareceria útil uma subdivisão dos chamados modos 

diplomáticos. Afinal, a existência ou não de uma terceira parte desinteressada atuando diretamente na controvérsia 

seria razão suficiente para que se separasse em duas categorias diferentes o modo diplomático linear e os modos 

angulares. A justificativa para tal subdivisão não se assenta no formato geométrico da relação entre as partes e sim 

no fato de que a presença de uma terceira parte – ainda que “neutra” – faz muita diferença na correlação de poder 

de barganha entre as partes e na caracterização de cada modo de solução de controvérsia. Mas como este não é o 

entendimento doutrinário e nem tampouco o objeto de estudos desta tese, este tema foi levantado aqui apenas como 

uma observação pessoal.  
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justas e eficientes. A dinâmica judicial resulta em solução baseada em uma absolvição ou uma 

condenação. Ou seja, uma parte ganha e a outra perde (“winner-takes-all system”) de uma forma 

que pode não ser necessariamente a melhor para as partes ou para a sociedade internacional, 

em geral. Por isso, a opção pela estrutura linear da negociação geralmente reduz custos de 

transação e os riscos associados à impossibilidade de controle sobre o resultado da controvérsia. 

  Neste sentido, podemos ainda representar graficamente o nível de autoridade do terceiro 

neutro face às partes pelo grau de abertura deste ângulo. Um mediador, por exemplo, produz 

apenas uma sugestão, sem força vinculante. Isso poderia ser expresso com o terceiro apenas um 

pouco acima das partes. Ou seja, um ângulo muito aberto. Neste mesmo sentido, um juiz, que 

produz uma sentença juridicamente vinculante poderia ser retratado como estando muito acima 

das partes, no vértice de um ângulo muito fechado.  

  Apesar de não podermos escolher um meio como ‘melhor’ do que outros, é inegável 

que alguns são mais utilizados do que outros. A negociação direta205 é tentada em quase todas 

as controvérsias. É, geralmente, a primeira modalidade a ser usada. Muitas vezes ela continua 

sendo utilizada paralelamente a outras formas de solução de controvérsias. Isso se deve ao fato 

de que a negociação direta apresenta algumas vantagens muito importantes: flexibilidade, 

polivalência, discrição, celeridade, informalidade e simplicidade. Apesar de todas as suas 

virtudes, há casos difíceis de serem resolvidos pelas partes através de negociação direta. Em 

geral as dificuldades da negociação se referem a casos em que: (a) O objeto da disputa não pode 

ser adequadamente repartido; (b) A natureza da controvérsia não admite concessões ou o custo 

da concessão é maior do que o benefício esperado; e (c) A assimetria no poder de barganha das 

partes é tão grande que a parte mais poderosa se sente capaz de exigir da parte mais fraca 

concessões manifestamente abusivas.  

  Apesar de a negociação direta propiciar às partes a possibilidade de elas chegarem a 

soluções mutuamente satisfatórias, Jorge Lasmar e Leandro Rangel (2004) chamaram atenção 

para o fato de que muitas vezes os Estados perdem esta oportunidade por tratarem as 

controvérsias como um jogo de soma-zero:  

 

O fato de a solução do conflito ser tradicionalmente buscada mediante uma decisão 

imposta às partes (ou, no caso de negociações diretas, mediante uma decisão imposta 

à outra parte do seu ponto de vista – quando a autoridade provém das próprias partes), 

                                                           
205 O uso da expressão ‘negociação direta’ ou, mais precisamente, ‘consultas diplomáticas’ deve ser compreendido 

em sentido estrito. Os países estão negociando o tempo todo. ‘Negociação’ poderia significar praticamente 

qualquer interação política estrategicamente motivada. Mas, aqui, nos referimos a um, tipo muito específico de 

negociação que tem a função de resolver uma controvérsia pontualmente definida. Essas negociações são baseadas 

em um documento consensual estabelecendo os seus termos de referência, pretensões e fundamentos, e são 

conduzidas por negociadores com mandatos específicos e previamente determinados para este fim. 
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ou sejam o fato de a concepção tradicional se dar em torno de uma solução 

caracterizada como um jogo de soma zero vem impondo sérios limites à eficiência 

desse processo de negociação de conflitos. Acrescem-se a isso a abertura de novos 

canais transnacionais de interação no sistema internacional, a falta de consciência de 

que a solução efetiva, muitas vezes, somente pode ser alcançada através do diálogo 

entre litigantes envolvendo níveis temáticos diversos, a não-preocupação em se 

resolver os aspectos estruturais que originam o conflito e a prioridade que as partes 

conferem às relações de litígio frente aos interesses em outros níveis durante o 

processo negocial. (LASMAR; RANGEL, 2004, p. 702). 
 

  Nos casos em que não se chaga a uma solução mutuamente satisfatória por meio da 

negociação direta, as partes podem, de comum acordo, convidar uma pessoa neutra, da 

confiança de ambas as partes, sem interesse particular direto no objeto da controvérsia, para 

ajudá-las a encontrarem uma solução que elas não foram capazes de encontrar sozinhas. Este 

terceiro neutro pode desempenhar vários tipos de funções. É o papel que o terceiro neutro 

desempenha o que determina que modalidade de mecanismo de solução de controvérsia está 

sendo utilizada. 

  No caso dos bons ofícios, o terceiro neutro tem um papel muito singelo, porém útil. Às 

vezes dois países têm dificuldades para negociar uma solução para uma controvérsia porque 

cada um se recusa a se submeter ao território do outro para realizar as negociações. O governo 

do país que aceita se deslocar para o território do outro transparece estar em uma posição mais 

fragilizada do que o que celebra as negociações em seu próprio território. É como se o anfitrião 

estivesse em uma posição de superioridade face ao visitante, que estaria numa posição 

subalterna, como se fosse pedir alguma coisa. Neste contexto, quando uma controvérsia surge, 

ambas as partes resistem muito em aceitar se deslocarem ao território da outra. Isso faz com 

que, muitas vezes, as negociações não ocorram e assim a controvérsia não se resolve. Este 

problema é bastante comum, mas sua solução é muito simples. Chamamos de ‘bons ofícios’, 

uma situação em que um Estado que não faz parte da disputa oferece (ou as partes pedem que 

ele ofereça) o seu território para sediar as negociações entre as partes. Sendo um campo neutro, 

nenhuma das partes se indisporia em comparecer. O país que, através de seu chefe de Estado, 

oferece um campo neutro neste tipo de situação presta bons ofícios e, assim, proporciona as 

condições faltantes para que as partes pudessem celebrar consultas diplomáticas com vistas a 

solucionar a controvérsia. Ao se prestar bons ofícios, não se oferece, propriamente, uma solução 

para o conflito, em si. Os bons ofícios oferecem uma oportunidade para que uma outra forma 

de solução de controvérsias – a negociação direta – possa ser realizada. Ou seja, trata-se de uma 
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contribuição indireta, de caráter instrumental e que, no entanto, tem grande valia nos conflitos 

internacionais.206 

  Outras vezes, as partes não conseguem negociar porque elas divergem de maneira 

irreconciliável sobre determinados fatos pertinentes à controvérsia.  Cada parte sustenta uma 

versão dos fatos tão diferente da versão da outra parte que não é possível se estabelecer as bases 

de uma negociação. Para que seja possível se encontrar uma solução mutuamente satisfatória 

para a controvérsia é necessário que as partes compartilhem um entendimento minimamente 

comum sobre a própria controvérsia. Sem um consenso sobre esse mínimo denominador 

comum não há uma base de possibilidades sobre a qual as partes possam começar a negociar. 

Para resolver este tipo de problema, as próprias partes convidam, de comum acordo, uma 

pessoa, grupo ou instituição para promover uma análise da controvérsia de modo a ser capaz de 

esclarecer as divergências sobre a materialidade dos fatos. Como o terceiro neutro que irá 

conduzir este inquérito207 goza da confiança das partes, aquilo que ele afirmar sobre os fatos 

investigados será aceito pelas partes como sendo verdadeiro, independentemente do que cada 

parte havia alegado anteriormente. Ao esclarecer os fatos, o inquérito permite que as partes 

possam – a partir desses novos dados, reciprocamente aceitos como válidos – entabular 

negociações visando à solução da controvérsia. O inquérito não resulta em uma solução, 

propriamente dita, para a controvérsia. Mas, ele desobstrui o obstáculo que estava impedindo a 

realização de negociações diretas entre as partes.208 

  A primeira modalidade que efetivamente resulta na proposição de uma solução para 

controvérsia é a mediação. Trata-se de uma fórmula tão antiga, quanto universal, cujo uso 

transcende e antecede o domínio das relações internacionais. Na mediação as partes convidam 

uma pessoa209 com autoridade moral, habilidade diplomática, inteligência propositiva e com a 

confiança de ambos, para desempenhar um papel múltiplo: (1) Facilitar a comunicação entre as 

partes, servindo como um “tradutor” dos discursos diplomáticos das pretensões das partes; (2) 

                                                           
206 Para exemplos de bons ofícios, ver: Portugal na questão Christie entre Brasil e Reino Unido (1864); Estados 

Unidos na guerra entre Rússia e Japão (1905); Brasil na reconciliação entre Chile e Estados Unidos (1909); Brasil 

no caso Letícia entre Peru e Colômbia (1934). (ACCIOLY: 2009, p.403). 
207 O nome ‘inquérito’ é tecnicamente inadequado pois sugere um tipo de procedimento inquisitório que não 

corresponde ao que efetivamente é feito pelo terceiro neutro escolhido pelas partes. Seria mais preciso chamar este 

tipo de solução de “investigação”. Todavia, os tratados e a doutrina majoritária o chamam de “inquérito”, razão 

pela qual o reproduzimos aqui. 
208 Para exemplos de inquéritos, ver: O caso Tubantia entre Alemanha e Holanda (1922); O caso Red Crusader 

entre o Reino Unido e a Dinamarca (1961); 
209 É claro que a importância do mediador pode estar muito associada ao país que ele representa. Todavia, o 

mediador será sempre uma pessoa física, mesmo que seja o sumo pontífice, o chefe de Estado de um país ou o 

representante de uma instituição internacional. Muitas vezes o mediador é uma pessoa indicado por uma autoridade 

política e as pessoas se referem ao caso como se fosse uma mediação, por exemplo, de um país. Mas, em última 

análise sempre é preciso ter uma pessoa natural fazendo na prática o trabalho do mediador. 
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Identificar os parâmetros e as margens para um acordo mutuamente satisfatório para as partes; 

(3) Propor objetivamente as bases para um acordo.  É claro que, quanto maior for o prestígio 

do mediador, maior será o peso que terá da solução que ele propuser. Mesmo assim, a sua 

contribuição é tão somente uma sugestão pragmática, uma proposta bem embasada, uma 

recomendação qualificada que é respeitável, mas que não é juridicamente obrigatória. Por isso, 

se a recomendação não for acatada, isso pode até gerar algum ônus diplomático, mas, este 

descumprimento não configura, por si, um ato ilícito.210 

  Assim como a mediação, a conciliação também resulta, de fato, em uma proposta 

concreta para a solução da controvérsia. Entretanto, ao invés de ser apenas uma proposta feita 

por uma pessoa a partir de uma análise superficial, na conciliação, temos uma comissão de 

especialistas que estuda em profundidade o tema e apresenta uma solução densamente 

consubstanciada. J. G. Merrils define assim a Conciliação:  

 

Um método para a solução de controvérsias internacionais de qualquer natureza, pela 

as partes constituem uma Comissão, com base permanente ou ad hoc, que procede a 

um exame imparcial da disputa que procura definir os termos de um entendimento 

suscetível de ser aceito pelas partes ou que proporcione às partes a ajuda que elas lhe 

requisitar. (MERRILS, 1998, p. 62)  

 

  O nível de aprofundamento da análise na conciliação é comparável ao trabalho feito nas 

instâncias jurisdicionais. Todavia, enquanto o resultado do trabalho do tribunal é juridicamente 

vinculante, o da comissão de conciliação é meramente sugestivo, uma opinião qualificada. 

Apesar de trazer grande prestígio e fortalecer a posição da parte “vencedora” da disputa, 

entretanto parte “vencida” não é obrigada a acatar a solução proposta pela comissão de 

conciliação.211 

  Os modos diplomáticos foram concebidos pela perspectiva das partes em uma 

controvérsia. Todavia, há que se considerar que, muitas vezes, um conflito entre dois países 

pode afetar direta ou indiretamente muitos outros países que não são, propriamente, partes na 

                                                           
210 Para exemplos de mediação, ver: Inglaterra na disputa entre Brasil e Portugal pela independência (Tratado de 

Paz e Amizade de 1825); Inglaterra na disputa entre Brasil e a Argentina na Guerra Cisplatina (resultou na 

“Convenção Preliminar de Paz” que reconheceu a independência do Uruguai); Papa Leão XIII na disputa entre 

Alemanha e a Espanha sobre a Ilhas Carolinas (1885), (ACCIOLY: 2009, p. 404);  União Soviética na disputa 

entre índia e Paquistão pela Kashimira (1965); Algéria na disputa entre Irã e Iraque sobre os curdos (1975); Algéria 

na disputa entre EUA e Irã pela crise dos reféns diplomáticos (1980); Papa na disputa entre Argebtina e Chile pelo 

Canal de Beagle (1978). (MERRILS, 1998, p. 27-43); Brasil, Argentina, Chile e EUA na disputa entre Peru e 

Equador (1981). 
211 Para exemplos de conciliação, ver: Comissão do Chaco sobre a disputa entre Bolívia e Paraguai (1929);  

Comissão Franco-Siamesa sobre o estabelecimento da fronteira entre o Sião e a Indochina francesa (1947); 

Comissão Belgo-Dinamarquesa sobre os navios Gorme Svava (1952); Comissão Franco-Suíca sobre os soldados 

poloneses (1955); Comissão Ítalo-Suíça sobre os tributos italianos sobre os suíços (1956); Conciliação sobre a 

definição de fronteiras entre Quênia, Uganda e Tanzânia (1977). (MERRILS, 1998, pp. 64-68). 
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controvérsia, nem sequer possuem interesses substanciais no objeto do litígio. Se isso acontecer 

em um contexto em que, tanto as partes da controvérsia, quanto outros países são membros de 

uma organização internacional ou de um arranjo diplomático que preveja um procedimento não 

jurisdicional para lidar com conflitos internacionais em seu seio, então teremos as condições 

para um meio político de solução de controvérsias.212 É interessante notar que, enquanto as 

partes têm, cada uma, interesse em uma determinada solução para a controvérsia, os demais 

países membros da organização internacional geralmente só têm o interesse mais modesto de 

que se encontre uma solução, independentemente de que tipo de solução será. O meio político 

se preocupa mais em promover uma solução para o conflito do que em promover uma 

determinada solução para o conflito. Os outros países membros pressionam politicamente as 

partes litigantes através de um procedimento institucionalizado para que elas se esforcem mais 

para aceitar uma solução mutuamente satisfatória. Este esforço diplomático multilateral 

articulado se presta mais a exercer pressão sobre as partes para que ambas aumentem a sua 

predisposição para concessões recíprocas do que a propor objetivamente uma solução prática e 

factível para a controvérsia. Neste sentido, o meio político nem sempre resulta em uma proposta 

concreta, sua grande contribuição é a de gerar, para as partes, incentivos muito mais fortes para 

que haja uma solução acordada. Este tipo de atuação pode afetar a maneira pela qual as forças 

de coesão afetam o comportamento dos Estados com relação ao conflito. A pressão de uma 

organização internacional pode exercer uma força de coerção sobre as partes que as constranjam 

a aceitar uma solução para a controvérsia. O cálculo da relação custo-benefício entre manter a 

controvérsia ou acatar um acordo pode mudar a partir do debate sobre uma controvérsia no 

contexto de uma organização internacional, em comparação com o momento anterior, quando 

a controvérsia envolvia apenas as partes. Por fim, a participação de uma organização no esforço 

de se encontrar uma solução para a controvérsia pode reforçar a crença em valores 

compartilhados, levando-os a se tornarem mais propensos a aceitar as soluções possíveis. A 

Assembleia Geral da ONU, por exemplo, tem esta competência de fazer propostas – 

obviamente, não-vinculantes – para contribuir com o esforço coletivo de se encontra uma 

solução para as controvérsias internacionais:  

 

Carta das Nações Unidas, artigo 11. 2. A Assembleia Geral poderá discutir quaisquer 

questões relativas à manutenção da paz e da segurança internacionais, que a ela forem 

submetidas por qualquer Membro das Nações Unidas, [...] poderá fazer 

recomendações relativas a quaisquer destas questões ao Estado ou Estados 

interessados, ou ao Conselho de Segurança ou a ambos. 

                                                           
212 Vale ressaltar que uma ou ambas as partes também podem levar, consensualmente ou não, a controvérsia para 

discussão em uma organização internacional ou arranjo diplomático. 
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 O sistema de solução de controvérsia do Mercosul também uma fase processual que tem 

essas características. Trata-se da chamada intervenção do Grupo Mercado Comum.213Apesar 

da existência de uma organização internacional consistente fortalecer a capacidade de ela 

solucionar as controvérsias através de um meio político, a institucionalização em termos 

jurídicos não é um pré-requisito necessário. O último grande exemplo de solução de 

controvérsia por meio político na América do Sul se deu quando Colômbia, Equador e 

Venezuela, envolvidos na controvérsia causada pela invasão do território do Equador por tropas 

da Colômbia acabou sendo resolvido no âmbito do Grupo do Rio,214 que sequer possui um 

secretariado. Após ficar diplomaticamente isolado e sofrendo pressões de todos os outros países 

do Grupo do Rio, que não concordavam a invasão do território de outro Estado soberano, 

mesmo que fosse para combater grupos como as FARCS, o presidente Uribe da Colômbia se 

levantou da mesa e foi pedir desculpas ao presidente Correa, do Equador, e ao presidente 

Chavez, da Venezuela, encerrando assim a controvérsia. A Colômbia só cedeu devido às fortes 

pressões diplomáticas que foram canalizadas por este meio político de solução de controvérsias. 

(JORNAL DO BRASIL, 2008). O Conselho de Segurança também poderia ser enquadrado 

aqui, desde que usasse apenas a sua competência para fazer recomendações.215 Mas o Conselho 

de Segurança é um órgão dotado de competências sui generis. Ao invés de apenas recomendar, 

ele também tem autoridade para ordenar, se quiser.216 Neste caso, a sua atuação como um órgão 

destinado a promover a paz e a segurança internacional – o que inclui a promoção de solução 

pacíficas para as controvérsias – não permitiria que ele fosse classificado como um meio 

político, uma vez que esta categoria não tem como característica a produção de soluções 

vinculantes. Este é o traço dos modos jurisdicionais, que serão estudados em maior 

profundidade na próxima seção 

                                                           
213 Protocolo de Olivos, Artigo 6. Procedimento Opcional ante o GMC. 1. Se mediante as negociações diretas não 

se alcançar um acordo [...] os Estados partes na controvérsia poderão, de comum acordo, submetê-la à consideração 

do Grupo Mercado Comum. i) Nesse caso, o Grupo Mercado Comum avaliará a situação, dando oportunidade às 

partes na controvérsia para que exponham suas respectivas posições, requerendo, quando considere necessário, o 

assessoramento de especialistas [...] 3. A controvérsia também poderá ser levada à consideração do Grupo Mercado 

Comum se outro Estado, que não seja parte na controvérsia, solicitar, justificadamente, tal procedimento ao 

término das negociações diretas.  
214 O nome oficial do grupo é: “Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política da América Latina e 

do Caribe”. 
215 Carta das Nações Unidas, Artigo 35. 1. Qualquer Membro das Nações Unidas poderá solicitar a atenção do 

Conselho de Segurança ou da Assembleia Geral para qualquer controvérsia, [...] Artigo 36.1 O conselho de 

Segurança poderá, em qualquer fase de uma controvérsia da natureza a que se refere o Artigo 33, ou de uma 

situação de natureza semelhante, recomendar procedimentos ou métodos de solução apropriados. [...] Artigo 37. 

2. O Conselho de Segurança, caso julgue que a continuação dessa controvérsia poderá realmente constituir uma 

ameaça à manutenção da paz e da segurança internacionais, decidirá sobre a conveniência de agir de acordo com 

o Artigo 36 ou recomendar as condições que lhe parecerem apropriadas à sua solução. 
216 Carta das Nações Unidas, Artigo 25. Os Membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as 

decisões do Conselho de Segurança, de acordo com a presente Carta. 
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4.2.1.3 Modos jurisdicionais de solução de controvérsias 

 

  Os modos jurisdicionais de solução de controvérsias são fenômenos sofisticados, 

complexos e polivalente. Anthony Giustini (1985) fez uma análise da evolução histórica dos 

modos jurisdicionais de solução de controvérsia e Delber A. Lage (2009) empreendeu uma 

análise sistêmica muito bem organizada que nos ajuda a entender a evolução da 

jurisdicionalização dentro de uma análise da evolução do direito internacional, como um todo. 

Os modos jurisdicionais não são apenas modos de solução de controvérsias, mas, também, 

modos de produção normativa. Armin Von Bogdandy e Ingo Venzke (2011) analisaram o papel 

das instituições judiciais internacionais como criadores de direito. Os modos jurisdicionais 

envolvem construções jurídicas pelas quais Estados soberanos atribuem competências para um 

organismo internacional resolver determinado tipo de controvérsia através da criação de uma 

norma jurídica especificamente destinadas às partes na controvérsia. Neste sentido, as 

jurisdições são dotadas de um tipo especial de competência para atuar com autoridade perante 

as partes em um conflito: trata-se de um poder normativo de caráter jurisdicional. Como o 

direito é um sistema autopoiético, as jurisdições são capazes de produzir um tipo de norma 

jurídica obrigatória para as partes que chamamos de ‘decisão jurisdicional’. Quando uma 

controvérsia é submetida pelas partes a uma jurisdição, inicia-se um procedimento contraditório 

no qual as partes apresentam seus pedidos, argumentos e provas para tentar convencer os 

julgadores da legitimidade da sua pretensão. Ao final deste procedimento, a jurisdição produz 

um documento formal no qual prolata sua decisão devidamente fundamentada e estabelece, de 

maneira definitiva direitos e obrigações relacionados às partes, obrigando-as no que se refere 

ao caso sub judice, mesmo que elas não tenham vontade de acatar a condenação. Kelsen 

observa, com razão, que: “Geralmente a aplicação do Direito existente a um conflito de 

interesses é sempre satisfatória para uma e insatisfatória para a outra parte. ” (KELSEN: 2010, 

p. 471). É por isso que a opção por um mecanismo de solução de controvérsias de caráter 

jurisdicional é tão complicada parta um Estado soberano. A possibilidade de ser juridicamente 

obrigado a fazer algo que possa ser frontalmente contrário aos interesses nacionais em uma 

questão considerada vital faz com, compreensivelmente, o uso dos meios jurisdicionais se 

restrinjam a certos tipos de controvérsias. É o que explicaram Lasmar e Rangel: 

 

Todavia, exatamente por estes motivos, há uma grande resistência por parte dos países 

em aceitar as jurisdições internacionais. A autoridade da coisa julgada torna a sentença 

ou laudo arbitral, ou seja, a própria solução do conflito, dispositiva. Desta maneira, o 

seu caráter vinculante cria um certo receio por parte dos Estados, já que o resultado 

tende a uma solução do tipo jogo de soma-zero e pode se tornar extremamente oneroso 
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para o Estado prejudicado. A adjudicação pode se tornar simplesmente muito 

arriscada quando o resultado é muito importante. O que observaremos então é o uso 

preferencial dos mecanismos jurídicos de solução de controvérsia quando a solução 

de um conflito é mais importante do que seu resultado, e a grande relutância de os 

Estados aceitarem a jurisdição compulsória ou acordos amplos de jurisdição. 

(LASMAR; RANGEL, 2004, p. 704) 

 

  O nome do documento que resulta do procedimento jurisdicional varia de acordo como 

tipo de jurisdição: sentença, laudo, decisão, etc. Mas, independentemente do nome, a natureza 

jurídica deste documento é a de uma decisão jurisdicional. A decisão jurisdicional é um tipo de 

norma de natureza derivada ou secundária. Ou seja, ela não é como um tratado, criada 

diretamente por Estados soberanos, e sim por uma instituição jurisdicional. Os Estados 

soberanamente decidem celebrar um tratado para criar uma instituição internacional destinada 

a ter certas atribuições, competências e poderes inclusive sobre eles próprios.217As normas 

criadas por este tipo de instituição são consideradas derivadas. Em certos casos, a competência 

da instituição é para criar normas gerais e abstratas para reger igualmente as relações entre seus 

membros. Esta norma tem um caráter legislativo de ser uma regra de aplicação geral. A decisão 

jurisdicional também uma norma derivada, só que ela especificamente direcionada somente 

para as partes em uma controvérsia submetida àquela jurisdição. O fato de ser uma norma 

derivada individualizada não significa que ela não seja uma norma de natureza jurídica e caráter 

obrigatório.218 Nas palavras do grande jurista italiano Francesco Carnelutti: “A jurisdição é, 

portanto, uma fonte jurídica, ao lado da legislação”. (CARNELUTTI, 1999, p. 150). O Estado 

condenado é obrigado a acatar a decisão jurisdicional porque ele próprio se comprometeu 

soberanamente com o tratado que criou e regulou aquela jurisdição que lhe condenou. Leonardo 

Nemer Caldeira Brant (2002), em sua premiada tese de doutorado, demonstrou a importância 

desta noção de “autoridade da coisa julgada”. No seu clássico “Princípios do Direito 

Internacional”, Kelsen explicou como a jurisdição é resultado da vontade soberana de Estados 

que foi materializada através de um tratado:  

 

                                                           
217“As normas de adjudicação, responsáveis por conferir a alguns indivíduos competência para a solução dos 

litígios constituem, juntamente com a normas de mudança, critérios que identificam a passagem do direito das 

sociedades primitivas para os sistemas jurídicos complexos. Analogamente, na esfera das relações internacionais 

as normas de adjudicação simbolizam uma transformação profunda do direito internacional na medida em que se 

intenta combater o desgaste da regra pelo reiterado descumprimento. Distante da hierarquia e da divisão de 

funções, típicas do Estado moderno a jurisdição internacional exibe características próprias  a um ambiente hostil 

à centralização do poder.” (AMARAL JÚNIOR, 2008, p.66) 
218 Prosper Weil (1983) escreveu um influente artigo sobre a impropriedade de se pensar em ternos de relatividade 

normativa. O direito não pode ser estruturado em diferentes graus de juridicidade. Ou seja: a juridicidade não deve 

ser pensando em termos gradação e sim enquanto uma categoria binária (on/off, é/não é). A classificação entre 

norma originária ou norma derivada é apenas uma conveniência didático-pedagógica sem consequências diretas 

sobre a definição da natureza jurídica da norma. 
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A jurisdição de um tribunal internacional é determinada pelo tratado que o estabelece. 

Um tribunal permanente pode ter jurisdição compulsória, a qual ocorre quando o 

tratado que estabelece o tribunal impõe às partes contratantes a obrigação de 

reconhecer a jurisdição do tribunal em qualquer caso em que estiverem envolvidos, 

sendo o caso encaminhado ao tribunal por uma das partes ou por um órgão da 

comunidade internacional da qual o tribunal é órgão, ou de qualquer outra maneira 

determinada pelo tratado. Sob o Direito internacional geral, nenhum, estado é 

obrigado a submeter seu litígio com outro estado a um tribunal internacional. Tal 

submissão requer acordo entre as partes envolvidas no conflito em questão. 

(KELSEN: 2010, p. 466). 

 

  Em última instância, a obrigatoriedade do cumprimento de decisão condenatória é uma 

consequência do próprio exercício da soberania por parte do Estado ao se vincular ao tratado 

que estabeleceu a jurisdição. Portanto, o mero descumprimento de uma condenação é, por si só, 

um ato ilícito de direito internacional. A obrigatoriedade é um elemento caracterizador 

fundamental dos tribunais internacionais. Kelsen enfatiza que a obrigatoriedade de cumprir uma 

decisão judicial independe da concordância das partes com seu conteúdo: Quando Estados 

submetem um litígio à decisão de um órgão internacional, são obrigados a executar a decisão 

ainda que não concordem com ela. (KELSEN: 2010, p. 464). 

  Percebe-se, então que um modo jurisdicional é um engenho político e jurídico muito 

sofisticado. De fato, a noção de ‘jurisdição’ é uma das mais complexas de todo o léxico jurídico. 

E o que agrava ainda o seu estudo é o fato de que esta mesma palavra comporta significados 

muito distintos em diferentes áreas, como no direito interno e direito internacional, no direito 

processual e no direito administrativo, dentre outras variações.219 Considerando os objetivos 

desta tese, a definição que melhor se adequa ao nosso objeto de estudos é de Nguyen Quoc 

Dinh, Patrick Dailler e Allan Pellet, para quem os fatores que caracterizariam os modos 

jurisdicionais de solução de controvérsia seriam os seguintes: 

 

[...] os processos jurisdicionais – e arbitrais – conduzem a uma solução imposta aos 

Estados em litígio por terceiros. Neste tipo de resolução estão com efeito reunidos os 

elementos fundamentais da função jurisdicional: uma decisão fundada sobre 

considerações jurídicas, obrigatória para as partes, pronunciada por um órgão 

independente das partes no litígio, na sequência de um processo contraditório e 

                                                           
219“A função jurisdicional é uma manifestação da soberania do Estado e complemento necessário do Estado de 

direito. A finalidade essencial da jurisdição é garantir o cumprimento das leis que não tenham sido voluntariamente 

observadas pelos indivíduos. Para facilitar a distribuição de justiça, a função jurisdicional é exercida por uma 

pluralidade de órgãos próprios dos vários escalões do Poder Judiciário, que somente podem agir nos limites 

impostos pela lei. Neste sentido, a competência é a medida da jurisdição exercida por cada órgão individualmente 

considerado ao delimitar em abstrato as controvérsias atribuídas a cada órgão judicial, determinando em quais 

casos poderão efetivamente atuar. A competência significa, assim, a fixação de limites impostos ao exercício 

válido e regular do poder jurisdicional e legitima o exercício do poder pelo órgão jurisdicional no litígio. A essência 

da jurisdição, seja ela doméstica ou internacional, reside na presença de um terceiro imparcial e independente cujas 

decisões se impõem às partes de forma obrigatória”. (AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 64). 
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garantindo o direito de defesa e igualdade das partes. (DINH; DAILLER; 

PELLET, 1999, p. 759, grifo nosso). 

 

  A autonomia institucional dos modos jurisdicionais não deve nos cegar para o fato de 

que as jurisdições são criadas pelos Estados e, dependendo de seus interesses, elas podem ter 

diferentes formatos. Por exemplo, se as partes em um conflito desejam criar uma jurisdição 

exclusivamente para resolver uma única controvérsia já instaurada e depois se dissolver, então 

o melhor é criar uma ‘jurisdição arbitral’ que tem uma existência efêmera.220 Por outro lado, se 

os Estados desejam criar uma jurisdição para resolver as várias controvérsias que possam surgir 

no futuro, então eles podem criar uma ‘jurisdição permanente’, que já existirá antes das 

controvérsias surgirem e continuará funcionando depois que as controvérsias forem resolvidas. 

Mesmo dentro da categoria da jurisdição permanente há variações. Se a jurisdição for 

incorporada por uma instituição com a estrutura de um tribunal, então a chamamos de 

‘jurisdição judicial’. Mas, se a instituição dotada de jurisdição não tiver a estrutura de um 

tribunal, nós a chamamos de ‘jurisdição institucional’. Kelsen indicou quais seriam as 

características definidoras de um tribunal e explicou que o órgão internacional competente para 

exercer a função jurisdicional não precisa ser um tribunal:  

 

O órgão internacional pode ou não ter caráter de tribunal. O órgão internacional, ou 

seja, aquele criado por acordo internacional, é tribunal (1) quando os membros do 

órgão são juízes; (2) quando o órgão é competente para solucionar litígios 

internacionais aplicando o Direito Internacional e, (3) sendo o órgão um colegiado, se 

for competente para solucionar o litígio por decisão de voto majoritário. O indivíduo 

ou os indivíduos indicados para solucionar o litígio são juízes no verdadeiro sentido 

do termo quando são independentes, e particularmente independentes dos governos 

que os indicaram. Isso significa que não estão juridicamente vinculados a instruções 

de seus países em relação à decisão a ser tomada pelo tribunal. (KELSEN: 2010, p. 

464). 
 

  Em nosso entendimento, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC pode ser 

caracterizado como tendo uma jurisdição permanente que, entretanto, não tem a estrutura de 

um tribunal.221 Portanto, não é a estrutura da instituição que define se ela é, ou não, uma 

jurisdição, e sim a função que ela desempenha. Será uma jurisdição a estrutura que for dotada 

                                                           
220 “Na era moderna, o prestígio da arbitragem, recobrado a partir do final do século XVIII antecipou a 

extraordinária evolução dos meios de solução de controvérsias no curso do século XX. As decisões arbitrais 

proferidas com base no artigo VII do Tratado Jay, celebrado em 1794, concorreram para desenvolver a teoria da 

responsabilidade do Estado e abriram caminho para o uso da arbitragem internacional no futuro. Estima-se que 

entre 1795 e 1922 ocorreram 350 arbitragens internacionais, sendo que 74 delas tiveram lugar no período entre 

1891 e 1900. A composição de conflitos pela via arbitral continuou a despertar grande interesse, comprovado pelas 

165 arbitragens registradas nos trinta anos subsequentes”. (AMARAL JÚNIOR, 2008, pp. 66-67). 
221 Para uma discussão mais aprofundada sobre a classificação do sistema de solução de controvérsias da OMC, 

ver Albuquerque (2007). 
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da autoridade para analisar um conflito que lhe seja submetido pelas partes litigantes de acordo 

com um devido processo legal e, ao final, resolver este conflito através de uma decisão fundada 

em argumentos jurídicos que é juridicamente vinculante às partes, pela qual se estabelece 

direitos e deveres relacionados à controvérsia em questão. Qualquer que seja a estrutura 

institucional da jurisdição, ela produzirá decisões jurisdicionais juridicamente vinculantes em 

cada caso que lhe for submetido. Como vimos, o conjunto das decisões jurisdicionais de cada 

instituição consideradas em grupo ao longo do tempo é chamado de ‘jurisprudência’.  

  A partir da segunda metade do século XX e, mais precisamente a partir de meados da 

década de 1990 novos arranjos geopolíticos levaram à criação de novos organismos 

internacionais, muitas vezes dotados de mecanismos jurisdicionais institucionalizados para 

solução de controvérsias pertinentes ao seu campo de atuação. Não apenas foram criados novos 

tribunais, como também foram desenvolvidos novos tipos de jurisdições. Muitas das novas 

organizações internacionais estabeleceram jurisdição compulsória para seus tribunais. Também 

vale notar que as jurisdições se valem cada vez mais da própria jurisprudência como referência 

no julgamento de novos casos. Este fenômeno tem sido muito estudado pela doutrina.222 Cesare 

Romano (1999) chamou a atenção para este fenômeno da proliferação de órgãos judiciais 

internacionais a partir da década de 1990.223 E Shane Spellicy (2001) também analisou esta 

questão, entendendo que havia ali uma ameaça de fragmentação do sistema jurídico 

internacional. Jorge Lasmar e Leandro Rangel (2004) explicaram que a criação destas novas 

networks de solução de controvérsias se relacionavam à necessidade de desenvolverem 

mecanismos que somassem as características dinâmicas dos modos não-jurisdicionais à 

segurança dos modos jurisdicionais:   

 

As rápidas mudanças ocorridas no cenário internacional no último século vieram a 

pressionar de maneira irresistível as técnicas de solução de controvérsias 

internacionais. Neste sentido, algumas organizações internacionais desenvolveram 

complexos mecanismos de solução de controvérsias na tentativa de assumir tanto a 

flexibilidade e rapidez dos mecanismos diplomáticos de solução de controvérsias 

quanto imprimir a segurança dos modos jurídicos de solução de controvérsias. Pode-

se dizer que são procedimentos particulares de um pequeno grupo de atores para a 

solução de disputas em matérias específicas e determinadas. (LASMAR; RANGEL, 

2004, p. 707) 

 

                                                           
222 Anne-Marie Slaughter (1999) analisou o crescimento deste fenômeno que ela chamou de “globalização 

judicial”. David Caron (2006) chegou a esboçar os parâmetros de uma teoria política dos tribunais internacionais 

e Ian Brownlie (2006) explicou as peculiaridades do papel do advogado em litígios internacionais. Joel P. 

Trachtman (2001) fez uma análise econômica das jurisdições compulsórias. 
223 Cesare Romano (2006) também explicou como se deu o processo de transição histórica de um paradigma de 

relações internacionais baseado na jurisdição voluntária e para a jurisdição compulsória 
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  Acreditamos que esta tendência de jurisdicionalização das relações internacionais tem 

contribuído para a maior efetivação do direito internacional e, consequentemente, para as 

condições de previsibilidade e segurança jurídica nas relações internacionais. No que tange às 

especificidades das controvérsias comerciais, a literatura é tão vasta, quanto qualificada.224 O 

fenômeno é tão rápido e intenso que, na opinião do juiz da Corte Internacional de Justiça 

Antônio Augusto Cançado Trindade, viveríamos a ‘era da jurisdicionalização’: 

 

Vivemos a era da jurisdicionalização do Direito Internacional, em que cada um dos 

múltiplos tribunais internacionais contemporâneos vem dar sua contribuição – cada 

um dentro dos parâmetros de sua respectiva competência – à construção de um direito 

internacional universal, o novo jus gentium deste século XXI. (CANÇADO 

TRINDADE, 2010, p. 9) 

 

  A partir desta revisão sobre como a teoria do Direito Internacional aborda a temática 

dos modos pacíficos de solução de controvérsias, podemos começar a discutir como 

compreender o sistema de solução de controvérsias da OMC para depois, no capítulo 5, 

analisarmos a jurisprudência que este sistema produziu.  

 

4.2.2 A (controversa) natureza jurídica do sistema de solução de controvérsias da OMC 

 

  Apesar da vasta literatura especializada, é justo reconhecer que ainda não há consenso 

acadêmico, jurídico ou diplomático sobre a natureza jurídica do sistema de solução de 

controvérsias da OMC dentro das categorias dos modos pacíficos de solução de controvérsias 

que estudamos na seção anterior. Em outras palavras, se o sistema de solução de controvérsias 

da OMC teria natureza de meio político ou se seria um modo de natureza jurisdicional. O 

sistema de solução de controvérsias da OMC é bastante complexo em virtude da existência de 

um sofisticado mecanismo que mescla fases distintas de natureza diplomática, política e 

jurisdicional no mesmo procedimento contraditório. Amaral Júnior explicou que este tipo de 

“hibridismo” é uma característica original do sistema desenvolvido na OMC: 

O ESC combinou a lógica diplomática, que privilegia a negociação direta entre os 

interessados à lógica jurisdicional, com o reforço das garantias procedimentais e a 

produção de decisões obrigatórias para as partes da disputa. Olvidar esse hibridismo 

é perder de vista muito da originalidade peculiar ao mecanismo que o ESC delineou. 

                                                           
224 Jeffrey L. Dunoff (2001) explicou como controvérsias internacionais de natureza econômica deveriam ser 

resolvidas. Benjamim Sheppard, Ethan Torrey, Robert O’Sullivan e outros (2005) fizeram um estudo abrangente 

sobre solução de conflitos comerciais internacionais. Andrea K. Schneider (1998) fez uma análise da evolução dos 

regimes de solução de controvérsias nas organizações internacionais de comércio e Rachel Brewster (2006) 

escreveu sobre sistemas de solução jurídica de controvérsias comerciais internacionais e Aníbal Sabater (2005) 

estudou as correlações entre as decisões das cortes nacionais, internacionais e arbitrais em comércio internacional. 
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Houve, na feliz expressão de Celso Lafer, um ‘adensamento de juridicidade’, o que 

não significou eliminar o componente diplomático do procedimento de solução de 

disputas. (AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 103). 

 

  Todavia, este hibridismo muitas vezes gera confusão, especialmente considerando-se o 

fato de a OMC não dispor de um tribunal strito sensu, e, no entanto, ser dotada de um órgão 

jurisdicional com competência para dirimir controvérsias “dizendo” o direito através de 

decisões juridicamente vinculantes. Comparando o número de defensores de cada ponto de 

vista, pode-se dizer que há uma das posições doutrinárias que é mais representada na prática 

diplomática e no campo acadêmico. Mas, não podemos dizer que haja, propriamente um 

consenso. Como veremos em seguida, alguns autores o classificariam como um modo não-

jurisdicional de meio político. Outros o classificariam como um modo jurisdicional. O jus-

internacionalista belga Joost Pauwelyn abordou esta questão, mais especificamente no que 

refere às diferenças entre a posição europeia/latino-americana e a norte-americana na excelente 

análise: “How Binding Are WTO Rules? A Transatlantic Analysis Of International Law”: 

 

Não surpreendentemente, as Comunidades Europeias (assim como a maioria dos 

outros membros da OMC, em particular os países em desenvolvimento) têm 

defendido firmemente a OMC como um regime juridicamente vinculante e têm 

adotado o entendimento de que o cumprimento das regras da OMC tem um valor 

normativo próprio e é, por isso, obrigatório. Os Estados Unidos, em contraste, apesar 

de ser um forte apoiador de um sistema baseado em regras, no sentido de que uma 

reparação pode ser buscada e pode ser automaticamente obtida através do sistema de 

solução de controvérsias, frequentemente retrata a OMC como um sistema de 

equilíbrio de concessões comerciais, suportado pela ameaça recíproca de retirada 

destas concessões. Neste sentido, os Estados Unidos parecem aceitar a possibilidade 

de resolver, renegociar, compensar ou sofrer retaliações como alternativas, apesar de 

não preferíveis a solução de controvérsias comerciais. (PAUWELYN, 2004, p. 4, 

tradução nossa).225 

 

  Considerando a existência desta segmentação sobre o nosso objeto de estudo, é preciso 

que posicionemos o nosso referencial teórico dentro deste debate. Isto será feito na subseção 

4.2.2.3. Todavia, é preciso antes esclarecer que a nossa identificação com uma determinada 

abordagem não nos impede de compreender a racionalidade da outra. Não se trata apenas da 

“incredulidade em relação aos metarrelatos” do pós-modernismo de Jean François Lyotard 

                                                           
225 “Not surprisingly, the EC (as well as most other WTO members, in particular developing countries) have 

strongly defended the WTO as a legally binding regime and taken the view that compliance with WTO rules has a 

self-standing normative value and is, therefore, required.  The United States, in contrast, though a strong supporter 

of a rules-based system in the sense that redress must be sought, and can automatically be obtained, through the 

multilateral dispute settlement system, frequently portrays the WTO as a balance of trade concessions, backed-up 

by the threat of reciprocal withdrawals of concessions.  In this spirit, the United States seems to accept the 

possibility to settle, re-negotiate, compensate or suffer suspensions as an alternative, though not preferred, 

solution to trade disputes.” (PAUWELYN, 2004, p. 4). 
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(2000, p. xvi).226 Nos identificamos, mais especificamente, com a abordagem do jus-filósofo 

finlandês Martii Koskenniemi, mais especificamente no que se refere às estruturas 

argumentativas do direito internacional discutidas no seu clássico “From Apology to Utopia: 

The Structure of International Legal Argument” de 1989. Koskenniemi sustenta que a 

argumentação jurídica no direito internacional pode se dar de duas maneiras antagônicas, mas 

igualmente válidas: pela ‘apologia’ e pela ‘utopia’. Este será o tema da próxima subseção.  

 

4.2.2.1 Martii Koskenniemi e a coexistência de discursos conflitantes igualmente válidos 

 

  Koskenniemi optou pela terminologia usada por Walter Ullmann para denominar os 

padrões de justificação como um tipo de movimento “ascendente”, baseada na vontade dos 

Estados (“apologética”)227 ou “descendente”, baseada na ideia de uma normatividade superior 

que instrumentalizaria a justiça no plano internacional (“utopista”)228. Cada um desses padrões 

argumentativos é desenvolvido a partir de pressupostos diferentes, com perspectivas 

divergentes e orientações conflitantes. A aceitação de um pressupõe a negação do outro. De 

acordo com Koskenniemi, se aceitássemos que o que vale é a vontade do Estado, então 

perderíamos a noção de “normatividade”, pois não poderíamos aplicar uma norma que o Estado 

não aceitasse a cumprir. Por outro lado, se aceitássemos que há um direito superior, então 

perderíamos a “concretude”, pois esta norma não estaria amparada na prática e na vontade dos 

Estados.229 Portanto, para Koskenniemi, a dinâmica argumentativa do direito internacional 

advém desta contradição em que um argumento é incapaz de vencer o outro e ambos se obrigam 

                                                           
226 “[…] o cenário pós-moderno começa a vê-la [a ciência] como um conjunto de mensagens possível de ser 

traduzido em ‘quantidades  (bits) de informação” (LYOTARD, 2000, p. viii). 
227 “Another argument bases order and obligation on State behaviour, will or interest. It takes as given the 

existence of States and attempts to construct a normative order on the basis of the ‘‘factual’’ State behaviour, will 

and interest.” (KOSKENNIEMI: 2005, p. 59). 
228 “There are two ways of arguing about order and obligation in international affairs. One argument traces them 

down to justice, common interests, progress, nature of the world community or other similar ideas to which it is 

common that they are anterior, or superior, to State behaviour, will or interest. They are taken as a given normative 

code which precedes the State and effectively dictates how a State is allowed to behave, what it may will and what 

its legitimate interests can be.” (KOSKENNIEMI: 2005, p. 59). 
229 “The two patterns – or sets of arguments – are both exhaustive and mutually exclusive. A point about world 

order or obligation can either be ‘‘descending’’ or ‘‘ascending’’ and is unable to be both at the same time. The 

former is premised on the assumption that a normative code overrides individual State behaviour, will or interest. 

As a legal method, it works so as to produce conclusions about State obligations from this code. The latter is 

premised on the assumption that State behaviour, will and interest are determining of the law. If State practice, 

will and interest point in some direction, the law must point in that direction, too. This view starts from the given 

existence of State behaviour, will and interest and attempts to produce a normative code from them. Either the 

normative code is superior to the State or the State is superior to the code. A middle position seems excluded.” 

(KOSKENNIEMI: 2005, p.59). 
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reciprocamente a buscar sua justificação ora na concretude, ora na normatividade.230 Por esta 

linha de raciocínio, como essas noções são conflitantes, sempre que houver uma controvérsia 

em que um Estado adote uma posição, com uma argumentação ascendente ou descendente, seus 

adversários podem, automaticamente, adotar uma posição contraposta que terá, essencialmente, 

as mesmas vantagens e desvantagens da primeira.231 Portanto, aí está, em sua essência, a 

dinâmica central da argumentação no direito internacional. Apesar de esta situação trazer 

enormes problemas para um debate acadêmico, ela permite aos advogados – e por que não 

dizer: também aos diplomatas, juízes e acadêmicos – a possibilidade de sempre poder defender 

uma tese jurídica ou criticar a tese do ex adverso. Dentro desta lógica, a crítica utopista a um 

determinado argumento apologético, vale tanto quanto a crítica apologética a um argumento 

utopista. Essa dinâmica é tanto válida para a construção de um argumento, quanto para a sua 

crítica232. Além disso, o que definirá qual será a versão vitoriosa será toda uma conjuntura extra-

jurídica, e não apenas uma suposta superioridade técnica da argumentação jurídica de uma das 

partes.233 Para Koskenniemi, os advogados deveriam reconhecer que não há uma racionalidade 

superior por trás de uma determinada fundamentação jurídica. Há várias interpretações 

igualmente possíveis e plausíveis e a escolha por uma e não por outra se justifica por uma opção 

política que pode perfeitamente ser explicitada, explicada e defendida, daí a sua interessante 

síntese: “International law is what international lawyers make of it” (KOSKENNIEMI: 2005, 

p. 616). Havendo dois padrões de justificação do direito internacional incompatíveis entre si, 

                                                           
230 “The dynamics of international legal argument is provided by the contradiction between the ascending and 

descending patterns of argument and the inability to prefer either. Reconciliatory doctrines will reveal themselves 

as either incoherent or making a silent preference. In both cases, they remain vulnerable to criticisms from an 

alternative perspective. But this perspective, once forced to defend itself, will fare no better. Consequently, 

doctrine is forced to maintain itself in constant movement from emphasizing concreteness to emphasizing 

normativity and vice-versa without being able to establish itself permanently in either position.” 

(KOSKENNIEMI: 2005, p. 65). 
231 “But as concreteness and normativity are conflicting notions, it is possible for anyone wishing to challenge the 

argument to interpret it so as to be coherent and manifest only either one or the other. This will allow the critic 

immediately to come up with a point about its ultimately apologetic or utopian character. Here lies the dynamics 

of international legal argument. I have distinguished between the formal structure and the material outcomes of 

international legal argument. I shall argue that the structure or form of the international legal argument is indeed 

determinate in that it follows certain recurring patterns – a constant dissociation and association of arguments 

about normativity and concreteness and an attempt to avoid material solution. To this extent, international law 

has a structure.”  (KOSKENNIEMI: 2005, p. 69). 
232 “But though the moves build up a defensible argument, they do not ‘‘produce’’ the decision. The argumentative 

architecture allows any decision, and thus also the critique of any decision without the question of the professional 

competence of the decision-maker ever arising.” (KOSKENNIEMI: 2005, p. 589). 
233 “Whether a particular justification then seems plausible and the position defended is accepted depends on how 

it fits with the structural bias in the relevant institutional context. Two patterns emerge: one is the formal style in 

which arguments must be made in order to seem professionally plausible; the other is the substantive outcome that 

appears to satisfy the structural bias”. (KOSKENNIEMI: 2005, p.570). 
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mas igualmente válidos sob um ponto de vista técnico da Teoria do Direito, a opção por um ou 

outro é “política”. É isso que Koskenniemi chama de “política do direito internacional”: 

 

O projeto descritivo de From Apology to Utopia foi reconstruir a arquitetura 

argumentativa do direito internacional nas suas muitas variações de forma a produzir 

um registro dele como uma linguagem e uma competência profissional. Mas, apesar 

de ser uma arquitetura complexa, e novas variações dos movimentos basilares serem 

constantemente inventados, isto não é uma descrição de como decisões legais são 

feitas – é sobre como se argumenta a sua justificação. Uma gramática não é a descrição 

do que um nativo na língua de fato diz – e sim uma descrição do que um nativo da 

língua poderia dizer neste idioma. (KOSKENNIEMI: 2005, p. 589, tradução nossa)234 

 

  Por esta perspectiva, a existência de pontos de vista diferentes sobre, por exemplo, a 

natureza jurídica do sistema de solução de controvérsias e a consequente obrigatoriedade ou 

não de se cumprir uma decisão ‘condenatória’ é algo que faz parte da dinâmica argumentativa 

do direito internacional. Por um lado, argumentar que a decisão condenatória da OMC não seria 

vinculante seria fazer uma argumentação ascendente (apologética).  Por outro lado, argumentar 

que ela seria obrigatória seria fazer uma argumentação descendente (utopista). Ambos são 

argumentos válidos, de forma que a escolha por um ou por outro, nos termos de Koskenniemi, 

é uma decisão política.  

 

4.2.2.2 O argumento da jurisdição conciliatória de Leonardo Brant 

 

  Apesar de Pauwelyn ter feito uma análise em que dividia as opiniões sobre a natureza 

jurídica do sistema de solução de controvérsia da OMC em termos regionais (Europa/América 

Latina pela natureza jurisdicional e EUA pela natureza política), há também divisões internas 

nestas categorias, tanto de um lado, quanto do outro. Por exemplo, o jurista brasileiro Leonardo 

Nemer Caldeira Brant, dentre outros autores235, entendeu que o sistema da OMC não tem 

natureza propriamente jurisdicional, apesar de combinar elementos políticos e jurídicos: 

 

Na realidade, tenta-se contornar indiretamente o caráter obrigatório e definitivo da 

sentença jurisdicional, acrescentando uma força coercitiva à decisão política. 

Demonstra-se, assim, o desejo de se encontrar uma solução equilibrada entre a 

autoridade inflexível de uma decisão jurisdicional e a instabilidade de uma decisão 

                                                           
234The descriptive project of From Apology to Utopia was to reconstruct the argumentative architecture of 

international law in its many variations so as to produce an account of it as a language and a professional 

competence. But though this is a complex architecture, and novel variations of the basic moves are constantly 

invented, it is not an account of how legal decisions are made – it is about how they are justified in argument. A 

grammar is not a description of what native language-speakers say in fact – it is an account of what it is possible 

to say in that language (KOSKENNIEMI: 2005, p. 589). 
235  Seitenfus, por exemplo, admite a existência de 7 jurisdições. A OMC não é uma delas. (SEITENFUS: 2005, 

p. 100). 
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política. [...] No entanto, apesar de sua aparência jurisdicional, a decisão do Órgão de 

Apelação também não é dotada de autoridade da coisa julgada. Na realidade, embora 

o consenso negativo dê às suas decisões uma autoridade importante, os limites ao 

caráter jurisdicional do Órgão de Apelação explicam-se pelo fato de que os relatórios 

deste último só existem através de sua adoção pelo Órgão de Solução de 

Controvérsias. (BRANT, 2002, p. 437). 

 

  Para Leonardo Brant, o Sistema de solução de controvérsias da OMC teria uma 

“autoridade importante”, mas não jurisdicional. O relatório do Órgão de Apelação não faria 

coisa julgada por que ele ainda precisa da aprovação pelo Conselho Geral/Órgão de Solução de 

Controvérsias. Esta dependência formal de um órgão de estrutura política, como é o Conselho 

Geral, faria com que este sistema, na opinião de Brant, não pudesse ter caráter jurisdicional. 

Neste mesmo sentido, o jurista alemão Bruno Simma (2002) defendeu que as decisões do Órgão 

de Solução de Controvérsia da OMC não teriam a autoridade de coisa julgada. Contudo, salvo 

engano, há um problema na argumentação de Simma. Parece haver alguma confusão entre o 

relatório que embasa a decisão e a própria decisão em si. É obvio que os “relatórios” dos painéis 

e do Órgão de Apelação não teriam a autoridade de coisa julgada. O que se considera como 

decisão jurisdicional não são os relatórios dos painéis e do Órgão de Apelação e sim a decisão 

do Órgão de Solução de Controvérsias que os adota. O próprio Simma reconhece que as 

decisões do Órgão de Solução de Controvérsias são definitivas e vinculantes. E, no entanto, ele 

não explica por que razões essas decisões não teriam a autoridade de res judicata. Em outras 

palavras: o fato de o painel e Órgão de Apelação não produzirem coisa julgada não significa 

que o Órgão de Solução de Controvérsias não a produza:  

 

O sistema estabelecido na OMC na base do Entendimento Relativo às Normas e 

Procedimentos sobre Solução de Controvérsias aparenta muito ser um mecanismo 

jurisdicional eis que as decisões do Órgão de Apelação se tornam definitivas e 

vinculantes a menos que sejam rejeitadas por consenso pelo Órgão de Solução de 

Controvérsia, um órgão político composto pelos Estados membros. Todavia, estas 

decisões são rotuladas de ‘relatórios’ e não têm, elas próprias, a autoridade da res 

judicata. (SIMMA, 2002, 591, tradução nossa).236 

 

  Jorge Lasmar e Leandro Rangel (2004) também entendem que o sistema de solução de 

controvérsias da OMC configuraria um mecanismo quase jurisdicional, uma jurisdição 

meramente conciliatória:  

 

                                                           
236 “The system established within the WTO on the basis of the Understanding on Rules and Procedures Governing 

the Settlement of Disputes resembles very closely a judicial mechanism in that the findings of the Appellate Body 

become final and binding unless rejected by consensus by the Disputes Settlement Body, a political body composed 

of member States. However, such findings are labeled “reports” and do not by themselves carry the authority of 

res judicata.” (SIMMA, 2002, 591). 
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Finalmente, identificamos o surgimento de mecanismos quase jurisdicionais advindos 

das tentativas dos estados em se contornar (e não de atacar, como nos demonstra 

Brant) o caráter inflexível da autoridade da coisa julgada. Os movimentos neste 

sentido, presentes nos mecanismos de solução de controvérsias da OMC, da 

Convenção de Direito do Mar e mesmo da Organização para a Segurança e 

Cooperação na Europa (OSCE), partem do princípio básico de uma 

‘jurisdicionalização da conciliação’ ou na criação de uma ‘jurisdição conciliatória. ’ 

Neste sentido, tanto a OMC quanto a OSCE procuram estabelecer uma hierarquia no 

caráter coercitivo da solução do litígio entre seus órgãos de solução de controvérsias, 

buscando proporcionar às partes envolvidas uma solução negociada em detrimento de 

uma solução dotada da autoridade da coisa julgada. (LASMAR; RANGEL, 2004, p. 

712) 

 

  A ideia de uma jurisdição conciliatória é perfeitamente plausível. De qualquer maneira, 

o reconhecimento de um argumento juridicamente válido não impede que adotemos outro 

posicionamento, justificando as razões de nossa escolha. Esta é a proposta da próxima subseção.  

 

4.2.2.3 O argumento da jurisdição institucional 

 

  Consideramos atenciosamente as posições divergentes. Todavia, o nosso entendimento 

é o de que o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, muito embora não tenha a estrutura 

de um tribunal, nem tampouco sua natureza, tem funções e competências próprias dos tribunais: 

ele “diz o direito” através de sua decisão, ele fiscaliza o cumprimento dessa decisão e ele 

administra um sistema de sanções no caso de descumprimento. Neste sentido, em nosso 

entendimento, ele teria natureza de modo de solução de controvérsia de natureza jurisdicional, 

conforme o entendimento de Dinh, Dailler e Pellet (1999) sobre os fatores que caracterizariam 

os mecanismos jurisdicionais, de modo geral, no plano do direito internacional: 

 

 

Neste tipo de resolução estão com efeito reunidos os elementos fundamentais da 

função jurisdicional: uma decisão fundada sobre considerações jurídicas, obrigatória 

para as partes, pronunciada por um órgão independente das partes no litígio, na 

sequência de um processo contraditório e garantindo o direito de defesa e igualdade 

das partes. (DINH; DAILLIER; PELLET, 1999, p. 759) 

 

 A questão então seria verificar se o sistema da OMC passaria por estes critérios. Em 

síntese: O princípio internacional, o costume e a obrigação convencional do Pacta Sunt 

Servanda obrigam todos os Estados a cumprirem os tratados de boa-fé. O Acordo Constitutivo 

da OMC, em “Outras disposições”, §4 estabeleceu que “Todo membro deverá assegurar a 

conformidade de suas leis regulamentos e procedimentos administrativos com as obrigações 

constantes dos Acordos anexos”. E temos ainda o Entendimento sobre Solução de 

Controvérsias, Art. 23§1, que determina que “(...) os membros deverão recorrer e acatar as 
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normas e procedimentos do presente Entendimento”. Por fim, o Entendimento esclarece que as 

decisões do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) devem ser observadas: “[...] Quando o 

OSC tiver decidido que uma disposição de um acordo abrangido não foi observada, o Membro 

responsável deverá tomar as medidas necessárias que estejam a seu alcance para garantir sua 

observância”. (ESC, artigo 22, §9). Quem tem a competência para estabelecer se um país 

membro está, ou não, cumprindo o direito da OMC é o Órgão de Solução de Controvérsias. Por 

isso, em nosso ponto de vista, se o Órgão de Solução de Controvérsias determina que, em um 

dado caso concreto, um certo Estado-membro adotou uma medida que foi considerada como 

incompatível com o direito da OMC, então este país será obrigado a modificar o seu direito 

interno de maneira a harmonizá-lo com o direito internacional. Do contrário ele estaria ferindo 

o Pacta Sunt Servanda, o §4 de Outras Disposições do Acordo Constitutivo da OMC, o art. 23 

do Entendimento sobre Solução de Controvérsias e especialmente o artigo 22, §9 deste acordo, 

correndo, assim, o risco de ser punido pelo sistema de sanções administrado pela OMC. 

Portanto, no caso da OMC, verificou-se que: as decisões são (a) fundamentadas no direito, 

particularmente no direito da OMC, no direito dos tratados, princípios e costumes; (b) o Estado 

condenado é obrigado a modificar o seu direito interno de forma a tornar-se compatível como 

direito da OMC e quem define se está ou não em conformidade é o Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC, portanto sua decisão é obrigatória; (c) O Órgão de Solução de 

Controvérsias é um grande colegiado composto por 164 países, sendo, assim, totalmente 

independente das partes; (d) A OMC tem um sofisticado procedimento contraditório que 

assegura a igualdade das partes e conta até com duas instâncias. Portanto, por este teste, pelo 

menos em nosso entendimento, parece que o sistema da OMC consiste em um modo 

jurisdicional de solução de controvérsias. Além disso, a conduta dos Estados no que se refere 

ao dever de cumprir as decisões da OMC, na maioria das vezes sugere haver um processo de 

formação de um costume pelo qual as decisões são consideradas como obrigatórias. Isso faz 

com que a nossa linha argumentativa possa ser identificada com o referencial teórico defendido, 

dentre outros, pelo jurista estadunidense John H. Jackson, no seu celebrado artigo 

“International Law Status of WTO Dispute Settlement Reports: Obligation to Comply or Option 

to ‘Buy Out’? ”: 

 

Depois de examinar cuidadosa e extensivamente o texto do artigo XVI do Acordo 

Constitutivo da OMC e em doze ou mais cláusulas do ESC, eu argumentaria que há 

suporte esmagador para o entendimento de que o resultado de uma controvérsia no 

relatório de um painel ou (às vezes) do Órgão de Apelação que determina que leis ou 

outras medidas de um estado demandado são inconsistentes com suas obrigações na 

OMC é o de criar uma obrigação de direito internacional de acatar o relatório (quando 
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ele é aprovado, como eles quase sempre são). Além disso, usando outras técnicas 

tradicionais de interpretação de tratados, esta conclusão é reforçada pelo texto, objeto 

e objetivo, contexto e prática do GATT e da OMC por mais de cinco décadas. 

Ademais, uma análise do objetivo político central do Sistema de Solução de 

Controvérsias da OMC fortemente apoia a mesma conclusão e refuta abordagens 

alternativas relativas à questão da qualidade juridicamente vinculante dos resultados 

do Sistema de Solução de Controvérsias. (JACKSON, 2004, p. 123, tradução 

nossa).237 

 

  Até o Guide to Dispute Settlement, editado pela própria OMC, estabelece 

categoricamente que não há possibilidade de Estados membros optarem (“opt out”) pelo 

descumprimento de decisões do Órgão de Solução de Controvérsias que são juridicamente 

vinculantes para todos os membros, grandes ou pequenos, e que devem ser implementados de 

acordo com o cronograma que é monitorado pelo OSC.238 (GALLAGHER, 2002, p. 14). Para 

Gallagher (2002), a obrigatoriedade do cumprimento de decisão do Órgão de Solução de 

Controvérsias torna a OMC mais forte e mais efetiva, na medida em que suas regras podem ser 

aplicadas de maneira mais justa, independentemente do poder econômico das partes. 

(GALLAGHER, 2002, p. 18).239 

  Sustentar que a OMC tem um sistema de solução de controvérsia de natureza 

jurisdicional não significa afirmar que este sistema da OMC seja “judicial” – posto que o Órgão 

de Solução de Controvérsias não se trata propriamente de um tribunal –, nem tampouco 

“arbitral” – posto que não se trata de uma arbitragem. Ele pode ser considerado como 

jurisdicional porque o conceito de “jurisdição” é muito amplo e complexo, e não se esgota 

somente nesses dois modelos. Tentar classificá-lo como ‘quasi-judicial’, como fazem alguns 

de seus críticos, não implica que ele não seja “jurisdicional”, significa que ele não consiste em 

um tribunal. Mas, não é preciso ser um tribunal para se ter ‘jurisdição’. Apesar de reconhecer 

que os Acordos da OMC foram escrito em uma linguagem que sugere que os fundadores da 

OMC quisessem algo a menos que um tribunal, é forçoso reconhecer que eles, de uma forma 

                                                           
237“After carefully and thoroughly examining the WTO text as found in Article XVI of the WTO Charter and in  

twelve or more clauses of the DSU, I would argue that there is overwhelming support for the view that the result 

of a WTO dispute in a panel or (sometimes) appellate report that rules that the laws or other measures of a 

respondent nation are inconsistent with its WTO obligations is to create an international law obligation to comply 

with that report (when it is adopted, as they almost always are). Furthermore, in using other standard treaty 

interpretation techniques, this conclusion is reinforced by the text, object and purpose, context, and practice of 

the GATT and WTO over more than five decades. […] In addition, an analysis of the most central policy goals of 

the DS system strongly supports the same conclusion, and argues against some of the alternative approaches to 

the question of the binding international law quality of DS results.” (JACKSON, 2004, p. 123). 
238 “There are no “opt outs” for Members. Every WTO Agreement is covered by the DSU and a decision of the 

DSB is binding on all members, big and small, and must be implemented in accordance with a timetable that is 

monitored by the DSB.” (GALLAGHER, 2002, p. 14). 
239 “First, the binding nature of the decisions makes the whole WTO stronger and more effective: it means that the 

rules apply fairly to all, without “opt outs” and without regard to the economic power of the parties to a dispute.” 

(GALLAGHER, 2002, p. 18). 
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ou de outra, constituíram, através de uma rede de tratados e uma estrutura institucional, um 

sistema jurídico suficientemente sofisticado para funcionar como uma jurisdição, de acordo 

com a Teoria do Direito Internacional. Conforme visto nas categorias estudadas no capítulo 3, 

podemos dizer que se trata de uma jurisdição permanente, e não arbitral. Mas, o Órgão de 

Solução de Controvérsias da OMC não é tecnicamente um tribunal. Por isso, não poderíamos 

classifica-lo como um mecanismo “judicial”.  

  Como uma jurisdição permanente pode ser exercida por organismos com diferentes 

formatos institucionais, chamamos de jurisdição institucional a jurisdição permanente que não 

tem caráter próprio dos tribunais. (ALBUQUERQUE, 2007). Por isso, a partir do momento em 

que um Estado aceita se tornar um membro da OMC, ele passa a se obrigar a incorporar ao seu 

direito interno todas as normas previstas pelo ordenamento jurídico da OMC e a manter o seu 

direito interno sempre compatível com estas obrigações. Além de se vincular ao direito material 

da OMC, o Estado membro também se submete ao direito processual da OMC e à sua 

jurisdição. Neste sentido, se um Estado, voluntária e soberanamente, decide se vincular ao 

sistema jurídico da OMC, em nosso entendimento, ele passa a ser obrigado, inclusive, a acatar 

as decisões do Órgão de Solução de Controvérsias. Aceitar se submeter à jurisdição da OMC 

implica em aceitar ser julgado em toda e qualquer controvérsia movida por um outro Estado 

membro e aceitar a obrigatoriedade do cumprimento de suas decisões. Ao se tornar um Estado 

membro da OMC, o governo do país faz uma escolha que resulta na perda da liberdade de não 

ser julgado, se não quiser. O Estado processado será julgado mesmo que não queira. Neste 

sentido, dizemos que a OMC tem “jurisdição compulsória”.240 Na próxima seção, discutiremos 

o funcionamento do processo de solução de controvérsias da OMC.  

 

4.3 A dinâmica processual da OMC 

 

 A dimensão procedimental do sistema de solução de controvérsias da OMC é uma 

temática sofisticadíssima que atraiu a curiosidade de diversos autores que nos legaram um vasto 

suporte bibliográfico. Além do excelente guia sobre solução de controvérsias elaborado pela 

própria OMC (GALLAGHER, 2002), Jeff Waincymer (2002) e David Palmeter e Petros 

Mavroidis (2004) e Jose Cretella Neto (2003) elaboraram manuais extremamente organizados 

                                                           
240 Tarcisio Gazzini (2006) analisou a natureza jurídica das obrigações oriundas do direito da OMC e as 

consequências de sua violação. 
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para que pudéssemos compreender o funcionamento da operacionalização prática do 

mecanismo de solução de controvérsias da OMC.241 

  Nesta seção, descreveremos a trajetória processual do sistema de solução de 

controvérsias da OMC. Entendemos que a maneira mais didática de se fazer isso seria através 

de um modelo explicativo hipotético ao longo do qual nós explicaremos, em termos práticos, 

quais são as questões mais importantes de cada fase e como elas se encadeiam no procedimento 

de solução de controvérsias.   Nosso modelo começa com dois países hipotéticos, Alpha e Beta, 

que são membros da OMC e que mantém relações comerciais normais entre si. Eis que em 

determinado momento, seja por fatores ligados a coerção, cálculo ou crença, surge uma 

controvérsia entre eles. É interessante notar que o ESC se esforça para minimizar o nível de 

tensionamento diplomático que o ajuizamento de uma controvérsia pode gerar ao estabelecer 

que a utilização dos procedimentos de solução de controvérsias não deverá ser intentada nem 

considerada como uma ação contenciosa.242 Percebe-se aqui um cuidado com a terminologia 

adotada para que a divergência sobre a licitude de alguma medida não seja interpretada como 

um conflito entre as partes. Aqui a palavra ‘contenciosa’ é utilizada em sua acepção geopolítica 

porque, sob o ponto de vista jurídico, este procedimento tem natureza contenciosa pelas suas 

próprias características, mesmo que o artigo 3.10 afirme que não tem. Como aponta Gallagher 

(2002), na maioria dos casos uma controvérsia surge quando um país exportador acredita que 

um país importador de seus produtos ou serviços não está tratando suas exportações justamente, 

de acordo com as regras da OMC. 

  Retomemos nosso modelo explicativo:  

                                                           
241 No que tange a uma análise especificamente direcionada ao sistema de solução de controvérsias da OMC, 

também contamos com uma literatura especializada farta, qualificada e diversificada. Joel Trachtman (1999) 

delimitou o domínio do Sistema de solução de controvérsias da OMC sob uma perspectiva jurídica. Warren 

Schwartz e Alan O. Sykes (2002), assim como Alexander Keck e Simon Schropp (2007) descreveram a estrutura 

de solução de controvérsia da OMC sob uma perspectiva econômica. Pela perspectiva da ciência política, Ernst 

Ulrich Petersmann (2008) explicou porque um estudo sobre o mecanismo de solução de controvérsia da OMC 

baseada na Teoria da Escolha Racional exigiria abordagem que levasse em consideração múltiplos níveis de análise 

e Christina L. Davis (2012) problematizou as razões por trás da decisão de submeter uma controvérsia a um 

mecanismo de natureza jurisdicional e a maneira pela qual este tipo de mecanismo contribui para a efetivação do 

cumprimento das regras comerciais na OMC. Bruce Wilson (2007) analisou os dados estatísticos sobre o 

cumprimento de decisões adversas pelos Estados condenados pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.241 

Todas estas abordagens se complementam neste nosso esforço para compreender melhor como o sistema de 

solução de controvérsias da OMC pode funcionar enquanto uma network de governança econômica global pela 

qual agentes econômicos transnacionais resolvem disputas diplomático-comerciais. 
242 ESC, Art. 3.10 - Fica entendido que as solicitações de conciliação e a utilização dos procedimentos de solução 

de controvérsias não deverão ser intentados nem considerados como ações contenciosas e que, ao surgir uma 

controvérsia, todos os Membros participarão do processo com boa-fé e esforçando-se para resolvê-la. 
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(1) Imaginemos que dois Estados hipotéticos Alpha e Beta tenham relevantes laços comerciais 

e sejam ambos membros da OMC, o que implica na obrigação jurídica de obedecer às normas 

do direito da OMC.  

(2) Eventualmente, um determinado acontecimento provoca um conflito de interesses entre 

Alpha e Beta, ou seja, há uma situação em que ambos têm interesse por um determinado bem 

que só pode satisfazer a uma das partes. Em geral conflitos de interesse relacionados à OMC se 

referem a disputas por fatias de mercados, estratégias empresariais, proteção de consumidores, 

práticas anticoncorrenciais e competição econômica internacional. Ao interpretar os fatos e as 

normas relacionados a este conflito de interesses, o governo de Alpha, podendo estar certo ou 

errado, entende que: (a) Beta teve uma conduta – através de uma medida administrativa, 

legislativa, judicial, ou de outra natureza – que prejudicou interesses de Alpha que seriam 

protegidos pelo direito da OMC;243 (b) Consequentemente, Alpha teria o direito de exigir de 

Beta o cumprimento de uma determinada obrigação prescrita pelo direito da OMC através da 

prática de um certo tipo de comportamento que resolveria o problema identificado. No jargão 

jurídico, isto é chamado de ‘pretensão jurídica’244 e corresponde à noção de bilateralidade da 

norma jurídica. Como explica Norberto Bobbio: “[...] a norma jurídica institui ao mesmo tempo 

um direito a um sujeito e um dever a um outro; e a relação intersubjetiva, ao constituir o 

conteúdo típico da norma jurídica, consistiria precisamente na relação de interdependência entre 

um direito ou dever. ” (BOBBIO, 2001, p. 147). 

(3) Com base naquilo que sustenta ser seu direito, Alpha formaliza sua pretensão junto a Beta 

exigindo que Beta abdique de continuar protegendo seu interesse em benefício de Alpha. Neste 

cenário, três tipos de desdobramentos poderiam ocorrer. Pode haver desistência do objeto de 

interesse por pelo menos uma das partes. Pode haver uma negociação que eleve a uma solução 

mutuamente aceitável. Mas, se não houver nem desistência, nem um acordo, e cada parte 

mantiver sua ‘pretensão’ de que a outra abdique do seu interesse, temos uma situação chamada 

de ‘pretensão resistida’. Neste contexto, Alpha decide acionar a OMC para solucionar a 

controvérsia (a) esclarecendo os direitos e obrigações questionados e (b) prescrevendo, de modo 

juridicamente vinculante, a conduta que deve ser adotada pelas partes no litígio. 

                                                           
243 Em nossa investigação específica, os conflitos sempre serão sobre o suposto (des)cumprimento de uma norma 

do ordenamento jurídico da Organização Mundial do Comércio. Nestes termos, precisaremos delimitar qual é o 

arcabouço normativo que chamaremos de “direito da OMC” e apresentar quais os referenciais teóricos que usamos 

para estuda-lo. Isto será feito adiante na seção 3.2. 
244 “Pretensão jurídica – Diz-se da faculdade que tem o titular de um direito subjetivo de exigir, sob proteção da 

ordem jurídica, que outrem positiva ou negativamente, satisfaça um seu interesse legítimo, econômico ou moral” 

(Neves, 1988). 
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  Para simplificar nosso modelo explicativo, chamemos a medida questionada de ‘Medida 

M’ e chamaremos a norma do direito da OMC que estaria sendo violada de ‘Norma N’ do 

‘Acordo A’. Neste contexto, Alpha irá acionar o sistema de solução de controvérsia para 

questionar a licitude da Medida ‘M’ adotada pelo governo de Beta em relação à Norma ‘N’ do 

Acordo ‘A’ do direito da OMC.  

  O artigo 3.8 do ESC consagrou a presunção de que toda transgressão das normas por 

um Estado membro produz efeitos desfavoráveis para outros.245 Por outro lado, o artigo 26246 

                                                           
245 ESC, Art. 3.8 - Nos casos de não-cumprimento de obrigações contraídas em virtude de um acordo abrangido, 

presume-se que a medida constitua um caso de anulação ou de restrição. Isso significa que normalmente existe a 

presunção de que toda transgressão das normas produz efeitos desfavoráveis para outros Membros que sejam 

partes do acordo abrangido, e em tais casos a prova em contrário caberá ao Membro contra o qual foi apresentada 

a reclamação. 
246 ESC, Art. 26 - Reclamações De Não-Violação: 1 - Reclamações de Não Violação do Tipo Descrito no Parágrafo 

1.b do art. 23 do GATT 1994. 

  Quando as disposições do parágrafo 1.b do art. 23 do GATT 1994 forem aplicáveis a um acordo abrangido, os 

grupos especiais ou o órgão de Apelação somente poderão decidir ou fazer recomendações se uma das partes em 

controvérsia considera que um benefício resultante direta ou indiretamente do acordo abrangido pertinente está 

sendo anulado ou prejudicado ou que o cumprimento de um dos objetivos do Acordo está sendo dificultado em 

consequência da aplicação de alguma medida por um Membro, ocorrendo ou não conflito com as disposições 

daquele Acordo. 

Quando e na medida em que tal parte considere, e um grupo especial ou órgão de Apelação determine, que um 

caso trate de medida que não seja contraditória com as disposições de um acordo abrangido ao qual as disposições 

do parágrafo 1.b do art. 23 do GATT 1994 sejam aplicáveis, deverão ser aplicados os procedimentos previstos no 

presente Entendimento, observando-se o seguinte: 

a) a parte reclamante deverá apresentar justificativa detalhada em apoio a qualquer reclamação relativa a medida 

que não seja conflitante com o acordo abrangido relevante; 

b) quando se considerar que uma medida anula ou restringe benefícios resultantes do acordo abrangido pertinente, 

ou que compromete a realização dos objetivos de tal acordo, sem infração de suas disposições, não haverá 

obrigação de revogar essa medida. No entanto, em tais casos, o grupo especial ou órgão de Apelação deverá 

recomendar que o Membro interessado faça um ajuste mutuamente satisfatório; 

c) não obstante o disposto no art. 21, a arbitragem prevista no parágrafo 3º do art. 21 poderá incluir, a pedido de 

qualquer das partes, a determinação do grau dos benefícios anulados ou prejudicados e poderá também sugerir 

meios e maneiras de se atingir um ajuste mutuamente satisfatório; tais sugestões não deverão ser compulsórias 

para as partes em controvérsia; 

d) não obstante o disposto no parágrafo 1º do art. 22, a compensação poderá fazer parte de um ajuste mutuamente 

satisfatório como solução final para a controvérsia. 

2 - Reclamações do Tipo Descrito no Parágrafo 1.c do art. 23 do GATT 1994 

Quando as disposições do parágrafo 1.c do art. 23 do GATT 1994 forem aplicáveis a um acordo abrangido, o 

grupo especial apenas poderá formular recomendações e decisões quando uma parte considerar que um benefício 

resultante direta ou indiretamente do acordo abrangido pertinente tenha sido anulado ou prejudicado ou que o 

cumprimento de um dos objetivos de tal acordo tenha sido comprometido em conseqüência de uma situação 

diferente daquelas às quais são aplicáveis as disposições dos parágrafos 1.a e 1.b do art. 23 do GATT 1994. Quando 

e na medida em que essa parte considere, e um grupo especial determine, que a questão inclui-se neste parágrafo, 

os procedimentos deste Entendimento serão aplicados unicamente até o momento do processo em que o relatório 

do grupo especial seja distribuído aos Membros. Serão aplicáveis as normas e procedimentos de solução de 

controvérsias contidos na Decisão de 12 de abril de 1989 (BISD 36S/61-67) quando da consideração para adoção 

e supervisão e implementação de recomendações e decisões. Será também aplicável o seguinte: 

a) a parte reclamante deverá apresentar justificativa detalhada como base de qualquer argumentação a respeito de 

questões tratadas no presente parágrafo; 

b) nos casos que envolvam questões tratadas pelo presente parágrafo, se um grupo especial decidir que tais casos 

também se referem a outras questões relativas à solução de controvérsias além daquelas previstas neste parágrafo, 

o grupo especial deverá fornecer ao OSC um relatório encaminhando tais questões e um relatório separado sobre 

os assuntos compreendidos no âmbito de aplicação do presente parágrafo. 
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do ESC admite a possibilidade de um Estado acionar o mecanismo de solução de controvérsias 

em virtude de uma medida que – apesar de não violar nenhuma norma específica da OMC – lhe 

causaria anulação ou restrição (‘nullification and impairment’)247 dos benefícios legitimamente 

esperados de se participar do sistema multilateral de comércio. Se uma vantagem qualquer 

resultante para um Estado membro for, direta ou indiretamente, anulada ou reduzida em 

consequência da aplicação por outro Estado membro de uma medida – mesmo que não seja 

contrária ao direito da OMC – que mude seu regime comercial, então, o país que se sente 

prejudicado pode protocolar junto ao Órgão de Solução de Controvérsias uma “reclamação de 

não-violação” (‘non-violation complaint’). Apesar de esta possibilidade existir, é preciso 

esclarecer que sua utilização na jurisprudência da OMC é raríssima. E além de reclamações por 

não cumprimento dos compromissos violação e até por não-violação, o artigo XXIII do GATT 

ainda contempla a possibilidade de se mover uma ação perante o sistema de solução de 

controvérsias em virtude da vaga noção de “existência de qualquer outra situação” que reduza 

as vantagens dos Estados membros. Entretanto, ainda não há na jurisprudência da OMC 

qualquer controvérsia nestes moldes.  É neste sentido que Amaral Júnior explica que as 

demandas na OMC podem ser de três tipos diferentes: 

 

As demandas na OMC podem ser de três tipos: as reclamações pela violação das 

obrigações previstas nos acordos abrangidos, as reclamações de não violação e as 

reclamações ‘de situação’.” 

Na primeira hipótese, o demandante alega que uma vantagem resultante, direta ou 

indiretamente dos acordos da OMC se encontra anulada ou comprometida, ou que a 

realização dos objetivos visados por tais compromissos é obstaculizada pelo 

descumprimento das obrigações subscritas por parte de outro membro. O artigo 3.8 

do ESC, inspirado na tradição jurisprudencial do GATT, estabelece a presunção de 

que uma medida que anule ou diminua uma vantagem que os acordos assegurem, 

incide de maneira desfavorável sobre outros membros. (AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 

108) 

 

  Em nosso modelo explicativo, como acontece na esmagadora maioria dos casos, trata-

se de uma reclamação por suposto descumprimento de obrigações. Ainda não é possível afirmar 

se medida adotada por Beta é lícita ou não. Cada Estado tem direito a sua opinião. Mas, apenas 

a OMC tem autoridade para atestar a ilicitude de uma conduta. Neste contexto, cada Estado 

membro tem o direito de obter da OMC um posicionamento oficial sobre a (i)licitude de uma 

medida adotada pelo governo de outro Estado membro. Todavia, para obter este 

pronunciamento, é preciso antes se submeter a um processo longo e multifásico que começa 

                                                           
247 De acordo com o glossário da OMC, a expressão “nullification and impairment” significa: “Damage to a 

country’s benefits and expectations from its WTO membership through another country’s change in its trade 

regime or failure to carry out its WTO obligations.” (WTO, 2016x) 
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com um requerimento formal por parte de Alpha – que passará a ser referido como a parte 

‘reclamante’ (‘complainant’) – para que o Órgão de Solução de Controvérsias instaure um 

procedimento de solução de controvérsias relativo a (i)legalidade de uma determinada medida 

adotada por Beta – que passará a ser referido com a parte ‘demandada’ (‘respondent’).248 Este 

requerimento é protocolado junto à Divisão de Assuntos Jurídicos (‘Legal Affairs Division’) do 

Secretariado da OMC. Tecnicamente falando, o que é submetido ao Órgão de Solução de 

Controvérsias nesta etapa é um requerimento para que Alpha possa realizar consultas com Beta 

sobre a licitude da ‘Medida ‘M’ à luz da ‘Norma N’. Mesmo que já haja algum tipo de tensão 

comercial ou diplomática antes, do ponto de vista formal, é somente a partir deste protocolo 

que passamos a ter uma controvérsia oficialmente constituída na OMC. E é a partir deste 

momento que se iniciam a série de prazos processuais que irão pautar todo o procedimento até 

o final.249 (GALLAGHER, 2002, p. 12).  

 

4.3.1 Consultas: Em busca de uma solução mutuamente satisfatória 

 

  O Entendimento sobre Solução de Controvérsias estabelece no artigo 3.7 que seu 

principal objetivo é o de garantir uma solução positiva para as controvérsias.250 Mas, o ESC 

                                                           
248 “Reclamante” e “demandada” são os nomes previsto na versão do ESC traduzida para o português e, por isso, 

serão os termos adotados neste trabalho. Mas, vale ressalvar que há importantes doutrinadores, jornalistas, 

advogados e diplomatas que, às vezes, usam termos como: reclamante/reclamada ou demandante/demandada. 

Apesar desta terminologia ter um fundamento absolutamente válido, seremos mais conservadores e manteremos a 

forma usada no ESC: reclamante/demandada. 
249 “The difference becomes a WTO dispute when it is ‘notified’ to the WTO Secretariat by the complainant country 

under the provisions of one or more of the WTO Agreements. The first formal indication of a dispute is in the form 

of a ‘request for consultations’, which are confidential talks between the parties to the dispute held, normally, in 

Geneva. The ‘request for consultations’ starts a timetable of events that can lead to a ruling on the dispute by the 

Dispute Settlement Body (DSB) of the WTO, unless the countries concerned reach an agreement between 

themselves that resolves the problem. Note that a dispute involves only governments: it’s usually based on some 

commercial concern with the regulations of another government, but there is no WTO dispute until the government 

of one or other Member economy of the WTO notifies the WTO Secretariat that a dispute exists. This means that, 

at a commercial level, the problem might already have a long history. Importing or exporting companies or 

investors or their agents may have had many meetings with the officials of the governments concerned. Often, 

there will have been exchanges – such as messages and letters or formal diplomatic notes - between the 

governments of the two (or more) economies over the issue. A WTO dispute exists, however, only after one or other 

member government decides to ‘notify’ the dispute.” (GALLAGHER, 2002, p. 12) 
250 ESC, Art. 3.7 - Antes de apresentar uma reclamação, os Membros avaliarão a utilidade de atuar com base nos 

presentes procedimentos. O objetivo do mecanismo de solução de controvérsias é garantir uma solução positiva 

para as controvérsias. Deverá ser sempre dada preferência à solução mutuamente aceitável para as partes em 

controvérsia e que esteja em conformidade com os acordos abrangidos. Na impossibilidade de uma solução 

mutuamente acordada, o primeiro objetivo do mecanismo de solução de controvérsias será geralmente o de 

conseguir a supressão das medidas de que se trata, caso se verifique que estas são incompatíveis com as disposições 

de qualquer dos acordos abrangidos. Não se deverá recorrer à compensação a não ser nos casos em que não seja 

factível a supressão imediata das medidas incompatíveis com o acordo abrangido e como solução provisória até a 

supressão dessas medidas. O último recurso previsto no presente Entendimento para o Membro que invoque os 

procedimentos de solução de controvérsias é a possibilidade de suspender, de maneira discriminatória contra o 
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alerta os Estados membros a avaliarem a utilidade de usar o seu mecanismo de solução de 

controvérsias. Isto é muito interessante, pois reflete a noção de que nem todos os tipos de 

conflitos comerciais seriam necessariamente melhor resolvidos através do procedimento da 

OMC. Há casos em que talvez as partes litigantes preferissem uma forma de solução mais direta 

entre elas. E a própria OMC prefere que as partes chegam a um acordo ao invés de a 

controvérsia ser resolvida por uma decisão do Órgão de Solução de Controvérsias. O artigo 3.7 

do ESC afirma isso categoricamente: “Deverá ser sempre dada preferência à solução 

mutuamente aceitável para as partes em controvérsia e que esteja em conformidade com os 

acordos abrangidos”. É apenas no caso de impossibilidade de uma solução mutuamente 

acordada, é que se passará ao exame da compatibilidade da medida questionada com o direito 

da OMC para, em caso de verificada a incompatibilidade, conseguir a supressão da medida.  

  Todas as solicitações de consultas deverão ser apresentadas por escrito e deverão conter 

as razões que as fundamentam, incluindo indicação das medidas controversas e do 

embasamento legal em que se fundamenta a reclamação. O sistema de solução de controvérsias 

da OMC também prevê a possibilidade de haver uma participação limitada na controvérsia de 

outros Estados que não sejam nem reclamante, nem demandada, mas que tenha interesse 

concreto em uma controvérsia.251 Estas ‘terceiras partes’, como são chamadas não tem nem 

direitos, nem obrigações, em jogo. O que lhes interessa é participar dos debates e acompanhar 

as decisões. A questão chave aqui é o acesso à informação muito qualificada que pode ter valor 

estratégico para um país. Neste sentido a participação das terceiras partes se limita à 

possibilidade de participar de audiências, fazer perguntas ao painel e ter acesso às informações 

pertinentes ao caso. Conforme previsto pelo ESC, no artigo 4.4, todas as solicitações de 

consultas deverão ser apresentadas por escrito e deverão conter as razões que as fundamentam, 

incluindo indicação das medidas controversas e do embasamento legal em que se fundamenta 

a reclamação.252 O ESC assegura, por um lado, um direito da reclamante à celebração de 

consultas, e de outro, um dever253 da demandada de conceder, de boa-fé, oportunidade adequada 

                                                           
outro Membro, a aplicação de concessões ou o cumprimento de outras obrigações no âmbito dos acordos 

abrangidos, caso o OSC autorize a adoção de tais medidas. 
251 ESC, Art. 10.2 - Todo Membro que tenha interesse concreto em um assunto submetido a um grupo especial e 

que tenha notificado esse interesse ao OSC (denominado no presente Entendimento "terceiro") terá oportunidade 

de ser ouvido pelo grupo especial e de apresentar-lhe comunicações escritas. Estas comunicações serão também 

fornecidas às partes em controvérsia e constarão do relatório do grupo especial. 
252 ESC, Art. 4.4 - Todas as solicitações de consultas deverão ser notificadas ao OSC e aos Conselhos e Comitês 

pertinentes pelo Membro que as solicite. Todas as solicitações de consultas deverão ser apresentadas por escrito e 

deverão conter as razões que as fundamentam, incluindo indicação das medidas controversas e do embasamento 

legal em que se fundamenta a reclamação. 
253 ESC, Art. 4.3 - Quando a solicitação de consultas for formulada com base em um acordo abrangido, o Membro 

ao qual a solicitação for dirigida deverá respondê-la, salvo se mutuamente acordado de outro modo, dentro de um 
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para que estas consultas acontecem dentro de um prazo não superior a 30 dias contados a partir 

da data de recebimento da solicitação.254 A fase de consultas consiste na oportunidade para que 

as partes realizem negociações diretas confidenciais com intuito de levantar mais informações 

sobre a questão e de encontrar uma solução mutuamente satisfatória para a controvérsia. 

Portanto, nos termos discutidos no capítulo 3, a fase de consultas pode ser qualificada enquanto 

o modo pacífico de solução de controvérsias de natureza não-jurisdicional por meio diplomático 

que a doutrina chama de negociação direta. Como vimos, a negociação direta apresenta diversas 

vantagens como a possibilidade de celeridade, versatilidade, discrição, dentre outras. Mas, 

talvez, a característica que torna a fase de consultas tão fértil é a possibilidade de as partes 

inserirem na negociação questões que não são exatamente ligadas à temática da OMC e que, no 

entanto, podem ser usados no processo de barganha para que as partes gozem de maior margem 

de manobra para chegar a uma solução mutuamente satisfatória para a controvérsia dentre de 

um contexto de acomodação de interesses mais abrangentes do que aquela questão específica 

que suscitou o contencioso na OMC. Às vezes a controvérsia é resolvida sem qualquer 

modificação da medida questionada e sim pela oferta de outro tipo de vantagem em outros 

setores que podem não ter nada a ver com as regras do sistema multilateral de comércio.  

  Se não for possível chegar a uma solução mutuamente satisfatória no prazo de 60 dias 

contados a partir da data de recebimento da solicitação, as partes podem, por comum, acordo 

prorrogar este prazo e continuar tentando negociar até chegar a uma solução. O artigo 5 do ESC 

também prevê a possibilidade de as partes optarem – por consenso – pela utilização de outros 

meios diplomáticos de solução de controvérsias, a saber: bons ofícios, conciliação e 

mediação.255 Estes procedimentos poderão ser solicitados a qualquer tempo por qualquer das 

                                                           
prazo de 10 dias contados a partir da data de recebimento da solicitação, e deverá de boa-fé proceder a consultas 

dentro de um prazo não superior a 30 dias contados a partir da data de recebimento da solicitação, com o objetivo 

de chegar a uma solução mutuamente satisfatória. Se o Membro não responder dentro do prazo de 10 dias contados 

a partir da data de recebimento da solicitação, ou não proceder às consultas dentro de prazo não superior a 30 dias, 

ou dentro de outro prazo mutuamente acordado contado a partir da data de recebimento da solicitação, o Membro 

que houver solicitado as consultas poderá proceder diretamente a solicitação de estabelecimento de um grupo 

especial. 
254 ESC, Art. 4.2 - Cada Membro se compromete a examinar com compreensão a argumentação apresentada por 

outro Membro e a conceder oportunidade adequada para consulta com relação a medidas adotadas dentro de seu 

território que afetem o funcionamento de qualquer acordo abrangido. 
255 ESC, Art. 5. 1 -   Bons ofícios, conciliação e mediação são procedimentos adotados voluntariamente se as partes 

na controvérsia assim acordarem. 

2 - As diligências relativas aos bons ofícios, à conciliação e à mediação, e em especial as posições adotadas durante 

as mesmas pelas partes envolvidas nas controvérsias, deverão ser confidenciais e sem prejuízo dos direitos de 

quaisquer das partes em diligências posteriores baseadas nestes procedimentos. 

3 - Bons ofícios, conciliação ou mediação poderão ser solicitados a qualquer tempo por qualquer das partes 

envolvidas na controvérsia. 

Poderão iniciar-se ou encerrar-se a qualquer tempo. Uma vez terminados os procedimentos de bons ofícios, 

conciliação ou mediação, a parte reclamante poderá requerer o estabelecimento de um grupo especial. 
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partes envolvidas na controvérsia e poderão iniciar-se ou encerrar-se a qualquer tempo. E além 

destas possibilidades, o artigo 25 ainda faculta o uso de arbitragem para facilitar a resolução de 

algumas controvérsias que tenham por objeto questões claramente definidas por ambas as 

partes. 256 Estes procedimentos alternativos fazem referência a mecanismos clássicos da 

sistemática de solução de controvérsias do direito internacional.257 Todavia, é interessante notar 

que a eles não são utilizados258 porque os países litigantes, especialmente as partes reclamantes, 

preferem se submeter ao procedimento específico da OMC. Isso se explica por várias razões, 

sendo que uma delas certamente se refere ao fato de que os bons ofícios, mediação, conciliação 

e arbitragem exigem consentimento de ambas as partes, ao passo que o procedimento da OMC 

depende apenas da vontade da reclamante e resulta em uma solução juridicamente vinculante.  

 

                                                           
4 - Quando bons ofícios, conciliação ou mediação se iniciarem dentro de 60 dias contados da data de recebimento 

da solicitação, a parte reclamante não poderá requerer o estabelecimento de um grupo especial antes de transcorrido 

o prazo de 60 dias a partir da data de recebimento da solicitação de consultas. A parte reclamante poderá solicitar 

o estabelecimento de um grupo especial no correr do prazo de 60 dias se as partes envolvidas na controvérsia 

considerarem de comum acordo que os bons ofícios, a conciliação e a mediação não foram suficientes para 

solucionar a controvérsia. 

5 - Se as partes envolvidas na controvérsia concordarem, os procedimentos para bons ofícios, conciliação e 

mediação poderão continuar enquanto prosseguirem os procedimentos do grupo especial. 

6 - O Diretor-Geral, atuando "ex officio", poderá oferecer seus bons ofícios, conciliação ou mediação com o 

objetivo de auxiliar os Membros a resolver uma controvérsia. 
256 ESC, Art. 25.1 - Um procedimento rápido de arbitragem na OMC como meio alternativo de solução de 

controvérsias pode facilitar a resolução de algumas controvérsias que tenham por objeto questões claramente 

definidas por ambas as partes. 

2 - Salvo disposição em contrário deste Entendimento, o recurso à arbitragem estará sujeito a acordo mútuo entre 

as partes, que acordarão quanto ao procedimento a ser seguido. Os acordos de recurso a arbitragem deverão ser 

notificados a todos os Membros com suficiente antecedência ao efetivo início do processo de arbitragem. 

3 - Outros Membros poderão ser parte no procedimento de arbitragem somente com o consentimento das partes 

que tenham convencionado recorrer à arbitragem. As partes acordarão submeter-se ao laudo arbitral. Os laudos 

arbitrais serão comunicados ao OSC e ao Conselho ou Comitê dos acordos pertinentes, onde qualquer Membro 

poderá questionar qualquer assunto a eles relacionados. 

4 - Os Artigos 21 e 22 do presente Entendimento serão aplicados "mutatis mutandis" aos laudos arbitrais. 
257 “Certainly, parties to a dispute are not precluded from pursuing consensual or alternative means of dispute 

settlement foreseen in the DSU. Article 3.7 of the DSU provides that “[a] solution mutually acceptable to the 

parties to a dispute and consistent with the covered agreements is clearly to be preferred.” To reach a mutually 

acceptable solution, Members can engage in consultations or resort to mediation and good offices. Moreover, 

Article 25 provides for arbitration as an alternative to panel proceedings for dispute resolution. Consultations, 

mediation, good offices, and arbitration are, however, alternatives to compulsory adjudication and require the 

consent of the parties. In the absence of such consent, they cannot lead to a binding decision. Thus, it is important 

to distinguish between these consensual means of dispute resolution, which are always at the Members’ disposal, 

and adjudication through panel proceedings, which are compulsory….” (APPELATE BODY, 2008, para. 340) 
258 WTO Director-General communication of 13 July 2001: “Members should be afforded every opportunity to 

settle their disputes through negotiations whenever possible”. In this communication(219), the WTO Director-

General noted that Article 5 of the DSU, which provides for the use of good offices, conciliation and mediation, 

had not been used and reminded Members that he was ready and willing to assist them as is envisaged under the 

terms of Article 5.6. The communication included a set of procedures for Members to use to request assistance 

under Article 5. The communication notes that these procedures are intended “purely to help Members resolve 

their differences and do not limit their treaty rights in any manner.” It also assures Members that these procedures 

would not in any way limit the Director-General’s availability to assist delegations more generally whenever they 

request help.” (WT/DSB/25) 
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4.3.2 A análise jurídica do painel e do Órgão de Apelação 

 

  Se, por um lado, é obrigatório começar a resolver a controvérsia tentando encontrar uma 

solução mutuamente satisfatória na fase de consultas, por outro, o dever de negociar de boa-fé 

não pode garantir uma solução negociada, pois uma parte não pode ser obrigada a aquiescer aos 

interesses da outra. As partes não poderiam ficar presas a uma modalidade de solução de 

controvérsias que, naquele caso, não foi capaz de propiciar uma forma de resolver o conflito. 

Por isso, o ESC estabeleceu um prazo de 60 para que as partes tentem chegar a um acordo. 

Expirado este prazo, a reclamante passa a ter o direito de requerer o estabelecimento de um 

procedimento que, em última análise, resolverá a controvérsia ao verificar se a medida 

questionada é lícita ou não. E, não sendo, determinará que a demandada modifique ou revogue 

a medida interna de forma a compatibilizá-la com o direito da OMC. A função deste 

procedimento é a de proporcionar ao Órgão de Solução de Controvérsias o conhecimento 

necessário para que possa decidir sobre a resolução do litígio. Mas, o trabalho de análise dos 

dados e de síntese das conclusões é feito pelo painel e pelo Órgão de Apelação que, ao 

conduzirem um procedimento contraditório, tem acesso às informações necessárias para que 

possam elaborar relatórios precisos, completos e equilibrados sobre a controvérsia. Assim, 

finda sem sucesso a fase de consultas, entramos em uma fase que, de acordo com as categorias 

estudadas no capítulo 3, pode ser qualificada como um modo jurisdicional de solução de 

controvérsia de jurisdição permanente de caráter institucional. A primeira etapa desta segunda 

fase consiste na condução de um procedimento contraditório por um grupo de especialistas 

assessorados pelo Secretariado da OMC que chamamos de “painel” ou “grupo especial”. Neste 

contexto, a reclamante protocoliza junto ao Órgão de Solução de Controvérsias um pedido de 

estabelecimento de painel, no qual indica se foram realizadas consultas, identifica as medidas 

em controvérsia e fornece uma breve exposição do embasamento legal da reclamação, 

suficiente para apresentar o problema com clareza. 259  

  Recebido o pedido, o OSC irá instalar um painel, no mais tardar, na reunião seguinte 

àquela em que a solicitação aparece pela primeira vez como item da agenda. O próximo passo 

                                                           
259 ESC, Art. 6.1 - Se a parte reclamante assim o solicitar, um grupo especial será estabelecido no mais tardar na 

reunião do OSC seguinte àquela em que a solicitação aparece pela primeira vez como item da agenda do OSC, a 

menos que nessa reunião o OSC decida por consenso não estabelecer o grupo especial. 

2 - Os pedidos de estabelecimento de grupo especial deverão ser formulados por escrito. Deverão indicar se foram 

realizadas consultas, identificar as medidas em controvérsia e fornecer uma breve exposição do embasamento legal 

da reclamação, suficiente para apresentar o problema com clareza. Caso a parte reclamante solicite o 

estabelecimento do grupo especial com termos de referência diferentes dos termos padrão, o pedido escrito deverá 

incluir sugestão de texto para os termos de referência especiais. 
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é a delimitação precisa de qual é efetivamente a controvérsia. Isso é feito através de um 

documento conhecido como “termos de referência (‘terms of reference’) que traz um resumo 

dos fundamentos legais e das reivindicações (‘claims’) que são feitas contra a demandada com 

acusações de violação de certa norma da OMC. Nesta etapa, não basta listar os acordos e artigos 

supostamente violados, há que se explicar, ainda que de maneira resumida, de que maneira a(s) 

medida(s) questionada(s) violaria(m) tais normas. É, também, importante esclarecer que, só 

poderão ser submetidas ao painel, questões que foram previamente discutidas na fase de 

consultas. Não se admite a introdução de uma nova reclamação que não já não houvesse 

experimentado a possibilidade de uma solução negociada. Ao delimitar qual é o objeto da 

disputa, os termos de referência delimitam também a jurisdição do painel, que só irá analisar as 

medidas identificadas nos termos de referência à luz das disposições legais citadas. Isso 

significa que, por um lado, o painel não poderá deixar de analisar nenhuma acusação prevista 

(‘citra petita’)260 e, por outro, que ele não poderá julgar qualquer questão que não tenha sido 

prevista (‘ultra petita’). De acordo como artigo 7 do ESC, os termos de referência do modelo 

explicativo que estamos desenvolvendo seriam assim: "Examinar, à luz das disposições 

pertinentes na Norma ‘N’ do Acordo ‘A’, a questão submetida ao OSC por Alpha no documento 

..., estabelecer conclusões que auxiliem o OSC a fazer recomendações ou emitir decisões 

previstas naquele acordo”. 261 

  Em seguida, o Órgão de Solução de Controvérsias, com ajuda da Divisão de Assuntos 

Jurídicos, compõe o painel com três pessoas qualificadas para analisar a temática da 

controvérsia, nos termos estabelecidos pelo artigo 8 do ESC.262 Estes especialistas deverão ser 

                                                           
260 Os painéis têm frequentemente adotado o argumento da economia processual (“judicial economy”) para não 

examinar alguns dos argumentos quando basta um argumento para que se verifique a medida questionada é ilícita 

e que deve ser revogada ou modificada.  
261 ESC, Art..7.1- Os termos de referência dos grupos especiais serão os seguintes, a menos que as partes 

envolvidas na controvérsia acordem diferentemente dentro do prazo de 20 dias a partir da data de estabelecimento 

do grupo especial: 

  "Examinar, à luz das disposições pertinentes no (indicar o(s) acordo(s) abrangido(s) citado(s) pelas partes em 

controvérsia), a questão submetida ao OSC por (nome da parte) no documento ...   estabelecer conclusões que 

auxiliem o OSC a fazer recomendações ou emitir decisões previstas naquele(s) acordo(s)". 

2 - Os grupos especiais deverão considerar as disposições relevantes de todo acordo ou acordos abrangidos 

invocados pelas partes envolvidas na controvérsia. 

3 - Ao estabelecer um grupo especial, o OSC poderá autorizar seu Presidente a redigir os termos de referência do 

grupo especial com a colaboração das partes envolvidas na controvérsia, de acordo com as disposições do 

parágrafo 1º. Os termos de referência assim redigidos serão distribuídos a todos os Membros. Caso os termos de 

referência sejam diferentes do padrão, qualquer Membro poderá levantar qualquer ponto a ele relativo no OSC. 
262 ESC, Art. 8.1 - Os grupos especiais serão compostos por pessoas qualificadas, funcionários governamentais ou 

não, incluindo aquelas que tenham integrado um grupo especial ou a ele apresentado uma argumentação, que 

tenham atuado como representantes de um Membro ou de uma parte contratante do GATT 1947 ou como 

representante no Conselho ou Comitê de qualquer acordo abrangido ou do respectivo acordo precedente, ou que 

tenha atuado no Secretariado, exercido atividade docente ou publicado trabalhos sobre direito ou política comercial 

internacional, ou que tenha sido alto funcionário na área de política comercial de um dos Membros. 



206 

 

escolhidos de modo a assegurar diversidade de formações, largo espectro de experiências e 

independência com relação aos Estados litigantes. Por isso, em princípio, não podem ser 

escolhidas pessoas que sejam nacionais dos litigantes. A Divisão de Assuntos Jurídicos mantém 

uma lista indicativa de pessoas, com o nome e a qualificação de diversos funcionários 

governamentais e do Secretariado, acadêmicos e outros tipos de especialistas. Os Estados 

membros periodicamente sugerem nomes ao OSC que os analisa e encaminha os aprovados à 

Divisão de Assuntos Jurídicos. Quando um painel é instaurado, a Divisão de Assuntos Jurídicos 

propõe o nome de candidatos ao painel. Vale a pena ressaltar que, diferentemente de uma 

arbitragem na qual as partes indicam seus nomes, aqui, é a OMC quem indica os painelistas. 

As partes só podem se opor ao nome indicado se houver “motivos imperiosos” que o 

justifiquem. E, se não houver acordo quanto aos integrantes, o Diretor-Geral, a pedido de 

qualquer das partes, nomeará os integrantes que considerar mais apropriados após consultar as 

partes. Os integrantes dos painéis deverão atuar a título pessoal e não como representantes das 

partes. Assim sendo, os governos das partes não lhes fornecerão instruções nem procurarão 

influenciá-los com relação à sua conduta na solução da controvérsia. Os painelistas são os 

                                                           
2 - Os Membros dos grupos especiais deverão ser escolhidos de modo a assegurar a independência dos Membros, 

suficiente diversidade de formações e largo espectro de experiências. 

3 - Os nacionais de Membros cujos governos sejam parte na controvérsia ou terceiras partes, conforme definido 

no parágrafo 2º do art. 10, não atuarão no grupo especial que trate dessa controvérsia, a menos que as partes 

acordem diferentemente.  

4 - Para auxiliar na escolha dos integrantes dos grupos especiais, o Secretariado manterá uma lista indicativa de 

pessoas, funcionários governamentais ou não, que reúnem as condições indicadas no parágrafo 1º, da qual os 

integrantes dos grupos especiais poderão ser selecionados adequadamente. Esta lista incluirá a relação de peritos 

não governamentais elaborada em 30 de novembro de 1984 (BISD 31S/9), e outras relações ou listas indicativas 

elaboradas em virtude de qualquer acordo abrangido, e manterá os nomes dos peritos que figurem naquelas 

relações e listas indicativas na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. Os Membros poderão 

periodicamente sugerir nomes de pessoas, funcionários governamentais ou não, a serem incluídos na lista 

indicativa, fornecendo informação substantiva sobre seu conhecimento de comércio internacional e dos setores ou 

temas dos acordos abrangidos, e tais nomes serão acrescentados à lista após aprovação pelo OSC. Para cada pessoa 

que figure na lista, serão indicadas suas áreas específicas de experiência ou competência técnica nos setores ou 

temas dos acordos abrangidos. 

5 - Os grupos especiais serão compostos por três integrantes a menos que, dentro do prazo de 10 dias a partir de 

seu estabelecimento, as partes em controvérsia concordem em compor um grupo especial com cinco integrantes. 

Os Membros deverão ser prontamente informados da composição do grupo especial. 

6 - O Secretariado proporá às partes em controvérsia candidatos a integrantes do grupo especial. As partes não 

deverão se opor a tais candidaturas a não ser por motivos imperiosos. 

7 - Se não houver acordo quanto aos integrantes do grupo especial dentro de 20 dias após seu estabelecimento, o 

Diretor-Geral, a pedido de qualquer das partes, em consulta com o Presidente do OSC e o Presidente do Conselho 

ou Comitê pertinente, determinará a composição do grupo especial, e nomeará os integrantes mais apropriados 

segundo as normas e procedimentos especiais ou adicionais do acordo abrangido ou dos acordos abrangidos de 

que trate a controvérsia, após consulta com as partes em controvérsia. 

8 - Os Membros deverão comprometer-se, como regra geral, a permitir que seus funcionários integrem os grupos 

especiais. 

9 - Os integrantes dos grupos especiais deverão atuar a título pessoal e não como representantes de governos ou 

de uma organização. Assim sendo, os Membros não lhes fornecerão instruções nem procurarão influenciá-los com 

relação aos assuntos submetidos ao grupo especial. 
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protagonistas, mas eles não são os únicos a trabalhar no painel. O painel é composto por um 

grupo de trabalho envolvendo basicamente os painelistas e servidores do Secretariado da OMC, 

especialmente da Divisão de Assuntos Jurídicos e da Divisão de Regras, quando a controvérsia 

versar sobre medidas de defesa comercial.263  

  Uma vez composto o painel inicia a condução de um procedimento pautado pelos 

princípios do devido processo legal, do amplo direito de defesa e da igualdade de oportunidade 

das partes. Apesar de haver audiências e reuniões com as partes, o painel delibera em reuniões 

fechadas e as deliberações do painel e os documentos submetidos à sua consideração terão 

caráter confidencial, mas nada proíbe uma parte de tornar públicas as suas posições. As partes 

litigantes só podem estar presentes nas reuniões para as quais elas forem convidadas. O 

procedimento é regido pelo ESC e mais especificamente pelos Procedimentos de Trabalho do 

Apêndice 3 ao ESC.264 No item 12 deste Apêndice, há uma ‘Proposta de calendário para os 

                                                           
263 ESC, Art.27.1 - O Secretariado terá a responsabilidade de prestar assistência aos grupos especiais, em especial 

nos aspectos jurídicos, históricos e de procedimento dos assuntos tratados, e de fornecer apoio técnico e de 

secretaria. 

 2 - Ainda que o Secretariado preste assistência com relação à solução de controvérsias aos Membros que assim o 

solicitem, poderá ser também necessário fornecer assessoria e assistência jurídicas adicionais com relação à 

solução de controvérsias aos países em desenvolvimento Membros. Para tal fim, o Secretariado colocará à 

disposição de qualquer país em desenvolvimento Membro que assim o solicitar um perito legal qualificado dos 

serviços de cooperação técnica da OMC. Este perito deverá auxiliar o país em desenvolvimento Membro de 

maneira a garantir a constante imparcialidade do Secretariado. 
264 1 - Em seus procedimentos os grupos especiais deverão observar as disposições pertinentes do presente 

Entendimento. Ademais, deverão ser aplicados os seguintes procedimentos. 

2 - O grupo especial deverá deliberar em reuniões fechadas. As partes em controvérsia e as partes interessadas 

deverão estar presentes às reuniões apenas quando convidadas a comparecer pelo grupo especial. 

3 - As deliberações do grupo especial e os documentos submetidos à sua consideração deverão ter caráter 

confidencial. Nenhuma das disposições do presente Entendimento deverá impedir a uma parte em controvérsia de 

tornar públicas as suas posições. Os Membros deverão considerar confidencial a informação fornecida ao grupo 

especial por outro Membro quando este a houver considerado como tal. Quando uma parte em controvérsia 

fornecer uma versão confidencial de suas argumentações escritas ao grupo especial, também deverá fornecer, a 

pedido de um Membro, um resumo não confidencial da informação contida nessas argumentações que possa ser 

tornado público. 

4 - Antes da primeira reunião substantiva do grupo especial com as partes, estas deverão apresentar ao grupo 

especial argumentações escritas nas quais relatem os fatos em questão e seus respectivos argumentos. 

5 - Na primeira reunião substantiva com as partes, o grupo especial deverá solicitar à parte que interpôs a 

reclamação que apresente suas argumentações. Em seguida, ainda na mesma reunião, a parte contrária deverá 

expor suas posições. 

6 - Todas as terceiras partes interessadas que tenham notificado ao OSC seu interesse na controvérsia deverão ser 

convidadas por escrito a apresentar suas opiniões durante a primeira reunião substantiva em sessão especial 

destinada a essa finalidade. Todas as terceiras partes poderão estar presentes à totalidade desta sessão. 

7 - As réplicas formais deverão ser apresentadas em uma segunda reunião substantiva do grupo especial. A parte 

demandada deverá ter direito à palavra em primeiro lugar, sendo seguida pela parte reclamante. Antes da reunião, 

as partes deverão fornecer ao grupo especial suas réplicas por escrito. 

8 - O grupo especial poderá a todo momento formular perguntas às partes e pedir-lhes explicações, seja durante 

uma reunião com elas, seja por escrito. 

9 - As partes em controvérsia e qualquer terceira parte convidada a expor suas opiniões de acordo com o art. 10 

deverá colocar à disposição do grupo especial uma versão escrita de suas argumentações orais. 

10 - No interesse de total transparência, as exposições, réplicas e argumentações citadas nos parágrafos 5º a 9º 

deverão ser feitas em presença das partes. Além disso, cada comunicação escrita das partes, inclusive quaisquer 
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trabalhos do grupo especial’ que estabelece um prazo de aproximadamente seis meses.265 As 

regras processuais do ESC estabelecem a seguinte dinâmica para o painel: 

  (1°) A reclamante submete ao painel suas argumentações escritas (‘written 

submissions’) com os dados sobre a medida questionada, sobre o direito aplicável, elementos 

de prova e pedidos. Este material é encaminhado à demandada; 

  (2º) A demandada submete ao painel suas argumentações escritas com seus dados sobre 

a medida questionada, sobre o direito aplicável, elementos de prova e pedidos. Este material é 

encaminhado à reclamante;  

  (3º) Realização da primeira reunião substantiva com as partes (audiência). A reclamante 

apresenta oralmente seus argumentos, depois a demandada apresenta oralmente seus 

argumentos e o painelistas fazem perguntas às partes;  

  (4º) As partes transcrevem as réplicas (‘rebuttals’) e as respostas dadas oralmente às 

perguntas na primeira reunião substantiva e submetem o texto como uma segunda 

argumentação escrita;  

  (5º) Realização da segunda reunião substantiva;  

  (6º) Painel analisa as argumentações das partes e elabora a parte expositiva do relatório 

(‘first draft’), com a descrição dos fatos e argumentos; 

  (7º) Painel distribui parte expositiva do relatório às partes; 

  (8º) Partes enviam comentários sobre a parte expositiva do relatório, com críticas e 

sugestões; 

  (9º) Painel elabora parte conclusiva do relatório com suas constatações, conclusões e 

recomendações (“Interim report”); 

                                                           
comentários sobre aspectos expositivos do relatório e as respostas às questões do grupo especial, deverão ser 

colocadas à disposição da outra parte ou partes. 

11 - Quaisquer procedimentos adicionais específicos do grupo especial. 
265 Proposta de calendário para os trabalhos do grupo especial: 

a) Recebimento das primeiras argumentações escritas das partes: 

1 - da parte reclamante: 3 a 6 semanas 

2 - da parte demandada: 2 a 3 semanas 

b) Data, hora e local da primeira reunião substantiva com as partes;  

sessão destinada a terceiras partes: 1 a 2 semanas 

c) Recebimento das réplicas escritas: 2 a 3 semanas 

d) Data, hora e local da segunda reunião substantiva com as partes:  1 a 2 semanas 

e) Distribuição da parte expositiva do relatório às partes:  2 a 4 semanas 

f) Recebimento de comentários das partes sobre a parte expositiva do relatório: 2 semanas 

g) Distribuição às partes de relatório provisório, inclusive verificações e decisões: 2 a 4 semanas 

h) Prazo final para a parte solicitar exame de parte(s) do relatório: 1 semana 

i) Período de revisão pelo grupo especial, inclusive possível nova reunião com as partes: 2 semanas 

j) Distribuição do relatório definitivo às partes em controvérsia: 2 semanas 

k) Distribuição do relatório definitivo aos Membros: 3 semanas 
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  (10º) Painel distribui relatório provisório às partes, inclusive com sua verificações e 

decisões; 

  (11º) Partes enviam comentários sobre o relatório provisório com críticas e sugestões e 

pedidos de revisão;  

  (12º) Painel elabora e distribui relatório definitivo e completo às partes, inclusive com 

suas constatações, conclusões, recomendações, verificações e decisões (“final report”); 

  (13º) Painel distribui relatório definitivo e completo a todos os membros do Órgão de 

Solução de Controvérsia.  

 

  Em nosso modelo explicativo, a síntese do relatório do painel seria um juízo sobre a 

licitude da Medida “M” adotada pelo governo de Beta à luz da Norma “N” do Acordo “A” do 

direito da OMC. Se a conclusão for no sentido de entender que a Medida viola o direito da 

OMC, então o painel recomendará que a medida seja adaptada às exigências do direito da OMC 

e poderá apresentar à demandada maneiras de modificar o seu direito interno para que este não 

mais conflite com o direito internacional. Neste sentido, conforme disposto no artigo 16.4 do 

ESC, o relatório do painel com suas constatações, conclusões e recomendações é submetido ao 

Órgão de Solução de Controvérsias.266 A partir daí surgem três possíveis cenários: (a) O 

relatório do painel é adotado pelo OSC; (b) O relatório do painel é rejeitado por consenso pelo 

OSC (situação chamada de consenso negativo ou consenso invertido); ou (c) O relatório do 

painel não é analisado pelo OSC em razão de, pelo menos, uma das partes ter interposto um 

recurso ao Órgão de Apelação. Considerando nosso objetivo didático, desenvolveremos nosso 

modelo explicativo supondo que houve uma apelação.  

  Ao contrário dos painéis que são temporários, o Órgão de Apelação consiste em uma 

estrutura permanente e seus sete membros têm mandato fixo de quatro anos – podendo ser 

renovado uma vez – diferentemente dos painelistas que só são vinculados à OMC durante a 

vigência do painel. Os membros do Órgão de Apelação são pessoas que não têm vínculos 

formais com nenhum governo e que têm reconhecida competência, com experiência 

comprovada em direito, comércio internacional e nos assuntos tratados pelos acordos 

abrangidos em geral. O Órgão de Apelação também conduzirá um rápido procedimento 

                                                           
266 ESC, Art. 16.4 - Dentro dos 60 dias seguintes à data de distribuição de um relatório de um grupo especial a 

seus Membros, o relatório será adotado em uma reunião do OSC a menos que uma das partes na controvérsia 

notifique formalmente ao OSC de sua decisão de apelar ou que o OSC decida por consenso não adotar o relatório. 

Se uma parte notificar sua decisão de apelar, o relatório do grupo especial não deverá ser considerado para efeito 

de adoção pelo OSC até que seja concluído o processo de apelação. O referido procedimento de adoção não 

prejudicará o direito dos Membros de expressar suas opiniões sobre o relatório do grupo especial.  
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contraditório que, ao final, o permitirá elaborar um relatório que será submetido ao Órgão de 

Solução de Controvérsias. Este procedimento é regido pelo artigo 17 do ESC e pelo Working 

Procedures for Appellate Review (WT/AB/WP/6).267 A apelação tem um procedimento mais 

rápido e simples do que o painel. O prazo é de 60 dias, não há participação de terceiras partes 

e não há nova produção de provas ou análise sobre a materialidade dos fatos. A apelação deverá 

limitar-se às questões de direito tratadas pelo relatório do painel, ou seja, como o painel 

interpretou o direito em si e como este direito foi aplicado ao caso. Esta limitação parece 

bastante razoável se considerarmos o número de oportunidades que as partes tiveram para 

identificar e requerer a correção de eventuais erros materiais cometidos no relatório do painel. 

Havendo divergências entre as conclusões do painel e do Órgão de Apelação, prevalecerão as 

do Órgão de Apelação que poderá confirmar, modificar ou revogar as conclusões e decisões 

jurídicas do painel. Nestas condições, o Órgão de Apelação elabora seu relatório e o submete 

                                                           
267 ESC, Art.17.1 - O OSC constituirá um órgão Permanente de Apelação, que receberá as apelações das decisões 

dos grupos especiais. Será composto por sete pessoas, três das quais atuarão em cada caso. Os integrantes do órgão 

de Apelação atuarão em alternância. Tal alternância deverá ser determinada pelos procedimentos do órgão de 

Apelação. 2 - O OSC nomeará os integrantes do órgão de Apelação para períodos de quatro anos, e poderá renovar 

por uma vez o mandato de cada um dos integrantes. Contudo, os mandatos de três das sete pessoas nomeadas 

imediatamente após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, que serão escolhidas por sorteio, expirará 

ao final de dois anos. As vagas serão preenchidas à medida que forem sendo abertas. A pessoa nomeada para 

substituir outra cujo mandato não tenha expirado exercerá o cargo durante o período que reste até a conclusão do 

referido mandato. 3 - O órgão de Apelação será composto de pessoas de reconhecida competência, com experiência 

comprovada em direito, comércio internacional e nos assuntos tratados pelos acordos abrangidos em geral. Tais 

pessoas não deverão ter vínculos com nenhum governo. A composição do órgão de Apelação deverá ser largamente 

representativa da composição da OMC. Todas as pessoas integrantes do órgão de Apelação deverão estar 

disponíveis permanentemente e em breve espaço de tempo, e deverão manter-se a par das atividades de solução 

de controvérsias e das demais atividades pertinentes da OMC. Não deverão participar do exame de quaisquer 

controvérsias que possam gerar conflito de interesse direto ou indireto. 4 - Apenas as partes em controvérsia, 

excluindo-se terceiros interessados, poderão recorrer do relatório do grupo especial. Terceiros interessados que 

tenham notificado o OSC sobre interesse substancial consoante o parágrafo 2º do art. 10 poderão apresentar 

comunicações escritas ao órgão de Apelação e poderão ser por ele ouvidos. 5 - Como regra geral, o procedimento 

não deverá exceder 60 dias contados a partir da data em que uma parte em controvérsia notifique formalmente sua 

decisão de apelar até a data em que o órgão de Apelação distribua seu relatório. Ao determinar seu calendário, o 

órgão de Apelação deverá levar em conta as disposições do parágrafo 9º do art. 4, se pertinente. Quando o órgão 

de Apelação entender que não poderá apresentar seu relatório em 60 dias, deverá informar por escrito ao OSC das 

razões do atraso, juntamente com uma estimativa do prazo dentro do qual poderá concluir o relatório. Em caso 

algum o procedimento poderá exceder a 90 dias. 6 - A apelação deverá limitar-se às questões de direito tratadas 

pelo relatório do grupo especial e às interpretações jurídicas por ele formuladas. 7 - O órgão de Apelação deverá 

receber a necessária assistência administrativa e legal. 8 - As despesas dos integrantes do órgão de Apelação, 

incluindo gastos de viagem e diárias, serão cobertas pelo orçamento da OMC de acordo com critérios a serem 

adotados pelo Conselho Geral, baseado em recomendações do Comitê de Orçamento, Finanças e Administração. 

9 - O órgão de Apelação, em consulta com o Presidente do OSC e com o Diretor-Geral, fixará seus procedimentos 

de trabalho e os comunicará aos Membros para informação. 10 - Os trabalhos do órgão de Apelação serão 

confidenciais. Os relatórios do órgão de Apelação serão redigidos sem a presença das partes em controvérsia e à 

luz das informações recebidas e das declarações apresentadas. 11 - As opiniões expressas no relatório do órgão de 

Apelação por seus integrantes serão anônimas. 12 - O órgão de Apelação examinará cada uma das questões 

pleiteadas em conformidade com o parágrafo 6º durante o procedimento de apelação. 13 - O órgão de Apelação 

poderá confirmar, modificar ou revogar as conclusões e decisões jurídicas do grupo especial. 14 - Os relatórios do 

órgão de Apelação serão adotados pelo OSC e aceitos sem restrições pelas partes em controvérsia a menos que o 

OSC decida por consenso não adotar o relatório do órgão de Apelação dentro do prazo de 30 dias contados a partir 

da sua distribuição aos Membros. 
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ao Órgão de Solução de Controvérsias. Vale esclarecer que o OSC analisará tanto o relatório 

do painel quanto o relatório do Órgão de Apelação. Nem tudo o que foi decidido pelo painel 

será necessariamente objeto de apelação. Nas questões que não foram objeto de apelação, o 

OSC considera o que foi decidido pelo painel. E nas questões que foram objeto de apelação, 

considera-se o que foi decidido pelo Órgão de Apelação, em tudo o que ele manteve, modificou 

ou revogou do relatório do painel. Neste sentido, o relatório do Órgão de Apelação não substitui 

plenamente o relatório do painel. Há que se considerar os dois relatórios. Conforme dispõe o 

artigo 19 do ESC, se o painel ou o Órgão de Apelação concluir que a medida questionada é 

incompatível com alguma disposição do direito da OMC, o relatório deverá recomendar que a 

demandada torne a medida interna compatível com o direito internacional e, quando possível, 

deverá sugerir uma maneira lícita pela qual isso pode ser feito.268 Não havendo mais nenhuma 

oportunidade de recurso, passamos agora à fase de apreciação dos relatórios do painel e do 

Órgão de Apelação pelo Órgão de Solução de Controvérsias.  

 

4.3.3. Garantindo o cumprimento da decisão do Órgão de Solução de Controvérsias  

 

  Nesta etapa, somos lembrados de que – formalmente – não é o painel ou o Órgão de 

Apelação quem tem autoridade para decidir sobre a (i)licitude de uma medida governamental à 

luz do direito da OMC, e sim o Órgão de Solução de Controvérsia. Todavia, esta decisão será 

baseada nos relatórios do painel e do Órgão de Apelação. Mas, o Órgão de Solução de 

Controvérsias não é subordinado ao painel, nem tampouco ao Órgão de Apelação. Ou seja, o 

OSC não é obrigado a acatar as conclusões dos relatórios.  

 

4.3.3.1 A decisão do OSC de aprovar os relatórios dos painéis e do Órgão de Apelação 

 

  Ao final da apelação, o Órgão de Solução de Controvérsia, só tem dois possíveis cursos 

de ação. (a) aprovar os relatórios; ou (b) rejeitar os relatórios. O Órgão de Solução de 

Controvérsias não pode modificar os relatórios no todo, ou em parte, nem pode adotar uma 

parte do relatório, mas rejeitar outra. É tudo ou nada. E ainda há uma questão muito especial 

                                                           
268 ESC, Art.19.1 - Quando um grupo especial ou o órgão de Apelação concluir que uma medida é incompatível 

com um acordo abrangido, deverá recomendar que o Membro interessado torne a medida compatível com o acordo. 

Além de suas recomendações, o grupo especial ou o órgão de Apelação poderá sugerir a maneira pela qual o 

Membro interessado poderá implementar as recomendações. 

2 - De acordo com o parágrafo 2º do art. 3, as conclusões e recomendações do grupo especial e do órgão de 

Apelação não poderão ampliar ou diminuir os direitos e obrigações derivados dos acordos abrangidos. 
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ligada ao quórum mínimo de deliberação, conforme os artigos 16.4 e 17.14 do ESC. Os 

relatórios só poderão ser rejeitados se houver um consenso negativo, ou seja, se todos os 

Estados membros – inclusive a reclamante vitoriosa – rejeitarem os relatórios. Qualquer outro 

resultado implica na adoção dos relatórios. A evolução do sistema do GATT para o da OMC, 

com o consenso negativo/invertido foi muito importante para o processo de adensamento de 

juridicidade do sistema de multilateral de comércio, assim como para a configuração do sistema 

de solução de controvérsias da OMC como um modo jurisdicional de natureza jurisdicional, 

conforme as características vistas no capítulo 3. Amaral Júnior (2008) explicou como isso 

contribuiu para a automaticidade do processo jurisdicional na OMC:  

 

Elaborada durante a Rodada Uruguai a partir da experiência do GATT, que dava a 

uma das partes contratantes o direito de se opor ao relatório do painel e, com isso, 

inviabilizar a sua adoção, a regra do consenso invertido contribuiu para a 

automaticidade do sistema ao proscrever as tentativas de bloqueio unilateral e ao 

especificar que o relatório só não será aprovado se todos os membros assim decidirem. 

Nesse sentido, os relatórios dos painéis e do Órgão de Apelação só se tornam 

vinculantes para as partes após o aval do Órgão de Solução de Controvérsias. 

(AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 106).  

 

  Até a publicação desta tese, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC jamais havia 

rejeitado um relatório. Pelas características do consenso negativo, podemos dizer que isso 

dificilmente virá a acontecer um dia. De qualquer maneira, este mecanismo garante que o poder 

final de decisão resida no Órgão de Solução de Controvérsias e não no painel ou no Órgão de 

Apelação, cujo papel é basicamente o de informar o OSC e embasar, técnica e juridicamente, 

as suas decisões. Em outras palavras, a autoridade para exercer a função jurisdicional da OMC 

não é das 3 pessoas que são convidadas a serem painelistas, nem tampouco nas 7 pessoas que 

são escolhidas para compor o Órgão de Apelação, e sim no Órgão de Solução de Controvérsias 

que é composto pelos 164 países membros da OMC. Quando o Órgão de Solução de 

Controvérsias aprova ou rejeita um relatório, ele o faz através da adoção de uma decisão, 

tomada por consenso. Esta decisão não pode criar novos direitos ou obrigações que as partes já 

não tivessem por atribuição dos acordos abrangidos. 269 Ela apenas estabelece a compatibilidade 

ou não de uma certa medida nacional com o direito da OMC. O Órgão de Solução de 

Controvérsias não pode criar novas normas, e sim interpretar as normas já existentes em face 

de casos concretos. É claro que, ao fazer isto, ele cria uma jurisprudência que tem uma 

‘autoridade persuasiva’ (‘persuasive authority’) ou uma capacidade/competência ‘quasi-

                                                           
269 ESC, Art. 3, §2 [...] decisões do OSC não poderão promover o aumento ou a diminuição dos direitos e 

obrigações definidos nos acordos abrangidos. 
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legislativa’ para preencher lacunas, resolver contradições e determinar, em última análise, 

como as normas devem ser interpretadas. Nos países que adotam o sistema jurídico do Common 

Law, a jurisprudência tem uma importância muito maior do que em países, como o Brasil, que 

adotam o sistema do Civil Law. No Common Law adota-se o princípio conhecido pela expressão 

latina ‘stare decisis et non quieta movere’270 e a regra do precedente (‘rule of precedente’) 

segundo o qual uma decisão judicial ou uma jurisprudência harmônica em um mesmo tipo de 

caso vincularia os juízes a decidirem casos semelhantes no futuro de forma semelhante.  Os 

relatórios dos painéis e do Órgão de Apelação não são formalmente vinculados aos relatórios 

precedentes, como acontece no Commom Law. Mas, a jurisprudência influencia tanto o 

processo de tomada de decisão dentro dos painéis e do Órgão de Apelação que diversos autores, 

como Rai Bhala (1999) e Eoin Gubbins (2006), falam de um stare decisis de facto, ainda que 

não de jure. Felix David (2009) chamou nossa atenção para o fato de que, no caso DS 344: 

United States – Final Anti-Dumping Measures on Stainless Steel from Mexico, o Órgão de 

Apelação estabeleceu que – apesar da decisão da OMC só ser juridicamente vinculante para as 

partes na controvérsia – os painéis não têm a liberdade de desconsiderar as interpretações legais 

e as fundamentações feitas pelo Órgão de Apelação em decisões passadas. O princípio da 

previsibilidade previsto no artigo 3.2 do ESC exige que, a menos que haja ‘razões cogentes’, o 

Órgão de Solução de Controvérsias deve resolver um mesmo tipo de questão legal de uma 

mesma forma nos casos subsequentes.271 Isso demonstra a força persuasiva, apesar de 

formalmente não vinculante, da jurisprudência da OMC.  

  Se os relatórios do painel e do Órgão de Apelação concluírem que a medida questionada 

é incompatível com alguma disposição do direito da OMC e se o Órgão de Solução de 

Controvérsias aprovar estes relatórios, então, daí surgirá uma obrigação jurídica da demandada 

de conformar o seu direito interno às obrigações assumidas perante o direito internacional. 

Todavia, a mera condenação no plano internacional não tem a capacidade de produzir efeitos 

jurídicos no plano interno do Estado condenado por si só, pois ela não é ‘self-executing’.  Em 

                                                           
270 Esta expressão poderia ser traduzida como “mantenha-se a decisão e não se mexa no que está quieto”. 
271 “The Appellate Body recalled that Appellate Body reports are not binding except with respect to resolving the 

particular dispute between the parties. The Appellate Body emphasized, however, that this does not mean that 

subsequent panels are free to disregard the legal interpretations and reasoning contained in previous Appellate 

Body reports that have been adopted by the DSB. The legal interpretations embodied in adopted panel and 

Appellate Body reports become part and parcel of the acquis of the WTO dispute settlement system. The Appellate 

Body added that ensuring “predictability” in the dispute settlement system, as contemplated in DSU Art. 3.2, 

implies that, absent cogent reasons, an adjudicatory body will resolve the same legal question in the same way in 

a subsequent case. The Appellate Body underscored that the Panel's failure to follow previously adopted Appellate 

Body Reports addressing the same issues undermines the development of a coherent and predictable body of 

jurisprudence clarifying Members' rights and obligations under the covered agreements as contemplated under 

the DSU.”(Síntese da Legal Affairs Division no one page summary do relatório WT/DS344/AB/R) 
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outras palavras, ela não tem o que a literatura jurídica chama de eficácia. É preciso que o próprio 

governo do Estado condenado adote alguma medida no âmbito do seu direito interno para 

regularização a situação do país perante a OMC. Isso pode se dar das mais variadas formas. Se 

a medida condenada for de natureza administrativa como, por exemplo, a aplicação de medidas 

antidumping, então será relativamente mais fácil resolver o problema uma vez que competirá 

ao próprio Poder Executivo a revogação ou modificação da medida. Imaginemos, por exemplo, 

que o Brasil fosse condenado pela aplicação indevida de medidas antidumping. Neste tipo de 

caso, bastaria uma resolução da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) extinguindo a 

cobrança de direitos antidumping.272 Se a medida condenada tivesse natureza legislativa, então 

seria mais complicado pois devido ao princípio da separação dos poderes, o Executivo não pode 

obrigar o Legislativo a fazer algo, mesmo que seja com o intuito de acatar uma condenação 

jurisdicional internacional. É claro que, nos regimes democráticos, poderemos esperar que o 

Executivo seja capaz de exercer alguma influência política sobre o Legislativo, mas isso não é 

garantia de subserviência. O Congresso precisará concordar com as mudanças necessárias, mas 

é o Presidente da República, através de seu Ministério das Relações Exteriores, quem recebe as 

pressões internacionais. Talvez um dos exemplos mais interessantes de incompatibilidade de 

uma medida legislativa nacional com o direito da OMC seja o tratamento favorecido para as 

empresas brasileiras, previsto pelos artigos 170, inciso IX273, 171274 e 176, §1º275 da nossa 

                                                           
272 A título de ilustração, vejam os seguintes exemplos de resoluções que decidem pela aplicação e pela extinção 

de direitos antidumping: a Resolução CAMEX Nº 26, de 29 de abril de 2015 Aplica direito antidumping definitivo, 

por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de tubos de plástico para coleta de sangue a vácuo, 

originárias da República Federal da Alemanha, dos Estados Unidos da América, do Reino Unido da Grã-Bretanha 

e Irlanda do Norte e da República Popular da China; e a Resolução CAMEX Nº 118, de 17 de dezembro de 2015 

Torna pública a extinção do direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de resina de 

policarbonato, originárias da Tailândia.  
273 Constituição Federal,  Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: [...] IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno 

porte. (O inciso IX foi revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995) 
274 Constituição Federal, Art. 171. São consideradas: I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e 

que tenha sua sede e administração no País; II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo 

esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no 

País ou de entidades de direito público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da 

maioria de seu capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades. § 1º 

- A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional: I - conceder proteção e benefícios especiais 

temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao 

desenvolvimento do País; II - estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvolvimento 

tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos: a) a exigência de que o controle referido no inciso II do 

"caput" se estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de direito, do 

poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia; b) percentuais de participação, no capital, de pessoas 

físicas domiciliadas e residentes no País ou entidades de direito público interno. § 2º - Na aquisição de bens e 

serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional. 

(O artigo 171 foi revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995) 
275 Constituição Federal, Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 

energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 
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Constituição Federal da República de 1988. Apesar de não chegarem a ter sido questionados 

por um Estado membro no âmbito do sistema de solução de controvérsias da OMC, estes artigos 

conflitam com o princípio do tratamento nacional previsto pelo GATT. A adequação do texto 

constitucional ao direito da OMC exigiu que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 

promulgassem a Emenda Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995 que altera o inciso IX 

do art. 170, o art. 171 e o § 1º do art. 176 da Constituição Federal. O que importa destacar neste 

exemplo, é que o Congresso se dispôs a fazer esta emenda constitucional sem que o Brasil 

estivesse sendo processado. Se não tivesse feito isso, provavelmente o Brasil seria processado 

e condenado. Imaginem como seria difícil conseguir o apoio de 3/5 dos parlamentares para 

acatar a decisão da OMC. Vê-se que o cumprimento das decisões do Órgão de Solução de 

Controvérsias pode ser politicamente muito difícil, mesmo que o Presidente da República – que 

é quem tem competência para o relacionamento internacional – esteja predisposto e engajado 

em respeitar o direito da OMC. Por fim, se a medida condenada for de natureza judicial, a 

situação será ainda mais complicada, pois, além de o Executivo – pelo menos em tese – não 

poder exercer pressão política sobre o Judiciário, como poderia fazer com o Legislativo, ainda 

há que se considerar o princípio da proteção à coisa julgada que limita o que se pode fazer 

contra decisões do Judiciário.276 Neste tipo de situação, é muito ilustrativo o ocorrido no caso 

DS 332: Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres. Parte dos motivos que 

levaram o Brasil a ser condenado se deve ao fato de que muitas empresas conseguiram na 

Justiça o direito de importar pneus reformados, apesar de isso ter sido proibido pelo Governo 

Federal, o que fazia com que no Brasil houvesse um padrão duplo. Dentre outras coisas, a OMC 

estabeleceu que, ou Brasil proibia a importação de pneus reformados para todos, ou permitia a 

importação para todos. O que não seria admitido seria o padrão duplo. 277 Para acatar a decisão 

da OMC,  o Presidente da República determinou à Advocacia-Geral da União que movesse uma 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o Supremo Tribunal Federal 

                                                           
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.§ 1º A pesquisa e a lavra de 

recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser 

efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira 

de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se 

desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (O parágrafo 1º foi revogado pela Emenda Constitucional 

nº 6, de 15 de agosto de 1995) 
276 Constituição Federal, Art. 5º, Inciso XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada; 
277 “A necessidade premente de se pacificar o cuidado judicial sobre a matéria decorreu da circunstância de ela ter 

sido objeto de contencioso perante a Organização Mundial do Comércio – OMC, a partir de 20.6.2005, quando 

houve Solicitação de Consulta da União Européia ao Brasil.” (STF, 2009, p. 54) 
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para harmonizar a jurisprudência nacional em conformidade com o direito da OMC.278 Com 

estes exemplos, pretendemos demonstrar que, mesmo que haja boa vontade política, às vezes 

há desafios jurídicos complicados a serem superados no intuito de se cumprir uma decisão 

condenatória da OMC. 

 

4.3.3.2 Fiscalização do cumprimento da decisão 

  

  Como visto acima, apesar de o Estado condenado ser juridicamente obrigado a acatar a 

decisão do Órgão de Solução de Controvérsias, isso não significa que a condenação na OMC 

é, por si só, garantia de que o governo da parte demandada irá fazer as modificações necessárias 

na medida questionada de forma a compatibilizá-la com o direito da OMC. Por isso, com o 

intuito de maximizar a efetividade do ordenamento jurídico da OMC, o seu sistema de solução 

de controvérsias contém um raro e precioso mecanismo de fiscalização do cumprimento das 

condenações do OSC. Diferentemente de outras jurisdições que se limitam a julgar os litígios, 

o sistema de solução de controvérsias da OMC supervisiona a implementação da decisão 

condenatória para certificar-se de que a medida questionada está sendo compatibilizada com as 

normas da OMC. Vale ressaltar que só cabe discutir o cumprimento de decisões nos casos em 

que a parte demandada for condenada. Obviamente, se ela for absolvida, não haverá o que 

fiscalizar, pois não haverá decisões a serem implementadas, nem mudanças a serem feitas no 

âmbito do direito interno da parte demandada. 

  O artigo 21 do ESC regula um sofisticado procedimento de supervisão da aplicação das 

decisões.279 Em síntese, após a condenação, o Estado condenado se manifesta sobre como 

                                                           
278 Tecnicamente falando, a harmonização da jurisprudência se se deu em torno da proteção constitucional da saúde 

e do meio ambiente. Todavia, na prática, a motivação para a ADPF 101 residia na necessidade de compatibilizar 

nossa prática judicial nesta questão da proibição da importação de pneus reformados ao direito da OMC: “Essa a 

razão fundamental de cá estarmos reunidos hoje, a resolver definitivamente sobre uma pendência que, conforme 

o resultado a que chegarmos, no plano internacional, justificaria a derrocada das normas proibitivas sobre a 

importação de pneus usados, pois, para o Órgão de Apelação da OMC, se uma parte do Poder Judiciário brasileiro 

libera empresas para importá-los, a despeito da vigência das normas postas, é porque os objetivos apresentados 

pelo Brasil, perante o órgão internacional do comércio, não teriam o fundamento constitucional que as justificariam 

e fundamentariam. Fosse o contrário, sendo uma única e mesma Constituição a do Brasil e tendo eficácia plena e 

efetividade jurídica incontestável a matéria, não haveria as frestas judiciais permissivas do que nelas se veda.” 

(STF, 2009, p. 66); “Entretanto, também como antes mencionado, reconheceram os integrantes daquele Painel que 

o Brasil estaria a aplicar a medida de maneira contraditória ou mesmo injustificada, ou seja, se a proibição objetiva 

proteger a saúde e o meio ambiente, a coerência determina que se cancele totalmente a importação de pneus usados 

e reformados, independentemente da origem e de maneira coerente, vale dizer, sem os intercursos decorrentes das 

decisões judiciais contrárias à fundamentação constitucional exposta pela Estado brasileiro em nível 

internacional.” (STF, 2009, p. 69) 
279 ESC, Art. 21.1 - O pronto cumprimento das recomendações e decisões do OSC é fundamental para assegurar a 

efetiva solução das controvérsias, em benefício de todos os Membros. 2 - As questões que envolvam interesses de 

países em desenvolvimento Membros deverão receber atenção especial no que tange às medidas que tenham sido 

objeto da solução de controvérsias. 3 - Em reunião do OSC celebrada dentro de 30 dias após a data de adoção do 
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planeja implementar a decisão. A parte demandada tem direito a um “prazo razoável” para 

acatar a condenação. O parâmetro para o que seria “razoável” seria algo maior do que um ano, 

porém menos do que 15 meses da data de adoção dos relatórios pelo OSC. Vale destacar que 

em certos casos, como o da utilização de subsídios proibidos, a cessação da conduta ilícita deve 

ser imediata. Se a implementação imediata não for nem obrigatória, nem possível, a demandada 

pode apresentar uma proposta de prazo para o cumprimento. Esta proposta é discutida no 

âmbito do OSC. As partes litigantes podem negociar um prazo razoável. Todavia, se não for 

possível chegar a um prazo mutuamente aceitável, a questão da definição de quanto tempo a 

demandada terá para cumprir a decisão será submetida a uma arbitragem, conforme previsto 

pelo artigo 21.3(c). Durante este período, o Estado condenado deverá prestar informações sobre 

o andamento do processo de implementação e o Órgão de Solução de Controvérsias deverá 

manter sob vigilância a implementação das decisões. 

  Findo este prazo razoável, se houver um desacordo entre as partes quanto à 

implementação, ele pode ser resolvido através do procedimento previsto no artigo 21.5 do ESC 

                                                           
relatório do grupo especial ou do órgão de Apelação, o Membro interessado deverá informar ao OSC suas 

intenções com relação à implementação das decisões e recomendações do OSC. Se for impossível a aplicação 

imediata das recomendações e decisões, o Membro interessado deverá para tanto dispor de prazo razoável. O prazo 

razoável deverá ser: a) o prazo proposto pelo Membro interessado, desde que tal prazo seja aprovado pelo OSC 

ou, não havendo tal aprovação; b) um prazo mutuamente acordado pelas partes em controvérsia dentro de 45 dias 

a partir da data de adoção das recomendações e decisões ou, não havendo tal acordo; c) um prazo determinado 

mediante arbitragem compulsória dentro de 90 dias após a data de adoção das recomendações e decisões. Em tal 

arbitragem, uma diretriz para o árbitro será a de que o prazo razoável para implementar as recomendações do grupo 

especial ou do órgão de Apelação não deverá exceder a 15 meses da data de adoção do relatório do grupo especial 

ou do órgão de Apelação. Contudo, tal prazo poderá ser maior ou menor, dependendo das circunstâncias 

particulares. 4 - A não ser nos casos em que o grupo especial ou o órgão de Apelação tenham prorrogado o prazo 

de entrega de seu relatório com base no parágrafo 9º do art. 12 ou no parágrafo 5º do art. 17, o período 

compreendido entre a data de estabelecimento do grupo especial pelo OSC e a data de determinação do prazo 

razoável não deverá exceder a 15 meses, salvo se as partes acordarem diferentemente. Quando um grupo especial 

ou o órgão de Apelação prorrogarem o prazo de entrega de seu relatório, o prazo adicional deverá ser acrescentado 

ao período de 15 meses; desde que o prazo total não seja superior a 18 meses, a menos que as partes em controvérsia 

convenham em considerar as circunstâncias excepcionais. 5 - Em caso de desacordo quanto à existência de medidas 

destinadas a cumprir as recomendações e decisões ou quanto à compatibilidade de tais medidas com um acordo 

abrangido, tal desacordo se resolverá conforme os presentes procedimentos de solução de controvérsias, com 

intervenção, sempre que possível, do grupo especial que tenha atuado inicialmente na questão. O grupo especial 

deverá distribuir seu relatório dentro de 90 dias após a data em que a questão lhe for submetida. Quando o grupo 

especial considerar que não poderá cumprir tal prazo, deverá informar por escrito ao OSC as razões para o atraso 

e fornecer uma nova estimativa de prazo para entrega de seu relatório. 6 - O OSC deverá manter sob vigilância a 

aplicação das recomendações e decisões. A questão da implementação das recomendações e decisões poderá ser 

arguida por qualquer Membro junto ao OSC em qualquer momento após sua adoção. Salvo decisão em contrário 

do OSC, a questão da implementação das recomendações e decisões deverá ser incluída na agenda da reunião do 

OSC seis meses após a data da definição do prazo razoável conforme o parágrafo 3º e deverá permanecer na agenda 

do OSC até que seja resolvida. Ao menos 10 dias antes de cada reunião, o Membro interessado deverá fornecer ao 

OSC relatório escrito do andamento da implementação das recomendações e decisões. 7 - Se a questão tiver sido 

levantada por país em desenvolvimento Membro, o OSC deverá considerar quais as outras providências que seriam 

adequadas às circunstâncias. 8 - Se o caso tiver sido submetido por país em desenvolvimento Membro, ao 

considerar a providência adequada a ser tomada o OSC deverá levar em consideração não apenas o alcance 

comercial das medidas em discussão mas também seu impacto na economia dos países em desenvolvimento 

Membros interessados. 
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Se a parte reclamante280 entender que a demandada não cumpriu devidamente a decisão do 

Órgão de Solução de Controvérsias ao não compatibilizar, no todo ou em parte, a medida 

condenada com o direito da OMC, ela pode requerer ao OSC que um grupo de especialistas 

analise se a demandada efetivamente acatou a condenação. Neste caso, o Órgão de Solução de 

Controvérsias irá compor um painel especial – de preferência os mesmos membros do painel 

original que julgou a controvérsia – não para julgar novamente a licitude da medida que já foi 

condenada, e sim para verificar se a condenação foi devidamente acatada. O painel 21.5, como 

é chamado, realiza um procedimento contraditório célere de aproximadamente 90 dias e produz 

um relatório com suas conclusões. Este relatório também é passível de apelação, como no 

procedimento ordinário, as conclusões do Órgão de Apelação prevalecem sobre as do painel. 

Portanto, não cabe nem à reclamante, nem à demandada281 afirmar se a decisão do Órgão de 

Solução de Controvérsias foi acatada ou não, pois, só se pode determinar a (i)regularidade do 

cumprimento da decisão por meio do procedimento previsto pelo artigo 21.5 do ESC. 

Aplicando este cenário ao nosso modelo explicativo, imaginemos que Beta, ao ter a sua ‘Medida 

M’ condenada, houvesse adotado uma nova ‘Medida N’. Todavia, Alpha entendeu que a nova 

‘Medida N’ ainda manteria características que fariam com que ela ainda fosse incompatível 

com alguma disposição do direito da OMC. Beta alegou que a condenação do OSC foi acatada 

pela adoção da ‘Medida N’, mas Alpha discordou por achar que Beta ainda violava normas da 

OMC. Nenhuma das partes tem autoridade para determinar se a Medida “N” representou o 

devido cumprimento da condenação da Medida “M”. Isso cabe ao Órgão de Solução de 

Controvérsias através do procedimento previsto pelo artigo 21.5 do ESC. Um bom exemplo 

disso é o que ocorreu no caso DS46: Brazil – Export Financing Programme for Aircraft. O 

Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) foi condenado pela OMC.  

  O Brasil, então, alegando estar cumprindo com suas obrigações, adotou o PROEX II. 

Todavia, o Canadá entendeu que o PROEX II também era ilícito de acordo com as normas da 

OMC e requereu o estabelecimento de um painel conforme o artigo 21.5 do ESC. O painel e o 

Órgão de Apelação no procedimento do artigo 21.5 deram razão ao Canadá. Por isso, o Brasil 

adotou o PROEX III. Mais uma vez, o Canadá entendeu que havia problemas com a nova versão 

do PROEX e requereu outro painel 21.5. Entretanto, desta vez o painel 21.5 deu razão ao Brasil 

                                                           
280 No caso DS 320: United States – Continued Suspension of Obligations in the EC — Hormones Dispute, o Órgão 

de Apelação, revertendo o entendimento do painel, esclareceu que não apenas a reclamante, mas também a parte 

demandada tem legitimidade para invocar os procedimentos previstos no artigo 21.5 do ESC. Todavia, isto ainda 

não aconteceu. 
281 Obviamente, a parte demandada condenada pode admitir que não foi capaz de implementar devidamente as 

mudanças necessárias. Neste caso, haveria acordo entre as partes sobre o descumprimento da decisão.  
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por considerar que o PROEX III estava em conformidade com o direito da OMC. Portanto, se, 

através deste procedimento, for verificado que não houve o devido cumprimento a parte 

reclamante fica, então, legitimidade a pleitear ao Órgão de Solução de Controvérsias a 

imposição de sanções à demandada.  

  Portanto, vimos que, uma vez que uma disputa comercial foi formalmente submetida ao 

sistema de solução de controvérsias da OMC, os seguintes desdobramentos podem ocorrer:  

(a) Dissolução da controvérsia pelo abandono por inércia processual  ou desistência formal da 

reclamação por parte do Estado reclamante; (b) Resolução da controvérsia por um acordo entre 

as partes em torno de uma solução mutuamente satisfatória; (c) Resolução da controvérsia por 

uma decisão do Órgão de Solução de Controvérsias que declara a licitude da conduta 

questionada perante o direito da OMC; (d) Resolução da controvérsia pelo cumprimento de 

uma decisão do Órgão de Solução de Controvérsias que determina a adequação da medida 

questionada ao direito da OMC; ou (e) Inadimplemento parcial ou total da obrigação de 

conformar o direito interno do Estado demandado ao direito da OMC, conforme estabelecido 

pelo Órgão de Solução de Controvérsias. A desistência/abandono, o acordo ou o cumprimento 

de uma condenação podem ser explicados por fatores relacionados à capacidade de coerção 

entre as partes, aos cálculos de custo e benefícios em termos de conveniência econômica e 

política, e à crença nos valores identificados no direito da OMC. Nestes casos de 

descumprimento, o sistema de solução de controvérsias prevê a possibilidade de aplicar sanções 

comerciais ao país inadimplente a fim de coagir ou incentivar o devido acatamento da 

condenação. Este será o tema da próxima subseção.  

 

4.4.3.3 As sanções pelo descumprimento das condenações  

 

  Nenhum Estado soberano pode ser obrigado a se submeter a um tratado contra a sua 

vontade. Todavia, ao aceitar, voluntária e soberanamente, submeter-se a um tratado, o Estado 

se compromete a cumprir as obrigações que ele impõe. O descumprimento de obrigações 

jurídicas é uma conduta passível de ser punida com sanções. Sanções são atos coercitivos 

praticados como a consequência estabelecida pelo direito para certas condutas ilícitas. As 

sanções objetivam prevenir e reprimir as violações às normas, contribuindo, assim, para dar 

maior efetividade ao direito. Na bela síntese de Amaral Júnior: “No âmbito das relações 

internacionais, a sanção é o ato coercitivo, autorizado pelo direito internacional, em resposta ao 

descumprimento de uma obrigação por parte do Estado”. (AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 110). 
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As sanções se inserem no vasto rol de medidas que os Estados utilizam para exercer pressão 

sobre outros Estados. Em sua essência, uma sanção se justificaria enquanto uma reação a um 

ato danoso previamente cometido pelo Estado contra o qual a sanção é dirigida. Eis daí a 

utilização do nome genérico “contramedidas” (“countermeasures”).282 O direito da OMC 

estabelece uma rede de direitos e deveres que devem ser cumpridos. Compete ao Órgão de 

Solução de Controvérsias, através de um procedimento contraditório de natureza jurisdicional 

determinar se houve alguma violação das obrigações dos Estados membros. Se isto acontecer, 

o Estado condenado tem um prazo para acatar a decisão do Órgão de Solução de Controvérsia 

corrigindo a ilicitude, revogando ou modificando aquilo que foi considerado pelo OSC como 

incompatível como direito da OMC. Expirado este prazo, se a medida não tiver sido corrigida, 

conforme determinado por um procedimento regido pelo artigo 21.5 do ESC, então, a parte 

reclamante, prejudicada pelo descumprimento, tem o direito de impor sanções à parte 

demandada que, apesar de condenada ainda se encontra em situação irregular perante suas 

obrigações no âmbito da OMC.   

  A possibilidade de imposição de sanções pelo descumprimento das decisões do Órgão 

de Solução de Controvérsia é regida pelo artigo 22 do ESC. De início, é preciso esclarecer que 

a verificação das condições para a aplicação das sanções não gera automaticamente a sua 

aplicação. Diferentemente do direito penal, onde a condenação por um crime automaticamente 

acarreta na imposição da sanção prevista para aquela conduta, no direito da OMC, há uma 

preferência expressa pelo cumprimento da decisão em detrimento da imposição de sanções. 

Esta hipótese de punição só será considerada se, além de o cumprimento da decisão 

condenatória do Órgão de Solução de Controvérsia não tiver ocorrido dentro do prazo razoável 

previsto, houver um requerimento por parte da reclamante para aplicação de sanções. Há duas 

modalidades de sanções: (a) A compensação e (b) A suspensão de concessões ou de outras 

obrigações. 283 A compensação, na prática, é uma forma de vantagem comercial que a 

demandada concede à reclamante. Ou seja, a demandada, que já foi condenada e que permanece 

inadimplente com suas obrigações, oferece à reclamante prejudicada certas vantagens 

comerciais proporcionais aos prejuízos sofridos, até que a decisão condenatória do Órgão de 

                                                           
282 Conjunto dos atos pelos quais um Estado responde a uma medida tomada por um outro Estado sobre a qual ele 

contesta a sua conformidade com o direito. (DINH; DAILLER; PELLET, 1992, p. 835) 
283 ESC, Art. 22.1 - A compensação e a suspensão de concessões ou de outras obrigações são medidas temporárias 

disponíveis no caso de as recomendações e decisões não serem implementadas dentro de prazo razoável. No 

entanto, nem a compensação nem a suspensão de concessões ou de outras obrigações é preferível à total 

implementação de uma recomendação com o objetivo de adaptar uma medida a um acordo abrangido. A 

compensação é voluntária e, se concedida, deverá ser compatível com os acordos abrangidos. 
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Solução de Controvérsia possa ser devidamente implementada.284 É importante notar que cabe 

à parte demandada a iniciativa de oferecer a compensação, se assim o quiser. Se a demandada 

não oferecer compensações, ou se a reclamante não aceitar as compensações oferecidas, então 

o remédio seria suspender a aplicação de concessões ou de outras obrigações decorrentes do 

direito da OMC no tocante à parte demandada inadimplente.285  

  Para entender melhor a maneira como a suspensão de concessões deve ser compreendida 

enquanto um tipo de sanção, é útil nos referirmos à famosa lei de Talião, consagrada em 

documentos da importância do Código de Hamurábi286 e do Velho Testamento287. A ideia 

básica da lei de Talião, ou ‘lex talionis’, é que um crime seja punido com uma pena equivalente 

ao dano causado pelo ato ilícito. Daí temos a famosa síntese: “olho por olho, dente por dente”. 

No direito internacional, este senso de proporcionalidade está embutido nos meios coercitivos 

de solução de controvérsias como a retorsão e as represálias. Na retorsão, o Estado que se sente 

prejudicado por uma medida lícita adotada por um outro Estado reage aplicando a este a mesma 

medida que sofreu. Talvez a definição de retorsão mais famosa seja a de Rivier, citado por 

Dinh, Dailler e Pellet: “Um Estado a respeito do qual um outro Estado tomou uma medida que, 

sendo legal e lícita, é descortês, rigorosa, danosa, pode tomar por sua vez, face a este, medidas 

tendo o mesmo caráter, a fim de equilibrar a relação de forças”. (DINH; DAILLER; PELLET, 

1992, p.835). Neste sentido, a retorsão é a reação de agir da mesma maneira e intensidade contra 

o Estado que adotou uma medida que – apesar de ser lícita – lhe prejudicou. De modo mais 

direto, podemos dizer que é “pagar na mesma moeda”. Trata-se de meio coercitivo mais 

moderado na qual, tanto a medida original que causou o dano, quanto a resposta imediata que 

ela gerou, são lícitas e não comportam o uso da força armada. Em 1934, o Institut De Droit 

                                                           
284 ESC, Art. 22. 2 - Se o Membro afetado não adaptar a um acordo abrangido a medida considerada incompatível 

ou não cumprir de outro modo as recomendações e decisões adotadas dentro do prazo razoável determinado 

conforme o parágrafo 3º do art. 21, tal Membro deverá, se assim for solicitado, e em período não superior à 

expiração do prazo razoável, entabular negociações com quaisquer das partes que hajam recorrido ao procedimento 

de solução de controvérsias, tendo em vista a fixação de compensações mutuamente satisfatórias.  
285 ESC, Art. 22.2 [...]Se dentro dos 20 dias seguintes à data de expiração do prazo razoável não se houver acordado 

uma compensação satisfatória, quaisquer das partes que hajam recorrido ao procedimento de solução de 

controvérsias poderá solicitar autorização do OSC para suspender a aplicação de concessões ou de outras 

obrigações decorrentes dos acordos abrangidos ao Membro interessado. 
286 “Código de Hamurábi” é como ficou conhecido o conjunto de 282 normas inscritas em uma pedra por ordem 

de Khammu-rabi, rei da Babilônia no 18º século A.C. Dentre as regras previstas sobre delitos e suas respectivas 

penas, foi cravada a lógica da proporcionalidade que caracteriza a chamada lei de Talião: “196º - Se alguém arranca 

o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. 197º - Se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o 

osso. [...] 200º - Se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição, deverá ter partidos os seus dentes.” 

(CÓDIGO DE HAMURÁBI, 2016) 
287 “Mas se houver morte, então darás vida por vida, Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, 

Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe.” (Êxodo 21:23-25); “E falou o SENHOR a Moisés, 

dizendo: [...] Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito: Quebradura 

por quebradura, olho por olho, dente por dente; como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará.” 

(Levítico 24:19,20) 
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International adotou uma resolução regulando o regime de represálias em tempos de paz 

(‘Régime des représailles en temps de paix’). Neste documento se define represálias como: 

 

Medidas de coação, derrogatórias das regras ordinárias do direito internacional, 

tomadas por um Estado na sequência de atos ilícitos cometidos em seu em seu 

prejuízo, por um outro Estado e tendo por objetivo impor a este, por meio de um dano, 

o respeito do direito. (INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, 1934, Tradução 

de DINH; DAILLER; PELLET, 1992, p.835)288  

 

   As represálias envolvem a prática de um ato ilícito que causa algum dano e que provoca, 

como reação imediata, uma outra ação coercitiva destinada a causar o mesmo nível de dano ao 

Estado responsável pela medida ilícita. É interessante notar que as represálias seriam ilícitas, 

se não fosse pelo contexto em que elas são aplicadas como sanções a uma prática ilegal. Outra 

questão central é a necessidade de que as represálias – para serem lícitas – devem observar, 

dentre outros requisitos, o princípio da proporcionalidade entre ofensa e punição. Vê-se que em 

ambas espécies de sanção, é marcante a importância da proporcionalidade, como preconizado 

desde a lei de Talião. Daí passou-se a utilizar a expressão ‘retaliação’ como uma derivação da 

aplicação da lei de Talião. Retaliação é uma noção um tanto aberta, mas Hans Kelsen ensinou 

que a sua definição usual seria: “Atos que – apesar de, normalmente, ilegais – são 

excepcionalmente permitidos como reação de um Estado à violação de seus direitos por outro. 

(KELSEN: 2010, p. 53). Diferentemente do que geralmente acontece dentro de um país, onde 

o Estado conta com um farto aparato institucional pelo qual se investiga, julga e pune as pessoas 

que cometem atos ilícitos, no plano internacional não há a priori estruturas com esta natureza.   

Nada impede que os Estados criem instituições internacionais com competência investigativas, 

judiciais ou punitivas, como a Interpol, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho de 

Segurança. Todavia, ao contrário das pessoas que não tem a opção de não serem 

jurisdicionáveis perante os Estados em que habitam, os países têm o direito soberano de decidir 

se querem se submeter ou não a estas estruturas institucionais. Hoje, há muito mais instituições 

de governança global do que havia no passado. Mas, por muito tempo, o Estado praticamente 

só podia contar consigo mesmo para defender seus direitos perante outros. Por isso, ao longo 

do tempo, foi sendo consolidada a noção de que, em certos contextos, o Estado é capaz de 

praticar atos em defesa de seus direitos e, ao fazer isso, acabar por contribuir para a promoção 

do direito internacional, como um todo. Neste contexto, apesar de o Estado agir sozinho, ao 

                                                           
288 “Article premier: Les représailles sont des mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du Droit 

des Gens, prises par un Etat à la suite d'actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but 

d'imposer à celui-ci, au moyen d'un dommage, le respect du droit.” (INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, 

1934) 
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promover o direito, ele desempenha uma função social cujos benefícios alcançam mais do que 

ele próprio. Isso é o que acontece quando um Estado impõe sanções a outro Estado por violações 

do direito internacional. Kelsen ensina que, quando o Estado aplica sanções, ele age – ainda 

que não intencionalmente – como um ‘órgão da comunidade internacional’: 

 

Não há, portanto, nada que nos impeça de chamar as represálias de sanções de Direito 

Internacional, pois retaliações são reações a violações do Direito Internacional, isto é, 

aos delitos internacionais. O Direito Internacional geral confere a cada Estado o poder 

jurídico de tomar determinadas medidas coercitivas que têm o caráter de represália 

[...] O Estado que, autorizado pelo Direito Internacional, recorrer a retaliações, pode 

ser considerado um órgão da comunidade internacional constituído por Direito 

Internacional. A ação coercitiva, na condição de ação dessa comunidade, é reação à 

violação de Direito Internacional.   (KELSEN: 2010, p. 54-55).  

 

  Dinh, Dailler e Pellet (1992) chamaram nossa atenção para o fato de o termo ‘sanção’ 

estar sendo progressivamente mais atrelado a mecanismos institucionalizados de solução de 

controvérsias – como o da OMC – do que a ações meramente unilaterais por parte de Estados:  

 

Represálias e retorsões manifestam-se como sanções no sentido lato do termo. Nota-

se, entretanto, uma tendência para reservar, no Direito Internacional contemporâneo, 

o termo ‘sanções’ para medidas de reação aplicadas em virtude de uma decisão 

tomada por uma organização internacional na sequência de uma violação de uma 

obrigação internacional. (DINH; DAILLER; PELLET, 1992, p.836) 

 

  Neste sentido, estes institutos clássicos do direito internacional como a retorsão e 

represálias estabeleceram a base sobre a qual as organizações internacionais, como a OMC, 

institucionalizaram a aplicação de suas sanções.  Os estudiosos e profissionais que orbitam em 

torno da OMC chamam as ‘suspensões de concessões’ de ‘retaliação’. A linguagem jurídica 

adotada no ESC foi cuidadosamente preparada para minimizar a animosidade das partes em 

controvérsias. Dentro do possível, a terminologia sutil adotada desarma as eventuais tentativas 

dos Estados se valerem de uma retórica mais agressiva, o que atrapalha o objetivo de se 

encontrar soluções mutuamente satisfatórias. Neste contexto, em lugar de uma palavra tão dura 

quanto ‘retaliação’, o texto oficial usa a expressão ‘suspensão de concessões’ que, além de mais 

palatável no cenário diplomático, é tecnicamente preciso na descrição do que se trata. Quando 

se fala sobre o montante de danos causados pela retaliação, a OMC também utiliza o termo 

‘contramedidas’ (‘countermeasures’). A retaliação na OMC precisa ser previamente autorizada 

pelo Órgão de Solução de Controvérsias, o que deveria impedir a imposição abusiva de sanções 



224 

 

unilaterais.289 É interessante enfatizar que, na medida em que a retaliação é autorizada pelo 

Órgão de Solução de Controvérsias, ela deve ser considerada como uma sanção 

institucionalizada e não como uma medida coercitiva unilateral. Todavia, uma vez autorizada 

pela OMC, a efetiva aplicação da sanção se dá por uma ação do Estado reclamante e não pela 

OMC em si. Em geral, a retaliação se dá através da suspensão de concessões tarifárias feitas 

pela reclamante à demandada. Ou seja, a reclamante eleva as alíquotas do imposto de 

importações sobre certos produtos importados da demandada. Esta sobretaxa encarece o preço 

do produto importado da demandada em comparação com os produtos oriundos dos outros 

países que não foram punidos, assim como em comparação com produtos nacionais da própria 

demandada. O aumento do preço devido à sobretaxa reduz as exportações da demandada para 

a reclamante e assim a retaliação causa um dano. O tipo de retaliação mais comum é feito 

através do aumento de tarifas, mas o ESC autoriza também outras modalidades, como a 

suspensão do cumprimento de outras obrigações decorrentes do direito da OMC por parte da 

reclamante em relação à demandada. Por exemplo, no caso DS267: United States — Subsidies 

on Upland Cotton, além de ser autorizado a elevar tarifas que causariam aos Estados Unidos 

perdas no valor de US$147 milhões – o Brasil também foi autorizado a suspender certas 

obrigações relacionadas à proteção da propriedade intelectual (TRIPs) e o comércio de serviços 

(GATS) no montante de US$409 milhões por ano. (WT/DS267/ARB/1). Outra questão digna 

de nota é que o Órgão de Solução de Controvérsias autoriza a retaliação, mas isto não obriga a 

reclamante a ter que impor essa sanção. Mesmo tendo o direito de retaliar, a parte reclamante 

pode preferir não lançar mão deste direito de imediato. Este direito certamente aumenta o seu 

poder de barganha em face da demandada e pode, eventualmente, gerar mais benefícios em 

outros campos do relacionamento bilateral. Por isso, mesmo podendo punir a demandada 

inadimplente, a reclamante pode tentar extrair mais benefícios da demandada sem chegar a 

executar a punição. Um exemplo interessante disso é este caso DS267, no qual o Brasil não 

aplicou as sanções a que tinha direito e obteve dos Estados Unidos a transferência de US$ 147 

milhões por ano para um fundo de apoio à cultura do algodão. Este resultado, certamente foi 

muito mais útil aos cotonicultores brasileiros do que a elevação do imposto de importação sobre 

produtos estadunidenses. Isso demonstra que a flexibilidade propiciada pela OMC é uma 

vantagem relevante, inclusive no que se refere à imposição de sanções pelo descumprimento 

das normas.  

                                                           
289 Apesar de ter havido uma incrível supressão de sanções econômicas unilaterais relacionadas a questões 

comerciais, ainda ocorrem casos de sanções econômicas ligadas a questões geopolíticas, como as restrições dos 

Estados Unidos à Rússia por conta da situação da Criméia e ao Irã por conta do seu programa nuclear. 
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  De qualquer maneira, há que se observar os princípios e procedimentos previstos no 

artigo 22.3 do ESC.290 Assim como na retorsão e nas represálias, o dano causado pela retaliação 

precisa ser proporcional ao dano causado pela medida condenada.291 Compreensivelmente, nem 

sempre o tamanho do dano alegado pela reclamante será aceito pela demandada. Na hipótese 

(provável) de haver um desacordo quanto montante de dano que a retaliação pode impor em 

um determinado contencioso, as partes podem recorrer ao uso da arbitragem, conforme previsto 

pelo artigo 22.6 do ESC. 292 É importante enfatizar que esta arbitragem não se presta a reavaliar 

o mérito do caso, o prazo para cumprimento, nem tampouco se houve o devido cumprimento 

da decisão condenatório. O único propósito da arbitragem prevista pelo artigo 22.6 é o de 

                                                           
290 ESC, Art. 22.3 - Ao considerar quais concessões ou outras obrigações serão suspensas, a parte reclamante 

aplicará os seguintes princípios e procedimentos: a) o princípio geral é o de que a parte reclamante deverá procurar 

primeiramente suspender concessões ou outras obrigações relativas ao(s) mesmo(s) setor(es) em que o grupo 

especial ou órgão de Apelação haja constatado uma infração ou outra anulação ou prejuízo; 

b) se a parte considera impraticável ou ineficaz a suspensão de concessões ou outras obrigações relativas ao(s) 

mesmo(s) setor(es), poderá procurar suspender concessões ou outras obrigações em outros setores abarcados pelo 

mesmo acordo abrangido; 

c) se a parte considera que é impraticável ou ineficaz suspender concessões ou outras obrigações relativas a outros 

setores abarcados pelo mesmo acordo abrangido, e que as circunstâncias são suficientemente graves, poderá 

procurar suspender concessões ou outras obrigações abarcadas por outro acordo abrangido; 

d) ao aplicar os princípios acima, a parte deverá levar em consideração: 

i) o comércio no setor ou regido pelo acordo em que o grupo especial ou órgão de Apelação tenha constatado uma 

violação ou outra anulação ou prejuízo, e a importância que tal comércio tenha para a parte; 

ii) os elementos econômicos mais gerais relacionados com a anulação ou prejuízo e as conseqüências econômicas 

mais gerais da suspensão de concessões ou outras obrigações. 

e) se a parte decidir solicitar autorização para suspender concessões ou outras obrigações em virtude do disposto 

nos subparágrafos "b" ou "c", deverá indicar em seu pedido as razões que a fundamentam. O pedido deverá ser 

enviado simultaneamente ao OSC e aos Conselhos correspondentes e também aos órgãos setoriais 

correspondentes, em caso de pedido baseado no subparágrafo "b"; 

f) para efeito do presente parágrafo, entende-se por "setor": 

i) no que se refere a bens, todos os bens; 

ii) no que se refere a serviços, um setor principal dentre os que figuram na versão atual da "Lista de Classificação 

Setorial dos Serviços" que identifica tais setores; 

iii) no que concerne a direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, quaisquer das categorias 

de direito de propriedade intelectual compreendidas nas Secções 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 da Parte II, ou as obrigações 

da Parte III ou da Parte IV do Acordo sobre TRIPS. 

g) para efeito do presente parágrafo, entende-se por "acordo": 

i) no que se refere a bens, os acordos enumerados no Anexo 1A do Acordo Constitutivo da OMC, tomados em 

conjunto, bem como os Acordos Comerciais Plurilaterais na medida em que as partes em controvérsia sejam partes 

nesses acordos; 

ii) no que concerne a serviços, o GATS; 

iii) no que concerne a direitos de propriedade intelectual, o Acordo sobre TRIPS. 
291 ESC, Art. 22.4 - O grau da suspensão de concessões ou outras obrigações autorizado pelo OSC deverá ser 

equivalente ao grau de anulação ou prejuízo. 
292 ESC, Art. 22.6 - Quando ocorrer a situação descrita no parágrafo 2º, o OSC, a pedido, poderá conceder 

autorização para suspender concessões ou outras obrigações dentro de 30 dias seguintes à expiração do prazo 

razoável, salvo se o OSC decidir por consenso rejeitar o pedido. No entanto, se o Membro afetado impugnar o 

grau da suspensão proposto, ou sustentar que não foram observados os princípios e procedimentos estabelecidos 

no parágrafo 3º, no caso de uma parte reclamante haver solicitado autorização para suspender concessões ou outras 

obrigações com base no disposto nos parágrafos 3.b ou 3.c, a questão será submetida a arbitragem. A arbitragem 

deverá ser efetuada pelo grupo especial que inicialmente tratou do assunto, se os membros estiverem disponíveis, 

ou por um árbitro designado pelo Diretor-Geral, e deverá ser completada dentro de 60 dias após a data de expiração 

do prazo razoável. As concessões e outras obrigações não deverão ser suspensas durante o curso da arbitragem. 
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apreciar qual foi o prejuízo para determinar qual será o valor máximo da retaliação. 293 Talvez, 

o exemplo mais ilustrativo disso seja o caso DS222: Canada — Export Credits and Loan 

Guarantees for Regional Aircraft, onde o Brasil requereu autorização para retaliar o Canadá 

em mais de US$ 3.3 bilhões. O Canadá rejeitou este valor e requereu a arbitragem que 

estabeleceu o limite em US$ 248 milhões, ou seja apenas 7% do montante pretendido pelo 

Brasil. (WT/DS222/ARB). Por fim, cabe assinalar que a aplicação das sanções não é uma 

substitua o dever da demandada de cumprir a decisão condenatória. Mesmo sendo punida, a 

demandada ainda é juridicamente obrigada a adequar o seu direito interno ao direito da OMC. 

Neste sentido, o papel da sanção aqui se assemelha ao desempenhado pelos juros de mora. Ou 

seja, trata-se de uma punição pela demora no adimplemento da obrigação e não de uma 

substituição da obrigação principal que é a de corrigir a medida condenada. A punição deve 

durar até que o Estado condenado acate a decisão. Não mais do que isso.294 Quanto mais 

demorar a fazê-lo, maior será a punição. Apesar da violação ser atribuível ao governo do Estado, 

na prática, quem arca com a sanção são as empresas que exportam para o país reclamante. Neste 

contexto, as sanções deveriam fazer com que as empresas prejudicadas – por algo que não é 

culpa delas – pressionassem o seu governo para que para que este acatasse a condenação da 

OMC fazendo, assim, cessar a retaliação. O prejuízo econômico impulsionaria uma pressão 

política interna por parte das empresas prejudicadas que se somaria à pressão diplomática 

exercida pela reclamante e à pressão jurídica exercida pela OMC. Assim, o governo teria 

                                                           
293 ESC, Art. 22.7 - O árbitro que atuar conforme o parágrafo 6º não deverá examinar a natureza das concessões 

ou das outras obrigações a serem suspensas, mas deverá determinar se o grau de tal suspensão é equivalente ao 

grau de anulação ou prejuízo. O árbitro poderá ainda determinar se a proposta de suspensão de concessões ou 

outras obrigações é autorizada pelo acordo abrangido. No entanto, se a questão submetida à arbitragem inclui a 

reclamação de que não foram observados os princípios e procedimentos definidos pelo parágrafo 3º, o árbitro 

deverá examinar a reclamação. No caso de o árbitro determinar que aqueles princípios e procedimentos não foram 

observados, a parte reclamante os aplicará conforme o disposto no parágrafo 3º. As partes deverão aceitar a decisão 

do árbitro como definitiva e as partes envolvidas não deverão procurar uma segunda arbitragem. O OSC deverá 

ser prontamente informado da decisão do árbitro e deverá, se solicitado, outorgar autorização para a suspensão de 

concessões ou outras obrigações quando a solicitação estiver conforme à decisão do árbitro, salvo se o OSC decidir 

por consenso rejeitar a solicitação. 
294 8 - A suspensão de concessões ou outras obrigações deverá ser temporária e vigorar até que a medida 

considerada incompatível com um acordo abrangido tenha sido suprimida, ou até que o Membro que deva 

implementar as recomendações e decisões forneça uma solução para a anulação ou prejuízo dos benefícios, ou até 

que uma solução mutuamente satisfatória seja encontrada. De acordo com o estabelecido no parágrafo 6º do art. 

21, o OSC deverá manter sob supervisão a implementação das recomendações e decisões adotadas, incluindo os 

casos nos quais compensações foram efetuadas ou concessões ou outras obrigações tenham sido suspensas mas 

não tenham sido aplicadas as recomendações de adaptar uma medida aos acordos abrangidos. 

9 - As disposições de solução de controvérsias dos acordos abrangidos poderão ser invocadas com respeito às 

medidas que afetem sua observância, tomadas por governos locais ou regionais ou por autoridades dentro do 

território de um Membro. Quando o OSC tiver decidido que uma disposição de um acordo abrangido não foi 

observada, o Membro responsável deverá tomar as medidas necessárias que estejam a seu alcance para garantir 

sua observância. Nos casos em que tal observância não tenha sido assegurada, serão aplicadas as disposições dos 

acordos abrangidos e do presente Entendimento relativas à compensação e à suspensão de concessões e outras 

obrigações. 
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incentivos ainda mais fortes para respeitar suas obrigações no plano internacional. No caso 

DS26: European Communities — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) 

os Estados Unidos sobretaxaram produtos tradicionais da União Europeia como carnes, 

presuntos, salsichas, queijos, flores, doces, chocolates, mostardas, frutas e motocicletas, em 

mais de US$ 116 milhões por ano. (WT/DS26/ARB). Os produtos foram selecionados por 

atingirem diversos Estados membros da União Europeia e por serem extremamente 

representativos da cultura europeia. Isso daria maior visibilidade às sanções, potencializando 

um aumento das pressões políticas internas. Daí o caráter de sanção econômica.295 Kym 

Anderson (2002), Chad P. Bown e Michele Ruta (2008) analisaram a problemática da retaliação 

por uma perspectiva econômica destacando suas peculiaridades, problemas e soluções.  

  Portanto, o sistema de solução de controvérsias da OMC soma às características de um 

modo jurisdicional a força de um aparato coercitivo capaz de contribuir para melhorar a 

efetividade do ordenamento jurídico do sistema multilateral de comércio. O sistema de solução 

de controvérsias da OMC já é considerado um dos mecanismos mais sofisticado do mundo. 

Mesmo assim, já há propostas para aperfeiçoá-lo desde o lançamento da Rodada de 

Negociações de Doha em 2001.296 Assim como a Rodada, em geral, as negociações para 

reforma do ESC têm sido pouco efetivas, havendo poucos temas consensualmente aceitos.297 

Muitas das questões discutidas ainda estão longe de configurarem consenso entre os 

membros.298 Wolfgang Weiss (2004), por exemplo, apresentou os debates acerca da reforma do 

Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.    

  Este conjunto raro de características faz o sistema de solução de controvérsias da OMC 

ser um fenômeno muito estudado sob os mais diversos ângulos. Scott Mcbride (2001) 

problematizou a questão de saber em que medida o mecanismo de solução de controvérsias da 

OMC é a coluna vertebral do sistema multilateral de comércio e em que medida ele implica em 

uma colossal delegação de poder dos países para as pessoas que operam este mecanismo. Joseph 

                                                           
295 “Não há dúvida de que, à luz dos comentários expendidos, a suspensão de concessões ou outras obrigações é 

juridicamente uma sanção. Trata-se de ato coercitivo, que se caracteriza pela interferência limitada na esfera de 

interesses protegido de outro Estado, mediante a privação temporária de direitos legitimamente estabelecidos. A 

suspensão das concessões não admite que o membro infrator exerça, de forma plena, os direitos que os tratados 

lhe conferiram.” (AMARAL JÚNIOR, 2008, p.113) 
296 “Doha Ministerial Declaration, 30. We agree to negotiations on improvements and clarifications of the Dispute 

Settlement Understanding. The negotiations should be based on the work done thus far as well as any additional 

proposals by members, and aim to agree on improvements and clarifications not later than May 2003, at which 

time we will take steps to ensure that the results enter into force as soon as possible thereafter.” 

(WT/MIN(01)/DEC/1) 
297 “For example, the granting of additional third party rights in panel proceedings or the opening to public 

observation of panel and appellate proceedings, which are under consideration in the negotiations, have, to date, 

been done on an ad hoc basis.” (TN/DS/28) 
298 Este seria o caso de, por exemplo, amicus curia não solicitados e procedimentos pós-retaliação  
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H.H. Weiler (2001) escreveu um texto interessantíssimo sobre a prática dos advogados e o ethos 

dos diplomatas e como isso se relaciona à percepção de legitimidade interna e externa do 

sistema de solução de controvérsias da OMC. Neste mesmo sentido, Eric Engle (2002) analisou 

a tendência de profissionalização judicial da solução de controvérsias na OMC. Richard H. 

Steinberg (2009) explorou as correlações entre o declínio das negociações comerciais 

multilaterais e a emergência de alternativas judiciais a este problema.  

  Vemos, então, que o sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do 

Comércio é uma network de governança global pela qual agentes econômicos transnacionais se 

relacionam para resolver determinados tipos de problemas. A OMC apresenta uma estrutura 

sofisticada, dentro da qual ocorrem procedimentos contraditórios; deliberações políticas; 

decisões jurisdicionais juridicamente vinculantes; fiscalização do cumprimento dessas decisões 

e até mesmo administração de sanções em caso irregularidades. Este mecanismo de resolução 

de problemas é um modo jurisdicional de solução de controvérsias de natureza institucional. 

Nesta qualidade, o Órgão de Solução de Controvérsias produz decisões jurisdicionais cujo 

cumprimento pelo Estado condenado é juridicamente compulsório, sob pena de sanção em caso 

de descumprimento. Cada decisão jurisdicional interpreta a controvérsia pela perspectiva do 

direito da OMC e prescreve uma determinada conduta para as partes. A decisão é o resultado 

de um procedimento contraditório com amplo direito de defesa e pleno respeito ao devido 

processo legal. O procedimento contraditório permite que as partes produzam seus argumentos 

e provas. E a análise dos fatos e do direito empreendida pelos painéis e pelo Órgão de Apelação 

é abrangente, profunda e detalhista. Assim, cada controvérsia comercial é fartamente 

documentada. Com estas características, o sistema de solução de controvérsias da OMC gera 

documentos ricos em dados sobre relações internacionais. Neste sentido, entendemos porque, 

na jurisprudência da OMC, há tantas informações interessantes sobre os conflitos comerciais; 

sobre os países, considerados individualmente e em grupos; sobre como aquelas controvérsias 

influenciaram o relacionamento entre eles no âmbito da OMC e sobre como a decisão da OMC 

influenciou a solução da controvérsia. Analisando esta jurisprudência em quesitos políticos, 

econômicos e jurídicos, sob uma perspectiva histórica, percebemos que, em diversos aspectos, 

houve significativas mudanças no perfil jurisprudencial da OMC. Como discutido no capítulo 

2, entendemos que estas mudanças na jurisprudência se relacionam a mudanças na relação de 

afinidades eletivas entre agentes econômicos transnacionais e networks de governança 

econômica internacional. Agora que apresentamos as dinâmicas e características do sistema de 

solução de controvérsias da OMC, passaremos à análise quantitativas e qualitativa da 

jurisprudência da OMC no próximo capítulo. E depois de descrever as mudanças no perfil 
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jurisprudencial da OMC, explicaremos, no capítulo seguinte, quais são os fenômenos que nós 

acreditamos ter influenciado estas mudanças.  
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5 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DA OMC  

 

Imagem 14 – “David e Golias” de Caravaggio (1599) 

 
Fonte: CARAVAGGIO, 2015. 

 

  Cada uma das 488 controvérsias submetidas ao Órgão de Solução de Controvérsias da 

OMC tem uma história interessante para contar. Uma trama que envolve economia, política e 

diplomacia em uma disputa internacional a ser resolvida pelo direito. Cada caso envolve um 

determinado conjunto de atores, produtos, condutas e normas. Ou seja, por trás de cada 

controvérsia, individualmente considerada, há um banquete de dados sobre relações 

internacionais. Se analisarmos toda a jurisprudência de uma jurisdição internacional, o universo 

de informações disponíveis, seguramente, nos ajudaria a entender melhor o padrão de 

comportamento entre os Estados, pelo menos no que se refere ao tipo de controvérsia 

relacionada àquela jurisdição. Nossa pesquisa se propõe a estudar a jurisprudência da OMC.  

De 1995 até setembro de 2016, 513 casos foram submetidos ao Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC. Portanto, a jurisprudência da OMC é consideravelmente grande para 

uma jurisdição internacional, perfazendo uma média anual de 22,5 casos por ano. (WORLD 
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TRADE ORGANIZATION, 2016a).299 Este conjunto de decisões da OMC experimentou 

significativas mudanças quantitativas e qualitativas ao longo do tempo e nós queremos entender 

melhor o que poderia ter propiciado estas mudanças. Acreditamos que estas mudanças possam 

ser melhor compreendidas a partir da abordagem das afinidades eletivas entre mercados 

transnacionais e networks de governança econômica internacional. Queremos entender melhor 

como as características quantitativas e qualitativas das controvérsias na OMC mudaram ao 

longo do tempo e queremos discutir quais seriam as condições de possibilidade que poderiam 

ter influenciado estas mudanças. Acreditamos que a jurisprudência reflete e documenta diversos 

aspectos relevantes das relações internacionais. O mecanismo pelo qual os conflitos são 

resolvidos perante o sistema de solução de controvérsias da OMC resulta na produção de 

documentos em que a OMC estabelece direitos e obrigações para os Estados membros em 

conflito. 300 Estes documentos trazem informações que nos permitem montar um banco de dados 

oficial,301 público e objetivamente apreciável sobre economia, direito e relações de poder na 

arena internacional da OMC.  

  Portanto, do ponto de vista ontológico, ainda que a noção de ‘controvérsia’ possa 

parecer subjetiva, partimos da premissa de que o nosso objeto de estudos – a jurisprudência da 

OMC – é uma realidade histórica documentada cuja existência não depende de uma afiliação a 

uma determinada corrente paradigmática. Apesar da jurisprudência da OMC ser um conjunto 

de dados da realidade objetivamente observável, o significado destes dados é passível de ser 

subjetivamente interpretado de várias formas diferentes. A maneira pela qual cada um vê esta 

mesma jurisprudência é condicionada pelos referenciais teóricos que o observador traz consigo, 

conscientemente ou não. É pela perspectiva analítica dos nossos referenciais teórico-

metodológicos que olhamos para o objeto de estudo e enxergamos nele o que nós vemos como 

um ‘problema’, no sentido acadêmico.  

  Neste sentido, apresentamos o referencial teórico-analítico no capítulo 2. Sustentamos 

que as mudanças no perfil jurisprudencial da OMC ao longo dos seus primeiros 20 anos 

poderiam ser compreendidas a partir das relações de afinidades eletivas entre mercados 

transnacionais e networks de governança econômica internacional. Depois, preparando o 

                                                           
299 Em comparação, a Corte Internacional de Justiça teve 145 casos ao longo de 70 anos, o que implica em uma 

média de apenas 2,1 casos por ano. (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 2015). 
300 Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos Sobre Solução de Controvérsias. Artigo 2.1 – [...] o OSC 

tem competência para estabelecer grupos especiais, acatar relatórios dos grupos especiais e do órgão de Apelação, 

supervisionar a aplicação das decisões e recomendações e autorizar a suspensão de concessões e de outras 

obrigações determinadas pelos acordos abrangidos. 
301 Para uma discussão mais aprofundada sobre a maneira pela qual o direito tem uma capacidade de produzir 

“verdades”, e a importância que isso pode ter em certos contextos, recomendamos: “A verdade e as formas 

jurídicas” de Michel Foucault (2001). 
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campo para a nossa análise da jurisprudência da OMC, estudamos a OMC enquanto uma 

network de governança econômica internacional no capítulo 3 e aprofundamos o nosso 

entendimento sobre o funcionamento do seu sistema de solução de controvérsias no capítulo 4. 

Com estes esclarecimentos genéricos – porém, indispensáveis – prepararemos o leitor para ser 

capaz de apreciar o que Patrick Dunleavy chama de “value-added elements” (2003), ou seja, os 

aspectos inovadores da nossa pesquisa e o conhecimento científico novo que o autor foi 

efetivamente capaz de produzir e agregar ao debate acadêmico: as análises quantitativas e 

qualitativas das mudanças na jurisprudência da OMC ao longo dos seus primeiros 20 anos. 

  Agora, no capítulo 5, demonstraremos quais são as características da jurisprudência da 

OMC e como elas se modificaram ao longo do tempo. Nesta pesquisa, somamos os dados 

individuais das 488 controvérsias formalmente submetidas ao Sistema de Solução de 

Controvérsias da OMC durante os seus 20 primeiros anos de existência, ou seja, nosso recorte 

temporal vai de 01/01/1995 a 31/12/2014. Analisamos as características geopolíticas, 

econômicas e jurídicas desta jurisprudência, como um todo, tanto em termos absolutos, quanto 

em sua evolução anual ao longo do período 1995 – 2014. Como veremos, dentro deste universo 

de 488 controvérsias, há casos em que houve desistência, há casos que foram resolvidos por 

acordo entre as partes, há casos em que o país acusado não foi condenado, há casos em que o 

país condenado não cumpre a decisão.  

  Enfim, todos os 488 litígios serão estudados, independentemente do tipo de 

desdobramento que tiveram. A jurisprudência da OMC já foi analisada pela própria instituição 

e por diversos autores por diversas perspectivas: análise global da jurisprudência; foco em um 

determinado país; abordagens por determinadas perspectivas acadêmicas; ou desenvolvimento 

de uma problematização específica.302 Na próxima seção, exporemos a metodologia usada em 

nossa pesquisa para estudar cada caso desta jurisprudência. Na sequência, apresentaremos a 

consolidação dos dados obtidos.  

 

 

                                                           
302 Por exemplo: Monica Bütler e Heinz Hauser (2000), Susan Esserman e Robert Howse (2003) procederam a 

uma análise abrangente sobre a OMC; Keisuke Iida (2004) e fez uma análise global sobre a jurisprudência da 

OMC para medir a sua efetividade; Bruce Wilson (2007), jurista estadunidense que coordenou a Divisão de 

Assuntos Jurídicos da OMC organizou um interessantíssimo apanhado de estudos de casos sobre o cumprimento 

de decisões condenatórias; Ana Cristina Paulo Pereira (2003) organizou uma obra com estudo de casos em que o 

Brasil havia sido parte; Gregory Shaffert, Michelle Sanchez Ratton, Barbara Rosenber (2008) também se 

dedicaram a estudar o surpreendente sucesso brasileiro na jurisprudência da OMC; Steven Croley e John H. 

Jackson (1996), Jeanne J. Grimmett (2005), Judith Goldstein e Richard Steinberg (2008), e Giacomo Gattinara 

(2009) e analisaram a relevância das decisões do Órgão de Solução de Controvérsias sobre o direito interno 

estadunidense, dentre outros. 
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5.1 Procedimentos metodológicos 

 

 A jurisprudência da OMC será analisada ao longo do período de 1995 a 2014 com base 

em uma série de caracteres e indicadores de natureza qualitativa e quantitativa. O procedimento 

metodológico que será empreendido para analisarmos cada um dos 488 casos selecionados 

dentro de uma mesma grade analítica consiste na aplicação de um formulário composto por 47 

itens que serão correlacionados em tabelas e gráficos que buscarão descrever os tipos de 

mudanças que aconteceram na jurisprudência ao longo dos primeiros 20 anos de vigência da 

OMC. A partir da identificação objetiva destas mudanças, poderemos conjecturar no capítulo 6 

sobre possíveis explicações para os aspectos mais importantes destas mudanças.  

 

5.1.1 Formulário de Análise Jurisprudencial 

 

 O Formulário de Análise Jurisprudencial (FAJ) que elaboramos especificamente para 

os propósitos desta pesquisa é dividido em 4 partes, cada uma correspondendo a uma 

perspectiva analítica que consideramos relevante para nos permitir visualizar cada caso e o 

conjunto jurisprudencial, como um todo, através de uma abordagem que consiga ser 

transdisciplinar sem perder a consistência metodológica. Neste sentido, a primeira parte, 

colorida de cinza, cuidará da estruturação histórica da jurisprudência sobre a qual 

acompanharemos a evolução dos indicadores selecionados ao longo do tempo. A segunda parte, 

colorida de azul, contextualizará os países litigantes em termos de localização geográfica, 

categorização econômica, e pertencimento a blocos regionais e alianças geopolíticas. A terceira 

parte, colorida de verde, se focará na identificação precisa dos elementos econômicos, tais como 

os setores, produtos, serviços, etc. que objetivamente provocaram a abertura destes 

contenciosos na OMC. Por fim, a quarta parte do formulário, colorida de vermelho, é voltada 

para a análise do direito material e processual envolvido em cada caso, bem como a verificação 

do nível de cumprimento das condenações do Órgão de Solução de Controvérsia por parte dos 

Estados-Membros em termos gerais e em enfoques específicos, como ciclos de crise e 

crescimento, grupos de países, gênero de produtos, tipos de medidas protecionistas, etc. Nestes 

termos, segue abaixo um Formulário de Análise Jurisprudencial com as células preenchidas 

para servir de ilustração.  
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Quadro 3 – Exemplo de Formulário de Análise Jurisprudencial preenchido 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

1) Código DS 2 2) Nome Standards for Reformulated and Conventional Gasoline 

3) Início 24-01-1995 4) Fim 19-08-1997 5) Duração 31 2 6) Ano-referência 0 

7) Reclamante Venezuela 156 8) Demandado United States ofAmerica 153 

9) Região América do Sul 2 10) Região América do Norte 0 

11) Bloco MERCOSUR 26 12) Bloco NAFTA 16 

13) Nível Em desenvolvimento 1 14) Nível Desenvolvido 3 

15) Aliança G20 Comercial 4 16) Aliança G7 0 

17) Alcance Geográfico Extra-regional 13 18) Alcance Institucional Extra-bloco 1 

19) Alcance de Nível Extra-nível 6 20) Alcance de Aliança Extra-aliança 33 

21) Seção (AE) C - Manufacturing 2 22) Divisão  19 - refined petrol. products 17 

23) Seção (M) VI Products Chemicals 5 24) Capítulo (M) 27 Mineral fuels, oils 26 

25) Produto (M) Gasoline 

26) Setor (S) - - 27) Subsetor (S) - - 

28) Serviço - 

29) Setor (PI) - - 30) Medida (PI) - 

31) Acordo GATT + TBT 1 32) Artigos III:4 ;XX(g) 

33) Autor Ex 1 34) Medida Q.  Regulation of Fuels and Fuel Additives - Standards for  … 

35) Status  Resolvido 13 36) Solução Por Julgamento 1 

37) Julgamento Condenação 1 38) Prazo Proposto pelo Demandado 1 

39) Cumprimento Regular 0 40) Verificação - - 

41) Sanção - - 42) Dosimetria - - 

43) Valor  Pleiteado - 44) Valor Defendido - 45) Valor autorizado - - 

46) Retaliação - - 47) Enforceability - - 

Data FAJ 20-04 Observações  

 

  É nesta sequência que os indicadores serão apresentados e explicados, dentro de uma 

subdivisão didática em 4 partes assinaladas com algarismos romanos. Abaixo, o leitor 

encontrará uma explicação resumida do significado de cada indicador, dos critérios adotados 

na sua aplicação aos contenciosos analisados e do tipo de informação que pode ser preenchida 

em cada célula.  

  Para facilitar a utilização de programas de processamento de dados, o Formulário 

contém células coloridas de dourado nas quais inseriremos códigos que otimizarão o 

cruzamento de dados e sua projeção em mapas, tabelas e gráficos que ajudarão o leitor a 

visualizar, dimensionar e compreender melhor o vasto banco de dados organizado nesta 

pesquisa. Estes códigos serão utilizados nos indicadores que tratam de um conjunto de opções 

previamente delimitado de opções de preenchimento do Formulário. Por exemplo: O código do 

Brasil é 16; da América do Sul é 2; do Mercosul é 26; dos mercados emergentes é 2; do BRICS 

é 1; da agricultura é 0; dos produtos vegetais é 2; do café é 8; do GATT é 0; da tramitação 

regular é 6; retaliação é 4; e assim por diante. Nem todos os indicadores comportam um tipo de 

sistematização de enquadramento de dados dentro de categorias pré-definidas. Há indicadores 

que exigem que deixemos a célula livre para o preenchimento de dados muito específicos dentro 
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de um universo muito grande de variáveis, como a duração do contencioso, a medida 

questionada ou o valor da retaliação.  

 

5.1.2 Delimitação do universo de casos estudados em maior profundidade 

 

 

  Depois que um procedimento de solução de controvérsias é formalmente instaurado 

junto ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, a aplicação do FAJ ao caso pode registrar 

3 possíveis tipos de cenários: (1) Tramitação regular do processo ainda em curso no momento 

da aplicação do FAJ; (2) Desistência ou abandono do contencioso por parte da reclamante,303 

situação na qual, apesar de iniciado, o procedimento de solução de controvérsias não é 

concluído; ou (3) Solução do contencioso por acordo mutuamente satisfatório entre as partes 

ou por decisão do Órgão de Solução de Controvérsias em um julgamento.304  

 

Imagem 15 – Mapa dos países mais envolvidos em controvérsias na OMC em 28/07/2016 

 
Fonte: WORLD TRADE ORGANIZATION, 2016c. 

 

  Dos contenciosos formalmente iniciados perante o sistema de solução de controvérsias 

da OMC, 37% não chegaram a ser concluídos por desistência ou abandono. Na terminologia 

adotada em nossa pesquisa, chamamos de ‘desistência’ (‘withdrawal’) os casos em que a 

                                                           
303 A parte reclamante é a única no procedimento que tem este direito uma vez que a demandada não tem o poder 

de impedir o seu julgamento pela OMC. 
304 Como vimos no capítulo 5, a terminologia adotada pelo direito da OMC não usa a palavra “julgamento”. A 

opção por não usar esta palavra no ESC tem o intuito de suavizar a maneira pela qual os países lidam com a 

ocorrência de contenciosos. Mas, na prática é isto que acontece. Por isso, por razões didáticas, utilizaremos a 

palavra “julgamento” para nos referirmos à investigação conduzida pelos painéis e pelo Órgão de Apelação na 

avaliação sobre a licitude ou ilicitude da medida questionada. 
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reclamante notifica a OMC de maneira explícita e formal de sua decisão de renunciar à demanda 

perante ao Órgão de Solução de Controvérsias. A desistência pode acontecer em qualquer 

momento após a instauração do procedimento contencioso pela manifestação de vontade da 

reclamante. E chamamos de ‘abandono’ os casos em que a reclamante nem desiste, nem 

tampouco busca a conclusão do procedimento de solução de controvérsias que fora iniciado. A 

inércia processual pelas partes pode acarretar a prescrição por expiração do prazo de vigência 

do painel. Nestes casos, o fim do procedimento de solução da controvérsia é atestado pela 

própria OMC. Todavia, há que se considerar que, se o abandono ocorreu antes mesmo de se 

instalar um painel a OMC não tem competência para proclamar o procedimento de solução da 

controvérsia como encerrado, pois somente à parte reclamante caberia isso. Isso a obriga a tratar 

a controvérsia como se ela ainda estivesse em fase de consultas, o que é uma formalidade 

descasada da realidade. É necessário esclarecer que os objetivos, interesses e necessidades da 

nossa pesquisa nos levaram a adotar alguns critérios diferentes dos adotados pelo Órgão de 

Solução de Controvérsia, que está juridicamente obrigado a resguardar direitos dos Estados-

Membros e por isso não tem a liberdade acadêmica que nós temos para declarar um abandono 

em uma situação em que a parte reclamante – apesar do longo decurso de tempo inerte – ainda 

mantém o direito de reiniciar o procedimento contencioso. Por isso, um contencioso como, por 

exemplo: o DS3 Korea — Measures Concerning the Testing and Inspection of Agricultural 

Products, que foi iniciado pelos Estados Unidos em 04/04/1995, e desde então não teve 

nenhuma ação posterior por parte da reclamante, ainda é considerado como um caso em fase de 

consultas, mesmo tendo-se passado mais de 20 anos de inércia. Trabalhar com o critério da 

OMC poluiria nossa pesquisa com dados irrealistas. Por isso, optamos por criar e utilizar nossos 

próprios critérios: Consideramos que houve abandono não apenas quando a prescrição do painel 

é atestada pelo OMC, mas também nos casos em que o processo passa mais de 2 anos sem 

qualquer tipo de movimentação pelas partes que promovesse a continuidade aos atos 

processuais de sua competência que seriam necessários para a solução da controvérsia. Apesar 

de reconhecer a existência de diferenças entre os casos de desistência e de abandono, elas são 

de menor importância para os propósitos desta tese, uma vez que ambos os casos serão 

excluídos do universo de casos estudados na fase de compilação de dados. Por isso, daqui em 

diante, quando nos referirmos a casos abandonados, estaremos incluindo nesta categoria as 

desistências, prescrições e abandonos, conforme explicado acima. Um estado pode desistir de 

dar prosseguimento a um procedimento de solução de controvérsias por diversos motivos: 

coerção do Estado processado; novo cálculo de conveniência política e econômica de seguir 
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com a ação; insuficiência de crença nas causas que motivaram a decisão de processar o Estado 

demandado. 

  Além dos casos que não foram resolvidos devido à desistência ou abandono, também 

foram excluídos da fase de compilação de dados os casos que ainda se encontravam em 

tramitação durante o período em que o seu respectivo FAJ foi preenchido. A justificativa para 

a exclusão desses dois tipos de casos é de ordem metodológica: Não haveria como trabalhar 

com estes casos pois a aplicação do FAJ ficaria incompleta, uma vez que não poderíamos 

preencher os itens 35 a 47 do Formulário. Isso poluiria nosso banco de dados misturando 

situações diferentes e, assim, distorcendo nossos resultados.  

  O que nos interessa nesta pesquisa são os casos que foram resolvidos por um acordo ou 

por uma decisão do OSC. Portanto, todos os 488 casos formalmente submetidos ao sistema de 

solução de controvérsias da OMC foram analisados. Destes 488, temos 181 casos de 

desistência/abandono e 19 casos que ainda estavam em tramitação no momento da aplicação 

do Formulário de Análise Jurisprudencial. Estas 200 controvérsias foram excluídas do universo 

de casos considerados na fase de compilação de dados que trabalhou com as 288 controvérsias 

que foram resolvidas por acordo ou julgamento. Este tipo de informação é melhor visualizado 

na Tabela 1 abaixo.  

 

Tabela 1 – Proporção de casos resolvidos, abandonados e em tramitação 

Categorias de análise  Número de contenciosos  

Contenciosos formalmente iniciados 488 (100%) 

Contenciosos resolvidos (recorte da nossa pesquisa) 288 (59%) 

Contenciosos abandonados 181 (37%) 

Contenciosos ainda em tramitação no período de análise 19 (4%) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 No Gráfico 4, abaixo, podemos notar que a evolução da proporção de controvérsias 

resolvidas (em verde) com relação a de controvérsias abandonadas (em amarelo) ou em 

tramitação (em azul) passou por ciclos, de uma média de 59% de resolvidos no período 1995-

2002, depois média de 65% entre 2003-2007 e em seguida caiu para 48% entre 2008-2014. É 

importante observar que em cada ano houve uma proporção não negligenciável de casos 

abandonados.  
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Gráfico 4 – Progressão da proporção das controvérsias quanto ao status 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Estes dados podem ser observados em termos absolutos no Gráfico 5, abaixo, onde 

podemos visualizar a evolução histórica das controvérsias na OMC comparando anualmente o 

número total de casos iniciados com os resolvidos, com os abandonados e com os que ainda 

estavam em tramitação quando o seu FAJ foi preenchido.  

 

Gráfico 5 – Progressão cronológica das controvérsias quanto ao seu status 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Neste momento, gostaríamos de chamar a atenção do leitor para um padrão descrito pela 

jurisprudência da OMC neste gráfico que se projetará ao longo de várias de nossas análises. 

Com um pouco de imaginação e boa vontade, o leitor poderá identificar um desenho que 

lembra, ainda que vagamente, o contorno da paisagem do Pão-de-açúcar, no Rio de Janeiro, 

visto da perspectiva do Cristo Redentor. A projeção dos dados dos casos resolvidos, descritos 
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pela linha vermelha no gráfico 5 acima, sobre a foto do Pão-de-açúcar visa a transmitir ao leitor, 

de uma maneira fácil de se gravar, o padrão estatístico geral da jurisprudência da OMC, que 

chamamos didaticamente de ‘topografia do Pão-de-açúcar’.  

  Para que o leitor possa melhor compreender nossas análises neste capítulo, seria útil que 

ele guardasse este padrão no pano de fundo de sua memória de forma a compará-lo com gráficos 

semelhantes e diferentes que veremos em nossa pesquisa. Os gráficos que desenvolverem um 

perfil assemelhado à topografia do Pão-de-Açúcar podem ser considerados como o padrão 

estatístico da jurisprudência da OMC. 

 

Imagem 16 – A noção de ‘topografia do Pão-de-Açúcar’ 

 
Fonte: Adaptado a partir de foto do IBGE (IBGE, 2015). 

 

  Feito este recorte no universo de casos estudados e a apresentado o padrão estatístico da 

jurisprudência com a topografia do Pão-de-açúcar, passaremos agora à análise da jurisprudência 

de acordo com indicadores geopolíticos, econômicos e jurídicos. 

 

5.2. Indicadores geopolíticos 

 

  Nesta seção, analisaremos a jurisprudência da OMC sob a perspectiva dos sujeitos na 

controvérsia, ou seja, no tocante aos países que foram partes nos procedimentos contenciosos 

tanto como reclamantes, quanto como demandadas, verificando as características das partes no 

tocante à localização geográfica, participação em blocos de integração econômica, nível de 

desenvolvimento socioeconômico e articulação em alianças geopolíticas. 
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5.2.1 Estados individualmente considerados 

 

  Inicialmente, analisamos quais foram os países que mais vezes acionaram o sistema de 

solução de controvérsias da OMC nos 288 casos resolvidos. No gráfico 6 abaixo, destaca-se a 

quantidade de vezes que os Estados Unidos recorreram ao Órgão de Solução de Controvérsia 

da OMC, perfazendo 24% do total de dos casos, seguido pela União Europeia com 17%, pelo 

Canadá com 8% e pelo Japão com 5,5%. É relevante notar que todos são países desenvolvidos 

e membros do G-7. Depois vêm na sequência: Brasil (4,5%), Índia (4%), México (4%) e China 

(3%), todos eles mercados emergentes. Ademais, vale notar que a fatia cinza corresponde a 

‘outros’ países se refere a 31 países que respondem por 69 casos (24%).  

 

Gráfico 6 – Proporção de contenciosos por Estado reclamante 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

 

  Analisando os países que mais vezes foram partes demandadas, conforme demonstrado 

no gráfico 7 abaixo, notamos que os Estados Unidos também se destacam no primeiro lugar 

com 28% dos casos. Isso implica que dos 288 contenciosos, os Estados Unidos participaram de 

150, ou seja 52% do total, na qualidade de reclamante ou demandado. A União Europeia ocupou 

o mesmo espaço proporcional tanto no polo ativo, quanto no polo passivo, com 17%. A surpresa 

aqui é o fato de China subir da 8ª posição no ranking dos reclamantes com apenas 3% para a 3ª 

posição no ranking dos demandados com 8% dos casos. Isto demonstra que a China foi muito 

mais vezes processada (24 casos) do que processou (9 casos). Também é interessante notar que 

a maioria dos países que se encontra no ranking dos reclamantes, se encontra também no 

ranking dos demandados. As exceções aqui são Brasil e Chile que estão entre os maiores 
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reclamantes, mas não entre os demandados e a Argentina e Austrália que estão entre os mais 

demandados, mas não entre os maiores reclamantes. Na categoria ‘outros’, temos 28 países 

sendo demandados em 58 casos (20%). 

 

Gráfico 7 – Proporção de contenciosos por Estado demandado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

 

  Ao analisarmos estes dados em sua projeção ao longo da história, vemos no gráfico 8 

que os dados dos Estados Unidos – e, em menor medida, da União Europeia – perfazem um 

desenho estatístico que se enquadra na topografia do Pão-de-açúcar. Esta correlação demonstra 

a enorme influência que os Estados Unidos e União Europeia tiveram sobre o perfil 

jurisprudencial da OMC, pois o peso destes países na jurisprudência é tão grande que o seu 

histórico individual moldou o desenho estatístico institucional, como um todo.  

 

Gráfico 8 – Progressão cronológica de controvérsias por Estado reclamante 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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  Também notamos que em 65% dos anos os Estados Unidos foram o país que mais 

demandou na OMC e, como podemos ver no gráfico 9 abaixo, os Estados Unidos foram o país 

mais demandado em 75% dos anos. Destaca-se aqui o número de vezes que os Estados Unidos 

foram processados em 2002. Dos 26 casos resolvidos, 65% foram processos movidos contra os 

Estados Unidos. O que explicaria tamanha desproporção? Considerando os problemas 

econômicos decorrentes dos ataques terroristas de 11/09/2001, estes dados sugerem que talvez 

tenha havido uma reação protecionista por parte dos Estados Unidos que foi refletida na 

jurisprudência da OMC. Todavia, o argumento de que isso teria sido uma reação protecionista 

a uma crise econômica poderia também se aplicar à crise de 2008–2014, o que não se verificou 

nas estatísticas jurisprudenciais da OMC. O que seria diferente no cenário de 2008–2014 em 

comparação ao de 2001-2002 que haveria resultado em números tão diferentes? Esta é uma 

questão que abordaremos no capítulo 7.  

 

Gráfico 9 - Progressão cronológica de controvérsias por Estado demandado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

  O gráfico 9 acima também demonstra que a topografia do Pão-de-açúcar não pode ser 

explicada pela perspectiva de quem é processado, como pode ser pela de quem processa. O fato 

de o desenho dos contenciosos movidos contra estes países selecionados não corresponder em 

nada à topografia do Pão-de-açúcar sugere que, não apenas esta característica é 

preponderantemente influenciada pelos reclamantes, notadamente pelos Estados Unidos e 

União Europeia, como também, que o polo passivo dos contenciosos era mais diluído do que o 

ativo. 
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  Depois de verificar a dimensão individual dos principais países na jurisprudência da 

OMC, passaremos agora para a análise da jurisprudência em termos de diferentes agrupamentos 

de países, no tocante ao alcance geográfico, institucional e socioeconômico das controvérsias.  

 

5.2.2 Alcance geográfico das controvérsias 

  

  Nesta subseção, levantaremos os dados relativos à região em que se localizam as partes 

da controvérsia Apesar de reconhecermos que pode haver subdivisões mais precisas e/ou 

informativas como América Latina e Caribe, Oriente Médio e Norte da África, Sudeste 

Asiático, África Subsaariana, etc. optamos pela tipologia de divisão de regiões que nos pareceu 

mais facilmente reconhecível pelo leitor. Nestes termos, as opções de preenchimento do 

Formulário neste indicador são: América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, 

África, Ásia e Oceania. 

  O gráfico 10 nos mostra que a primeira região indicada em cada categoria corresponde 

à região da parte reclamante e a segunda à parte demandada. Quanto ao alcance geográfico das 

controvérsias, há uma distribuição bastante equilibrada entre as diferentes combinações entre 

regiões. Mesmo assim, destaca-se a presença da América do Norte em 6 das 9 combinações 

mais significativas, inclusive nas quatro primeiras posições do ranking, respectivamente: 

América do Norte contra Ásia (15%); América do Norte contra Europa (14%); Ásia contra 

América do Norte (11%) e 8% dos casos se relacionam a controvérsias intra-regionais na 

América do Norte 

 

Gráfico 10 – Proporção do alcance geográfico das controvérsias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 
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  Considerando a projeção destas controvérsias ao longo da história percebemos 

mudanças interesses no perfil jurisprudencial. Durante o ciclo de crises 1995 – 2002, 

verificamos uma incidência maior de controvérsias entre países da América do Norte contra a 

Europa (29 casos). O número de controvérsias da América do Norte contra a Ásia também é 

grande, porém, bem menor (22). No ciclo de prosperidade 2003 – 2007, notamos que a 

combinação mais ocorrente ainda é o de controvérsias da América do Norte contra a Europa 

(10), todavia, o número de casos da América do Norte contra Ásia é quase igual (9). No ciclo 

de crises 2008 – 2014, a combinação mais ocorrente passa a ser de controvérsias da Ásia contra 

América do Norte (13), neste período, o número de controvérsias da América do Norte contra 

a Ásia (12) é 6 vezes maior que da América do Norte contra a Europa (2). É digno de nota que, 

neste período, o número de controvérsias da Europa contra a América do Norte é muito pequeno 

(1). Por fim, a análise da jurisprudência sob a perspectiva do alcance geográfico revela a 

pequena expressão da Oceania e da África neste debate. 

 

Gráfico 11 – Progressão cronológica do alcance geográfico das controvérsias de 

categorias selecionadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Talvez a conclusão mais importante que obtemos da análise da evolução histórica da 

jurisprudência da OMC sob a perspectiva do alcance regional das controvérsias é que há um 

movimento pelo qual a grande arena da OMC gradualmente se deslocou do Atlântico Norte 

rumo ao Pacífico. Em termos absolutos e proporcionais, percebemos que a combinação de 

alcance regional mais comum na jurisprudência da OMC no período 1995 – 2004 é de 

controvérsias com reclamantes da América do Norte e demandados da Europa. Ao passo que 
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de 2005 – 2014, a combinação de alcance mais comum é a da América do Norte contra a Ásia. 

Aliás, vale notar a tendência que se desenha a partir de 2008 quando o número de controvérsias 

da Ásia contra a América do Norte iguala ou supera o número de casos da América do Norte 

contra a Ásia. Vemos, portanto a ascensão da importância da Ásia ao mesmo tempo em que 

percebemos o declínio relativo da Europa no tocante à presença dessas regiões na jurisprudência 

da OMC.  

 

5.2.3 Alcance institucional das controvérsias 

 

  A OMC é a instituição que incorpora o sistema multilateral de comercio. Como 

sabemos, a grande maioria dos países participa simultaneamente do sistema multilateral e de 

sistemas regionais de integração econômica. É claro que os blocos regionais têm ambições que 

vão muito além do mero incremento da relação comercial entre seus membros, como a 

coordenação geopolítica, harmonização jurídica, integração cultural, dentre outros. Mas, o 

ponto de partida dos processos de integração é a redução das barreiras comerciais e neste 

campo, as normas que se aplicam aos blocos são muito semelhantes às que se aplicam à OMC. 

Há blocos que buscam seus objetivos através da criação de uma área de livre comércio, pela 

qual haveria livre circulação de mercadorias (e, às vezes, de serviços) entre os membros. Este 

é, de longe, o formato mais comum. Talvez o exemplo mais bem-sucedido seja o do North 

American Free Trade Area (NAFTA). Pouco blocos vão um passo além, estabelecendo tarifas 

externas comuns de modo a configurarem uma união aduaneira. Este é o caso do Mercosul na 

atualidade. Apesar de pretender um dia vir a ser um mercado comum, ainda é apenas uma união 

aduaneira imperfeita, haja vista que persistem exceções às tarifes externas comuns, 

especialmente devido às necessidades dos países menores, como Uruguai e Paraguai, assim 

como à gradual integração da Venezuela e Bolívia. A União Europeia conseguiu consolidar um 

mercado comum com livre circulação dos fatores de produção e foi além para implementar a 

primeira e, até hoje, única união monetária, com um banco central comum e uma moeda 

única.305 

                                                           
305 Nem todos os Estados membros da União Europeia são membros da união monetária. O Reino Unido e a 

Dinamarca têm um status diferenciado pelo qual eles optaram por não fazer parte da zona do euro e a Suécia que, 

apesar de ter esta possibilidade, ainda não optou pela adesão. Além destes, há Estados que ascenderam ao bloco 

recentemente e ainda não se adequaram aos critérios de convergência ainda não fazem parte da zona do euro, mas 

pretendem fazer, assim que isso for possível. Este é o caso da Polônia, República Checa, Romênia, Bulgária, 

Hungria e Croácia. 
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  Desde o GATT de 1947, há uma previsão regulada pelo artigo XXIV que compatibiliza 

a participação de um país no sistema multilateral de comércio e em arranjos integracionistas 

regionais.306 Os blocos regionais devem ser registrados juntos à OMC. Por isso, podemos cruzar 

os dados da jurisprudência da OMC com a participação das partes litigantes em blocos 

regionais. Neste sentido, uma das variáveis que analisamos no estudo da jurisprudência da 

OMC era referente ao alcance institucional da controvérsia, verificando se as partes pertenciam 

ao mesmo bloco ou a blocos diferentes. Por motivos metodológicos, utilizaremos o nome pelo 

qual o bloco é registrado na OMC. A seleção dos blocos que foram considerados nesta pesquisa 

foi baseada nos seguintes critérios de enquadramento: 

 

(1º) O bloco deve ser registrado no banco de dados do Regional Trade Agreements 

Information System da OMC e em vigor em 18/04/2015, excluídos, portanto, blocos 

                                                           
306 GATT, Artigo XXIV. Aplicação Territorial – Tráfego Fronteiriço E Uniões Aduaneiras. 1. Os direitos e 

obrigações resultantes do presente Acôrdo serão considerados como em vigor entre todos os territórios que 

constituem cada um território aduaneiro distinto e para os quais o presente Acôrdo foi aceito, na conformidade do 

Artigo XXVI ou esteja sendo aplicado em virtude do Protocolo de Aplicação Provisória. 2. As disposições do 

presente Acôrdo não deverão ser interpretadas como obstáculo: a) às vantagens concedidas por uma Parte 

Contratante a países limítrofes, para facilitar o tráfego de fronteira; b) à formação de uma união aduaneira ou à 

conclusão de um acôrdo provisório necessário à realização de uma união aduaneira sob reserva, por um lado, de 

que os direitos de Alfândega e outras regulamentações das trocas comerciais impostas por uma união ou um acôrdo 

dessa natureza, ou as margens de preferência mantidas por tais convenções no que diz respeito às relações 

comerciais com as Partes Contratantes não sejam, no conjunto, mais elevados ou mais rigorosos do que eram em 

média os direitos e as regulamentações aplicáveis às trocas comerciais ou às margens de preferência em vigor 

antes da formação dessa união alfandegária ou à conclusão dêsse acôrdo nos territórios que constituem a união e, 

por outro lado que qualquer acôrdo provisório dessa natureza comporte um plano e um programa definidos para a 

realização, em prazo razoável, de tal união aduaneira. 3. (a) Qualquer Parte Contratante que se proponha fazer 

parte de uma união aduaneira consultará as Partes Contratantes e lhes fornecerá, em relação à união projetada, 

tôdas as informações pertinentes que as habilitem a elaborar os relatórios e as recomendações que julgarem úteis 

às Partes Contratantes. b) Parte Contratante alguma deverá pôr ou manter em vigor um acôrdo provisório, 

conforme as disposições do § 2-b) do presente artigo se, depois de haver estudado o plano e o programa propostos 

no acôrdo, as Partes Contratantes não julgarem êsse acôrdo suscetível de alcançar, em um prazo razoável a 

formação da união aduaneira projetada. c) O Plano e o programa não poderão ser modificados, de maneira sensível, 

sem consulta às Partes Contratantes.4. Para os fins da aplicação do presente artigo, entende-se por território 

aduaneiro qualquer território para o qual são mantidas tarifas aduaneiras distintas ou outras regulamentações 

aplicáveis às trocas comerciais, em relação a outros territórios, para uma parte substancial do comércio do território 

em questão. Entende-se por «união aduaneira» a substituição, por um só território aduaneiro de dois ou mais 

territórios aduaneiros de tal maneira que tôdas as tarifas aduaneiras outras regulamentações restritivas das trocas 

comerciais entre os territórios dos membros da união sejam eliminados de maneira substancial e que, da mesma 

forma, tarifas e outras regulamentações sensivelmente semelhantes sejam aplicadas por cada Membro da União 

ao comércio com territórios nela não compreendidos. 5. Considerando as circunstâncias excepcionais que resultam 

da constituição dos novos Estados independentes da Índia e do Paquistão, e reconhecendo que os mesmos 

formaram, por muito tempo, uma unidade econômica, convêm as Partes Contratantes em que as disposições do 

presente Acôrdo não impedem a êsses países de concluir acôrdos particulares relativos a seu comércio mútuo, 

aguardando que suas relações comerciais recíprocas sejam estabelecidas em bases definitivas. 6. As Partes 

Contratantes tomarão tôdas as medidas razoáveis que estejam a seu alcance para assegurar a observância das 

disposições do presente Acôrdo pelas autoridades governamentais ou administrativas, regionais ou locais, dentro 

do seu território. 
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como o Gulf Cooperation Council (GCC) que atende a outros critérios, mas não estava 

registrado na OMC na data de referência; 

(2º) O bloco deve ter natureza multilateral, excluídos, portanto acordos bilaterais entre, 

de um lado, um bloco e, de outro, países individualmente considerados. 

(3º) O bloco deve ter no mínimo 3 membros (não apenas Observadores) como Membros 

da OMC. 

(4º) O bloco deve ter um caráter regional mínimo, excluídos, portanto, blocos 

geograficamente desenraizados como o Global System of Trade Preferences among 

Developing Countries (GSTP). 

 

  Antes de adentrarmos na discussão quantitativa, há dois fatores que merecer ser levados 

em consideração. Inicialmente, há que se considerar que se dois países são membros de um 

bloco de integração, suas economias devem ser muito mais interligadas do que o que ocorre 

entre dois países que não são membros do mesmo bloco. Quanto maior for a interação, maior 

tenderá a ser a probabilidade de surgirem conflitos de interesses. Isto deveria nos fazer esperar 

por muitas controvérsias de alcance intra-bloco. Todavia, exatamente por já serem membros de 

um bloco regional, há a forte probabilidade de que eventuais controvérsias fossem resolvidas 

pelo mecanismo regional – mais próximos e mais institucionalizados – e não pela OMC.  

  Analisando a jurisprudência da OMC, vimos que dos 288 casos resolvidos, 254 – o que 

corresponde à 88% das controvérsias – se deram entre países que não faziam parte do mesmo 

bloco. Apenas 31 casos (11%) foram de conflitos entre países do mesmo bloco.307 Dentre estes 

31 casos, destaca-se o fato de que 71% dos conflitos intra-bloco ocorreram entre membros do 

NAFTA, ao passo que apenas 13% foram entre membros da União Europeia e 6% entre 

membros do Mercosul.308 Considerando a questão pela perspectiva do nível de profundidade 

institucional do bloco, temos que 80% das controvérsias intra-bloco ocorreram entre membros 

de blocos menos institucionalizados, como áreas de livre comércio, ao passo que apenas 20% 

ocorreram entre membros de blocos mais institucionalizados, como união aduaneira e união 

monetária.  

  Isso parece sugerir uma correlação negativa entre o nível de institucionalização do bloco 

com o número de controvérsias na OMC entre seus membros, pela qual quanto mais profunda 

for a integração do bloco regional, menor tenderá a ser a probabilidade de controvérsias entre 

                                                           
307 Em 3 casos (1%) não foi possível aplicar este critério. 
308 Além destes casos, também houve ocorrência de controvérsias intra-bloco entre membros da SAFTA, 

SPARTECA e ASEAN, cada um com uma única controvérsia. 
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seus membros no âmbito da OMC. A partir daí, talvez pudéssemos intuir que os processos de 

(a) aumento do número de blocos, (b) aumento do número de membros dos blocos e (c) 

aprofundamento da integração dos blocos que ocorreram ao longo dos 20 anos estudados 

contribuíram para explicar a gradual redução geral do número de controvérsias perante o 

sistema de solução de controvérsias da OMC.  

 

5.2.4 A jurisprudência e o nível de desenvolvimento socioeconômico 

 

  Nesta subseção, analisaremos a jurisprudência no que se refere ao nível médio de 

desenvolvimento socioeconômico das partes de cada controvérsia. A categorização proposta 

para este indicador foi elaborada a partir da percepção de que a tradicional divisão do mundo 

em termos de ‘países desenvolvidos’ ou ‘países em desenvolvimento’ parece não ser precisa o 

suficiente para ilustrar as nuances relacionadas às diferenças internas entre membros da 

categoria dos países em desenvolvimento como, por exemplo, entre os chamados ‘mercados 

emergentes’ e os ‘países menos desenvolvidos. Há categorias de análise bastante interessantes 

como: (a) os ‘Newly Industrialized Countries’ (NICs); (b) as ‘Economies in transition’ e (c) as 

‘Advanced Economies’ adotada pelo FMI. Todavia, elas não são, nem direta, nem 

indiretamente, utilizadas pela OMC, o que talvez fizesse esta categorização parecer mais 

subjetiva do que deveria. Neste sentido, buscando diversificar esta categoria sem incorrer no 

risco do subjetivismo, foi possível encontrar classificações de instituições reconhecidas como 

o FMI e o Banco Mundial com dados de 2014 e, acima de tudo, trabalhar com os critérios 

adotados pela própria OMC. 

  Há diferenças jurídicas no que se refere aos direitos e deveres mais vantajosos para os 

países em desenvolvimento no âmbito da OMC, devido ao princípio do tratamento especial e 

diferenciado para estes países. Por isso, a OMC opera em um sistema de autoproclamação pelo 

qual é o próprio país que deve se manifestar sobre seu nível de desenvolvimento. Dentre estes, 

a OMC reconhece enquanto uma subcategoria, os países que a ONU classifica como ‘países 

menos desenvolvidos’ (‘Least-Developed Countries’, expressão comumente substituída pelo 

acrônimo ‘LDC’). Por fim, o International Monetary Fund's World Economic Outlook Report 

de abril de 2014, em meio a diversas passagens em que se misturava ‘emerging markets’ com 

‘developing economies’, encontramos uma referência específica aos países que ele considera 

como ‘emerging markets’. (IMF, 2014, p. 9). Vale notar que o International Monetary Fund's 

World Economic Outlook Report não usa a terminologia frequentemente adotada pela literatura 

das Relações Internacionais que trabalha com o termo ‘potências emergentes’ (‘emerging 



250 

 

powers’). A opção pelo termo ‘mercados emergentes’ (‘emerging markets’) denota a opção pela 

utilização de critérios mais simples e circunscritos à dimensão econômica e à potencialidade de 

crescimento dos seus mercados. Como veremos no capítulo 6, as discussões sobre como 

enquadrar um país dentro da categoria potência (média) emergente são muito complexas e 

subjetivas. Dependendo do critério utilizado, podemos ter diferentes países sendo considerados 

como potências emergentes. Para os propósitos de análise da jurisprudência da OMC foi 

necessário fazer uma opção metodológica pela escolha de um critério objetivo amparado por 

uma instituição com autoridade técnica e suporte de dados aptos a promover esta classificação. 

Por isso, adotamos esta noção de mercados emergentes do FMI para que pudéssemos processar 

dados objetivos na consolidação dos Formulários de Análise Jurisprudencial. Todavia, fazemos 

isso sem deixar de reconhecer que há diversos fatores geopolíticos que não são considerados 

pelo FMI na classificação de países nesta categoria que são importantes na identificação do que 

seria uma potência emergente. É claro que há muitos outros critérios relevantes além do 

tamanho do mercado. A utilização do termo mercado emergente para nos referirmos a um país, 

de forma alguma representa a ideia de que vemos este país apenas como um mercado. Nem 

tampouco, significa que consideramos ou adotamos o termo ‘mercado emergente’ como um 

sinônimo de potência emergente. 

  No capítulo 6, nós aprofundaremos a discussão teórica sobre as potências emergentes, 

pois, como veremos, o surgimento e fortalecimento de netwok de governança econômica 

internacional entre potências emergentes foi um dos fatores mais relevantes para entendermos 

as mudanças no perfil qualitativo e quantitativo da jurisprudência da OMC. A análise da 

evolução das potências emergentes enquanto um tema acadêmico não caberia aqui no capítulo 

5. O que importa dizer neste momento é que, com base nas questões levantadas no capítulo 6, 

pudemos justificar a adoção dos critérios do International Monetary Fund's World Economic 

Outlook Report para diferenciar uma categoria de países composto por potência médias 

emergentes de outra composta pelos demais países em desenvolvimento. Acreditamos que esta 

distinção seja válida e útil. E sentimos que a categorização de ‘mercados emergentes’ feita pelo 

FMI ajuda a resolver objetivamente um problema metodológico de estabelecer um critério para 

julgar países como ‘potências médias emergentes’ e o trabalho empírico de ter que testar este 

critério em diversos países. Pode não ser uma categorização perfeita, mas a sua adoção resolve 

um problema metodológico de forma satisfatória, como será demonstrado no capítulo 7.  

  Nestes termos, o Formulário de Análise Jurisprudencial trabalhou com o nome dos 

países em inglês, como estão inscritos na OMC e classificou cada Estado parte em uma 
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controvérsia em uma das seguintes categorias: (1) Países menos desenvolvidos;309 (2) Países 

em desenvolvimento;310 (3) Mercados emergentes;311 e (4) Países desenvolvidos312. 

  Analisando a jurisprudência quanto ao nível de desenvolvimento socioeconômico das 

partes das controvérsias em termos absolutos, como demonstrado no gráfico 11 abaixo, nossa 

primeira constatação é que o sistema de solução de controvérsias da OMC foi, essencialmente, 

um instrumento utilizado pelos países desenvolvidos. Nada menos do que 66% das 

controvérsias foi movida por países desenvolvidos, contra apenas 17% movidas por mercados 

emergentes e 14% por países em desenvolvimento.313 Também merece destaque o fato de que 

41% das controvérsias se deu entre países desenvolvidos. Outro dado importante se refere aos 

emergentes. Apesar de ser um grupo composto de apenas 10 países314, 24% das controvérsias 

foram movidas contra emergentes, ao passo que apenas 11% foram movidas contra os 76 países 

em desenvolvimento e nenhuma controvérsia se deu contra um país menos desenvolvido.  É 

interessante notar que o número de contenciosos de países em desenvolvimento contra países 

desenvolvidos (6,5%) é quase o mesmo dos que países em desenvolvimento processam outros 

países em desenvolvimento (5%). Todavia, o dado que nos parece mais instigante é que o 

percentual de controvérsias entre mercados emergentes é de apenas 2%. Enquanto nas outras 

combinações o número de controvérsias parece manter algum tipo de proporção com o peso 

econômico das partes, o número de controvérsias entre emergentes definitivamente não 

corresponde à importância econômica que uns tem para os outros. Este dado sugere a existência 

de um fator geopolítico que explicasse porque emergentes têm uma tendência de não processar 

outros emergentes, uma vez que as outras variáveis jurídicas e econômicas não justificam a 

                                                           
309 Angola; Bangladesh; Benin; Burkina Faso; Burundi; Cambodia; Central African Republic; Chad; Democratic 

Republic of the Congo; Djibouti; Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Lao People’s Democratic Republic; 

Lesotho; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Rwanda; Senegal; Sierra 

Leone; Solomon Islands; Tanzania; Togo; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia. 
310 Bahrain; Barbados; Belarus; Belize; Bolivia; Botswana; Brunei; Bulgaria; Cameroon; Cape Verde; Chile; 

Colombia; Comoros; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Croatia; Cuba; Dominica; Dominican Republic; Ecuador; Egypt;  

El Salvador; Equatorial Guinea; Fiji; Gabon; Georgia; Ghana; Grenada; Guyana; Honduras; Hungary; Jamaica; 

Jordan; Kenya; Kuwait; Kyrgyzstan; Lebanon; Liberia; Macao (China); Macedonia; Malaysia;  Maldives; 

Mauritius; Moldova; Mongolia; Montenegro;  Morocco; Nicaragua; Nigeria; Oman; Pakistan; Panama;  Papua 

New Guinea; Paraguay; Peru; Philippines; Poland; Qatar;  Romania; Saint Lucia; Saint Vincent and the 

Grenadines; Samoa; Sri Lanka; Suriname; Tajikistan; Thailand; Tonga; Trinidad and Tobago; Tunisia; Ukraine; 

United Arab Emirates; Uruguay; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Zimbabwe. 
311 Argentina; Brazil; China; India; Indonesia; Mexico; Russia; Saudi Arabia; South Africa; Turkey. 
312 Australia; Austria; Belgium; Canada; Czech Republic; Denmark; Estonia; European Union; Finland; France; 

Germany; Greece; Hong Kong (China); Hungary; Iceland; Ireland; Israel; Italy; Japan; Republic of Korea; Latvia; 

Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Malta; Netherlands; New Zealand; Norway; Poland; Portugal; Singapore; 

Slovak Republic; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; Chinese Taipei; United Kingdom; United States of 

America. 
313 Em 3% dos casos não foi possível aplicar estes critérios 
314 A título de comparação, até 2014, período em que esta pesquisa foi feita, na OMC havia 34 países menos 

desenvolvidos; 76 países em desenvolvimento e 39 países desenvolvidos.  
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disparidade de dados na comparação entre as várias combinações de níveis de desenvolvimento 

socioeconômico. 

 

Gráfico 12 – Proporção de controvérsias classificadas de acordo com o nível de 

desenvolvimento das partes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Ao analisarmos a jurisprudência da OMC no tocante ao alcance socioeconômico das 

controvérsias ao longo do tempo, notamos claramente a transição de um perfil jurisprudencial 

marcado pelo predomínio de contenciosos entre países desenvolvidos na primeira metade do 

período estudado e pela ascensão dos emergentes tanto como demandados, quanto como 

reclamantes na segunda metade do período. De 1995 até 2004, todos os anos tiveram o 

contencioso entre desenvolvidos como a categoria mais recorrente de controvérsia. De 2005 a 

2014, ocorreram 17 controvérsias entre desenvolvidos e 44 controvérsias entre desenvolvidos 

e emergentes, seja como reclamante ou como demandado. 

 

Gráfico 13 – Progressão cronológica das controvérsias quanto ao nível de 

desenvolvimento das partes em categorias selecionadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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  Considerando estes dados em termos proporcionais, como visto no gráfico 13 abaixo, 

percebemos que os mercados emergentes têm gradualmente aumentado a sua participação nos 

dois polos da controvérsia. Isso sugere que o crescimento da importância dos mercados 

emergentes na economia mundial tem se refletido no aumento do seu tamanho na jurisprudência 

da OMC.  

 

Gráfico 14 – Proporção percentual de controvérsias envolvendo pelo menos um 

emergente dentre as partes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

  Mesmo assim, há que se considerar que a jurisprudência não parece ser um reflexo 

fidedigno deste crescimento dos emergentes uma vez que, como visto acima, os emergentes 

tendem a não brigar entre si, apesar da interdependência econômica que existe entre eles ser 

passível de suscitar conflitos como acontece entre emergentes e as demais categorias. Neste 

caso, o mais revelador não são os dados que a jurisprudência traz, e sim os que ela não traz. A 

falta de correspondência entre dimensão econômica e o seu correspondente reflexo na 

jurisprudência sugere a necessidade de se buscar explicações de caráter geopolítico, pois as 

condições jurídicas e econômicas não justificam esta diferença. A opção dos mercados 

emergentes por não jurisdicionalizar a solução de eventuais controvérsias entre eles no âmbito 

OMC parece sugerir que os agentes econômicos transnacionais ligados a estes países estão se 

valendo de outras networks de governança econômica para resolver estas controvérsias. Ou, 

talvez, a existência de outras networks de governança econômica reduz os incentivos e aumenta 

os riscos e custos de transação de se jurisdicionalizar a solução de conflitos comerciais pela 
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OMC. Por exemplo, a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2007. É razoável 

dizer que, às vezes, há conflitos de interesses que poderiam resultar no ajuizamento de ações 

contra a China na OMC. Todavia, a intensa articulação destes países em outras networks como 

o G-20 e o BRICS parece fazer com que o abertura de um contencioso na OMC seja muito mais 

custoso sob uma perspectiva diplomática do que o ajuizamento de uma ação contra outros países 

com os quais o Brasil não está tão engajado. 

 

5.2.5 O alcance geopolítico das controvérsias 

 

  Ao analisar o perfil jurisprudencial da OMC, estudamos cada controvérsia observando 

uma série de quesitos sobre as partes litigantes, no tocante à sua localização geográfica, 

participação em blocos de integração e nível de desenvolvimento socioeconômico. Agora 

discutiremos os resultados da consolidação de dados de um dos aspectos mais importantes para 

os propósitos da nossa pesquisa: as principais alianças geopolíticas de países selecionados no 

que tange às questões relacionadas à OMC. Nestes termos, a escolha do agrupamento na qual 

enquadraremos cada país é – neste indicador – admitidamente subjetivo, uma vez que é 

montado exatamente para responder perguntas centrais na nossa investigação. De início, é 

necessário ressaltar que o principal critério de classificação está relacionado à efetiva 

articulação política nas networks de governança econômica global que orbitam ao redor da 

OMC. Vale ressaltar que a noção de ‘aliança geopolítica’ implica em um arranjo diplomático 

que não seja dominado por uma estrutura jurídico-institucional densa e formalizada. Neste 

sentido, não serão considerados como alianças geopolíticas:  

  

(a) os blocos econômicos regionais;315  

(b) as instituições estruturadas como organizações internacionais com atuação mais 

definida por um marco jurídico definitivo, do que por interesses geopolíticos 

dinâmicos;316  

(c) os bancos de desenvolvimento;317 nem  

(d) os organismos internacionais de caráter técnico318.  

 

                                                           
315 Tais como: NAFTA. MERCOSUL, União Europeia, etc.. 
316 Tais como: UNCTAD, UNIDO, OIT, etc. 
317 Tais como: BIRD, BID, AIIB, etc. 
318 Tais como: OMPI, OMA, UNCITRAL, etc. 
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  Há grupos especificamente constituídos para articulação política dentro da OMC que 

também não serão considerados, por entendermos que sua importância geopolítica acabou 

sendo diluída pela emergência de outros arranjos mais especificamente ligados aos objetivos da 

nossa pesquisa do que, por exemplo, o genérico ‘African Group’319, o desatualizado Cairns 

Group320 ou o gigantesco G77 (que em 27/04/2015, contava com nada menos que 134 países). 

Também há vários agrupamentos feitos para subsidiar estudos comparados ou investimentos, 

tais como: MINT321, MIST322, CIVETS323, VISTA324 e Next Eleven (N-11)325, dentre outros. 

Estes grupos (ainda) não se comportam diplomaticamente como alianças de atuação taticamente 

coordenados, de forma que não serão considerados como categoria de análise. 

  A nossa classificação de países em alianças geopolíticas teve que enfrentar um desafio 

metodológico que exige que expliquemos a sua solução ao leitor. Há diversos países que 

participam de mais do que uma das alianças geopolíticas selecionados. Isso geraria uma 

distorção nos dados e uma dificuldade na consolidação dos dados. Para lidar com esta situação, 

hierarquizamos os grupos que nos parecem mais importantes para a problemática específica 

estudada em nossa tese.  

  Assim, se um país puder ser enquadrado em mais de uma categoria, ele será colocado 

naquela que se encontre em uma posição de superioridade no nosso ranking de relevância 

particular, apresentado abaixo. Por exemplo, países que pertencem ao G7 e ao G20 financeiro 

serão considerados dentro do G7; países que pertençam ao BRICS e ao G20 serão considerados 

dentro do BRICS; países que pertençam ao G20 financeiro e à OCDE serão considerados como 

membros do G20 financeiro; e assim por diante, conforme demonstrado abaixo. As relações 

completas dos países que compõem cada grupo podem ser encontradas nas notas de rodapé 

seguidas do nome dos grupos na coluna da esquerda do quadro 4, abaixo. Nestes termos, as 

alianças geopolíticas e seus respectivos membros com os nomes em inglês, conforme inscritos 

na OMC são: 

                                                           
319African Group: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Central African 

Rep. Chad, Congo, Congo (Democratic Rep.), Côted’Ivoire, Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, 

Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, 

Uganda, Zambia, Zimbabwe.  
320Cairns Group: Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, South Africa, Thailand, Uruguay, 

VietNam. 
321 MINT: Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey. 
322 MIST: Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey. 
323 CIVETS: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa. 
324 VISTA: Vietnam, Indonesia, South Africa, Turkey, Argentina. 
325 NEXT 11: Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Turkey, South 

Korea, Vietnam. 
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Quadro 4 – Componentes de cada aliança geopolítica 
Grupo Países participantes 

1°) G7 Alemanha; Canadá; Estados Unidos da América; França; Itália; Japão; Reino Unido; 

União Europeia. 

2°) BRICS Brasil; China; Índia; Rússia; South África. 

3°) G20 Financeiro326 Argentina; Austrália; Indonésia; México; República da Coreia; Arábia Saudita; 

Turquia. 

4°)OECD327 Áustria; Bélgica; Chile; República Checa; Dinamarca; Estônia; Finlândia; Grécia; 

Hungria; Islândia Irlanda; Israel; Luxemburgo; Países Baixos; Nova Zelândia, 

Noruega; Polônia; Portugal; Rep. Eslovaca; Eslovênia; Espanha; Suécia; Suíça;  

5°) G20 Comercial328 Bolívia; Cuba; Equador; Egito; Guatemala; Nigéria; Paquistão; Paraguai; Peru; 

Filipinas; Tanzânia; Tailândia; Uruguai; Venezuela; Zimbábue. 

6º) APEC329 Brunei Darussalam, Hong Kong (China), Malásia, Papua Nova Guiné, Singapura, 

Taipei Chinesa, Vietnã 

7°) CELAC330 Antígua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Belize; Colômbia; Costa Rica; Dominica; 

Rep. Dominicana; El Salvador; Granada; Guiana; Haiti, Honduras; Jamaica; 

Nicarágua; Panamá; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vincente e Granadinas; 

Suriname; Trinidad e Tobago. 

Asian Developing 

Members (ADM) 331 

Barein, Bangladesh, Camboja, Jordânia, Kuwait, Quirjiquistão, Laos, Macao (China), 

Maldivas, Mongólia, Myanmar, Nepal, Omã, Qatar, Sri Lanka, Emirados Árabes 

Unidos  

ACP332 Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Rep. 

Centro-Africana; Chade, Congo, Côte do Marfim, Congo, Djibuti, Fiji, Gabão, 

Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau, Quênia, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mali, 

Mauritânia, Maurício, Moçambique, Namíbia, Níger, Ruanda, Samoa, Senegal, Serra 

da Leoa, Ilhas Salomão, Suazilândia, Togo, Tonga, Uganda, Vanuatu, Zâmbia 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

 

                                                           
326 G20 Financeiro: Argentina; Australia; Brazil; Canada; China; France; Germany; India; Indonesia; Italy; Japan; 

Mexico; Russia; Saudi Arabia; South Africa; Korea; Turkey; United Kingdom; United States; European Union 
327Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Australia; Austria; Belgium; Canada; 

Chile; Czech Republic; Denmark; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Hungary; Iceland; Ireland; Israel; 

Italy; Japan; Korea, Republic of; Luxembourg; Mexico; Netherlands; New Zealand; Norway; Poland; Portugal; 

Slovak Republic; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; Turkey; United Kingdom; United States of America. 
328 G20 Comercial (Países em desenvolvimento articulados na OMC): Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, China, 

Cuba, Ecuador, Egypt, Guatemala, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, South 

Africa, Tanzania, Thailand, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.  
329 Asia Pacific Economic Cooperation forum (APEC): Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Hong 

Kong China, Indonesia, Japan, Rep. Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, 

Philippines, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, US, Viet Nam 
330Community of Latin American and Caribbean States: Antigua and Barbuda; Argentina; Bahamas; Barbados; 

Belize; Plurinational State of Bolivia; Brazil; Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba;; Dominica; Dominican 

Republic; Ecuador; El Salvador; Grenada; Guatemala; Guyana; Haiti; Honduras; Jamaica; Mexico; Nicaragua; 

Panama; Paraguay; Peru; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent and the Grenadines; Suriname; Trinidad 

and Tobago; Uruguay; Venezuela 
331 Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Hong Kong China, India, Indonesia, Jordan, Rep. 

Korea, Kuwait, Kyrgyz Rep., Laos, Macao China, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, 

Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Chinese Taipei, Thailand, Turkey, United Arab 

Emirates, Viet Nam 
332 African, Caribbean and Pacific countries with EU preferences in the EU (ACP): Angola, Antigua & Barbuda, 

Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Central African Rep., Chad, 

Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Congo (Democratic Rep.), Djibouti, Dominica, Dominican Rep., Fiji, Gabon, 

Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, 

Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, St Kitts & 

Nevis, St Lucia, St Vincent & the Grenadines, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, 

Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad & Tobago, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe 
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  No tocante à participação das partes litigantes em alianças geopolíticas, os dados da 

nossa pesquisa revelam que a jurisprudência da OMC é dominada pelos países membros do G7. 

Como podemos observar no gráfico 14 abaixo, é notável que 78% das controvérsias contem 

com a participação dos membros do G7 como reclamantes (53%) ou demandados (48,5%). O 

G7 está nas primeiras 9 combinações de grupos mais recorrentes nas controvérsias. Ele é o 

grupo que mais litiga com BRICS, G20 financeiro, OCDE, e G20 comercial. Também merece 

nossa atenção o fato de que os países membros do BRICS – apesar de ser a menor aliança 

geopolítica – é o segundo grupo mais relevante quanto à jurisprudência da OMC. Considerando 

tanto o polo passivo, quanto o ativo, os membros do BRICS participaram de 23% das 

controvérsias entre as alianças mais importantes. Nesta sequência, as demais alianças 

estatisticamente mais relevantes são: (a) G20 financeiro (15%); (b) OCDE (7%); (c) G20 

comercial (5%). Os resultados envolvendo APEC, CELAC, ADM e ACP e outros são 

combinações muito pulverizadas, individualmente pouco relevantes sob um ponto de vista 

estatístico, mas que somadas chegam ao significativo patamar de 22% das controvérsias. 

 

Gráfico 15 – Proporção das controvérsias em termos de alianças geopolíticas das partes 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Talvez, mais interessante do que a consolidação dos dados em termos absolutos, seja a 

progressão da jurisprudência ao longo do tempo. O gráfico 15 nos mostra que nos dois primeiros 

ciclos (1995-2002/2003-2007) havia muitos conflitos entre países do G7 (64 controvérsias) e 

poucos do G7 contra BRICS (18). Todavia, no ciclo 2008-2014, isso se inverteu, com mais 

conflitos entre G7 x BRICS (17), do que entre membros do G7 (6). Isto revela uma tendência 

facilmente perceptível de que os membros do G7 estão brigando cada vez menos entre si e cada 

vez mais contra os países membros do BRICS. A partir desta constatação é interessante tentar 

entender o que propiciaria este tipo de mudança no perfil jurisprudencial da OMC. 
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Gráfico 16 – Progressão cronológica das controvérsias quanto às alianças geopolíticas 

das partes em categorias selecionadas 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Outro dado muito importante é o fato de que os membros do BRICS praticante333 não 

brigam entre si no âmbito da OMC. A ausência de conflitos entre os países deste grupo é 

intrigante, uma vez que os membros do BRICS têm conflitos comerciais com membros das 

outras alianças geopolíticas. De maneira geral, poderíamos especular que a falta de conflitos 

poderia ser consequência da ausência de uma interação econômica mais robusta entre os países, 

o que não propiciaria oportunidades para surgirem disputas comerciais. Mas, neste caso, esta 

explicação seria imediatamente descartada uma vez que os países membros do BRICS já têm 

significativos laços comerciais. Outra hipótese para a inocorrência de conflitos seria a 

inocorrência de violações do direito da OMC. Mas, aqui também, esta explicação não parece 

plausível, pelo fato de os membros do BRICS serem processados por países de outros grupos e 

frequentemente condenados. Se eles violassem as normas da OMC com relação aos outros e 

não violassem entre si, isso seria uma grave violação do princípio da não discriminação previsto 

pelo artigo I do GATT. Por fim, poderíamos cogitar a possibilidade de haver conflitos de 

interesses no plano econômico e possíveis violações no plano jurídico, mas não haver a 

predisposição política de acionar o sistema de solução de controvérsias contra um outro país 

membro do mesmo grupo. Esta possibilidade é perfeitamente plausível. Todavia, ela nos 

desperta uma reflexão. Os países membros do G7 são profundamente integrados no plano 

                                                           
333 Houve apenas 3 controvérsias entre todos os membros do BRICS, considerando a relação entre os países desde 

antes mesmo de constituírem o grupo: DS168 South Africa — Anti-Dumping Duties on Certain Pharmaceutical 

Products from India em 1999; DS229 Brazil — Anti-Dumping Duties on Jute Bags from India em 2002; e DS439 

South Africa — Anti-Dumping Duties on Frozen Meat of Fowls from Brazil em 2012. Todos estes casos foram 

abandonados antes da abertura de um painel. Por isso, eles não entraram nas nossas estatísticas. Daí, dentro da 

nossa metodologia, podemos dizer que não houve nenhuma controvérsia entre os membros do BRICS na 

jurisprudência estudada. 
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econômico e intensamente articulados no plano geopolítico. Apesar desta proximidade, eles são 

responsáveis por 70 controvérsias, 22% do total de casos resolvidos. Isso demonstra que a 

integração econômica e a sintonia política não garantem, por si, a ausência de conflitos. Se a 

interdependência econômica suscita disputas comerciais mesmo entre aliados geopolíticos, é 

intrigante perceber que os membros do BRICS não têm conflitos entre si. Estes dados sugerem 

que o BRICS tem funcionado como uma network de governança econômica tão interessante 

que há um desincentivo para seus membros buscarem uma solução jurisdicional na OMC para 

as controvérsias que possam vir a surgir entre eles. Portanto, parece haver, pelo menos até 

momento, uma opção geopolítica de não se processar os parceiros estratégicos. Esta articulação 

tem um efeito sobre a jurisprudência da OMC que é muito diferente do que exerce o G7. 

Enquanto os membros do BRICS decidiram não brigar, os membros do G7 litigam desde que 

os tempos do GATT e optaram por criar um mecanismo de solução de controvérsias de natureza 

jurisdicional para a OMC justamente para melhor resolverem suas disputas comerciais. Os 

membros do G7 nunca se propuseram a fazer uma ‘trégua tática’, como parece ter sido feito 

pelos membros do BRICS. Entretanto, é importante observar a tendência vislumbrada no 

gráfico 15 acima, pela qual os países membros do G7 estão litigando cada vez menos entre si e 

cada vez mais contra membros do BRICS. Esta diferença de propostas se projeta na 

jurisprudência da OMC e nos ajuda a entender melhor as condições de possibilidade que 

propiciaram as mudanças no perfil jurisprudencial da OMC. Por fim, é interessante notar que 

estes dados que indicam que os membros do BRICS não brigam entre si é congruente com os 

dados que demonstram que os mercados emergentes praticamente não litigam entre si, 

perfazendo apenas 2% das controvérsias resolvidas.334 

  Vimos, portanto, como a jurisprudência pode ser analisado no tocante aos países que 

foram partes nas controvérsias resolvidas na OMC. Por esta perspectiva, verificamos quem 

eram as partes reclamantes e as demandadas no que se refere à localização geográfica, ao 

pertencimento a blocos regionais, ao nível de desenvolvimento socioeconômico e à participação 

em alianças geopolíticas. Na próxima seção, nosso foco saíra dos sujeitos e passará para o 

objeto da controvérsia. Discutiremos quais foram as atividades econômicas relacionadas às 

controvérsias resolvidas na OMC. Quais foram os setores cuja proteção por parte de um Estado 

acarretou um litígio internacional? Quais foram os setores mais protegidos? Quais são as 

tendências históricas? Estas e outras questões serão respondidas na próxima seção.   

                                                           
334 É preciso reconhecer também que o número de controvérsias intra-grupo é, em geral, muito pequeno para todos 

os outros grupos. Ocorreram 6 disputas entre membros da CELAC; 3 entre membros do G20 comercial; 2 entre 

membros do G20 financeiro; 1 entre membros da OCDE; e nenhum entre membros da APEC, ADM e ACP. 
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5.3 Indicadores econômicos 

 

  Em última análise, a razão pela qual o governo de um país decide processar um outro 

Estado perante o sistema de solução de controvérsias da OMC é para proteger interesses 

econômicos. E não se trata de um interesse qualquer. A decisão de iniciar um contencioso 

interestatal perante uma jurisdição internacional é diplomaticamente onerosa, de modo que esta 

opção só é utilizada se os agentes econômicos a serem protegidos tiverem grande importância 

estratégica para o governo nacional. Isso significa que ao olhar para a jurisprudência podemos 

ver quais foram os setores da atividade econômica de cada país que foram considerados tão 

importantes que eram dignos de uma defesa jurisdicional internacional. Ou seja, cada 

controvérsia reflete a percepção que cada Estado tem sobre os seus agentes econômicos 

transnacionais e sobre o papel do governo na promoção dos interesses deste setor nas networks 

de governança econômica global.  

  Para fazer este estudo foi necessário adotar uma referência de classificação de atividade 

econômica que fosse objetiva e internacionalmente reconhecida. Neste sentido, optamos pela 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Versão 2.0 de 2007 que é a adaptação 

brasileira da United Nations Statistics Division International Standard Industrial Classification 

of All Economic Activities, Rev.4. Esta sistemática de classificação de atividade econômica 

contém 21 seções, 87 divisões, 283 grupos, 673 classes e 1301 subclasses. Considerando os 

propósitos da nossa pesquisa, nosso trabalho de classificação se restringirá a verificar em qual 

seção e divisão a atividade econômica sub judice se relaciona. As ‘seções’ são grandes 

categorias com áreas indicadas por uma letra, como: A - Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura; B - Indústrias extrativas; C - Indústrias de transformação; etc. 

Cada seção é subdividida em ‘divisões’. Por exemplo, a seção C - Indústrias de transformação 

tem 24 divisões, dentre elas: produtos alimentícios; têxteis; químicos; aparelhos eletrônicos; 

automóveis; etc.  

 No tocante ao comércio internacional, é óbvio que haverá um predomínio das atividades 

que resultam em um tipo de mercadoria ou serviço que seja facilmente exportável. Mesmo 

assim, analisando a jurisprudência, nos pareceu surpreendente que apenas 5% das controvérsias 

não seja sobre o comércio de mercadorias. A incorporação de regras sobre o comércio de 

serviços através do GATS foi um dos avanços mais celebrados na passagem do sistema do 

GATT ao da OMC. O secretariado da OMC até preparou uma sistemática de classificação de 
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serviços (‘Services Sectoral Classification List”)335 que descreve as várias modalidades de 

serviços regulados pela OMC.336 Entretanto, o comércio de serviços ainda não figura como uma 

seção tão relevante na jurisprudência. Como podemos ver no gráfico 16 abaixo, é a indústria 

que impera em 63% das controvérsias, seguida pela seção que engloba a agropecuária e a pesca 

em 19%.337 Em terceiro lugar estão as controvérsias que envolvem simultaneamente mais de 

uma seção de atividade econômica. Este dado é interessante, pois sugere que, havendo mais do 

que um setor sendo afetado por uma medida protecionista, maior será a probabilidade do Estado 

prejudicado acionar o sistema de solução de controvérsias. Na sequência, a seção relacionada à 

informação e comunicação corresponde à 5% e, por fim, a indústria extrativa corresponde a 2% 

dos casos. O 1% restante se divide em seções variadas. 

 

Gráfico 17 – Proporção das controvérsias resolvidas quanto à seção de atividade 

econômica relacionada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Ao analisarmos a progressão histórica da jurisprudência da OMC no tocante à seção de 

atividade econômica afetada na controvérsia, notamos de imediato no gráfico 17 que os casos 

relacionados à indústria têm claramente o formato do que chamamos de topografia do Pão-de-

                                                           
335 Documento código: MTN.GNS/W/120 (WORLD TRADE ORGANIZATION, 1991) 
336 Business Services; Communication Services; Construction And Related Engineering Services; Distribution 

Services; Educational Services; Environmental Services; Financial Services; Health Related And Social Services; 

Tourism And Travel Related Services; Recreational, Cultural And Sporting Services; Transport Services; Other 

Services Not Included Elsewhere. 
337 Vale destacar que muitos casos classificados como pertencentes à indústria se referem à produtos alimentícios 

que o senso comum associaria ao setor agropecuário. Isso gera a impressão de que o setor agropecuário deveria 

ser maior do que ele aparenta no gráfico 13. Mas, quando um produto agrícola passa por um processo industrial 

de beneficiamento para que seja comercializado, ele sai da categoria dos produtos agrícola e entra na dos produtos 

industrializados. Este é um fenômeno que tem ocorrido frequentemente neste setor. 
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açúcar. Isto nos permitir inferir que este padrão estatístico geral da jurisprudência da OMC é 

fortemente influenciado pelas disputas vinculadas à indústria. Os dados referentes às 

controvérsias na agropecuária e pesca não formam um padrão claramente identificável e os 

casos ligados à informação e comunicação são muito poucos para influenciarem o quadro geral. 

Outra conclusão importante que podemos extrair do gráfico 17 é que não há indícios de uma 

mudança das características gerais do perfil jurisprudencial no tocante às seções de atividade 

econômica afetadas pelas controvérsias. Não há, por exemplo, indícios de que o setor de 

serviços apresenta sinais de crescimento em termos absolutos ou proporcionais. Nem tampouco 

que os dados dos casos relacionados à agropecuária e pesca estejam indicando uma tendência 

ou outra. Em verdade, a redução geral do número de controvérsias em termos absolutos dificulta 

a realização deste tipo de análise.  

 

Gráfico 18 – Progressão cronológica das controvérsias quanto à seção da atividade 

econômica relacionada em categorias selecionadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Contextualizando estes dados da jurisprudência da OMC com outros dados da economia 

mundial percebemos algo digno de nota. Como antecipado desde a década de 1940 por autores 

como Alan Fisher, Colin Clark e Jean Fourastié, em termos globais, a importância do setor de 

serviços tem crescido significativamente ao longo da história em relação às atividades agrícolas 

e extrativas e em relação à indústria de transformação. Esta transição na economia do 

predomínio do setor primário para o do setor secundário e depois para o do setor terciário nos 

induz a esperar que houvesse um crescente aumento do número de controvérsias no setor de 
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serviços.338 Todavia, isso não se verificou ainda e, pelos dados atuais, não há indícios sequer 

de um início de tendência neste sentido. O mesmo poderia ser dito no que se refere à proteção 

de investimentos e da propriedade intelectual, que são temas importantes e dinâmicos que ainda 

não foram significativamente contemplados pela jurisprudência. Como veremos no gráfico 21 

adiante, o número de casos que envolvem estas três áreas consideradas como os grandes novos 

temas do comércio internacional, só somam 11% das controvérsias. A frustração desta 

expectativa é intrigante e nos leva a especular por que a jurisprudência da OMC não refletiu 

esta tendência da economia. Apesar de não ter sido regulado pelo GATT, o setor de serviços já 

é regulado pelo direito da OMC desde sua criação em 1995. Não parece plausível supor que 

não haja disputas comerciais no setor de serviços, pois houve grande empenho geopolítico, 

especialmente por parte dos países desenvolvidos, que são os principais usuários, para que este 

setor fosse regulado pela OMC. Por isso, não parecem faltar razões econômicas, políticas ou 

jurídicas para que houvesse mais controvérsias sobre o comércio internacional de serviços, 

como acontece no setor industrial e agropecuário. Por alguma razão, que não conseguimos 

identificar, a OMC parece não ter um papel tão relevante neste importante setor da economia. 

Neste sentido, o que pudemos concluir ao analisar este aspecto da jurisprudência é que, na 

medida em que a economia mundial se move rumo ao setor de serviços e a OMC não 

acompanha esta mudança, a OMC vai gradualmente perdendo sua centralidade enquanto uma 

das networks da governança econômica global. E isso talvez ajude a explicar, pelo menos em 

parte, o declínio do número de controvérsias no âmbito da OMC. 

  No que se refere às divisões de atividade econômica, notamos uma distribuição 

relativamente bem equilibrada entre as divisões pertencentes às seções das atividades 

econômicas ligadas à indústria e agropecuária. O primeiro destaque é para o fato de que 19% 

das controvérsias são movidas contramedidas que afetam mais do que um único setor. No 

gráfico 18, podemos ver quais são as divisões mais importantes, pelo no tocante à jurisprudência 

da OMC. Vemos que a agropecuária, metalurgia e a indústria alimentícia ocupam as três 

primeiras posições, cada uma com aproximadamente 10% das controvérsias. Em um segundo 

patamar, temos a pesca, bebidas e veículos, ao redor de 6% cada. Também, chama atenção o 

fato de 29% das controvérsias serem referentes a casos pulverizados em 26 divisões de atividade 

econômica.  

 

                                                           
338 Esta forma de estudar a economia dividindo-a nestas categorias de setores primário, secundário e terciário já 

foi muito utilizado, e tem grandes méritos, mas, neste trabalho, sentimos que esta forma de sistematização não 

seria suficiente para abarcar a diversidade de atividades econômicas que se relacionam à jurisprudência da OMC. 
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Gráfico 19 – Proporção das controvérsias resolvidas quanto à divisão de atividade 

econômica relacionada 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Ao analisarmos a progressão cronológica da jurisprudência no tocante à divisão da 

atividade econômica das controvérsias, percebemos que as principais divisões experimentam 

ciclos alternados em que períodos com alta incidência de casos são sucedidos por períodos de 

baixa incidência. Por exemplo, na divisão agropecuária, tivemos 31 controvérsias ao longo dos 

20 anos estudados. Isto perfaz uma média de 1,5 caso por ano. Mas, em 7 dos 20 anos, este 

número foi 0. E em 1996-1997, 2001-2003 e 2007, este número foi igual ou superior a 3. 

Vemos, assim, um movimento de ondas que também é verificado na divisão de produtos de 

metal, produtos alimentícios e, em menor medida, na divisão de veículos. 

 

Gráfico 20 – Progressão cronológica de controvérsias quanto à divisão de atividade 

econômica relacionada em categorias selecionadas 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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  Estes ciclos jurisprudenciais parecem estar atrelados a ciclos econômicos ligados às 

conjunturas de cada divisão. Um período com alto número de controvérsias em uma 

determinada divisão pode ser um indício de que aquele setor da economia passou por um 

período de crise em que diversos governos decidiram interferir na economia para proteger suas 

empresas nacionais e muitos outros governos decidiram desafiar estas medidas perante o 

sistema de solução de controvérsias.  

  Devido aos limites do nosso objeto de estudos, não foi possível verificar quais seriam 

os problemas específicos em cada nicho de mercado que explicariam estes ciclos. Abrindo o 

foco das divisões, individualmente consideradas, para a jurisprudência, como um todo, 

percebemos que os ciclos de diferentes divisões se sucedem no tempo. Por exemplo: Em 1996, 

o maior número de controvérsias foi na divisão de veículos; em 1997 foi na de produtos 

alimentícios; em 2002, foi na de produtos de metal; em 2003, foi na de produtos agropecuários; 

em 2004, foi na de produtos alimentícios novamente; em 2007, foi na de produtos agropecuários 

novamente; em 2009, foi na de produtos de metal, novamente; e assim por diante. 

 

5.4 Indicadores Jurídicos 

  

  Após discutirmos a jurisprudência da OMC em termos de quem são os Estados litigantes 

e quais são os interesses econômicos que motivaram os litígios, passaremos agora para a análise 

dos aspectos jurídicos das controvérsias. Por mais que possamos obter dados muito 

interessantes sobre a economia e a política internacional a partir da análise da jurisprudência, é 

claro que, em última análise, o elemento central de um modo jurisdicional de solução de 

controvérsias é o direito. O direito está nas normas que teriam sido violadas pela conduta da 

parte demandada, está na legitimação para a reclamante processar a demandada, está no devido 

processo legal que assegura o direito de defesa, está na fundamentação do julgamento, está na 

obrigatoriedade pelo cumprimento da condenação e na autorização para imposição de sanções. 

Sem o direito, não poderíamos entender tudo que a jurisprudência tem para nos dizer. Neste 

sentido, depois de discorrer sobre a controvérsias, vamos agora investigar como elas foram 

resolvidas.  
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5.4.1 O direito aplicado  

 

  Uma abordagem jurídica começaria pela análise de quais foram as normas cuja suposta 

violação provocaria o Estado prejudicado a acionar a OMC em busca da condenação da medida 

ilícita. Ou seja, qual foi o direito aplicado pela OMC na solução da controvérsia.339 Como 

vimos, o direito da OMC consiste em um ordenamento jurídico vasto e diversificado. Em nosso 

Formulário de Análise Jurisprudencial, há 31 opções diferentes para o preenchimento do(s) 

acordo(s) supostamente violado. A fim de simplificar a consolidação dos dados de forma a 

evitar que a pulverização de resultados prejudicasse nossa compreensão sobre que normas do 

direito da OMC estariam sendo violadas, agrupamos estes 31 acordos em 9 categorias que 

abrigam acordos de natureza semelhante. Nestes termos, as categorias ou os tipos de acordo são 

os seguintes: (a) GATT; (b) Defesa comercial;340 (c) Barreiras técnicas e sanitárias 

(SPS/TBT);341 (d) Outros do comércio de mercadorias;342 (e) Investimentos (TRIMS);343 (f) 

Serviços (GATS);344 (g) Propriedade intelectual (TRIPS);345 (h) Diversos (quando a 

controvérsia envolve a violação de mais do que um acordo); e (i) Outro(s)346 acordos do direito 

da OMC.  

  A partir desta categorização, podemos dizer que a jurisprudência da OMC é 

essencialmente sobre a violação de princípios e regras básicas do sistema multilateral do 

comércio. Como visto acima, o GATT serviu de base normativa para o sistema multilateral do 

comércio de 1947 a 1995. Com a Rodada Uruguai, o direito do GATT foi regulamentado de 

                                                           
339 Vale lembrar que os contenciosos podem ser resolvidos por um acordo que expresse uma solução mutuamente 

satisfatória. Neste caso, não se trataria propriamente de um direito aplicado pela OMC. De qualquer maneira, todas 

as controvérsias são embasadas em um pretensão ancorada em alguma norma jurídica. O que queremos saber aqui 

é quais foram estas normas.  
340 Acordo sobre Implementação do Artigo VI do GATT 94 (Medidas Antidumping); Acordo sobre Subsídios e 

Medidas Compensatórias; Acordo sobre Salvaguardas. 
341 Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias; Acordo sobre Barreiras Técnicas ao 

Comércio; 
342 Entendimento sobre a interpretação do artigo II:1(b) do GATT (Outros direitos e encargos); Entendimento 

sobre a interpretação do artigo XVII do GATT (Empresas estatais); Acordo sobre as disposições relativas a 

Balanço de Pagamento do GATT; Acordo sobre a interpretação do artigo XXIV do GATT (Uniões aduaneiras e 

acordos de livre comércio); Entendimento sobre Derrogações (“waivers”) de obrigações sobre o GATT; 

Entendimento sobre a interpretação do artigo XXVIII do GATT (Modificação ou retirada de concessões); 

Entendimento sobre a interpretação do artigo XXXV do GATT (território aduaneiro autônomo); Acordo sobre 

Agricultura; Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT 94 (Valor para fins aduaneiros); Acordo 

sobre Inspeção Pré-embarque; Acordo sobre regras de origem; Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento 

de Importações; 
343 Acordo sobre Medidas de Investimentos Relacionadas com o Comércio 
344 Acordo Geral sobre Comércio de Serviços 
345 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 
346 Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio; Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos 

sobre Solução de Controvérsias; Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais; Acordos plurilaterais: Aeronaves 

Civis; Compras Governamentais; Laticínios; e Carne Bovina. 
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maneira mais detalhada e profunda com a incorporação de diversos avanços na técnica jurídica 

do comércio internacional, muitos dos quais vieram da própria jurisprudência do sistema de 

solução de controvérsias do GATT. Vários acordos da OMC tiveram como marco de referência 

determinados artigos do GATT 1947. Por exemplo: o Acordo sobre Medidas Antidumping 

regulamenta o artigo VI do GATT; o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

regulamento o artigo XVI do GATT, o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias regulamenta o artigo XX do GATT; dentre muitos outros.347 Isso significa que 

os princípios do GATT ou as normas sobre defesa comercial já vigiam antes da criação da 

OMC. O GATT já era parte do direito interno da grande maioria dos países que participaram 

da Rodada Uruguai. Excetuando-se o Entendimento sobre Solução de Controvérsias, que tem 

natureza processual, as grandes novidades no direito material que a OMC trouxe foram os 

acordos sobre agricultura, serviços, investimentos e propriedade intelectual. Estes eram 

considerados os ‘novos temas’. Por isso, surpreende um pouco que 72% das controvérsias entre 

1995 e 2014 tenham sido sobre temas ‘clássicos’ regulados desde 1947, o GATT e a defesa 

comercial. Casos envolvendo supostas violações ao GATT (38%) e irregularidades 

relacionadas à defesa comercial (34%) perfazem mais do que 2/3 do total de conflitos na OMC. 

Em um distante patamar estão as controvérsias relacionadas às barreiras técnicas e sanitárias 

(8%) e os novos temas perfazem apenas 11% dos casos, sendo 8% relacionados à proteção à 

propriedade intelectual e 3% relacionado a serviços.  

 

Gráfico 21 –Proporção das controvérsias quanto ao acordo do direito da OMC 

relacionado ao caso 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

                                                           
347 Entendimento sobre a interpretação do artigo II:1(b) do GATT (Outros direitos e encargos); Entendimento 

sobre a interpretação do artigo XVII do GATT (Empresas estatais); Acordo sobre a interpretação do artigo XXIV 

do GATT (Uniões aduaneiras e acordos de livre comércio); Entendimento sobre Derrogações (“waivers”) de 

obrigações sobre o GATT; Entendimento sobre a interpretação do artigo XXVIII do GATT (Modificação ou 

retirada de concessões); Entendimento sobre a interpretação do artigo XXXV do GATT (território aduaneiro 

autônomo); Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT 94 (Valor para fins aduaneiros); 
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 Ao analisarmos a progressão histórica das controvérsias sob a perspectiva do direito 

violado, como mostrado no gráfico 24 abaixo, podemos reconhecer a nossa repetida topografia 

do Pão-de-açúcar se somarmos os casos de violação ao GATT com os de irregularidade na 

defesa comercial. Com um pouco de boa vontade e imaginação podemos até ver um ‘mini-Pão-

de-açúcar’ desenhado pelos casos envolvendo serviços, investimentos e propriedade intelectual.  

 

Gráfico 22 – Progressão cronológica das controvérsias quanto ao direito supostamente 

violado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

  

  Em termos proporcionais, talvez fique ainda mais claro que 80% das controvérsias são 

sobre o comércio de mercadorias. Os casos sobre o comércio internacional de serviços, 

investimentos e proteção da propriedade intelectual são estatisticamente marginais. Ao mesmo 

tempo, sabemos que estas áreas são cada vez mais importantes na economia internacional. Este 

desencontro nos dados nos sugere que a jurisprudência da OMC não está captando as 

controvérsias relacionadas a estes temas. Isso nos faz perguntar: por que não? Talvez estas 

controvérsias estejam sendo submetidas a outras networks de solução de controvérsias 

relacionadas às instâncias de governança econômica internacional.  
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Gráfico 23 – Progressão proporcional das controvérsias quanto ao acordo relacionado a 

cada caso em categorias selecionadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Esses números tão modestos poderiam significar que não haveria disputas comerciais 

relacionadas a serviços, investimentos e propriedade intelectual. Todavia, isso parece muito 

improvável considerando o tanto que estas questões são importantes na atualidade. O fato de 

essas controvérsias não estarem sendo vistas na jurisprudência da OMC não significa, 

necessariamente que elas não existam. Talvez, essas controvérsias estejam de fato acontecendo, 

mas não na OMC. Elas podem estar sendo resolvidas através de outras networks de governança 

econômica global escolhidas pelos agentes econômicos dos mercados transnacionais 

envolvidos. O sistema de solução de controvérsias da OMC tem muitas vantagens. Mas, talvez 

ele não tenha algumas das características das quais estas problemáticas necessitam.  

  Neste sentido, a jurisprudência estudada sugere que, apesar da OMC contar com um 

arcabouço normativo abrangente e detalhado para regular serviços, investimentos e propriedade 

intelectual, os Estados membros não estão submetendo as controvérsias que provavelmente têm 

nestas áreas para a arena jurisdicional da OMC. Talvez elas estejam sendo resolvidas em outras 

networks de governança econômica de alcance bilateral, como: os Bilateral Investment Treaties 

(BIT); multilaterais como os International Investment Agreements (IIA); os diversos arranjos 

regionais tradicionais e os novos acordos macro-regionais como o Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP) e a Trans-Pacific Partnership (TPP);348 dentre outras. Estas 

networks de governança econômica internacional geralmente têm seus próprios mecanismos de 

solução de controvérsia, muitas vezes estruturado nos moldes do que tem se chamado Investor-

State Dispute Systems (ISDS). Os mecanismos de ISDS apresentam algumas vantagens 

bastante relevantes para os agentes econômicos dos mercados transnacionais que deixam de 

                                                           
348 Até o momento em que esta tese foi escrita, nenhum destes acordos já se encontrava em vigor. 
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depender da predisposição geopolítica dos seus respectivos governos nacionais para formalizar 

um litigio para resolver uma disputa comercial. As empresas têm capacidade processual própria 

e com isso tem a liberdade para processarem o(s) Estado(s) que quiser(em) no momento em 

que acharem mais conveniente. E isto é muito mais do que elas têm em outras networks de 

governança econômica internacional de caráter interestatal, como a própria OMC.  

 

5.4.2 O tipo de solução adotada 

 

  Podemos refletir sobre as razões pelas quais a jurisprudência da OMC não é ainda maior 

do que ela já é. Mas, não podemos, de maneira alguma, ignorar o tamanho e a importância dessa 

jurisprudência. São 288 controvérsias resolvidas. Este número é impressionante sob vários 

aspectos. Em termos comparativos, é uma das jurisdições internacionais mais utilizadas e, como 

veremos, uma das mais eficientes. A adoção do sistema de jurisdição compulsória faz com que 

a OMC não sofra um dos maiores problemas experimentados por tribunais como a Corte 

Internacional de Justiça. Por ser uma entidade soberana, um Estado só se vincula a uma 

jurisdição se quiser. Esta vinculação pode ser de maneira genérica, aceitando qualquer 

julgamento em que for acionado; pode ser limitado a questões relativas a um tratado; ou pode 

ser limitada a uma controvérsia específica. Mas, é necessário que haja esta submissão do Estado 

à jurisdição. Em muitos casos nos tribunais internacionais, um Estado que viola uma norma 

internacional não é obrigado a se submeter a um julgamento. E ainda que aceite e venha a ser 

condenado, há poucos sistemas, como o da OMC, que fiscalizem o devido cumprimento e puna 

o Estado infrator, em caso de descumprimento. A OMC tem um sistema de solução de 

controvérsias muito sofisticado que, como veremos abaixo, já foi extensa e intensamente 

utilizado ao longo dos seus primeiros 20 anos. 

  Uma vez que uma controvérsia é formalmente submetida ao Órgão de Solução de 

Controvérsias, três cenários podem acontecer: A controvérsia pode estar ainda tramitando no 

procedimento de solução de controvérsias; ela pode ser abandonada pelo reclamante de maneira 

tácita ou oficial (‘withdrawal’); ou ela pode ser resolvida. Considerando as datas de aplicação 

de cada Formulário de Análise Jurisprudencial,349 nossa pesquisa apurou que das 488 

controvérsias formalmente iniciadas na OMC, 288 (59%) foram resolvidas, 181(37%) foram 

                                                           
349 A fase da nossa pesquisa na qual aplicamos os FAJ às 488 controvérsias do período 1995-2014 foi realizada 

em 2015. O primeiro FAJ preenchido, a DS1 Malaysa - Prohibition of Imports of Polyethylene and Polypropylene, 

foi feito no dia 20/04/2015 e o último FAJ, DS488 United States — Anti-Dumping Measures on Certain Oil 

Country Tubular Goods from Korea foi feito no dia 12/09/2015 
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abandonadas e 19 (4%) ainda estavam em tramitação. A solução de uma controvérsia pode se 

dar de três maneiras: (a) através de um acordo; (b) através de um julgamento; ou (c) através do 

cumprimento espontâneo após o ajuizamento do procedimento de solução de controvérsia.  

  As partes podem chegar a um acordo que preveja uma solução mutuamente satisfatória 

para a controvérsia. Este acordo é protocolado junto ao Órgão de Solução de Controvérsias ou 

o Órgão é formalmente informado que as partes chegaram a um acordo, sem que o acordo, em 

si, seja protocolado nos autos do processo. Este acordo pode ser feito na fase de consultas ou 

depois do início do procedimento do painel. Mas, se já houver uma decisão da OMC, ainda que 

haja um acordo, ele foi inexoravelmente marcado pelo resultado do julgamento, de forma que 

neste caso o acordo seria sobre a forma de implementação da decisão e não sobre o mérito da 

controvérsia.  

  No caso do julgamento, o Órgão de Solução de Controvérsias conduz um procedimento 

contraditório pela qual as partes apresentam seus argumentos, a partir do qual ele profere uma 

decisão juridicamente vinculante sobre a licitude ou ilicitude da medida questionada e, se for o 

caso, ele prescreve à parte condenada a obrigação de regularizar a medida questionada em 

conformidade com o direito da OMC. Apesar da OMC não utilizar este termo, nós chamamos 

isso de “julgamento”; 

  No cumprimento espontâneo temos uma situação na qual a parte demandada, após ser 

formalmente processada, revoga ou regulariza a medida questionada, sem que chegue a haver 

um julgamento, nem tampouco um acordo entre as partes. A controvérsia é resolvida por que a 

medida que motivou o ajuizamento da reclamaçao deixa de existir e assim a causa da 

controvérsia é resolvida. Nesta modalidade, o cumprimento do que era demandado se dá de 

forma espontânea e unilateral, e não por força de um acordo bilateral, nem por força de uma 

condenação jurisdicional. Por isso, chamamos esta situação – não formalmente caracterizada 

pelo direito da OMC – de ‘cumprimento espontâneo’. É preciso reconhecer que esta modalidade 

tem uma natureza híbrida. Ela tem certos aspectos que parecem típicos de um acordo, ainda que 

tácito, e outros que se parecem com um abandono ou desistência. Todavia, as diferenças que 

existem parecem justificar a categorização que propomos. Um acordo pressupõe o resultado de 

um procedimento formal de negociações diretas que têm um caráter bilateral. O cumprimento 

espontâneo tem caráter unilateral e não resulta em um acordo. O abandono pressupõe que a 

reclamante desista de obter o comportamento esperado por parte da demandada. A reclamante 

desiste do processo por inércia, sem atingir o seu objetivo com ele. No caso da desistência o 

encerramento do processo é formalizado. Mas, como no abandono, o objetivo não é atingido., 

ou seja tanto no abandono, quanto na desistência a reclamante é, de certa maneira derrotada, ou 
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porque acreditou que seu objetivo não vai ser atingido ou porque se equivocou ao ter ajuizado 

um procedimento de solução de controvérsia. No entanto, no cenário que chamamos de 

cumprimento espontâneo a desistência do procedimento de solução de controvérsia se dá 

exatamente porque o objetivo pretendido foi atingido graças à conduta da demandada que 

resolveu o problema identificado pela reclamante. Como a controvérsia foi resolvida, a 

reclamante não precisa continuar o procedimento e assim, contemplada pelo cumprimento 

espontâneo da demandada, ela desiste do processo porque ela já ‘venceu’ a controvérsia e aquilo 

não é mais necessário. É importante estressar que a OMC não trabalha com esta categoria em 

sua terminologia oficial. A OMC trata apenas de ‘withdrawal’  

  Destes três cenários, o julgamento é a forma mais utilizada, resolvendo 70% das 

controvérsias. Isso significa 203 julgamentos, maioria deles contando com a participação do 

Órgão de Apelação. Não podemos deixar de chamar a atenção do leitor para o fato de que 203 

julgamentos para uma jurisdição de apenas 20 anos é um acervo jurisprudencial louvável. A 

título de comparação, podemos dizer que, apesar de ter 50 anos a menos, a OMC julgou 143 

casos a mais do que a Corte Internacional de Justiça. A média anual de julgamentos por ano da 

OMC é 7 vezes maior do que a média da Corte. E a Corte nem dispõe de uma instância recursal, 

como é o Órgão de Apelação. (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 2015). 

 

Gráfico 24 – Proporção das controvérsias quanto ao tipo de solução 

 
Fonte: Gráfico elaborado eplo autor a partir de dados da pesquisa 

 

  O julgamento foi a forma mais utilizada em 18 dos 20 anos analisados, exceto em 1995 

e 2014. Os acordos respondem somente por 24% e o cumprimento espontâneo sempre teve uma 

expressão marginal na jurisprudência,350 chegando a apenas 6% dos casos. Apesar de já ser o 

tipo de solução mais adotado, o seu uso tem crescido em relação à solução por acordo nos 

                                                           
350 Em geral, chamamos de jurisprudência o conjunto das decisões jurisdicionais. Todavia, em nosso trabalho, 

estamos chamando de jurisprudência o resultado de todas as controvérsias resolvidas no âmbito do sistema de 

solução de controvérsias da OMC, seja por julgamento, por acordo ou por cumprimento espontâneo.  
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últimos anos. O julgamento foi usado em uma média anual de 64% das controvérsias entre 1995 

– 2002, em 63% das controvérsias entre 2003 – 2007 e em 76% das controvérsias entre 2008 – 

2014. A redução global do número de controvérsias na OMC impactou as estatísticas do 

julgamento e do acordo de forma bem diferente. A média anual de controvérsias resolvidas por 

acordo entre as partes foi se reduzindo de 6 entre 1995 – 2002, para 3, entre 2003 – 2007, e 

depois para 0,9 entre 2008 – 2014. Já a média anual das controvérsias resolvidas por 

julgamentos, nos mesmos períodos, foi, respectivamente, de 14, 8 e 7 casos. Estes dados 

sugerem que essas controvérsias envolvem interesses que não são facilmente resolvíveis por 

meio de negociação, o que resulta na constatação de que – em geral e cada vez mais – os países 

que adotam medidas protecionistas ilícitas só as retiram se forem obrigados a fazê-lo por força 

de uma condenação em um julgamento. Ao observamos a progressão histórica da jurisprudência 

no gráfico 27, abaixo, vemos que o perfil estatístico dos julgamentos acompanha, de maneira 

geral, o padrão da topografia do Pão-de-açúcar. Ou seja, o julgamento é o tipo de solução que 

molda a jurisprudência da OMC.  

 

Gráfico 25 – Progressão histórica dos tipos de soluçao de controvérsias na OMC 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Portanto, a solução por acordo mutuamente satisfatório ou por cumprimento espontâneo 

após o ajuizamento do procedimento de solução de controvérsias são possibilidades 

interessantes, entretanto, elas têm sido cada vez mais excepcionais. Se não for possível resolver 

uma controvérsia por estes meios, o Estado reclamante, que se sente prejudicado pela adoção 

de uma medida que ele considera ilícita, tem o direito de obter da OMC um pronunciamento 

oficial e vinculante sobre a legalidade da medida questionada. Nestes casos, a parte reclamante 

requer ao Órgão de Solução de Controvérsia a instauração de um procedimento contraditório, 
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pelo qual um painel analisará a licitude da medida questionada e elaborará um relatório, sujeito 

à revisão pelo Órgão de Apelação. Os relatórios do Painel são submetidos ao Órgão de Solução 

de Controvérsias que pode aceitá-los ou rejeitá-los. Se os relatórios concluem que a medida 

questionada é lícita e o Órgão de Solução de Controvérsias aprova (‘adota’) os relatórios, isto 

é juridicamente equivalente a uma absolvição. Ou seja, o Estado demandado tem a confirmação 

do seu direito de manter a medida questionada em vigor e o reclamante não poderá exigir 

mudanças ou punir o demandado por não acolher a sua pretensão. Por outro lado, se os relatórios 

concluem que a medida é ilícita e o Órgão de Solução de Controvérsias os aprova, então isso é 

juridicamente equivalente a uma condenação.351 É possível que, dentre várias medidas 

questionadas, apenas uma venha a ser condenada. Mas, isso não muda o fato de que houve (pelo 

menos) uma condenação. Por isso, não faria muito sentido trabalharmos com uma categoria 

como “condenação parcial’.  O Estado Demandado é juridicamente obrigado a manter o seu 

direito interno em conformidade com o direito da OMC. Se isto não aconteceu no caso da 

medida questionada, então o governo deverá adotar as ações cabíveis de acordo com o seu 

direito interno para compatibilizar as suas normas internas ao direito internacional. 

  Além da condenação e da absolvição, há outro cenário possível. Trata-se da hipótese de 

o julgamento ainda não ter sido concluído quando o caso foi analisado de acordo com o 

Formulário de Análise Jurisprudencial. Esta é a situação de 1% dos casos resolvidos.352 Nestes 

casos, ainda não podemos afirmar se o julgamento será pela absolvição ou condenação da 

medida questionada porque o painel ou o Órgão de Apelação ainda não haviam concluído seu 

julgamento. 

  Analisando o resultado dos julgamentos, impressiona o altíssimo índice de condenações 

em proporção às absolvições. Como demonstra o gráfico 28, nada menos do que 89% das 

controvérsias julgadas resultaram em condenação. É obvio que isso não significa que tudo o 

que foi questionado nestes casos foi condenado. Muitas vezes há várias medidas questionadas 

e apenas uma é condenada. Outras vezes, uma medida e questionada quanta a sua licitude face 

a várias diferentes normas e em apenas uma delas se encontra alguma inconsistência. Mas, isso 

                                                           
351 A linguagem diplomática tradicional da OMC evita ao máximo o uso de expressões forenses como: 

“contencioso”, “violação”, “condenação”, etc. Por exemplo, não se diz que um país “violou uma norma”, e sim 

que há uma medida “inconsistente” com o direito da OMC. Como nosso objetivo é acadêmico, e não diplomático, 

utilizaremos um vocabulário que represente de maneira mais clara o significado prático dos termos usados no 

mecanismo de solução de controvérsias. 
352 Ao fazermos o primeiro recorte no universo de casos a serem estudados, excluímos os casos de 

abandono/desistência e os casos que ainda estavam em tramitação no dia da análise com o FAJ. O termo 

“tramitação” aqui significa que que o caso ainda não chegou à fase de julgamento e ainda pode haver abandono 

ou desistência. Todavia, os casos considerados resolvidos, mas em tramitação são casos que estão no processo de 

serem resolvidos por julgamento, mas ainda não é possível de falar em termos de absolvição ou condenação.  
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não afeta nossas estatísticas, uma vez que, por razões metodológicas, não trabalharemos com a 

noção de condenação parcial. Afinal, qualquer condenação significará que o Estado demandado 

será obrigado a regularizar a sua situação face ao direito da OMC. Estes dados indicam que, na 

esmagadora maioria das controvérsias, os reclamantes, de fato, tinham razão para reclamar pois, 

realmente, havia uma violação de certas normas da OMC. Isso implica em reconhecer que os 

Estados membros da OMC geralmente não abusam de a prerrogativa de poder processar outros 

Estados com base em pretensões irrealistas e infundadas. A maioria dos países que recorreu ao 

sistema de solução de controvérsias da OMC tinha razão em sua pretensão.   

 

Gráfico 26 – Proporção de controvérsias quanto ao resultado do julgamento  

 
Fonte: Gráficos elaborados pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Este altíssimo índice de condenação demonstra que o sistema de solução de 

controvérsias da OMC condena todo tipo de país, pequeno, médio e grande. Se considerarmos 

que a soma dos casos movidos contra as 5 maiores potências econômicas do mundo perfaz 61% 

do total das controvérsias, veremos que, inescapavelmente, até as grande potências são 

condenadas. Isso é um atestado de que – apesar de toda dinâmica política que ocorre entre os 

governos dos Estados membros – o procedimento de análise jurídica foi suficientemente técnico 

e neutro a ponto de resistir às pressões diplomáticas e ser capaz de condenar países que violaram 

as normas da OMC, independentemente do poder de barganha que eles têm no sistema 

multilateral de comércio. 

  Podemo ilustrar este ponto com o histórico do Brasil na OMC. No período de referência 

estudado, o Brasil foi reclamante em 26 controvérsias. Houve abandono/desistência em 11 

casos e 1 ainda está em tramitação. Esta é uma proporção de 54%, contra uma média global de 

59%. A solução destas controvérsias se deu por acordo em 2 casos e por julgamento em 12  

casos. Enquanto a média global foi de 70% de julgamentos e 24% de acordos, os dados do 
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Brasil indicam 86% de julgamento e 14% de acordo. Dentre os julgamentos, o Brasil superou 

a média global de 89%, sendo vitorioso ao conseguir a condenação em 100% dos casos, sendo 

5 contra os Estados Unidos, 4 contra a União Europeia, 2 contra o Canadá e 2 contra a 

Argentina. Ou seja, a enorme assimetria de poder entre o Brasil e gigantes como os Estados 

Unidos e a União Europeia não impediu o sistema de solução de controvérsias da OMC de 

decidir contra o lado mais poderoso. 

 

5.4.3 A efetividade da decisão  

 

  Se a condenação em um julgamento é uma questão resolvida e interpretada pela 

perspectiva jurídica, a problemática do cumprimento da decisão já é, em si, uma questão 

política. O fato de um país ser juridicamente obrigado a acatar uma decisão condenatória do 

Órgão de Solução de Controvérsias não significa necessariamente que ele irá acatar essa 

decisão. Uma decisão condenatória proferida por uma jurisdição internacional é juridicamente 

vinculante no plano do direito internacional. Entretanto, esta decisão não é capaz de produzir, 

por si só, as mudanças no direito interno do Estado condenado de forma a regularizar a situação 

da medida condenada com o direito da OMC. Em outras palavras, a decisão o Órgão de Solução 

de Controvérsias não é ‘self-executing’. É necessário que o governo do Estado condenado adote 

alguma ação de natureza administrativa, legislativa ou judicial no plano do seu sistema jurídico 

interno. Ou seja, o cumprimento da decisão exige algum tipo de ação por parte do condenado 

porque a decisão jurisdicional não tem eficácia jurídica própria, pois não é capaz de gerar efeitos 

jurídicos no plano do direito interno do Estado condenado. O sistema de solução de 

controvérsias da OMC sabe que o cumprimento nem sempre é simples e, por isso, concede um 

prazo razoável para que a condenação possa ser acatada. Se este prazo expirar sem que a decisão 

tenha sido cumprida, a parte reclamante tem o direito de impor sanções comerciais. Todavia, 

como vimos, muitas vezes as sanções autorizadas não têm a capacidade coativa suficiente para 

forçar o cumprimento de uma decisão que o Estado condenado, em princípio, recusa-se a acatar. 

Neste contexto, queremos saber se as 180 condenações foram devidamente acatadas dentro do 

prazo, apesar das dificuldades que tiveram que enfrentar.  

   Celso de Tarso Pereira, Valéria Costa e Leandro Araujo, da Coordenação de 

Contenciosos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil fizeram uma análise dos casos 

em que o Brasil foi parte em controvérsias da OMC: “100 Casos na OMC: a experiência 

brasileira em solução de controvérsias” (2012) e concluíram que a o sistema de solução de 

controvérsias da OMC foi, pelo menos nestes casos, bastante eficaz: 
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Quanto à eficácia última do sistema – entendida como a capacidade de efetivamente 

obter o cumprimento de decisão ou satisfação pelo descumprimento – ponto tão 

debatido na Academia e na prática dos atores governamentais, o sistema de solução 

de controvérsias da OMC já demonstrou que, mais que em qualquer outro sistema, é 

possível induzir um país a observar as regras multilaterais. É isso que se pode inferir 

das controvérsias das quais o Brasil foi parte, examinadas acima. Quando isso não 

acontece – e no fundo a OMC é um regime de equilíbrio dinâmico de obrigações e 

concessões – permanece a porta para a aplicação de medidas retaliatórias ou 

oferecimento de compensações. (PEREIRA; COSTA; ARAUJO, 2012, p. 133) 

 

  Diferentes correntes da Teoria das Relações Internacionais e da Filosofia do Direito têm 

entendimentos diferentes sobre o significado do termo ‘efetividade’. Oran Young é um dos 

autores que mais contribuiu para a sofisticação do tratamento teórico dado à noção de 

‘efetividade’, inclusive no que se refere à metodologia de medição da efetividade de regimes 

internacionais. Em termos gerais, a noção de efetividade se refere às contribuições que as 

instituições oferecem para resolver os problemas que motivaram os atores para investirem o 

tempo e a energia necessários para criá-las. (YOUNG; LEVY, 1999, p. 3).353 Andreas 

Hasenclever, Peter Mayer e Volker Rittberger explicaram que a efetividade de um regime 

consiste em duas ideias sobrepostas: Primeiro, um regime é efetivo na medida em que seus 

membros cumprem suas normas; Segundo, um regime é efetivo na medida em que ele atinge 

certos objetivos ou realiza certos propósitos. (HASENCLEVER; MAYER; RITTBERGER, 

2000, p. 2).354  

 Para trabalharmos com esta noção de efetividade que toma como referência a capacidade 

de um regime internacional atingir o objetivo estratégico para o qual foi criado, é necessário 

nos lembrarmos de quais foram os objetivos estabelecidos pelos Estados membros da OMC 

para o seu sistema de solução de controvérsias. O artigo 3º do Entendimento Relativo às Normas 

e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias ressalta vários destes objetivos, dentre os 

quais destacamos: Trazer segurança e previsibilidade ao sistema multilateral de comércio; 

Preservar direitos e obrigações; Esclarecer as disposições vigentes dos referidos acordos em 

conformidade com as normas correntes de interpretação do direito internacional público; 

Manutenção de equilíbrio adequado entre os direitos e as obrigações dos membros; e Encontrar 

solução satisfatória para as controvérsias, de acordo com os direitos e obrigações da OMC. Em 

                                                           
353 “Effectiveness is a matter of the contributions that institutions make to solving the problems that motivate actors 

to invest the time and energy needed to create them.” (YOUNG; LEVY, 1999, p. 3) 
354 “To be more precise, regime effectiveness comprises two overlapping ideas (Underdal 1992;Young 1994:ch. 

6). First, a regime is effective to the extent that its members abide by its norms and rules. (This attribute of regimes 

is sometimes also referred to as "regime strength.") Second, a regime is effective to the extent that it achieves 

certain objectives or fulfills certain purposes.” (HASENCLEVER; MAYER; RITTBERGER, 2000, p. 2) 
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nosso entendimento, estes objetivos têm sido satisfatoriamente realizados pelo sistema de 

solução de controvérsias da OMC, como se pode comprovar pelos dados da nossa pesquisa. 

  Como nossa pesquisa trabalhou com muitos elementos do Direito, é útil também 

entendermos como a noção de ‘efetividade’ é compreendida pela da Teoria do Direito. Aqui, 

efetividade é muitas vezes referida como ‘eficácia social’. Uma norma jurídica prescreve como 

deve ser o comportamento de um certo tipo de pessoa em um certo tipo de situação. A 

efetividade/eficácia social desta norma será verificada se a conduta prescrita na esfera jurídica 

for, de fato, cumprida pelas pessoas na esfera social. Ou seja, haverá efetividade se o dever-ser 

normativo se materializar na realidade social. Por exemplo, se uma norma jurídica proibir o 

fumo em repartições públicas e, apesar dos funcionários públicos saberem da proibição, mesmo 

assim fumarem lá desrespeitando a norma, teremos uma situação em que a norma jurídica não 

teve efetividade/eficácia social. A expressão “eficácia social’ não deve ser confundida com 

outra expressão aparentemente semelhante, mas semanticamente distinta que é a ‘eficácia 

jurídica’. A eficácia jurídica diz respeito à capacidade de um ato, fato ou norma jurídica 

produzir os efeitos jurídicos necessários para atingir seus objetivos no que se refere à 

aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma.  Como vimos acima, a decisão do 

Órgão de Solução de Controvérsias da OMC que adota os relatórios de painel e do Órgão de 

Apelação em um determinado caso concreto – apesar de gerar uma obrigação no plano do 

direito internacional – não tem eficácia jurídica no plano do direito interno do Estado 

condenado. Ou seja, a condenação pelo Órgão de Solução de Controvérsia, por si só, não é 

capaz de gerar as mudanças administrativas, legislativas ou judiciárias necessárias para adequar 

o direito interno do Estado condenado com suas obrigações internacionais perante o direito da 

OMC. 

  Adaptando estas noções ao nosso objeto de estudo, chamamos de ‘efetividade’ a 

capacidade do sistema de solução de controvérsias da OMC resolver uma disputa comercial 

esclarecendo quais são os direitos e obrigações pertinentes em cada caso concreto,  

prescrevendo condutas para as partes litigantes e, se necessário, compelindo o governo do 

Estado condenado a adotar as medidas administrativas, legislativas ou judiciais exigidas para o 

devido acatamento de uma decisão condenatória. A efetividade do sistema de solução de 

controvérsias da OMC está, portanto, vinculada à sua capacidade de resolver as disputas 

comerciais que lhe forem submetidas.  

  Como visto acima, há diferentes formas de se resolver uma controvérsia: por acordo em 

torno de uma solução mutuamente satisfatória para as partes; por cumprimento espontâneo da 

parte demandada provocado pela iniciativa da parte reclamante de mover um processo perante 
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o Órgão de Solução de Controvérsias; ou por um julgamento conduzido pelos paineis e Órgão 

de Apelação e endossado pelo Órgão de Solução de Controvérsias. O grande desafio da 

efetividade desse sistema, obviamente, reside nos casos em que um Estado é condenado a 

promover algum tipo de alteração administrativa, legislativa ou judiciária no plano do seu 

direito interno de forma a se adequar às exigências do direito internacional previstas no 

ordenamento jurídico da OMC. Em outras palavras, a implementação da decisão condenatória 

exige certo tipo de ação governamental para que o Estado cumpra com suas obrigações perante 

a OMC. Nestes casos, nosso uso da noção de efetividade inevitavelmente se aproximou muito 

da noção de ‘compliance’.355 Flavio Machado e Maurício dos Santos explicam como a ideia de 

implementação e de compliance se sucedem, se complementam e se diferenciam: 

 

Pode-se afirmar que a implementação é um passo político que resulta em criação de 

instituições e mecanismos jurídicos que possibilitam o próximo passo, compliance. 

No nível doméstico, é caracterizado pelo momento em que as obrigações 

estabelecidas por normas internacionais são recepcionadas pelo ordenamento jurídico 

nacional. Em outras palavras, é a criação ou adequação de princípios, normas, regras, 

procedimentos de tomada de decisão, programas de governo e instituições com a 

finalidade de fazer com que todas as ações de um Estado venham corroborar os 

objetivos do regime. [...] O que difere implementação de compliance é que, na 

primeira, as normas internacionais devem ser internalizadas no dever ser doméstico; 

já no compliance os atores devem agir no mundo real em conformidade com o dever 

ser. (MACHADO; SANTOS, 2009, p. 201-202) 

 

  No momento em que nossa pesquisa foi feita, 14 condenações ainda não podiam ser 

avaliadas quanto à efetividade pois os Estados condenados ainda estavam dentro do prazo para 

cumprir a decisão. Considerando as 166 condenações passíveis de serem apreciadas no tocante 

à sua efetividade, 77% das condenações foram acatadas dentro do prazo; 19% foram cumpridas, 

porém, com algum atraso em relação ao prazo razoável estabelecido pela OMC; e 4% das 

condenações foram consideradas como casos de descumprimento, pois até 2014 não haviam 

sido implementadas e já haviam extrapolado o prazo razoável em mais de 10 anos.356 

 

                                                           
355 Apesar da palavra inglesa “compliance” ter várias traduções possíveis para a língua portuguesa - como 

conformidade, obediência, observância, submissão, dentre outras – nenhuma parece perfeita para ilustrar esta 

aplicação no sentido jurídico de execução das ações necessárias para o cumprimento de uma obrigação. Por isso, 

optamos por manter a expressão no seu idioma original. 
356 DS160 United States - Section 110(5) of US Copyright Act (Complainant: European Communities); DS176 

United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998 (Complainant: European Communities); DS184 

United States - Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan (Complainant: Japan); 

DS217 United States - Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 (Complainants: Australia; Brazil; 

Chile; European Communities; India; Indonesia; Japan; Republic of Korea; Thailand; DS 234 United States — 

Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 (Complainants: Canada; Mexico); DS285 United States - 

Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services (Complainant: Antigua and 

Barbuda); DS291 European Communities — Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products 

(Complainant: United States). 
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Gráfico 27 – Proporção de controvérsias quanto ao nível de efetividade no cumprimento 

das condenações 

 
Fonte: Gráficos elaborados pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Os 38 casos em que a o cumprimento da condenação foi irregular são muito importantes 

pois eles nos revelam quais são as situações em que os Estados preferiram arcar com as 

consequências jurídicas, políticas e econômicas de violar as normas da OMC ao invés de 

modificar o seu direito interno; preferiram proteger agentes econômicos nacionais ao invés de 

agentes econômicos estrangeiros; preferiram defender interesses nacionais ao invés de 

fortalecer a governança econômica global. Eles nos dizem quais foram os países menos 

comprometidos; quais foram as normas mais violáveis; quais foram os setores mais protegidos. 

Enfim, estes dados nos permitem mapear, de certa maneira, quais foram os limites da 

conveniência destes países aderirem a estas regras nestes casos específicos.  

  No tocante aos reclamantes que, apesar de vitoriosos no julgamento, não foram 

contemplados com o cumprimento regular das condenações, destaca-se, diferentemente do que 

o nosso senso comum nos levaria a pensar, não são os países mais fracos que são desrespeitados 

pelo cumprimento irregular. Apenas 1 caso357 em que a condenação não foi devidamente 

implementada teve no polo reclamante vitorioso um país em desenvolvimento.358 Apesar de ser 

a grande superpotência econômica com o maior poder de barganha para sancionar o país 

descumpridor, os Estados Unidos foram o país mais prejudicado pelo descumprimento, 

sofrendo em 24% dos casos. Os países demandados que descumpriram as decisões das ações 

movidas pelos Estados Unidos foram a União Europeia (33%) e 6 outros países (67%) cada um 

com uma condenação (11%), sendo 3 países desenvolvidos (Austrália, Canadá e Japão) e 3 

                                                           
357 DS285 United States - Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services 

(Complainant: Antigua and Barbuda). 
358 É importante lembrarmos que, conforme a categorização e a nomenclatura adotada em nossa pesquisa, países 

como Argentina, Brasil, Índia, Indonésia e México são considerados aqui não como “países em desenvolvimento” 

e sim como “mercados emergentes”.  
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mercados emergentes (China, México e Turquia). O segundo mais prejudicado foi a União 

Europeia. E o interessante aqui é notar que em 86% dos casos o descumprimento foi dos Estados 

Unidos. Isso é uma proporção muito maior do que os 47% que os Estados Unidos representam 

do total de casos cumprimento irregular. Os Estados Unidos são o país que mais desrespeitam 

as condenações. Quase metade dos casos em que a condenação não foi devidamente 

implementada se referem aos Estados Unidos. Talvez isso não surpreenda se levarmos em 

consideração que os Estados Unidos são o país mais demandado (28% dos casos resolvidos). 

Mas, o fato de que o nível de descumprimento é tão proporcionalmente maior em se tratando 

da União Europeia que além de ser um gigante econômico é o grande parceiro comercial e 

geopolítico dos Estados Unidos. Ou seja, estes dados sugerem que questões como poder 

econômico ou nível de aliança geopolítica não são tao relevantes na definição de quais países 

são afetados pelo descumprimento das condenações. Por fim, considerando-se que Estados 

Unidos e União Europeia respondem por 45% dos casos resolvidos e 66% das condenações não 

devidamente implementadas, podemos dizer que os demais casos são relativamente bem 

pulverizados entre 9 países359 

 

Gráfico 28 – Principais reclamantes e demandados nas condenações que não foram 

devidamente implementadas 

  
Fonte: Gráficos elaborados pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  No tocante ao alcance regional das controvérsias com condenações não devidamente 

implementadas, é intrigante perceber que 58% dos casos foram reclamações oriundas de países 

da América do Norte. Como podemos ver no gráfico 31 abaixo, a América do Norte teve 

problemas com a Europa e com a Ásia. Mas, talvez o que mais surpreenda é perceber que 18% 

dos casos de inadimplemento ocorreram entre países da América do Norte. Isso significa que, 

                                                           
359Canadá; Austrália; Brasil; México; Chile; Japão; Coreia do Sul; Turquia;China. 
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pelo menos no tocante a este critério, a América do Norte é, comparativamente, a grande 

perdedora. A Ásia e a América do Sul vêm atrás com 13% cada, e a Europa, em uma distante 

4ª colocação com apenas 5% dos casos.  

 

Gráfico 29 – Proporção das condenações não devidamente implementadas no tocante ao 

alcance regional entre as partes 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Ao analisarmos estes dados, comparando-os ao número total de casos resolvidos em 

cada combinação de alcance regional entre as partes da controvérsia, obtemos dados muito 

interessantes sobre o nível de aproveitamento do sistema de solução de controvérsias da OMC 

para cada região. Inicialmente, é útil ter em mente que, das 488 controvérsias formalmente 

protocoladas perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, apenas 288 foram 

resolvidas por julgamento ou acordo. Isto é, não houve nem desistência/abandono, nem estavam 

ainda em tramitação no momento em que fizemos nossa pesquisa. Destas 288 controvérsias, 38 

– o que corresponde a 13% – tratam-se de julgamentos com condenações que não foram 

devidamente implementadas. Portanto, 13% é a média global de inadimplemento. Antes de 

continuar, é importante destacar que se compararmos o nível de efetividade das condenações 

da OMC com outros tribunais internacionais, veremos que os números da OMC são qualitativa 

e quantitativamente admiráveis. A partir desta referência, podemos avaliar qualitativa e 

comparativamente o desempenho das diferentes combinações de alcance regional entre as 

partes.  

  Como podemos ver na tabela 3 abaixo, a combinação mais recorrente de controvérsias 

resolvidas se deu entre uma parte reclamante da América do Norte contra uma parte demandada 

da Ásia. Foram 43 casos, o que significa 15% do total de 288 casos resolvidos. Esta combinação 
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de reclamante da América do Norte contra demandado da Ásia corresponde apenas a 7% dos 

casos de inadimplemento da condenação. Isto é um nível de sucesso bem melhor do que os 13% 

da média global. Em outras palavras, podemos dizer que o sistema de solução de controvérsias 

da OMC funcionou muito bem para resolver as controvérsias entre a América do Norte e a Ásia. 

Agora vejamos a combinação entre reclamante da América do Norte e demandado da Europa. 

Foram 41 casos resolvidos, perfazendo 14% do total. E 22% destes casos não foram 

devidamente implementados. Ou seja, enquanto os países asiáticos descumpriram apenas 7% 

das condenações movidas pela América do Norte, os países europeus descumpriram 22%. Isso 

nos permite dizer que, comparativamente, a OMC não foi tão eficiente para resolver 

controvérsias entre a América do Norte e a Europa, como foi para resolver as controvérsias 

entre América do Norte e Ásia. O que isso significaria? A Ásia seria mais comprometida com 

o direito da OMC do que a Europa? Notem que das 21 controvérsias movidas pela Europa 

contra a Ásia, não houve nem sequer 1 caso de descumprimento. A América do Norte exerceria 

mais poder sobre a Ásia do que sobre a Europa? Nossa pesquisa nos trouxe estes dados e com 

eles nos deixou estas perguntas. Esperamos que futuros estudos em espírito cooperativo possam 

nos ajudar a responde-las.  

  Como vimos acima, outro dado intrigante reside no altíssimo nível de descumprimento 

de condenações em litígios entre países da América do Norte. Do total de 22 casos resolvidos, 

32% não tiveram a decisão condenatória devidamente implementada. Este nível de conflito e 

de inadimplemento intra-regional na América do Norte é negativamente impressionante. Por 

que o nível de descumprimento das condenações entre estes países foi tão alto? Vale destacar 

que, das 38 controvérsias com condenações não devidamente implementadas, apenas 18% 

ocorreram entre países do mesmo bloco econômico regional. Todos os conflitos intra-bloco, e, 

portanto, intra-regional, ocorreram entre países do NAFTA. Isso sugere que, diferentemente de 

outros blocos em outras regiões, o NAFTA não parece ter um mecanismo interno de solução de 

controvérsias que represe as disputas dentro do bloco, evitando um transbordamento para a 

OMC.  

  Por fim, chamou nossa atenção o baixo nível de efetividade das condenações em ações 

movidas por países da América do Sul contra países da América do Norte. Das 12 controvérsias 

resolvidas, 25% não foram devidamente implementadas. No sentido inverso, das 7 

controvérsias movidas pela América do Norte contra a América do Sul apenas 1 (14%) não foi 

devidamente cumprida. 
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Tabela 2 – Ranking de inadimplemento no tocante ao alcance regional das partes da 

controvérsia em termos proporcionais 

 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Outro dado muito importante, que podemos ver no gráfico 29 abaixo, se refere ao fato 

de que 55% dos 38 casos de inadimplemento ocorreram entre países desenvolvidos. Isto 

significa que não apenas que a categoria que mais violou as normas foi a dos desenvolvidos – 

em 58% dos casos –, como também foi a categoria mais prejudicada pelo descumprimento. Os 

desenvolvidos são, ao mesmo tempo, as maiores vítimas e os maiores violadores. Os 

emergentes foram prejudicados pelo descumprimento dos demandados em 24% desses casos e 

foram os violadores em apenas 11%. Estes dados parecem enterrar o mito de que as potências 

médias emergentes seriam mais protecionistas do que outras categorias. 

 

Gráfico 30 – Proporção das condenações não devidamente implementadas no tocante ao 

nível de desenvolvimento socioeconômico entre as partes 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Analisando estes dados sob a perspectiva de sua evolução histórica, como demonstrado 

no gráfico 30 abaixo, percebemos claramente uma redução dos casos de cumprimento irregular 

ao longo do tempo, tanto em termos absolutos, quanto em termos proporcionais, mesmo no 
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ciclo de crise de 2008 – 2014. Também notamos o aumento gradual da importância dos 

emergentes ocupando espaços que antes cabiam aos desenvolvidos. No ciclo de crises de 1995 

– 2002, nós tivemos 29 casos de cumprimento irregular, o que corresponde a 76% do total. 

Vimos que a incidência de controvérsias entre países desenvolvidos (16 casos) era muito maior 

do que a entre desenvolvidos contra emergentes (1 caso) e entre emergentes contra 

desenvolvidos (5 casos). Apenas uma controvérsia não devidamente implementada se deu entre 

um emergente contra um país em desenvolvimento. Também tivemos 3 casos em que um grupo 

de países de níveis diferentes compôs o polo ativo da ação, de forma que não podemos utilizá-

los nesta análise. Neste período, as controvérsias entre países desenvolvidos corresponderam a 

62% dos casos. No ciclo de prosperidade de 2003 – 2007, tivemos 9 casos. A incidência de 

controvérsias entre países desenvolvidos (4 casos) caiu proporcionalmente em relação às 

controvérsias entre desenvolvidos contra emergentes (2 casos) e entre emergentes contra 

desenvolvidos (2 casos), e tivemos 1 controvérsia entre um país em desenvolvimento e um 

desenvolvido. Os conflitos entre países desenvolvidos passaram a corresponder a 44% das 

controvérsias não devidamente implementadas. E no ciclo de crises de 2008 – 2014, tivemos 

apenas 3 casos. A incidência de controvérsias entre países desenvolvidos (1 caso) ficou no 

mesmo montante das controvérsias entre desenvolvidos contra emergentes (1 caso) e entre 

emergentes contra desenvolvidos (1 caso), sendo que cada uma destas combinações 

correspondeu a 33% do total. Vemos, portanto que o descumprimento por parte dos 

desenvolvidos deixa de ser tão preponderante nas estatísticas, perdendo espaço para os 

emergentes.  

 

Gráfico 31 – Progressão cronológica das condenações não devidamente implementadas 

no tocante ao nível de desenvolvimento das partes 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
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 O último critério de classificação das controvérsias no tocante às partes se refere à 

aliança geopolítica a que elas pertencem. Com ampla vantagem, o grande vilão do 

descumprimento foi o G7, com nada menos que 68% dos casos. Ao analisarmos os 288 casos 

resolvidos, vimos que a combinação mais frequente foi a de controvérsias entre membros do 

G7, com 24% dos casos. Quando analisamos os casos de condenações com cumprimento 

irregular, como podemos ver no gráfico 31 abaixo, notamos o destaque negativo do G7, com 

45% das controvérsias. Isto significa que, não apenas em termos absolutos, mas também, e 

especialmente, em termos proporcionais, o G7 é o grupo com pior desempenho no quesito 

cumprimento das condenações e, ao mesmo tempo a maior vítima deste tipo de 

descumprimento. A segunda maior combinação de casos era a de controvérsias de países do G7 

contra países do BRICS, correspondendo a 12% do total de 288 casos resolvidos. No que se 

refere aos casos de descumprimento, este percentual cai para apenas 8%. Estes números 

demonstram que ou os membros do BRICS são proporcionalmente melhores cumpridores das 

condenações do que o G7. Portanto, aqui também podemos enterrar sob farta evidência 

empírica a suspeita de que os membros do BRICS seriam mais protecionistas do que o G7.  

 

Gráfico 32 – Proporção das condenações não devidamente implementadas no tocante à 

aliança geopolítica das partes 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Do ponto de vista cronológico, os conflitos entre membros do G7 correspondiam a 46% 

das condenações não devidamente implementadas durante o ciclo de crises de 1995 – 2002. 

Este número ficou em 44% no ciclo de prosperidade entre 2003 – 2007 e caiu para 33% no ciclo 

de crises de 2008 – 2014. Já os casos entre membros do G7 contra membros do BRICS passaram 

de 4% no período de 1995 – 2002 para 11% no período de 2003 – 2007 e depois para 33% no 

período entre 2008 – 2014. Vemos, portanto, que enquanto a curva de casos entre membros do 

G7 é declinante, as entre G7 contra BRICS é ascendente. Ou seja, os membros do BRICS estão 
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gradualmente ocupando um espaço proporcionalmente maior nas estatísticas da jurisprudência 

da OMC.  

  Passaremos agora para uma análise dos setores da economia que foram mais protegidos 

nestes casos em que, apesar de ter havido uma condenação, ela não foi devidamente acatada. A 

primeira questão a ser observada é que a jurisprudência é pulverizada com 47% das 

controvérsias espalhadas em 13 divisões de atividade econômica. Apesar disto, 4 divisões se 

destacam.  

  Começamos pela divisão agropecuária. Talvez isto não seja uma surpresa. Os 

historiadores do comércio internacional sabem bem que este é um setor que sempre foi 

proporcionalmente mais protegido do que os outros. O direito da OMC aceita um nível de 

proteção estatal neste setor que é inimaginável nos demais setores da economia. O Acordo sobre 

Agricultura, por exemplo, permite subsídios à exportação, algo que seria proibido para produtos 

não agrícolas. Por muito tempo países desenvolvidos, especialmente a União Europeia, 

sustentaram que a agricultura teria um papel ‘multifuncional’ na sociedade e que, por isso, não 

poderia ser tratado apenas como mais um setor da economia. A agricultura teria outras funções 

sociais, culturais e ambientais pelas quais o agricultor não era recompensado pelo mercado. Se 

não houvesse alguma forma de proteção, a agricultura multifuncional da Europa seria excluída 

do mercado pela agricultura mais economicamente eficiente de países em desenvolvimento. 

Isto, na opinião dos defensores do argumento da multifuncionalidade, justificaria uma maior 

intervenção do Estado para suprir esta falha do mercado e remunerar os agricultores pelos bens 

públicos que eles geram para a sociedade. O discurso da multifuncionalidade, no entanto, 

apresenta uma incoerência estrutural. É possível atingir os objetivos sociais esperados da 

agricultura através de meios de proteção que não distorcem significativamente as condições de 

mercado. O (ab)uso de, por exemplo, subsídios vinculados à produção para proteger a 

multifuncionalidade da agricultura europeia sabota a capacidade de outros países 

desenvolverem a sua própria agricultura e se beneficiarem das suas múltiplas funções. A 

legitimação para se subsidiar de modo mercadologicamente distorcivo a agricultura geraria, no 

longo prazo, um processo pelo qual países desenvolvidos, dotados de recursos para subsidiar a 

sua agricultura a desenvolveriam cada vez mais, ao passo que países que não dispusessem de 

recursos para subsidiar a sua agricultura perderiam cada vez mais espaço no mercado. Em 

outras palavras, os países ricos ficariam ainda mais ricos e os pobres ficariam ainda mais pobres. 

Esta incongruência faz com que seja diplomaticamente difícil sustentar a justificativa da 

multifuncionalidade para proteger a agricultura. Todavia, na prática, é isso que se vê, ainda que 
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com outros rótulos, como, por exemplo, interesses não comerciais (“non-trade concerns’), 

previsto na Declaração Ministerial de Doha de 2001.360 (ALBUQUERQUE, 2002) 

 

Gráfico 33 – Proporção das condenações não devidamente implementadas no tocante às 

divisões de atividade econômica 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Depois, em segunda, terceira e quarta posição, vêm divisões da indústria com frações 

com tamanhos muito próximos, respectivamente 13%, 11% e 8% dos casos. As indústrias 

alimentícias, siderúrgicas e automobilísticas também não surpreendem por estarem aqui, pois 

são todos setores com alto nível de articulação de grupos de pressão política com forte 

capacidade de lobby junto aos governos. É importante que se perceba com clareza o que estes 

dados nos dizem. Nestes casos, os Estados adotaram medidas protecionistas que foram 

condenadas pelo sistema de solução de controvérsias da OMC e, mesmo assim, seus governos 

não cessaram a proteção mesmo quando passíveis de sanções comerciais. Em outras palavras, 

estes são os setores da economia que os Estados preferiram continuar protegendo, apesar dos 

problemas jurídicos, diplomáticos e, às vezes, econômicos que a perpetuação deste 

protecionismo ilícito. Vale ressaltar que 53% destas condenações se deram por medidas 

adotadas pelo Poder Executivo, 29% pelo Poder Legislativo e 18% por outro tipo de 

autoridade.361 Há que se convir que é política e juridicamente mais simples alterar uma medida 

administrativa – que só depende do próprio Executivo – do que alterar uma medida legislativa 

na qual o Executivo tem que convencer o Legislativo, e muito mais simples do que alterar uma 

                                                           
360 Doha Ministerial declaration, Adopted on 14 November 2001. 13. [...] We take note of the non-trade concerns 

reflected in the negotiating proposals submitted by Members and confirm that non-trade concerns will be taken 

into account in the negotiations as provided for in the Agreement on Agriculture. (WT/MIN(01)/DEC/1) 
361 O que se entende por outra autoridade aqui se refere, especialmente a organizações internacionais como a União 

Europeia ou Mercosul. 
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normativa de organização internacional. Isso implica em concluir que 53% das condenações 

poderiam ser acatadas de modo relativamente simples, e, no entanto, não o foram.  

  Nossa pesquisa descreve quais foram os setores da economia que foram protegidos, mas 

ela não nos permite responder por que os governos não acataram aquelas condenações nestes 

casos. Esperamos que futuros estudos possam completar os nossos. Somos céticos quanto a 

propostas de explicações muito causais e deterministas. Todavia, acreditamos que um estudo 

mais aprofundado destas controvérsias nos permitiria identificar características comuns que nos 

permitissem traçar o perfil de uma série de indicadores recorrentes nos casos de 

inadimplemento. Isso nos possibilitaria elaborar uma ferramenta analítica pela qual poderíamos 

conjecturar que a incidência deste perfil de indicadores em casos futuros sugeriria uma alta 

probabilidade de o governo do Estado condenado não acatar devidamente uma eventual 

condenação. Nesta linha analítica, será de fundamental importância entender quais critérios de 

análise poderiam ser mais relevantes. Quais questões relativas à conjuntura política, cenário 

econômico e arcabouço jurídico poderíamos e deveríamos investigar? Enfim, estas questões 

são sugeridas para nossos leitores para, quem sabe, desenvolvermos algum mecanismo de 

cooperação científica no futuro.  

  O pouco que ousaríamos supor aqui seria que: (1) Os agentes econômicos beneficiados 

pelas medidas protecionistas são politicamente organizados, com grupos de pressão eficientes 

na articulação do lobby junto aos seus governos. (2) Os governos enxergavam os agentes 

econômicos beneficiados pelas medidas protecionistas como sendo economicamente 

vulneráveis à concorrência estrangeiro e estrategicamente importantes na defesa de interesses 

nacionais. (3) Neste contexto, os governos consideraram que os benefícios assegurados pelas 

medidas protecionistas condenadas eram maiores do que os custos geopolíticos e econômicos 

gerados pelo descumprimento, razão pela qual se justificaria a manutenção dessas medidas 

protecionistas, apesar da sua condenação pela OMC.  

  Ao analisarmos os dados sobre a progressão cronológica das condenações não 

devidamente implementadas, percebemos que a jurisprudência não é caracterizada por uma 

distribuição mais ou menos homogênea entre as divisões de atividade econômica ao longo do 

tempo, e sim por uma sucessão de ciclos em que uma divisão de atividade econômica prevalece 

por um período e depois é sucedido por outro ciclo em que outra divisão prevalece. Como visto 

acima, este também foi o padrão verificado na jurisprudência em geral, não apenas nos casos 

de condenação não devidamente implementada. Como podemos ver no gráfico 33 abaixo, no 

período de 1995 a 2001, a divisão de atividade econômica mais protegida pelo descumprimento 

de condenações da OMC foi a indústria de produtos alimentícios. Contudo, deve-se observar 
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que depois deste período, não há mais nenhum caso ligado à indústria alimentícia. Em seguida, 

no ciclo de 2002 a 2008, a divisão mais protegida foi a agropecuária. Note-se que há apenas 1 

caso desta divisão antes de 2002, e nenhum depois de 2008. Na sequência, o destaque vai para 

a indústria de fabricação de produtos de metal (exceto máquinas e equipamentos) no período 

de 2008 a 2014. Vemos que a proteção a esta indústria também se concentrou no período de 

2000 a 2010. Por fim, a indústria de veículos, só aparece neste gráfico entre 1996 e 2004.  

 

Gráfico 34 – Progressão cronológica das condenações não devidamente implementadas 

quanto à divisão de atividade econômica envolvida na controvérsia 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

  Nossa pesquisa não pôde se debruçar sobre a análise dos indicadores econômicos 

relacionados a estas divisões de atividade econômica para verificar se estes ciclos coincidem 

com ciclos de crises nos respectivos setores ou, talvez, mais especificamente, nos países que 

desrespeitaram as condenações para protege-los. Esperamos que nosso trabalho possa ser 

complementado por outras pesquisas que nos ajudem a decifrar estes dados. 
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6 AS CONDICIONANTES ECONÔMICAS, JURÍDICAS E GEOPOLÍTICAS DA 

JURISPRUDÊNCIA DA OMC 

 

Imagem 17 – “Vulcano forjando os raios de Zeus” de Peter Paul Rubens (1600) 

 
Fonte: RUBENS, 2016. 

 

  Considerando o histórico de reações protecionistas verificadas no crash de 1929; no 

abandono da conversibilidade do ouro pelo dólar em 1971 e – já na vigência da OMC – nas 

crises do neoliberalismo no ciclo 1995 – 2002, seria razoável esperar que, no período da crise 

de 2008 – 2014, também fôssemos observar um aumento relativo de práticas protecionistas e, 

consequentemente, do número de controvérsias. Ao analisarmos a evolução do perfil 

jurisprudencial da OMC ao longo do tempo, percebemos que, nos primeiros oito anos, o número 

de controvérsias é muito maior do que no restante da série histórica. No período de 1995 a 2002, 

a OMC experimentou uma média de 21 controvérsias por ano. Este período foi marcado por, 

dentre outros acontecimentos, uma sucessão de crises econômicas relativamente parecidas e 

interligadas, muito relacionadas aos problemas causados pelo ciclo neoliberal na segunda 

metade da década de 1990. Todavia, depois da tempestade, veio a calmaria. No período 
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subsequente de 2003 a 2007, a economia internacional passou por um ciclo de prosperidade em 

que não houve nem uma crise grande o suficiente para abalar a estabilidade geral. Este ciclo foi 

marcado pela ascendência Chinesa e Indiana que impulsionou o super-boom das commodities 

promovendo uma rápida emergência econômica de algumas potências médias. Neste segundo 

período, a média anual de controvérsias caiu quase pela metade, chegando a 12 casos por ano.  

  Vimos, portanto, a coexistência de crises econômicas com grande número de 

controvérsias no ciclo de crises 1995 – 2002 e a coexistência entre crescimento econômico e a 

redução aguda do número de controvérsias no ciclo de prosperidade de 2003 – 2007. Estes 

dados sugerem a existência de uma correlação inversa entre a qualidade do cenário econômico 

e o número de controvérsias na OMC, pela qual uma mudança do cenário econômico 

(crise/crescimento) coincide com uma mudança do perfil jurisprudencial nos seguintes moldes: 

(a) Quanto melhor estiver a situação econômica internacional, menor será o número de 

controvérsias; e (b) Quanto pior estiver a situação econômica internacional, maior será o 

número de controvérsias. As lições da história parecem reforçar um sentimento bastante popular 

de que haveria uma correlação entre a existência de uma crise econômica e o aumento do 

número de conflitos comerciais.  

  Por esta perspectiva, a ocorrência do grave ciclo de crises econômicas experimentados 

a partir de meados de 2008 deveria coincidir com um aumento expressivo do número de 

controvérsias. Todavia, isto não aconteceu. Como vimos, deu-se o inverso: a média de 

controvérsias caiu para 8 casos por ano. E esta é uma constatação contraintuitiva e intrigante. 

No período que corresponde ao da crise econômica internacional de 2008 a 2014, a 

jurisprudência da OMC apresentou características gerais quantitativa e qualitativamente 

diferentes do verificado em outros momentos historicamente comparáveis, como o período de 

1995 a 2002, que também foi marcado por sucessivas crises econômicas internacionais. O 

número médio de contenciosos caiu para apenas 38% do que era a média anual do ciclo de 

crises de 1995 a 2002 e o perfil dos Estados litigantes mudou passando a haver 

proporcionalmente mais litígios envolvendo países considerados como mercados emergentes.  

 Portanto, a inércia do perfil jurisprudencial da OMC, apesar do ciclo de crises de 2008 

a 2014, parece refutar a lógica da correlação crise ↔ jurisprudência, o que nos compele a buscar 

outras explicações. Isto justificaria o esforço de empreender uma pesquisa doutoral para 

descobrir quais seriam as condições de possibilidade mais relevantes para explicar estas 

mudanças quantitativas e qualitativas encontradas na jurisprudência da OMC, especialmente no 

tange à comparação entre os períodos de 1995 a 2002 e de 2008 a 2014. Mais do que 

compreender um fenômeno circunscrito a uma determinada instituição, a análise dos ‘rastros’ 



293 
 

deixados pelos movimentos geopolíticos na jurisprudência da OMC pode nos ajudar a 

compreender melhor as dinâmicas de outras networks de governança econômica internacional 

em contextos de crises econômicas internacionais. 

  Neste contexto, a pergunta de partida que motivou e moldou nossa tese é: quais seriam 

os principais fenômenos que propiciaram estas mudanças no perfil jurisprudencial da OMC? 

Em outras palavras, quais seriam os fatores econômicos, jurídicos, e geopolíticos mais 

relevantes para explicar as mudanças qualitativas e quantitativas verificadas na jurisprudência 

da OMC nos seus primeiros 20 anos, especialmente no que se refere à comparação dos períodos 

de crises econômicas internacionais de 1995 a 2002 e 2008 a 2014? 

  Não poderíamos enfrentar esta pergunta sem realmente entender quais são as 

características da jurisprudência da OMC e como ela foi se transformando ao longo do tempo. 

Por isso, no capítulo 6, nos dedicamos ao estudo de todos os 488 conflitos comerciais 

submetidos ao sistema de solução de controvérsias da OMC ao longo dos seus primeiros 20 

anos. Agora que já apuramos quais foram as mudanças quantitativas e qualitativas que o perfil 

jurisprudencial da OMC experimentou, nossa tarefa é entender como e por que estas mudanças 

aconteceram. De início, cumpre esclarecer que não acreditamos em qualquer explicação 

determinista e uni-causal. Cremos que a jurisprudência da OMC é influenciada por diversos 

fenômenos de diferentes naturezas. Nossa hipótese para explicar as mudanças no perfil 

jurisprudencial da OMC – especialmente nos períodos de crise – se alicerça na interpretação 

que fazemos das crises econômicas internacionais pelas quais a OMC passou neste período. Em 

nossa opinião, estas crises foram marcadas por certos fenômenos econômicos, jurídicos e 

geopolíticos inter-relacionados que nos ajudam a entender quais teriam sido as principais 

condições de possibilidade que propiciaram as mudanças no perfil jurisprudencial da OMC.  

  Nossa hipótese é estruturada sobre três argumentos complementares. Em síntese, 

acreditamos que as mudanças no perfil jurisprudencial da OMC foram condicionadas por 

mudanças nas relações de afinidades eletivas entre mercados transnacionais e networks de 

governança econômica global que foram propiciadas pelos seguintes fenômenos: (1) A 

crescente transnacionalização da economia; (2) A harmonização jurídica e o problema do 

neoprotecionismo; (3) O crescimento de novas networks de governança econômica, 

especialmente entre potências médias (re)emergentes. Neste sentido, o objetivo deste capítulo 

é o de testar esta hipótese. As próximas seções irão problematizar cada um dos fenômenos 

econômicos, jurídicos e geopolíticos relacionados à hipótese à luz do maciço levantamento 

estatístico produzido em nossa pesquisa e à luz dos debates doutrinários do estado da arte.  

  



294 

 

6.1 A transnacionalização da economia e o esvaziamento relativo do sistema interestatal 

da OMC 

 

  O fenômeno econômico que nos parece mais diretamente relacionado à jurisprudência 

da OMC, especialmente no que se refere à redução do número médio de contenciosos por ano, 

é o processo de transnacionalização da economia. Em síntese, esta expressão indica a ideia de 

que vários e importantes fluxos econômicos se desenvolvem em mercados que transcendem as 

fronteiras nacionais. Há setores da economia que não se contêm em um só país, nem tampouco 

em uma relação entre dois países (‘inter-nacional’), pois a sua movimentação perpassa os 

mercados de diversos países. Neste contexto, uma estrutura jurídica concebida dentro de uma 

lógica essencialmente inter-nacional se mostra inadequada para regular um mercado global 

caracterizado pelas dinâmicas transnacionais destes fluxos econômicos.  

  Neste processo, percebemos que há certas tendências contemporâneas que escapam do 

alcance da eficácia da OMC, reduzindo-se, assim, a sua importância sobre eles: (a) O 

incremento do volume de comércio internacional intra-firma; (b) O aumento da importância 

estratégica das cadeias globais de valor e (c) O crescimento da opção pelos mecanismos de 

solução de controvérsia diretamente entre investidor e Estado (Investor-State Dispute Systems). 

Estas tendências são indícios de que há setores importantes da economia que estão se 

desenvolvendo fora do quadro institucional da OMC. Na medida em que estes vigorosos fluxos 

econômicos transnacionais transbordam para fora da OMC, ela passa a sofrer um esvaziamento 

da sua importância relativa, enquanto uma network de governança econômica global. Esta 

gradual perda de centralidade, por sua vez, acaba sendo refletida na diminuição da procura pelo 

seu sistema de solução de controvérsias para as disputas comercias.  

  É muito importante esclarecer que os constrangimentos temporais e temáticos da nossa 

pesquisa nos impedem de aprofundar a análise destes fenômenos, cada um com sua própria 

complexidade. Nosso intuito é o de apenas problematizar se e de que maneira estes fenômenos 

podem influenciar mudanças no perfil jurisprudencial da OMC.  

 

6.1.1 A noção de transnacionalização da economia 

 

 Trabalhamos com a hipótese de que parte das mudanças qualitativa e quantitativas na 

jurisprudência da OMC foram propiciadas pelo fato de que a economia global tem desenvolvido 

tendências de transnacionalização que não se amoldam bem à lógica intergovernamental de 

uma instituição como a OMC. O comércio global é cada vez mais influenciado por fenômenos 
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que não são adequadamente contemplados pela estrutura jurídica-institucional da OMC. Parte 

da economia global se desenvolveu, em parte, para fora do escopo da OMC. Quanto mais a 

economia global se aproxima destas tendências, mais ela se distancia da OMC. O reflexo disso 

sobre a jurisprudência da OMC é que ela passa a representar menos a amplitude e a diversidade 

do comércio global, demonstrando assim um esvaziamento da importância relativa da OMC 

para o cenário internacional. Vale dizer que este processo não se limita à OMC, pois ele afeta 

também, ainda que de diferentes maneiras, outras instituições da governança econômica global 

que foram projetadas para atuar dentro de sistemas intergovernamentais.  

 Se o capital internacional propiciou esta transição de um sistema de Estados soberanos 

para um sistema de organizações intergovernamentais, não surpreenderia se agora 

experimentássemos um novo ciclo de criação – que obviamente não extinguiria o sistema de 

Estados soberanos, nem o de organizações intergovernamentais – que consolidasse soluções 

transnacionais para os fluxos econômicos.362  

 Este processo deixaria um tipo de marca muito sutil na jurisprudência da OMC: a sua 

ausência. O fato de o sistema de solução de controvérsias da OMC não ser a arena na qual certos 

embates comerciais, jurídicos e diplomáticos relacionados à transnacionalização da economia 

são travados faz com que a jurisprudência da OMC tenha lacunas. Estas lacunas nos ajudam a 

explicar, ainda que parcialmente, porque e como a jurisprudência da OMC tem mudado 

quantitativa e qualitativamente ao longo dos últimos anos.  

 

6.1.2 O comércio internacional intra-firma 

 

  O sistema multilateral de comércio foi concebido dentro de um mindset estruturado na 

lógica da concorrência entre empresas nacionais e empresas estrangeiras. Um dos pilares do 

direito da OMC é o princípio do tratamento nacional, pelo qual o governo de um país membro 

é obrigado a tratar o produto importado da empresa estrangeira como ele trata o produto 

nacional.363 Todavia, ao analisarmos os padrões dos fluxos comerciais desde 1947, veremos 

                                                           
362 Nesta perspectiva, William Robinson (2010) investigou a emergência de elites econômicas transnacionais na 

teoria do capitalismo global. Anne-Marie Slaughter e Thomas Hale (2010) estudaram as relações entre as networks 

transgovernamentais e as potências emergentes. Vera Thorstensen, Daniel Ramos, Carolina Muller e Adriane 

Nakagawa Baptista (2013) pesquisaram as tensões entre o marco jurídico dos Estados e das empresas 

transnacionais no tocante à regulamentação do comércio internacional. 
363 GATT, Artigo III. Tratamento nacional no tocante a tributação e regulamentação internas. [...] 2. Os produtos 

do território de qualquer Parte Contratante, importados por outra Parte Contratante, não estão sujeitos, direta ou 

indiretamente, a impostos ou outros tributos internos de qualquer espécie superiores aos que incidem, direta ou 

indiretamente, sobre produtos nacionais. Além disso nenhuma Parte Contratante aplicará de outro modo, impostos 

ou outros encargos internos a produtos nacionais ou importados, contrariamente aos princípios estabelecidos no 

parágrafo 1. 3. Relativamente a qualquer imposto interno existente, incompatível com o que dispõe o parágrafo 2, 
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que uma parcela significativa e cada vez maior do comércio internacional se dá entre empresas 

de um mesmo grupo econômico. Esta questão tem sido muito estudada pela doutrina e por 

órgãos oficiais.364 Neste cenário, as empresas podem facilmente camuflar o real valor das 

transações na medida em que são elas próprias que estabelecem o preço de transferência 

(‘transfer pricing’). Aliás, este tem sido um problema recorrente para os órgãos de arrecadação 

tributária dos países mais inseridos nas redes comerciais internacionais. Dessa forma, elas 

conseguem escapar de mecanismos tradicionais de proteção das empresas nacionais como as 

tarifas, que estão na essência da OMC. Ou seja, o comércio intra-firma transcende as fronteiras 

tarifárias nacionais que é uma das bases do sistema multilateral de comércio,  

 

6.1.3. As cadeias globais de valor 

 

 O sistema multilateral do comércio foi construído a partir de uma dinâmica em que – 

apesar do discurso oficial de parceria, cooperação e integração – os países se viam como 

concorrentes porque as suas respectivas empresas nacionais competiam entre si no mercado 

internacional. Todavia, o desenvolvimento das cadeias globais de valor faz com que a 

concorrência deixe de ser entre a empresa Alfa do país ‘A’ contra a empresa Beta do país ‘B’ e 

passe a ser, cada vez mais, entre a cadeia ‘X’, que envolve empresas de ‘A’ e ‘B’ e a cadeia 

‘Y’, que também envolve empresas de ‘A’ e ‘B’. Os conflitos comerciais na OMC, 

tradicionalmente se apresentam na seguinte forma: empresa Alfa do país ‘A’ disputa mercados 

com a empresa Beta do país ‘B’. O governo de um destes países protege sua empresa nacional 

de uma forma ilícita e isto faz com que o governo do outro país o acione perante o sistema de 

solução de controvérsias da OMC. As disputas comerciais deixam de ser entre empresa nacional 

                                                           
mas expressamente autorizado por um acordo comercial, em vigor a 10 de abril de 1947, no qual se estabelece o 

congelamento do direito de importação que recai sobre um produto à Parte Contratante que aplica o imposto será 

lícito protelar a aplicação dos dispositivos do parágrafo 2 a tal imposto, até que possa obter dispensadas obrigações 

desse acordo comercial, de modo a lhe ser permitido aumentar tal direito na medida necessária compensar a 

supressão da proteção assegurada pelo imposto. 4. Os produtos de território de uma Parte Contratante que entrem 

no território de outra Parte Contratante não usufruirão tratamento menos favorável que o concedido a produtos 

similares de origem nacional, no que diz respeito às leis, regulamento e exigências relacionadas com a venda, 

oferta para venda, compra, transporte, distribuição e utilização no mercado interno. Os dispositivos deste parágrafo 

não impedirão a aplicação de tarifas de transporte internas diferenciais, desde que se baseiem exclusivamente na 

operação econômica dos meios de transporte e não na nacionalidade do produto. [...] 
364 Marcos Bonturi e Kiichiro Fukasaku, já em 1993, tentavam medir a importância do comércio intra-firma para 

a globalização. (BONTURI e FUKASAKU, 1993). Ashok Deo Bardhan e Dwight Jaffee sofisticaram a 

metodologia para avaliar o comércio intra-firma em multinacionais. (BARDHAN e JAFFEE, 2004). A Economic 

Research and Statistics Division da OMC elaborou um amplo estudo sobre as dificuldades em se observar os fluxos 

de comércio intra-firma. (MAURER e DEGAIN, 2010). A OCDE analisou os padrões de comércio intra-firma e 

suas consequências para a elaboração de políticas públicas. (LANZ e MIROUDOT, 2011). E a Comissão Europeia 

se preocupou com as relações de comércio intra-firma entre Estados Unidos e União Europeia. (LAKATOS e  

FUKUI, 2013). 
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vs. empresa estrangeira e país ‘A’ vs. país ‘B’, e passam a ser entre cadeias globais. O sistema 

de solução de controvérsias da OMC foi criado para acomodar disputas entre Estados através 

de um julgamento do comportamento de seus governos. Sua estrutura não é adequada para lidar 

com conflitos comerciais entre cadeias globais de valor. A estrutura 

internacional/intergovernamental da OMC restringe a liberdade de movimentação e articulação 

das cadeias globais de valor e não apresenta um mecanismo eficiente para a solução de seus 

conflitos comerciais. Assim, vemos que dimensão nacional passou a ser menos relevante e, 

consequentemente, a dimensão (meramente) inter-nacional. Aliás, a segmentação da economia 

em recortes nacionais feita pela OMC é um obstáculo a ser enfrentado pelas cadeias globais de 

valor. Neste sentido, podemos dizer que as cadeias globais de valor transcendem as fronteiras 

nacionais e as estruturas jurídicas de regulamentação do comércio internacional. Por estas 

razões, entendemos que a emergência das cadeias globais de valor e a inadequação do sistema 

de solução de controvérsias da OMC resolver conflitos comerciais entre elas tende a ter 

contribuído para que houvesse um número cada vez menor de contenciosos na OMC. 

  O mesmo tipo de desenvolvimento corporativo que propiciou o comércio internacional 

intra-firma também propiciou a estruturação das cadeias globais de valor. Trata-se de um 

fenômeno da maior importância que tem recebido muita atenção, tanta de empresários, quanto 

de acadêmicos e organismos governamentais.365 A Division On Investment And Enterprise da 

UNCTAD (2013) também tem acompanhado de perto a correlação entre as cadeias globais de 

valor e as oportunidades de desenvolvimento na economia internacional ligadas a atração de 

investimentos direcionados ao aumento do valor agregado. Rashmi Banga (2013) organizou 

uma pesquisa pela Unit Of Economic Cooperation And Integration Amongst Developing 

Countries (ECIDC) da UNCTAD que trouxe contribuições metodológicas significativas para o 

esforço de medição da participação de um país em uma cadeia global de valor e, ao aplicar esta 

                                                           
365 Gary Gereffi e Karina Fernandez-Stark elaboraram uma introdução didática às discussões sobre cadeias globais 

de valor. (GEREFFI e FERNANDEZ-STARK, 2011). Depois, Gary Gereffi discutiu com Joonkoo Lee a maneira 

pela qual havia crescido a consciência geral sobre importância das cadeias globais de suprimento. (GEREFFI e 

LEE, 2012). De fato, passamos a ver esta temática sendo debatida nos principais foros internacionais. Olivier 

Cattaneo, Gary Gereffi e Cornelia Staritz editaram uma obra coletiva organizada pelo Banco Mundial analisando 

as cadeias globais de valor no mundo pós-crise sob a perspectiva dos países em desenvolvimento. (CATTANEO, 

GEREFFI E STARITZ, 2010). Carlo Altomonte, Filippo Di Mauro,Gianmarco Ottaviano et al também analisaram 

as cadeias globais de valor no contexto pós-crise, com a preocupação para o efeito chicote (“bullwhip effect”) e 

constataram que o comércio intra-grupo experimentou uma queda mais rápida, porém uma recuperação mais 

rápida do que as redes de comércio locais. (ALTOMONTE, DI MAURO, OTTAVIANO, 2012). Na União 

Europeia, Malgorzata Galar (2012) organizou um estudo para o Diretório Geral para Assuntos Econômicos e 

Financeiros da Comissão Europeia (ECFIN) sobre a concorrência entre cadeias globais de valor. No ano seguinte, 

o Diretório Geral para Empresas e Indústria (2013) também analisou a concorrência nas cadeias globais de valor 

na estrutural industrial da União Europeia. 
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metodologia, ela apurou dados importantíssimos para que possamos quantificar melhor nossas 

análises:  

 

Utilizando o banco de dados sobre Comércio em Valor Agregado da OCDE-OMC 

(maio de 2013) este relatório demonstra que 67% do valor global total criado em 

cadeias globais de valor está nos países da OCDE, enquanto a parcela dos países 

recentemente industrializados (NICs) e do BRICS é de 25%. Somente 8% do valor 

agregado é compartilhado entre todos os outros países em desenvolvimento e países 

menos desenvolvidos (LCDs). (BANGA, 2013, p. 3).  

 

 Com estes dados a UNCTAD escolheu a capacidade de as cadeias globais de valor 

estimularem investimento e comércio para fomentar o desenvolvimento como o tema do World 

Investment Report 2013. É interessante notar que, apesar desse Relatório trazer dados 

geopoliticamente importantíssimos sobre a ascensão econômica dos países em 

desenvolvimento – que passaram a receber mais investimentos externos diretos do que os países 

desenvolvidos –, a UNCTAD preferiu organizar o Relatório como um manual prático para o 

desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento para maximizar os benefícios e reduzir os 

riscos associados às cadeias globais de valor. Deborah K. Elms e Patrick Low, com apoio da 

OMC, editaram uma obra coletiva que cobriu com densidade um vasto leque das principais 

questões econômicas relacionadas às cadeias globais de valor. (ELMS e LOW, 2013). Em 2013, 

a OCDE, a OMC e a UNCTAD elaboram um estudo conjunto sobre as implicações das cadeias 

globais de valor para o comércio, o investimento, o desenvolvimento e a geração de empregos 

para subsidiar a Cúpula de Líderes do G20 em São Petersburgo. Em 2014, a OCDE, a OMC e 

o Banco Mundial divulgaram um relatório especial sobre cadeias globais de valor para subsidiar 

as discussões do G20 em Sydney. Há também diversos estudos com perspectivas regionais.366 

E, além dos trabalhos com suporte institucional, várias abordagens acadêmicas interessantes 

também foram feitas.367  

                                                           
366 René A Hernández, Jorge Mario, Martínez-Piva e Nanno Mulder editaram uma coletânea de estudos junto à 

CEPAL analisando as cadeias globais de valor da perspectiva da América Latina. (HERNÁNDEZ, MARTÍNEZ-

PIVA, MULDER, 2014). Timothy Sturgeon, Gary Gereffi, Andrew Guinn e Ezequiel Zylberberg, a pedido da 

Confederação Nacional da Indústria, focaram sua pesquisa nas cadeias ligadas aos setores aeronáutico, medicinal 

e de eletrônicos da indústria brasileira. (Sturgeon, Gereffi, Guinn e Zylberberg, 2013). Sherry M. Stephenson 

(2012) analisou as implicações das cadeias globais de valor em serviços para os países africanos. Richard Pomfret 

e Patricia Sourdin, a pedido do Asian Development Bank investigaram a conectividade das cadeias de valor na 

Ásia. (POMFRET e SOURDIN, 2014). 
367 Raphael Kaplinsky (2000) percebeu como as cadeias globais de valor podem ser utilizadas para mapear o 

crescente desencontro entre a atividade econômica global e distribuição de renda e para prover explicações causais 

sobre as razões destes padrões. Peter Draper (2013) e John Ravenhill (2014) se dedicaram a estudar as correlações 

entre cadeias globais de valor e as estratégias para os países em desenvolvimento. Leonard Seabrooke e Duncan 

Wigan discutiram como a Economia Política Internacional estuda a cadeias globais de riqueza.  (SEABROOKE e 

WIGAN, 2014). Por fim, Bernard Hoekman (2014) publicou pelo Centre For Economic Policy Research uma 
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  Neste contexto, é importante perceber que, na medida em que avança um processo de 

concentração econômica em conglomerados empresarias que atuam em mercados globalizados, 

a própria noção de nacionalidade de uma empresa ou de um produto se torna mais difícil de 

definir. O que seria, realmente, uma empresa nacional? Há empresas que tem a diretoria em um 

país, a fábrica em outro, a sede fiscal em outro, cujos acionistas estão espalhados em diversos 

países e que vende suas mercadorias no mundo todo. Por exemplo, em que medida poderíamos 

dizer que a Fiat Automóveis do Brasil, instalada em Minas Gerais, é realmente ‘do Brasil’? A 

resposta não é tão simples. Este processo de desnacionalização das empresas faz com que a 

dicotomia empresa nacional x empresa estrangeira seja cada vez menos relevante. 

 

6.1.4 Proliferação de acordos de investimentos com mecanismos de solução de controvérsia 

do tipo ‘Investor-State Dispute System’ 

 

  A terceira grande tendência da transnacionalização da economia que acreditamos ter 

propiciado uma redução significativa do número de conflitos comerciais submetidos à OMC é 

a proliferação dos acordos de investimentos com seus mecanismos de solução de controvérsia 

do tipo ‘Investor-State Dispute System’ (ISDS). Estes mecanismos apresentam, pelo menos uma 

vantagem enorme sobre o sistema de solução de controvérsias da OMC. Na OMC, quem sofre 

o prejuízo causado pela intervenção protecionista de um governo estrangeiro são empresas 

privadas. Entretanto, a decisão sobre a instauração – ou não – de um procedimento contencioso 

perante o sistema de solução de controvérsias da OMC cabe ao governo do país das empresas 

afetadas. Afinal, trata-se de uma estrutura de caráter interestatal/intergovernamental. Como as 

relações entre os Estados são complexas e multidimensionais, é possível que o governo de um 

Estado pondere sobre todos os custos e benefícios do ajuizamento de uma ação contra outro 

Estado e conclua que – apesar de haver uma ação ilícita que causa dano a empresas nacionais 

– naquele momento seria melhor não litigar na OMC.  

  No ISDS, as empresas que fazem investimento em outros países que também são 

signatários destes acordos têm: (a) Capacidade processual própria para processar os Estados 

receptores; (b) Autonomia para decidir se processam ou não o Estado, e quando fazê-lo; (c) 

Mecanismos jurisdicionais diretos que reduzem dramaticamente os privilégios, direitos e 

prerrogativas que os Estados geralmente têm quando operam dentro do seu próprio sistema 

judiciário nacional.  

                                                           
excelente sobre como as relações entre cadeias de suprimento, os acordos mega-regionais e o multilateralismo 

podem apontar caminhos para a OMC. 
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  Os mecanismos de ISDS empoderam enormemente as empresas investidoras face aos 

Estados receptores dos investimentos. Seria razoável supor que, muitas vezes, a existência de 

um mecanismo ISDS possa ter desonerado o Estado sede do investidor do ônus econômico e 

geopolítico de processar um outro Estado no sistema de solução de controvérsias da OMC. 

Portanto, este tipo de situação contribui para explicar porque há uma redução do número 

contenciosos submetidos à OMC. Digamos que os agentes econômicos dos mercados 

transnacionais estão podendo comprar suas próprias brigas em outras networks de governança 

econômica internacional fora da OMC. 

  Graças ao Investment Policy Hub mantido pela Conferência das Nações Unidas para 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), pudemos usar o International Investment 

Agreements Navigator como uma fonte confiável para encontrar dados sobre acordos de 

investimentos bilaterais e multilaterais em alguns países selecionados. No gráfico 34 abaixo, 

podemos ver que, exceto o Brasil,368 todos os países selecionados participam de acordos de 

investimento de caráter bilateral e multilateral. Neste último caso, até o Brasil. 

 

Gráfico 35 – Acordos bilaterais e multilaterais de investimento assinados e em vigor em 

países selecionados 

 
Fonte: Elaborados pelo autor a partir dos dados do International Investment Agreements Navigator da 

UNCTAD (2016a). 

 

                                                           
368 Durante a fase final da elaboração desta tese a presidenta Dilma Rouseff foi temporariamente suspensa do seu 

cargo enquanto respondia ao processo de impeachment perante o Senado Federal. Neste período, o presidente 

interino Michel Temer nomeou José Serra como Ministro das Relações Exteriores. O ministro interino, muito 

crítico das gestões anteriores, tem feito pronunciamentos em que demonstra interesse em celebrar diversos acordos 

bilaterais, provavelmente com este caráter de proteção de investimento. Contudo, até o momento, nenhum novo 

acordo foi firmado. 
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  Ao participar destes acordos de investimentos, estes países aceitam regras mais 

específicas sobre o direito material dos Estados e, especialmente, dos investidores e sobre o 

direito processual para solucionar eventuais controvérsias. O Investment Policy Hub também 

mantém um Investment Dispute Settlement Navigator pelo qual podemos encontrar uma fonte 

confiável com um banco de dados comum sobre a ‘jurisprudência’ das controvérsias do tipo 

Investor-State Dispute Settlement. Como podemos ver no gráfico 35 abaixo, os países 

selecionados se envolveram em muitas controvérsias relacionadas a estes acordos de 

investimentos. É notável que 138 controvérsias tenham sido movidas por empresas vinculadas 

aos Estados Unidos.  

  É bem provável que algumas destas controvérsias também pudessem ser resolvidas por 

meio do sistema de solução de controvérsias da OMC. Se uma pequena percentagem destes 

casos tivesse sido encaminhada para a OMC isso já afetaria as estatísticas estudadas. 

 

Gráfico 36 – Controvérsias do tipo ISDS em países selecionados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa no International Investment Agreements 

Navigator da UNCTAD (2016a). 

 

  Também é interessante comparar o número de controvérsias resolvidas no âmbito da 

OMC com as iniciadas369 em sistemas ISDS. É preciso esclarecer que, como os vários acordos 

de investimento foram feitos em diferentes momentos em cada país, não podemos comparar a 

jurisprudência da OMC e a jurisprudência ISDS dentro de um mesmo referencial temporal. 

                                                           
369 Ao contrário do que nos propusemos a fazer nas 488 controvérsias submetidas ao sistema de solução de 

controvérsia da OMC, nossa pesquisa não pôde verificar se cada caso ISDS iniciado por estes países chegou a ter 

uma solução ou se houve abandono ou desistência. Isto extrapolaria em muito o escopo de nosso trabalho. Por 

isso, fomos obrigados a comparar situações um pouco diferentes. Apesar disso, o dado é válido para embasar o 

argumento apresentado.  
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Apesar disso, nada impede que comparemos os números em termos absolutos só para termos 

uma ideia mais concreta sobre o tamanho da jurisprudência ISDS em comparação com a da 

OMC, no tocante a estes países selecionados. Especialmente se considerarmos que todos os 

praticamente todos os países com quem estes países celebram acordos de investimento também 

são membros da OMC. Tirando os casos em que as circunstâncias não permitem uma 

comparação válida, como vemos no Brasil, que não tem acordos bilaterais de investimento em 

vigor, e na Rússia, que ainda é um membro muito recente da OMC, os dados são bastante 

reveladores.  Como podemos ver no gráfico 36 abaixo, o número de vezes que os Estados 

Unidos usaram o ISDS foi o dobro do que o que eles usaram o sistema de solução de 

controvérsias da OMC. E, tanto Índia, quanto China e África do Sul se valeram de mecanismos 

ISDS em uma proporção considerável do que usaram a OMC.  

 

Gráfico 37 – Comparação entre o número de controvérsias na OMC e em ISDS em 

países selecionados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa no International Investment Agreements 

Navigator da UNCTAD (2016a). 

 

  Estes dados nos sugerem que a jurisprudência da OMC tem sido e tende a ser ainda mais 

afetada pela concorrência de outros mecanismos de solução de controvérsia ligados a outras 

networks de governança econômica internacional que atraem para si controvérsias que 

poderiam ser resolvidas pela OMC. Esta observação pode valer de maneira geral. Mas, as áreas 

em que isso parece ser mais aplicável são as relacionadas ao comércio internacional de serviços, 

investimentos e propriedade intelectual, temas que têm dominado a agenda dos acordos de 

investimentos. Mesmo assim, entendemos que o sistema de solução de controvérsias 

provavelmente continuará sendo uma arena importante para resolver controvérsias relacionadas 
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aos princípios gerais do comércio, conforme previsto pelo GATT e à aplicação de medidas de 

defesa comercial, conforme regulado pelo direito da OMC. Todavia, as disputas comerciais 

sobre temas identificados como ‘neoprotecionismo’ dificilmente passarão pela OMC. Isto se 

deve a vários fatores, dentre os quais se destacam a dificuldade de acrescentar novas normas ao 

direito da OMC devido ao sistema consensual de tomada de decisão e as vantagens do direito 

material e processual oferecidas pelos acordos de investimentos às empresas. Com a crescente 

dificuldade comparativa para a OMC resolver controvérsias sobre os novos temas já 

regulamentados, como investimentos, serviços e propriedade intelectual, e considerando a 

dificuldade que terá para regular medidas consideradas como neoprotecionistas, provavelmente 

veremos a OMC gradualmente ir perdendo a sua centralidade enquanto uma network de 

governança econômica. Este fenômeno parece já vir acontecendo há algum tempo e isso 

explicaria, em parte, as condições de possibilidade que propiciaram um encolhimento da 

jurisprudência da OMC e a perspectiva de vermos uma gradual redução do número de 

controvérsias submetidas ao sistema de solução de controvérsias da OMC, especialmente no 

tocante a estes novos temas.  

 Neste contexto, parece muito relevante perceber que, no mesmo período em que houve 

uma redução significativa do número de controvérsias na OMC, houve um aumento na procura 

por mecanismos alternativos de solução de controvérsias como o International Centre for 

Settlement of Investment Disputes (ICSID), ligado ao Banco Mundial, e à Corte Permanente de 

Arbitragem, ligada à Corte Internacional de Justiça. Some-se a isso o fato de que têm surgido 

inúmeros acordos bilaterais e multilaterais com mecanismos de solução de controvérsia entre 

investidor e Estado (‘Investor-State Dispute Settlement’).  

  De acordo com a UNCTAD (2015, p. 1), há mais de 3.200 acordos internacionais de 

investimento (‘International Investment Agreement’ – IIA), muitos deles inspirados em guias, 

princípios, parâmetros e modelos da United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL), particularmente no que se refere aos procedimentos de solução de controvérsias 

entre investidor e Estado. Só em 2014 foram proferidas 42 soluções de litígios entre investidor 

e Estado, inclusive uma que estabeleceu o recorde de maior valor arbitrado na história: US$ 50 

bilhões de dólares. Pelos dados da UNCTAD (2015, p. 1), dos 356 conflitos investidor-Estado 

concluídos, 37% dos casos foram decididos em favor do Estado, 25% em favor do investidor e 

28% foram resolvidos por acordo entre as partes. O gráfico abaixo ilustra quantitativamente 

nosso argumento de que a OMC parece perder pelo menos um pouco da sua centralidade.  
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Gráfico 38 – Comparação quantitativa entre a jurisprudência da OMC, ICSID e CPA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa no International Investment Agreements 

Navigator da UNCTAD (2016a). 
 

  É interessante notar que, por exemplo, em 1997, a OMC teve 50 controvérsias iniciadas, 

o ICSID 8 e a CPA 0. Ou seja, a OMC teve mais de 6 vezes o número de controvérsias do 

ICSID. Mas, a partir de 2003, o ICSID supera a OMC por 31 a 26, e fecha 2014 com mais do 

que o dobro de casos que a OMC (39 a 14) que tem apenas 5 casos a mais do que a CPA (9). 

Esta análise comparativa – mesmo reconhecendo diversas e profundas diferenças entre cada 

uma destas jurisdições – parece reforçar a percepção de uma certa erosão do protagonismo do 

sistema de solução de controvérsias da OMC. Muito embora ainda não haja muitos trabalhos 

acadêmicos discutindo a evolução histórica da jurisprudência da OMC por esta perspectiva, os 

dados oficiais são suficientemente sólidos para embasar nossa hipótese de que o esvaziamento 

relativo da OMC no cenário econômico mundial influenciou as mudanças no perfil da 

jurisprudência do seu Órgão de Solução de Controvérsias.  

 O sistema multilateral de comércio, que vem sendo desenvolvido desde 1947 com o 

GATT e depois se expandiu com a OMC, foi concebido dentro de uma sistema 

intergovernamental para regular o comércio internacional caraterizado por uma lógica de 

polarizações, tensões e dicotomias do tipo: ‘produto nacional vs. produto importado’, ‘empresa 

do país ‘A’ vs. empresa do país ‘B’’, ‘Estado ‘X’ vs. Estado ‘Y’’, etc. O maniqueísmo simplista 

do governo nacional proteger empresa nacional contra governo estrangeiro que protege empresa 

estrangeira se aplica a um universo cada vez menor de situações. O crescimento da 

transnacionalização dos mercados, que pode ser visto, por exemplo, pelo aumento do comércio 
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internacional intra-firma, pelo fortalecimento das cadeias globais de valor e pela intensificação 

do uso de sistemas de solução de controvérsias diretamente entre investidor e Estado. A 

economia é cada vez menos ‘inter-nacional’ e cada vez mais ‘trans-nacional’. Os fluxos 

econômicos nos mercados transnacionais têm dinâmicas relativamente diferentes daquelas que 

levaram ao desenvolvimento do sistema multilateral de comércio da OMC com seu peculiar 

processo de solução de controvérsias. O marco normativo-jurisdicional da OMC muitas vezes 

não dá conta dos desafios trazidos por esta nova complexidade da economia globalizada. Assim, 

a dicotomia ‘nacional vs. estrangeiros’ não é mais tão simples nem tão útil. Estas tendências 

sugerem o esvaziamento da importância relativa da OMC, e consequentemente do seu sistema 

intergovernamental de solução de controvérsias. A arena da OMC continua relevante para 

determinados tipos de conflitos comerciais, mas não para outros tipos cuja importância vêm 

crescendo. Neste contexto, nossa hipótese é a de que parte das mudanças quantitativas e 

qualitativas no perfil jurisprudencial da OMC podem ser explicados pelo crescente caráter 

transnacional da economia, como demonstrado pelo aumento do comércio intra-firma, das 

cadeias globais de valor e dos sistemas de solução de controvérsias diretamente entre investidor 

e Estado.  

  Portanto, nossa pesquisa pôde contar com farto referencial empírico e teórico para 

desenvolver um dos argumentos de nossa hipótese, de que certas dinâmicas econômicas com 

tendências transnacionalizantes – como o comércio internacional intra-firma e as cadeias 

globais de valor – influenciaram mudanças no perfil jurisprudencial da OMC. Este argumento 

é estruturado sobre três entendimentos. O primeiro é o de que o comércio intra-firma e as 

cadeias globais de valor são fenômenos muito relevantes para economia mundial. O segundo é 

o de que o direito da OMC foi construído a partir de um paradigma ainda muito estatocêntrico, 

intergovernamental e concebido dentro de uma lógica competitiva do tipo: empresa nacional 

vs. empresa estrangeira; produto nacional vs. produto importado; país ‘A’ vs. país ‘B’, etc. As 

dinâmicas transnacionalizantes do capital abrem suas próprias trilhas que – muitas vezes – 

escapam do escopo regulatório da OMC. O terceiro entendimento é o de que, por não ter 

jurisdição sobre estas novas tendências econômicas, a OMC, e mais especificamente o seu 

mecanismo de solução de controvérsias, sofreram um processo de esvaziamento da sua 

importância relativa no contexto das instituições da governança econômica global. O 

esvaziamento relativo da OMC inevitavelmente se reflete na jurisprudência, uma vez que a 

OMC não é mais uma arena tão central como já foi.  
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6.2 A harmonização jurídica e o problema do neoprotecionismo 

 

  As mudanças no perfil jurisprudencial da OMC também parecem ser influenciadas por 

certos fenômenos jurídicos. O processo de incorporação do vasto ordenamento jurídico da 

OMC ao direito interno dos Estados membros pode ser um fator relevante na explicação do que 

teria provocado tamanha redução do número de contenciosos na OMC. O período em que os 

países ainda estavam em fase de incorporação adaptativa do direito da OMC ao direito seu 

direito interno coincide com o período de maior número de controvérsias. O período em que os 

Estados já haviam promovido a harmonização jurídica do seu direito interno ao direito da OMC 

coincide com o período de menor número de controvérsias. É válido explorar se haveria alguma 

conexão relevante entre estes dois eventos.  

  O segundo fenômeno jurídico que nossa hipótese considerou relevante para explicar as 

mudanças no perfil jurisprudencial da OMC é a dificuldade para o sistema de solução de 

controvérsias da OMC processar casos de neoprotecionismo. Desde sua criação em 1995, a 

OMC não produz novos acordos. Neste contexto de inércia normativa agravada por crises 

econômicas, alguns governos desenvolveram novas formas de intervenção e regulação da 

economia através de técnicas legislativas e administrativas de proteção governamental que a 

OMC chama de ‘creative legislative activity’. Estas novas práticas são criadas a margem do 

atual escopo normativo de forma que elas não são reguladas, nem proibidas. Apesar de não 

serem tecnicamente ilícitas, elas causam danos e resultam em vantagens desleais. Por isso as 

tratamos como ‘neoprotecionismo’. Mas, como não são reguladas, em princípio não poderiam 

ser condenadas. Daí a expectativa de que talvez a redução do número de controvérsias pudesse 

ser parcialmente explicada pelo fato de que o neoprotecionismo não resulta em incremento 

jurisprudencial. A marca que o neoprotecionismo deixaria na jurisprudência é exatamente esta 

lacuna no lugar onde esses conflitos comerciais deveriam estar, mas não estão.  

 

6.2.1 A transição da ‘fase de incorporação adaptativa’ à ‘fase de harmonização jurídica’’ 

 

 A partir de 1995, os Estados membros da OMC passaram a ser obrigados a incorporar 

ao seu direito interno todos os Acordos da Rodada Uruguai. Apesar de representar – pelo menos 

em tese – uma decisão soberana, este processo não é simples pois exige mudanças na estrutura 

jurídica dos países na esfera legislativa, administrativa e até judiciária. A OMC é composta por 

países com as mais diversas tradições jurídicas e costumes comerciais. A linguagem adotada 

em tratados envolvendo tantos temas tão importantes não é tão inequívoca quanto possa parecer. 
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Nem sempre a maneira pela qual um país interpreta sua obrigação internacional é compatível 

com a interpretação feita por outro país.  Daí se tem um aumento da probabilidade de conflitos 

baseados na diferença da interpretação do direito da OMC. De fato, nesta fase inicial de 

adaptação do direito interno ao direito internacional, foram identificadas várias situações em 

que haveria – voluntaria ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente – violações do 

direito da OMC por parte do direito interno dos países membros. Em nossa pesquisa, chamamos 

este período de início da vigência de uma ordem normativa e jurisdicional de ‘fase de 

incorporação adaptativa’. Passado algum tempo – seja por pressão de um litígio internacional; 

seja por livre e espontânea vontade de cumprir de boa-fé os acordos firmados, ou seja, por um 

simples processo de aprendizado institucional coletivo – os governos gradualmente fizeram as 

modificações necessárias. Objetivamente, após este período inicial de turbulência, verificou-se 

uma redução substancial no número de contenciosos. Este período demonstraria a existência de 

uma melhor harmonização entre direito interno e direito da OMC. Chamamos este período de 

‘fase de harmonização jurídica’. Em síntese, a primeira parte da nossa hipótese, no que se refere 

às questões jurídicas, consiste em supor que os primeiros anos de adaptação ao vasto e 

complexo direito da OMC são os mais difíceis e ajudam a explicar, parcialmente, por que houve 

um grande número de contenciosos no período 1995 – 2002, seguido de uma redução 

significativa deste número nos anos seguintes. Portanto, um dos argumentos da nossa hipótese 

era que a transição da fase de incorporação adaptativa do direito da OMC ao direito interno dos 

países membros à fase de harmonização jurídica do direito interno dos países membros ao 

direito da OMC explicaria parcialmente as condições de possibilidade que teriam propiciado as 

mudanças no perfil jurisprudencial da OMC.  

  Esta linha de raciocínio pela qual teria havido um processo de aprendizado político-

institucional nos países membros da OMC que influenciou de maneira significativa a 

jurisprudência da OMC tem implicações importantes para a nossa investigação, como um todo. 

A identificação do tema-problema a ser analisado nesta tese foi influenciada pela presunção de 

que a jurisprudência da OMC no período de crise econômica internacional de 2008 – 2014 

tenderia a repetir o mesmo padrão de perfil médio da jurisprudência no período 1995 – 2002. 

A confirmação desta hipótese enfraqueceria o argumento de que o elevado número de 

contenciosos da OMC no período 1995 – 2002 seria explicado especialmente pelas intervenções 

protecionistas abusivas aplicadas em reação às crises econômicas internacionais daquele 

período. Se o mesmo não aconteceu com a crise de 2008 – 2014, talvez isso signifique que as 

crises econômicas internacionais não tenham tido tanta influência sobre a jurisprudência da 
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OMC como se poderia pensar ou que a jurisprudência da OMC não seria um indicador tão 

preciso de práticas protecionistas. 

  A verificação deste aspecto da hipótese se dará pela investigação de evidências 

empíricas e não pela fundamentação em outros referenciais teóricos. Neste sentido, nossa 

expectativa é exatamente a de contribuir para criação de um referencial analítico que traga 

conceitos, categorias e procedimentos metodológicos que permitam verificar a existência de 

(pelo menos) duas fases na jurisprudência de uma jurisdição internacional: 1º) Uma primeira 

fase de ‘Incorporação Adaptativa’, na qual os países vinculados a um novo subsistema jurídico 

direito internacional dotado de normas materiais e instituições jurisdicionais (como a OMC) 

encontram-se ainda em processo de adequação do seu direito interno às novas obrigações 

internacionais e, por isso, há um número maior de inconsistências que podem resultar em 

litígios; e 2º) Uma segunda fase de ‘Harmonização Jurídica’ na qual o Estado já adaptou o seu 

direito interno ao direito internacional – seja por sua própria iniciativa, seja por pressão 

diplomática ou jurisprudencial – e, por isso, há um número menor de inconsistências que podem 

resultar em litígio. Isto pode ser observado tanto no que se refere à jurisprudência de uma 

jurisdição, com um todo, quanto no que se refere a países individualmente considerados e seu 

histórico dentro da jurisprudência desta jurisdição. Os dados jurisprudenciais dos primeiros 20 

anos da OMC serão comparados com os primeiros 20 anos de outras jurisdições de competência 

genérica, como a Corte Internacional de Justiça (CIJ), a Corte Permanente de Arbitragem 

(CPA), o Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos do Grupo 

Banco Mundial (ICSID), assim como as jurisdições de blocos de integração, como o Tribunal 

de Justiça da União Europeia (TJUE), o sistema de solução de controvérsias do Mercosul e o 

sistema de solução de controvérsias do NAFTA. 

  Há inúmeras obras especializadas sobre cada uma destas jurisdições e há obras que 

analisam diversos tipos de jurisdições internacionais. Todavia, salvo engano, parece não haver 

uma abordagem comparativa inter-jurisprudencial focada na dimensão temporal, como a nossa. 

Se for possível verificar a ocorrência de algo estatisticamente parecido com o que aconteceu na 

OMC, então teremos indícios de um tipo de padrão de comportamento jurisprudencial para o 

qual teremos contribuído com uma teorização conceitual, uma classificação analítica e uma 

possibilidade de explicação das condições de possibilidade que influenciariam uma tendência 

na jurisprudência das jurisdições.  

  Se, por outro lado, verificarmos que cada jurisdição tem um histórico jurisprudencial 

diferente, então teríamos outra conclusão relevante: não haveria padrões universais de perfil 

jurisprudencial. Cada jurisdição desenvolve uma trajetória peculiar. Se certos tipos de 



309 
 

jurisdição tiverem um certo tipo de histórico jurisprudencial semelhante, então isto também 

traria informações importantes para uma perspectiva comparativa. Por exemplo, se os blocos 

de integração como a União Europeia, Mercosul e NAFTA tiverem perfis semelhantes, isso 

poderia subsidiar projeções para o perfil jurisprudencial de outros blocos congêneres. Enfim, 

qualquer que seja o resultado da pesquisa, ele nos permitirá oferecer uma contribuição ao debate 

acadêmico, ao propiciarmos uma nova perspectiva analítica sobre o histórico jurisprudencial de 

instituições como a OMC em comparação com outras jurisdições. 

 

Gráfico 39 – Comparação quantitativa entre a jurisprudência dos primeiros 20 anos de 

jurisdições selecionadas  

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

  Como visto, no gráfico 38, uma comparação quantitativa do tamanho da jurisprudência 

e do formato da sua distribuição ao longo dos seus primeiros 20 anos parece refutar este 

elemento de nossa hipótese. Apesar de termos acreditado que esta linha de argumentação era 

plausível sob um ponto de vista lógico, os dados apurados na pesquisa definitivamente 

falsearam, em sentido popperiano, este aspecto da nossa hipótese. Além da comparação com a 

jurisprudência de outras jurisdições revelar perfis completamente diferentes, o estudo da 

jurisprudência da OMC nos revelou que a maioria dos conflitos comerciais se dá por violação 

de normas básicas do GATT aos quais os principais membros atuais da OMC já eram 

vinculados desde 1947. A esmagadora maioria dos conflitos não se deu por descumprimento 

das novas obrigações decorrentes dos novos acordos inaugurados pela OMC, como o TRIPs, 

TRIMs e GATS, e sim por desrespeito às velhas normas básicas do GATT, às quais as maiores 
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potências econômicas já estavam juridicamente vinculadas desde muito antes da OMC surgir 

em 1995.  

  Apesar de termos sidos convencidos de que este aspecto de nossa hipótese havia sido 

refutado pelos dados empíricos que apuramos, decidimos manter esta discussão dentro da tese 

uma vez que ela fez parte da nossa pesquisa sobre fontes primárias e estes dados podem 

eventualmente subsidiar outros debates com outros enfoques.  

 

6.2.2 A imunidade relativa do neoprotecionismo face à jurisdição da OMC 

 

  A estagnação do processo de alargamento do escopo normativo da OMC desde 1995 

propiciou o desenvolvimento de novas técnicas legislativas e administrativas de proteção 

governamental através das quais são conferidas vantagens desleais, sob o ponto de vista 

econômico, que (ainda) não são tecnicamente proibidas, sob o ponto de vista jurídico. A falta 

de regulamentação destas medidas e a consequente imunidade face à jurisdição da OMC que 

isso acarreta se deve ao fato de que o processo de tomada de decisões de caráter normativo da 

OMC não tem sido capaz de formar consensos, e nem sequer maiorias simples. Depois de 8 

anos de negociação na Rodada Uruguai (1986 – 1994), a OMC foi criada em 1995 com um 

vasto acervo normativo. Em 2001 foi lançada uma nova rodada de negociações comerciais 

multilaterais com uma agenda ambiciosa e abrangente: A ‘Rodada Doha’. Até o momento em 

que esta tese estava sendo concluída em 2016, esta rodada ainda estava longe de ser concluída. 

Como previsto por Leandro Araújo (2008), o único avanço normativo realmente significativo 

que está sendo feito é o Acordo de Facilitação Comercial (‘Trade Facilitation Agreement’) da 

Conferência Ministerial de Bali de 2013. Apesar de o acordo já ter sido assinado pelos membros 

da OMC no plano internacional, ele ainda não está em vigor. Ainda é preciso que o Poder 

Legislativo dos países signatários aprove a sua incorporação ao direito interno do país e que as 

respectivas chancelarias ratifiquem o acordo por meio do depósito do ‘ instrument of 

acceptance’. Somente com a ratificação por 2/3 dos membros é que o acordo entrará em vigor 

para aqueles que o ratificaram. Em 29 de maio de 2016, a OMC contava com 164 países 

membros. Mas, apenas 52 haviam depositado seu instrumento de ratificação, o que é menos do 

que 1/3. 

  Nosso argumento é o de que a longa demora na atualização e expansão do direito da 

OMC possibilitou a chamada ‘creative legislative activity’, ou seja, o desenvolvimento de novas 

formas de intervenção e regulação da economia através de técnicas legislativas e 

administrativas de proteção governamental que ainda não foram reguladas – e, portanto, não 
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são proibidas – pelas normas hoje vigentes. A utilização de novas técnicas protecionistas 

(‘neoprotecionismo’) – que (ainda) não configuram ilícitos e que, portanto, não são resolvidas 

no âmbito do sistema de solução de controvérsias da OMC – faz com que a jurisprudência da 

OMC não reflita novos tipos de conflitos comerciais existentes no mercado internacional. Neste 

sentido, ocorre um gradual descolamento entre certos tipos de comportamento protecionista dos 

Estados e a jurisprudência que não captura estas condutas. 

  A evolução nas formas de intervenção e regulação da economia pelo direito interno é 

algo absolutamente normal e previsível. Anos de ‘creative legislative activity’ levaram ao 

desenvolvimento de leis, atos administrativos e outras medidas que ainda não haviam sido 

previstas no rol das ações reguladas pelos acordos já vigentes. O comércio global é muito 

grande e fluído para ser contido pelo aparato jurídico-institucional do sistema multilateral de 

comércio regido pela OMC. A OMC ainda é muito importante. Todavia, há diversas dinâmicas 

nos fluxos comercias nos mercados transacionais que – pelo menos até o momento – estão fora 

do alcance da OMC. Talvez, o direito da OMC tenha se tornado desatualizado ou insuficiente 

para regular as, cada vez mais complexas, relações econômicas transnacionais, especialmente 

no que se refere às novas técnicas protecionistas que foram aperfeiçoadas no contexto da crise 

econômica de 2008 – 2014. Se novas formas de protecionismo não podem ser desafiadas na 

arena da OMC, então é compreensível que isto influencie mudanças na jurisprudência da OMC, 

especialmente no que se refere à redução do número de contenciosos e ao aumento relativo do 

número de ações julgadas improcedentes. A (falta de) jurisprudência da OMC no que tange ao 

neoprotecionismo indicaria que certos jogos econômicos estão sendo disputados em outras 

arenas internacionais fora da OMC.  

 

6.2.2.1 Conceituando ‘neoprotecionismo’ e diferenciando-o do protecionismo tradicional 

 

Há um vasto acervo de obras sobre a teoria econômica por trás do protecionismo 

tradicional.370 Todavia, como bem apontado por Linda Curran e Diana Tussie, ainda não temos 

                                                           
370 Barry Eichengreen e Douglas Irwin (2009) analisaram como e porque a Grande Depressão propiciou uma reação 

protecionista. Jagdish Bhagwati (1982) organizou um grande esforço coletivo para analisar o impacto da 

concorrência dos produtos importados e seu reflexo sobre a adoção de medidas protecionistas. Ronald Findlay e 

Stanislaw Wellisz (1982) analisaram a economia política por trás das restrições comerciais, especialmente das 

tarifas. Robert E. Baldwin (1982) estudava a economia política do protecionismo e, já na década de 1980, apontava 

a emergência de um “novo protecionismo” nos Estados Unidos decorrente de mudanças no poder econômico no 

país. (BALDWIN, 1986). Robert C. Feenstra e Tracy R. Lewis (1987) estudaram a relação entre restrições 

comerciais e as pressões de grupos de interesses privados. Carl Hamilton (1988) descreveu as medidas restritivas 

que estavam se multiplicando no que ele então chamou de “novo protecionismo”. Candido Molineux (2001) 

analisou interseções entre as estruturas domésticas e o comércio internacional para explicar as medidas 
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um marco conceitual claro para distinguir o que se chama de ‘protecionismo’ (tradicional) do 

que se rotulou de ‘neoprotecionismo’: “Carecemos ainda de uma conceitualização que permita 

distinguir o presente ciclo de proteção dos anteriores. Nesse sentido, é imprescindível 

desenvolver novas ferramentas para dar conta das especificidades desse protecionismo de 

resgate. ” (CURRAN, TUSSIE, 2010). Este desafio é particularmente complicado porque é 

necessário que uma definição seja suficientemente abrangente para incorporar diversos tipos de 

medidas e ao mesmo tempo suficientemente precisa para permitir uma distinção clara do que 

seja apenas o protecionismo tradicional. Apesar de reconhecer esta dificuldade, nossa proposta 

de pesquisa nos exige um esforço de conceituação.  

  Inicialmente, seria didático esclarecer que nem todo o tipo de intervenção do Estado no 

domínio econômico deve ser considerado como sendo protecionista. Esta intervenção deve 

gerar uma vantagem mercadológica desleal371para agentes econômicos nacionais em 

detrimento de agentes estrangeiros. Ainda assim, é preciso distinguir proteção de 

protecionismo. Usamos a noção de ‘protecionismo’ para nos referirmos a um tipo de conduta 

ilícita, ou, no mínimo, economicamente nociva e politicamente desleal. Ao passo de que a noção 

de ‘proteção’ expressa um tipo de comportamento lícito, permitido e regulado pela OMC, como 

é o caso da defesa comercial. As medidas de defesa comercial – medidas compensatórias, 

medidas antidumping e salvaguardas, se forem corretamente aplicadas, são medidas de proteção 

que não podem ser consideradas ilegítimas como ‘protecionistas’, pois elas apenas protegem as 

empresas nacionais contra, respectivamente, práticas desleais por parte de governos que 

subsidiam, de empresas que praticam dumping ou por conjunturas econômicas adversas.  

  Isto posto, consideraremos como critérios diferenciais mais importantes para identificar 

uma medida enquanto neoprotecionista, tratar-se de uma medida de política econômica imposta 

pelo Estado no mercado de forma a conferir uma vantagem a agentes econômicos nacionais em 

detrimento de seus concorrentes estrangeiros, sendo que este tipo de medida ainda não tenha 

sido especificamente regulado no âmbito do direito da OMC atualmente vigente. Ou seja, se a 

                                                           
protecionistas injustas (“unfair”) adotadas pelos Estados Unidos e União Europeia. Ari Afilalo (2002) escreveu 

interessante artigo (“Not In My Backyard”) sobre a correlação entre poder e protecionismo na política comercial 

estadunidense. Joseph Weiler e Martina Kocjan (2004) explicaram quais eram as barreiras não tarifárias da União 

Europeia. Kevin H. O’Rourke e Alan M. Taylor (2006) fizeram um trabalho importante avaliando as correlações 

entre democracia e protecionismo. Matthew Cole e Ben Zissimos (2014) investigaram a importância do tamanho 

da empresa na sua capacidade de influenciar seu governo na negociação de acordos e na adoção de medidas 

protecionistas. 
371 A noção de ‘desleal’ aqui deve ser compreendida por uma perspectiva liberal, como uma vantagem que as 

empresas nacionais não obtiveram por seu próprio mérito dentro da concorrência típica do mercado no sistema 

capitalista, e sim pela sorte de pertencer a um país cujo governo se imiscuiu nas dinâmicas próprias do setor 

econômico, abusando de seu poder econômico e/ou normativo para favorecer empresas nacionais em detrimento 

de estrangeiras.   
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conduta já é prevista e regulada pela OMC, nós a consideraremos como uma expressão do 

protecionismo tradicional, e não como neoprotecionismo. Isso implica em excluir desta 

categoria, dentre outras, as medidas de natureza tarifária, restrições quantitativas (quotas), 

subsídios à exportação, restrições quantitativas às exportações, barreiras técnicas, sanitárias, 

etc., uma vez que tudo isso já é previsto pelo direito da OMC. Neoprotecionismo se refere a 

medidas que ainda não foram reguladas ou propriamente proibidas, mas que, no entanto, 

causam danos de modo equivalente às medidas protecionistas tradicionais.  

  Muitas vezes, estas formas de intervenção estatal não são (oficialmente) apresentadas 

como medidas voltadas para o comércio e sim para a promoção de políticas públicas para a 

proteção de interesses não-comerciais (‘non-trade concerns’) como a saúde, a segurança, o 

meio-ambiente, etc. Todavia, elas nos interessam na medida em que essas medidas de proteção 

de interesses não-comerciais afetam o comércio internacional. Este tipo de proteção não se vale 

de instrumentos de natureza tarifária. São as chamadas ‘medidas não-tarifárias’, comumente 

referidas pela sigla em inglês ‘NTM’ (‘Non-Tariff Measures’). Neste sentido, o então Diretor-

Geral da OMC, Pascal Lamy reconheceu haver: “[...] uma clara tendência na qual medidas não-

tarifárias são menos para proteger produtores da concorrência de importados e mais para se 

atingir um amplo espectro de objetivos de políticas públicas” (WORLD TRADE 

ORGANIZATION, 2012)372.  

  Robert Wolfe (2011) alertou para o novo despertar do protecionismo após a crise de 

2008 e chamou atenção para o papel da OMC no que tange ao papel de garantir transparência 

e responsabilidade (‘accountability’) dos governos. Shawn Donnan (2014) chamou atenção no 

Financial Times para o fato de que o (neo)protecionismo estava crescendo ao passo que o 

crescimento estava diminuindo. Benjamin Fox (2014) do EU Observer também percebeu o 

mesmo fenômeno. A forte presença do Estado na economia contemporânea já tem preocupado 

tradicionais defensores de uma estatura minimalista do Estado como a revista ‘The Economist’: 

 

Está na hora de desistir da fantasia de que existe um mercado puramente livre no 

mundo do comércio global. [...] No mundo real, nossas empresas privadas são, 

frequentemente, jogadas contra a concorrência de um grupo de empresas que são: 

públicas, protegidas pelo governo, subsidiadas pelo governo, financiadas pelo 

governo ou todas as alternativas acima. (THE ECONOMIST, 2013, tradução nossa)373 

 

                                                           
372  “[…] a clear trend has emerged in which NTMs are less about shielding producers from import competition 

and more about the attainment of a broad range of public policy objectives.”(WTO, 2012) 
373“It’s time to drop the fantasy that a purely free market exists in the world of global trade,[…] In the real world 

our private enterprises are pitted against an array of competitors that are often government-owned, government-

protected, government-subsidized, government-sponsored or all of the above.” (THE ECONOMIST, 2013) 
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  Há muitos estudos sobre novas aplicações de barreiras não-tarifárias.374  Além da 

importante contribuição individual destes autores sobre temas mais ou menos pontuais, o 

trabalho de monitoramento sistêmico do protecionismo após o início da crise em 2008 realizado 

por redes de pesquisa cooperativa interinstitucionais foi fundamental para a nossa pesquisa. O 

G8/G20 Research Group da University of Toronto gerou e gerenciou bancos de dados que 

alimentaram nossa pesquisa e a de muitos outros ao redor do mundo possibilitando uma série 

de análises sobre o protecionismo e a crise econômica e sobre o (des)cumprimento das 

promessas de rejeitar o protecionismo feitas pelos países membros do G20.375 A técnica de 

monitoramento do cumprimento das promessas feitas pelo G20 foi se sofisticando de tal forma 

que John Kirton, Ella Kokotsis; Jenilee Guebert et al elaboraram um “Reference Manual For 

Summit Commitment And Compliance Coding” (Kirton, Kokotsis, Guebert, 2014).  

 Por fim, nossa principal referência para entendermos quantitativa e qualitativamente a 

reação protecionista dos principais países à crise econômica internacional de 2008 – 2014 foi o 

extenso trabalho desenvolvido pela Global Trade Alert, uma rede de cooperação acadêmica 

internacional liderada pelo Centre for Economic Policy Research e com a participação de 

diversas instituições de pesquisa de todo o mundo. Simon J. Evenett tem feito um trabalho 

                                                           
374 A UNCTAD (2013), através da sua série “Developing Countries In International Trade Studies”,organizou um 

banco de dados riquíssimo acerca do impacto das medidas não tarifárias sobre os países em desenvolvimento. A 

USAID (2013) fez um trabalho mais específico sobre as barreiras não tarifárias no setor agrícola. Emilija Miteva-

Kacarski (2014), por sua vez, focou sua atenção nas barreiras não-tarifárias aplicadas por países desenvolvidos 

(Estados Unidos, União Europeia e Japão). Alessandro Nicita (pela UNCTAD) e Julien Gourdon (pelo Banco 

Mundial) fizeram uma consolidação ampla e atualizada de dados sobre medidas não-tarifárias.(NICITA e 

GOURDON, 2013). Marianna Belloc (2014) fez um trabalho extenso, metodologicamente organizado e 

interessantíssimo ao pesquisar a influência do lobby de grupos de interesse organizado sobre a elaboração de 

políticas neoprotecionistas na União Europeia. Christoph Moser e Robert Grundke investigaram os indícios de 

abuso na aplicação de barreiras não-tarifárias pelos Estados Unidos. (MOSER e GRUNDKE, 2014). Sofía Boza e 

Felipe Fernández analisaram a correlação entre o nível de desenvolvimento de um país e sua capacidade de 

participar de litígios sobre barreiras técnicas e sanitárias. (BOZA e FERNÁNDEZ, 2014). Simon Lacey e Peter 

Draper analisaram a atenção dada às medidas não tarifárias na agenda pós-Bali, com particular atenção aos 

pequenos países e economias vulneráveis. (LACEY e DRAPER, 2014).  No tocante à manipulação tática da taxa 

de câmbio, Uri Dadush e Vera Eidelman (2011) reuniram um grupo de pesquisadores para estudar o sistema 

monetário internacional em tempos de crise e as tensões cambiais entre os países. James Rickards (2011) escreveu 

um dos livros mais discutidos da época falando sobre guerra cambial e crise econômica. Em 2012, Rickards 

apresentou um trabalho muito interessante no International Institute for Strategic StudiesGeo-economics and 

Strategy Programme intitulado: “Currencies of Power and the Power of Currencies: The Geopolitics of Currencies, 

Reserves and the Global Financial system”. Fred Bergsten (2013) correlacionou Guerra cambial com a economia 

dos Estados Unidos e a necessidade de reformar o sistema monetário internacional. Barry Eichengreen (2013) 

diferenciou a situação de Guerra cambial na década de 1930 e a situação atual e discutiu o tipo de medidas 

nacionais que inviabilizam a coordenação de políticas monetárias no plano internacional. 
375 Netila Demneri ,Sarah Ellis, Mila Khodskaya et al analisaram o cumprimento das metas da Conferência do G20 

em Toronto em 2010. (DEMNERI, ELLIS, KHODSKAYA, 2010). Krystel Montpetit, Hermonie Xie, Robert 

Schuster et al analisaram a Conferência do G20 em Seul em 2010(MONTPETIT, XIE, SCHUSTER, 2011) e em 

Cannes em 2011 (MONTPETIT, XIE, SCHUSTER, 2012). Alexandre De Palma, Vera V. Gavrilova, Krystel 

Montpetit et alanalisaram os resultados das Conferência do G20 em Los Cabos em 2012. (DE PALMA, 

GAVRILOVA, MONTPETIT, 2012). Stacey Bocknek, Vera V. Gavrilova, Krystel Montpetit, et al analisaram a 

Conferência em São Petersburgo em 2013 (Bocknek, Gavrilova, Montpetit, 2013). 
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hercúleo e de altíssima qualidade editando obras coletivas pela Global Trade Alert com 

relatórios periódicos sobre a adoção de medidas protecionistas, especialmente pelos países do 

G20.376  

  Nosso argumento é o de que, além do tradicional, existe um conjunto de novas práticas 

sendo adotadas em grande medida por importantes países da economia mundial, de forma a 

configurar, não apenas algo esporádico ou incidental, e sim um novo padrão de comportamento 

que merece ser estudado enquanto um fenômeno do sistema multilateral de comércio.  

 

Ademais, especialistas em comércio internacional disseram que os países estão 

adotando medidas que eram mais difíceis de serem identificadas pelos cães-de-

guarda. Por exemplo, alguns países emitiram instruções pedindo que os órgãos 

públicos adquirissem bens ou serviços de empresas nacionais. [...] ‘O livro de regras 

da OMC tem muitas lacunas’, disse o Sr. Hufbauer. ‘Países descobrem as brechas, e 

é assim que que você consegue todos essas bugigangas nas margens das regras da 

OMC ou fora delas (LOWREY, 20012, p. B1)377 

 

 Dentre as barreiras não-tarifárias que poderiam ser consideradas nesta categoria de 

medidas neoprotecionistas, podemos citar como exemplos:  

(1) A manipulação direta ou indireta da taxa de câmbio para desvalorização artificial do 

valor da moeda, (como o ‘Quantitative Easing’ dos Estados Unidos ou a duradoura 

política de ‘desvalorização competitiva’ adotada pela China), a majoração de tarifas 

para compensar efeito de desvalorização predatória (como proposto por congressistas 

estadunidenses), a adoção de restrições para conversão de moedas, maior 

regulamentação sobre os bancos transnacionais e sobre os fluxos internacionais de 

capitais;  

                                                           
376 Até novembro de 2014, foram 16 relatórios que mantiveram uma coerência metodológica ao mesmo tempo em 

que conseguiam também focar o problema por diferentes perspectivas. Assim, tivemos relatórios discutindo: a) as 

promessas quebradas pelo G20 (EVENETT, 2009a); b) lições do protecionismo da era da crise (EVENETT, 

2009b); c) a pressão inexorável do protecionismo (EVENETT, 2009c); d) o papel da OMC durante crises 

econômicas sistêmicas (EVENETT, 2009d); e) estabilização econômica e sua capacidade de limitar o 

protecionismo (EVENETT, 2010a); f) exportações e recuperação do comércio internacional com foco na América 

Latina (EVENETT, 2010b); g) contenção das tensões (EVENETT, 2010c); h) desequilíbrio no cumprimento das 

normas (EVENETT, 2010d); i) a capacidade das normas da OMC conterem o protecionismo durante a crise 

sistêmica (2011a); j) panorama do protecionismo europeu em tempos de crise (EVENETT, 2011b); k) o aumento 

das tensões internacionais (EVENETT, 2011c); l) novas políticas industrial e seu impacto sobre o comércio 

internacional (EVENETT e AGGARWAL, 2011); m) o retorno silencioso do protecionismo (EVENETT, 2013a); 

n) América Latina como protecionista e vítima do protecionismo (EVENETT, 2013b); o) cinco anos de promessas 

de contenção protecionista que o G20 não cumpriu (EVENETT, 2013c); p) o protecionismo “Beggar-Thy-Poor-

Neighbour” e os países em desenvolvimento (EVENETT, 2014a); e por fim q) a desordem no comércio global 

(EVENETT, 2014b). 
377 “Moreover, trade experts said that countries were adopting subtle new trade-restricting measures that were 

harder for watchdogs to pinpoint and count. For instance, some countries had issued guidelines asking 

government offices to procure goods or services from domestic companies. […] ‘The W.T.O. rule book has a lot 

of space in it,’ Mr. Hufbauer said. ‘Countries figure out the loopholes, and that’s how you get all this gimcrack 

coming in at the margins of the W.T.O. rules or outside of them.’” (LOWREY, 20012, p. B1 
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(2) Pacotes de medidas macroeconômicas de intervenção estatal na economia para 

combater a crise internacional com injeção direta ou indireta de capital público em 

empresas privadas como políticas de estímulos econômicos (‘Bailouts’), tais como o 

American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (Pub.L. 111–5); 

(3) Medidas que aumentam o custo de transação relacionado aos procedimentos aduaneiros 

no que se refere à disponibilidade de informações, transparência processual, 

necessidade de contratação de despachantes locais, restrições de formas de pagamento, 

taxas administrativas, idiossincrasias regulamentares, exigência excessiva de 

documentos, certificados e requerimentos e adoção de outros complicadores 

burocráticos nos mecanismos de controle estatal sobre comércio exterior; 

(4) A regulamentação excessivamente exigente para determinados setores da economia no 

que se refere a questões tributárias, trabalhistas, previdenciárias, ambientais, sanitárias, 

etc.;378 

(5) A participação direta do Estado na economia através de empresas públicas, monopólios 

estatais, obrigatoriedade de formação de joint ventures com empresas estatais para 

exploração de determinados setores da economia, financiamento público subsidiado 

para empresas privadas nacionais e outras fórmulas de atuação indireta do Estado no 

mercado através de políticas industriais que têm sido utilizadas, especialmente, pelas 

potências (re)emergentes que praticam diferentes modelos do que alguns chamam de 

‘capitalismo de Estado’, como é o caso da China, Rússia, Índia e, em menor nível de 

intervenção estatal Brasil, Argentina, Indonésia, dentre outros; 

(6) Há ainda quem aponte a existência de um tipo de protecionismo indireto de natureza 

‘trabalhista’ que – ao invés de focar nas empresas nacionais – seria focado na proteção 

de trabalhadores nacionais contra a oferta de mão-de-obra estrangeira que além de 

contribuir para o aumento do desemprego entre nacionais, retiraria recursos do Estado 

onde trabalham ao repatriar parte dos salários para seus países de origem. Este tipo de 

protecionismo se daria através de incentivos fiscais para a contratação de empregados 

nacionais e/ou restrições imigratórias para estrangeiros trabalharem em áreas sensíveis. 

(CURRAN, TUSSIE, 2010) 

(7) Considerando as diversas maneiras pelas quais a informação pode ser comoditizada, há 

quem sustente que barreiras à livre circulação de informação – por exemplo através da 

Internet – podem ser consideradas como medidas que, voluntária ou involuntariamente, 

                                                           
378 Neste caso, ainda que as regras sejam as mesmas para as empresas nacionais, elas tendem a ser mais fáceis de 

serem compreendidas e cumpridas pelas empresas nacionais do que pelas empresas estrangeiras.  
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restringem o comércio internacional apresentando assim uma natureza protecionista. 

(LANGENEGGER, 2011). 

(8) A maneira pela qual tensões geopolíticas nos últimos anos levaram a aplicação de 

sanções econômicas juridicamente questionáveis, como no caso da Rússia, sugere haver 

o risco de que práticas protecionistas sejam ostensivamente adotadas, como se 

justificativas geopolíticas tivessem, por si só, o poder de legitimar um comportamento 

manifestamente ilícito. Este ‘neoprotecionismo geopolítico’ não seria considerado 

como uma prática neoprotecionista pelo tipo de medida econômica instrumentalmente 

adotada, e sim pela natureza não-econômica do discurso de justificação da prática 

protecionista.  

 

6.2.2.2 ‘Telhado de Vidro’: Porque o ressurgimento do protecionismo tradicional não 

transbordou para a jurisprudência 

 

 Após a crise econômica internacional de 2008, ocorreram diversos movimentos 

políticos de partidos, de ONGs, de empresários, sindicatos e de cidadãos em vários países 

defendendo ostensivamente a adoção de medidas admitidamente protecionistas. Apesar do 

predomínio de um discurso diplomático de que os governos não se deveriam ceder à tentação 

do protecionismo, na prática, houve o mais variado tipo de intervenção estatal no domínio 

econômico. Neste contexto, surgiram fortes indícios de um aumento significativo da utilização 

de medidas protecionistas tradicionais que desafiariam os limites estabelecidos pelas normas 

vigentes. O Centre for Economic Policy Research desenvolveu um trabalho importantíssimo de 

monitoramento do comércio e do protecionismo com o Global Trade Alert (GTA). Os relatórios 

anuais do Global Trade Alert sugerem que – apesar das articulações nas várias instâncias das 

networks de poder da governança econômica global – houve uma reação protecionista à crise 

econômica. Este ciclo de ressurgimento do protecionismo incluiu tanto o que se chama de 

‘medidas de fronteira’ (aplicadas no procedimento aduaneiro, no momento da importação) de 

natureza tarifária ou não-tarifária, mais comumente usadas por países em desenvolvimento, 

quanto pacotes de estímulo (aplicados antes da exportação) como subsídios, mais comumente 

utilizados por países desenvolvidos. Podemos citar exemplos de casos nos quais a aparente 

presunção de legalidade poderia ser questionada por uma interpretação mais focada no impacto 

econômico do que na formatação jurídica da medida protecionista379:  

                                                           
379 Compete ao Órgão de Solução de Controvérsias – e não a nós – julgar a licitude destas medidas à luz do direito 

da OMC. O nosso objetivo aqui não é o de afirmar que estas medidas são efetivamente ilícitas. Nosso argumento 
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(1) Políticas de incentivo ao consumo de produtos nacionais em detrimento dos importados 

(‘Buy National Policy’) que violariam o Princípio do Tratamento Nacional consagrado 

no artigo III do GATT. Vejam, por exemplo, o dispositivo conhecido como ‘Buy 

American’ do American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (Pub.L. 111–5);  

(2) Subsídios proibidos camuflados como subsídios permitidos que violariam o Acordo 

sobre Subsídios e Medidas Compensatórias ao exigir produção com componentes 

nacionais. Vejam o exemplo brasileiro com o ‘Programa de incentivo à inovação 

tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores – Programa 

Inovar Auto’ (Lei nº 12.715/2012 e alterações subsequentes);  

(3)  Regulamentos técnicos excessivamente específicos e rigorosos com padrões 

compulsórios de embalagem, rotulagem, segurança do usuário e características do 

produto que violariam o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio. É uma crítica 

comumente feita à União Europeia com regulamentos como: o ‘Registration, 

Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances” (REACH), o 

“Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive” (WEED), e o “Hazardous 

Substances in electrical and electronic equipment “(RoHS); 

(4) Procedimentos excessivamente complicados e prazos dilatados para autorização de 

importação de produtos geneticamente modificados e para permissão de 

comercialização de novos produtos farmacêuticos que violariam o Acordo sobre a 

Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias. 

 

  Portanto, há medidas protecionistas tradicionais que, em tese, poderiam ser 

juridicamente questionadas perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, com base 

no direito já existente, com boas chances de serem condenadas em um julgamento. Não entanto, 

isto não aconteceu. Ou seja, houve protecionismo, mas ele não ocasionou um reflexo na 

jurisprudência da OMC como aconteceu no ciclo de crises de 1995 – 2002. O que teria 

propiciado esta mudança?  

  Nossa hipótese é a de que o perfil jurisprudencial mudou porque – dentre diversos 

fatores que serão discutidos ao longo da tese – muitos países que aplicaram medidas 

protecionistas que poderiam ser facilmente desafiadas perante o sistema de solução de 

controvérsias da OMC simplesmente não foram processados pela existência de um cenário 

conhecido como ‘telhado de vidro’. Esta expressão se refere à representação de um dilema no 

                                                           
é simplesmente o de que estas medidas são – em tese – suscetíveis de serem questionadas quanto à sua 

conformidade com o direito da OMC.  
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qual, ao mesmo tempo em que somos tentados a ‘jogar pedras’ no vizinho, sabemos que temos 

um ‘telhado de vidro’ vulnerável à retaliação do vizinho, se lhe provocarmos. Trata-se de um 

tipo de raciocínio semelhante à noção de ‘sombra sobre o futuro’. O país que se comporta 

‘agressivamente’ com relação a outros – mesmo que tenha justificativas econômicas e 

fundamentos jurídicos – projeta uma sombra sobre o futuro (próximo) que pode influenciar 

decisões sobre como agir quando estes países se encontrarem em uma situação inversa. Se um 

setor do empresariado nacional está tendo problemas por causa de medida protecionista adotada 

pelo governo de outro país, isso sugere que o setor afetado seja no mínimo tão forte e eficiente 

que é capaz de exportar. Por outro lado, se um setor do empresariado nacional somente 

consegue sobreviver à concorrência dos produtos importados graças à intervenção estatal, então 

podemos deduzir que o setor afetado é mais vulnerável à concorrência externa. Se formos 

comparar a importância estratégica de proteger os interesses de cada um destes setores em nossa 

análise hipotética genérica, com a importância de proteger, provavelmente concluiríamos que 

a jogada com o melhor trade-off seria a minimização do risco de ser processado e condenado a 

ter que cessar a medida protecionista necessária para sustentar um setor nacional vulnerável. 

Como um país, que é prejudicado pelo protecionismo de outro, muitas vezes também age de 

forma protecionista, há incentivos para que ele aposte em uma postura de ‘tolerância tática’: 

Não processar, para não ser processado.  

  No ciclo de crises de 2008 a 2014, muitos países membros da OMC se viram em uma 

situação em que estavam simultaneamente (a) adotando medidas protecionistas que 

prejudicavam outros países; e (b) sendo prejudicado pela adoção de medidas protecionistas por 

outros países. Esta situação de vulnerabilidade recíproca na qual uma postura muito 

intransigente pode ser rebatida com o mesmo grau de intransigência não indica forte 

probabilidade de haver muitos litígios. De maneira geral, pode-se dizer que, comparando os 

setores do empresariado nacional que são afetados por governos estrangeiros em mercados no 

estrangeiro para onde exportam e setores do empresariado nacional que afetados pela 

concorrência estrangeiro no próprio mercado nacional, é mais provável que os mais vulneráveis 

sejam aqueles ameaçados no próprio mercado interno. E justamente por serem mais vulneráveis 

e por estarem mais próximos de uma ação protetora governamental efetiva, parece plausível 

crer que o governo nacional penderia mais pela manutenção de uma política doméstica 

protecionista do que pelo combate ao protecionismo praticado pelos outros países. Daí a 

hipótese de que, em alguns casos, países não tenham processado outros devido ao risco de isso 

acabar provocando-os a também litigarem. Assim, a sombra sobre o um futuro próximo pode 

ter desarmado alguns possíveis contenciosos.  



320 

 

  Em outras palavras, as afinidades eletivas entre mercados transnacionais e as networks 

de poder da governança econômica global não propiciaram um grande número de controvérsias 

no período de 2008 a 2014, apesar de ter havido uma crise econômica e um ciclo protecionista 

tradicional que poderia facilmente ser enfrentado jurisdicionalmente na OMC. É interessante 

notar que o ciclo de crises do período de 1995 a 2002 foi marcado por uma sucessão de crises 

nacionais que apesar de terem alcançado o nível de crise internacional380 – foram muito mais 

graves na região onde surgiram do que em outros lugares. O ciclo de crises de 2008 a 2014, por 

sua vez, apesar de ter seu início nos Estados Unidos, propagou-se rapidamente pelo mundo, 

afetando diversos países ao mesmo tempo. Esta diferença de características entre estes dois 

períodos de crises talvez nos ajude a entender porque a vulnerabilidade recíproca foi muito mais 

marcante entre 2008 – 2014, do que entre 1995 – 2002. Considerando que a crise econômica 

internacional de 2008 – 2014 teve um alcance bastante global e simultâneo – ao contrário das 

crises de 1995 – 2002 que afetaram diferentes países em diferentes momentos – o cenário do 

‘telhado de vidro’ nos parece ajudar a explicar uma parte das condições que propiciaram essas 

mudanças no perfil jurisprudencial da OMC.  

  Nossa hipótese é a de que parte das mudanças quantitativas e qualitativas 

experimentadas pela jurisprudência da OMC se deve ao fato de que uma parcela significativa 

do esforço protecionista dos países foi desenvolvida através de medidas ‘neoprotecionistas’ que 

(ainda) não são ilícitas e que, por isso, não poderiam ser captadas pela jurisprudência. As formas 

tradicionais de protecionismo não deixaram de existir ou de ser utilizadas, ainda que agora as 

sejam em menor escala. 

  A estagnação normativa da OMC gera tensões com novas práticas protecionistas, mas, 

o direito já vigente oferece soluções jurídicas para reduzir parte destes problemas. O nó górdio 

do problema pode ser identificado como sendo o mecanismo de ‘Single Undertaking’ 

(empreendimento único), pelo qual só poderá haver a conclusão formal de qualquer acordo – 

dentre tantos que estão sendo negociados – se houver a conclusão formal de todos os acordos 

que estão sendo negociados. Ou seja, a Rodada de Negociações é formatada em um 

empreendimento único pelo qual, ou todos os países membros da OMC concordam com todos 

os acordos, ou não haverá adoção de nenhum novo acordo. Esta fórmula de ‘tudo-ou-nada’ 

dificulta sobremaneira a conclusão da Rodada Doha e a adoção de novos acordos, o que acarreta 

os problemas do neoprotecionismo. Neste contexto, argumentamos que isso pode ser resolvido 

através do mecanismo de desvinculação interna dos componentes da agenda que chamamos de 

                                                           
380 A mídia costumava a se referir ao impacto internacional dessas crises como se fosse a ressaca de uma uma 

bebida típica do país de origem da crise: efeito tequila, efeito cachaça, efeitos vodka, etc. 
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‘Agenda Detachment’. Trata-se de um tipo de solução jurídica contemplada no próprio 

documento que lança a Rodada Doha, pelo qual os países membros da OMC podem decidir 

concluir acordos em certas áreas contempladas pela Agenda de Negociações de Doha, mesmo 

que não tenha havido acordo em todas as outras áreas contempladas pela Agenda – conforme 

exigido pelo Single Undertaking. Agenda Detachment é solução juridicamente possível, 

politicamente desejável, mas diplomaticamente improvável. Há também um modo ad hoc de se 

tentar remediar um problema pontual ligado a práticas economicamente desleais, porém ainda 

não juridicamente ilícitas, devido à estagnação do processo de normatização empreendido pela 

OMC. No jargão da OMC, esta possibilidade é conhecida como ‘anulação de benefícios por 

não-violação de normas’ (‘Non-violation nullification of benefits’). E o direito da OMC admite 

a possibilidade de litigância por não violação (‘Non-Violation Complaints’), conforme 

estabelecido pelo artigo XXIII. 1 (b) do GATT 1947 e pelo artigo 26  do Entendimento sobre 

Solução de Controvérsias da OMC. 

 

6.3 A articulação geopolítica das potências emergentes e as novas networks de governança 

econômica internacional 

 

  O último – e talvez o mais importante – componente da nossa hipótese se relaciona à 

criação, fortalecimento e diversificação de networks de governança econômica global 

propiciadas pela ascensão da importância geopolítica das potências (re)emergentes e pelo 

esforço de coordenação multilateral no combate à crise econômica internacional de 2008 – 

2014. A crise provocou a organização de diversas conferências diplomáticas de diferentes 

formatos e tamanhos; vários compromissos políticos; grupos de monitoramento do 

cumprimento das promessas; grupos de estudos para proposição de políticas públicas nacionais 

e internacionais; redes de cooperação acadêmicas; mesas de negócios entre empresas privadas 

e outros tipos de elos. Nesta conjuntura econômica e diplomática, há tantas questões em jogo, 

que a decisão pontual de processar um país na OMC para proteger os interesses econômicos de 

um setor específico do empresariado nacional arrisca comprometer a realização de objetivos 

muito mais importantes para o país, como um todo, dentro de sua estratégia global. Dentre 

diversas situações concretas que aumentariam o custo político de se mover um processo 

jurisdicional na OMC, podemos citar: (a) A articulação construída em torno do G20; (b) As 

alianças estratégicas entre potências (re)emergentes que se fortalecem e se consolidam em 

estruturas institucionais, como é o caso dos membros do BRICS; (c) As negociações de mega-
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acordos regionais como o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership)  e o Acordo de Parceria Econômica 

Estratégica Trans-Pacífico (Trans-Pacific Partnership); (d) As negociações da Rodada Doha 

na OMC; (e) As redes de solidariedade de natureza política-ideológica ou geográfica-regional; 

(f) a situação de vulnerabilidade recíproca chamada de ‘telhado de vidro’. A soma destas 

articulações teria aproximado ainda mais os países. Em comparação com o período de 1995 – 

2002, as alianças, arranjos, acordos e instituições que foram criados nos últimos anos reduziram 

os incentivos para que um país optasse por resolver um problema comercial através de um 

litígio interestatal na OMC. Portanto, essas novas networks de governança econômica global 

diminuíram, redirecionaram e desencorajaram a solução de conflitos comerciais por meio de 

um processo jurisdicional perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC por 

oferecerem novos espaços de negociação, novos tipos de soluções e novos interesses 

geopolíticos. Este reforço dos laços diplomáticos tem acontecido entre a maioria dos países 

mais articulados, mas teria sido particularmente relevante entre os países do ‘Global South’ e 

teria tido um papel capital quando considerada a nova força das ações coordenadas das 

potências emergentes. Como vimos, os mercados emergentes, especialmente os articulados em 

alianças geopolíticas como os membros do BRICS – apesar da interdependência econômica – 

tendem a não litigar entre si. Assim, nossa hipótese é a de que estas novas dinâmicas 

diplomáticas propiciaram as condições de possibilidade que explicam parte das mudanças 

quantitativas e qualitativas experimentadas no perfil jurisprudencial da OMC 

  Portanto, a última ferramenta analítica que sustenta a nossa hipótese é a ideia de que 

muitas das mudanças no perfil qualitativo e quantitativo da jurisprudência da OMC foram 

condicionados pelos seguintes fatores: (a) O desenvolvimento de outras networks de 

governança econômica internacional – fora da OMC – com variados arranjos e estruturas 

diplomático-institucionais; e (b) O aumento da importância econômica das potências 

emergentes, aliada a sua capacidade de articulação geopolítica, especialmente após a crise de 

2008. Estes fatores alteram as condicionantes das forças de coesão, mudando as possibilidades 

de coerção; o valor da crença em ideias e identidades compartilhadas; e os componentes dos 

cálculos da relação de custo e benefício de um Estado processar outro Estado perante o sistema 

jurisdicional da OMC para resolver um conflito comercial em comparação com a utilização de 

outras networks de governança econômica internacional.   

  O mecanismo de solução de controvérsias da OMC é uma das engrenagens da 

governança econômica global. É claro que ele ainda é muito importante, mas ele hoje convive 

com outras networks de governança que antes, ou não existiam, ou não eram tão efetivas. 
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Apesar de a crise econômica muitas vezes instaurar um clima de ‘cada-um-por-si e salve-se 

quem puder’ e isso provocar reações individualistas aparentemente irresistíveis, pode-se dizer 

que há uma percepção geral de que é melhor para os países tentar enfrentar a crise através de 

um esforço conjunto coordenado. Esta expectativa, de que a cooperação multilateral seria o 

mais seguro caminho para sairmos da crise, desincentiva uma postura intolerantemente litigiosa 

na OMC. Há tantas questões sendo simultaneamente negociadas na arena internacional, que a 

decisão de mover um litígio internacional para defender os interesses de um setor específico do 

empresariado nacional pode aumentar demais os riscos e custos de transação de outras 

articulações nas quais o Estado possa ter interesses mais gerais. Por exemplo, ainda que haja 

razões jurídicas e econômicas concretas pelas quais o Brasil poderia acionar a Argentina na 

OMC, há interesses geopolíticos que parecem se sobrepor à tentação de um processo. Na mesma 

linha de raciocínio, podemos observar, por exemplo, que os países membros do BRICS não se 

enfrentam apesar da enorme interdependência econômica e da efetiva ocorrência de práticas 

protecionistas. Por outro lado, o número de conflitos entre Estados Unidos e China é 

absolutamente desproporcional em comparação com o relacionamento que eles têm com os 

demais países. Ou seja, parece que a inconsistência na correlação: interdependência + 

protecionismo ↔ nível de litigiosidade quando se compara as controvérsias entre os países do 

BRICS e as controvérsias entre G7 e BRICS sugere que haveria um componente geopolítico 

que explicaria o que o direito e a economia, por si, não explicam.  

  Esta última parte da nossa hipótese se relaciona ao fato de que, no período 2008 – 2014, 

alianças e arranjos diplomáticos – institucionalizados ou não – que são, de certa maneira, 

diferentes daquelas que haviam no período 1995 – 2000 e que geram agora menos incentivos 

para uma solução jurisdicional de controvérsias comerciais do que no passado. A articulação 

construída em torno do G20; a solidariedade regional realçada pelos blocos de integração, como 

no caso do Mercosul; as alianças estratégicas entre potências (re)emergentes que se fortalecem 

e se consolidam em estruturas institucionais, como é o caso dos membros do BRICS, dentre 

outros entendimentos diplomáticos. A crise de 2008 – 2014 propiciou diversas conferências 

diplomáticas de diferentes formatos e tamanhos; vários compromissos políticos; grupos de 

monitoramento do cumprimento das promessas; grupos de estudos para proposição de políticas 

públicas nacionais e internacionais; redes de cooperação acadêmicas; mesas de negócios entre 

empresas privadas e outros tipos de elos. A soma destas articulações teria aproximado ainda 

mais os países reforçando laços de solidariedade, compreensão e tolerância. O convívio dos 

governos nas diversas networks de governança econômica global aumenta os custos de 
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transação para se iniciar um contencioso jurisdicional contra uma ‘nação amiga’ que é parceira 

em tantas outras frentes de trabalho em rede.  

  Este reforço dos laços diplomáticos teria sido particularmente relevante entre os países 

em desenvolvimento e teria tido um papel capital quando considerada a nova força das ações 

coordenadas das potências (re)emergentes. Este fator estaria no centro das hipóteses que tentam 

explicar as mudanças no padrão da jurisprudência da OMC. O aumento da proporção dos países 

em desenvolvimento no polo passivo dos contenciosos seria diretamente influenciado pelo 

aumento da importância econômica dos países em desenvolvimento, especialmente dos 

chamados mercados emergentes – com o destaque óbvio da China – em relação aos países 

desenvolvidos na economia mundial. 

 

6.3.1 Entendendo a noção de ‘potências (re)emergentes’ 

 

Imagem 18 – Mapa-múndi de Nicolas Desliens (1567) 

 
Fonte: DESLIENS, 2016. 

 

  Ao longo do período de 1995 a 2014, aconteceram rearranjos em articulações 

geopolíticas nas networks de poder da governança econômica global que propiciaram mudanças 

no perfil jurisprudencial da OMC. Os rearranjos que consideramos mais relevantes em nossa 

hipótese foram os relacionados ao crescimento da importância econômica e o fortalecimento 

das articulações entre um grupo heterogêneo de países que chamamos de potências 

(re)emergentes. Este termo se relaciona ao grande debate acadêmico na Teoria das Relações 
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Internacionais sobre ‘potências médias’, ‘potências emergentes’, ‘potências regionais’, 

‘semiperiferia’, ‘autonomia’ etc.  

  Esta linha de pensamento se distancia do entendimento do cenário internacional, como 

sendo determinado pelo estado de anarquia – tão popular na Teoria das Relações Internacionais 

– e se pauta pela percepção de que a assimetria de poder entre os Estados propiciou a 

estruturação de relações de hierarquia entre eles que influenciam a maneira como os Estados se 

comportam na arena internacional. Ou seja, a assimetria de poder teria possibilitado o 

estabelecimento de certos tipos de ‘ordens’ construídas a partir de combinações de elementos 

militares, econômicos, jurídicos, culturais, dentre outros, pelos quais as grandes potências 

teriam o poder de impor padrões de comportamento a países mais fracos. A noção de hierarquia 

aqui não é baseada em critérios jurídicos, pois isto seria incompatível com a noção de soberania, 

que não admitiria uma subordinação formal de um Estado a qualquer entidade que se pretenda 

superior. Tratam-se de tipos de hierarquia de facto, e não de jure que – apesar de serem 

informais, incipientes e menos estruturadas que o ‘Leviatã’ do Estado-nação moderno – são, na 

prática, capazes de estabelecer um tipo de ordem em determinados campos de relacionamento 

na sociedade internacional.381 

  Nesta perspectiva, torna-se importante ser capaz de ‘medir o nível de poder’ para que 

possamos classificá-lo em um quadro analítico. Este tipo de abordagem geralmente identifica 

pelo menos dois níveis de classificação de países pela magnitude de suas potencialidades: 

grandes potências e pequenas potências. Todavia, este sistema binário rapidamente se mostra 

insatisfatório em ambos os níveis. Por exemplo: Estados Unidos e França são ambas grandes 

potências. Entretanto, o poder dos Estados Unidos é tão maior do que o da França que faria 

mais sentido diferenciá-los respectivamente em superpotência – ou até hiperpotência – e grande 

potência. No mesmo sentido, Belize e Brasil são tão diferentes que não deveriam estar na 

mesma categoria. Percebeu-se, assim, a necessidade de criar subdivisões para acomodar um 

grande número de países que, por exclusão, não pertenceriam propriamente nem ao seleto grupo 

das grandes potências, nem tampouco à grande massa das pequenas potências. Há um conjunto 

heterogêneo de países que poderiam ser considerados ‘potências médias’ e muitos acadêmicos 

e diplomatas se dedicaram a entender melhor esta categoria.  

  Inúmeros autores contribuíram para o desenvolvimento de um vasto acervo conceitual, 

com diversos sistemas de classificação e diferentes critérios de medição e comparação de poder 

entre os países, além das mais variadas aplicações em análises geopolíticas para este tipo 

                                                           
381 Sobre esta discussão sobre hierarquia e anarquia vejam, dentre outros, o artigo de David Lake (2004): 

“Hierarchy in International Relations: Authority, Sovereignty, and the New Structure of World Politics”.  
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pensamento tanto no tocante às potências médias, quanto, mais especificamente, as potências 

médias emergentes, que mais nos interessam.382 Portanto, dependendo do referencial teórico 

adotado, teremos diferentes jogos de linguagem que explicam estes padrões de relações 

internacionais através de diferentes tipos de palavras e até, por que não dizer, de diferentes tipos 

de gramáticas: ‘rule-makers’/’rule-takers’; ‘System-determining’ states’/’system-influencing 

states’/’system-affecting states’/’Ineffectual states’; centro/periferia; metrópole/satélite; 

dominação/subordinação; dominância/primazia/hegemonia; primazia/autonomia/dependência; 

posição intermediária; aspirante à grande potência (‘would-be great powers’); e assim por 

diante.383 

  Dentre as diferentes abordagens acadêmicas a esta temática das potências médias, a mais 

simplista parece ser o chamado ‘modelo hierárquico’ que consistiria, basicamente, em mensurar 

o poder dos países de acordo com um determinado conjunto de critérios e agrupá-los em três 

grupos de acordo com o nível dos indicadores em potências pequenas, médias e grandes. 

(CHAPNICK, 1999, p. 78). Esta abordagem quantitativa nos priva da chance de aproveitarmos 

melhor o potencial informacional que esta forma de diferenciação de fato tem e não nos oferece 

qualquer ferramenta analítica que nos permitisse investigar as características e condições das 

relações entre países pertencentes aos diferentes níveis de poder. Esta abordagem é pouco fértil 

e não nos ajuda a entender as mudanças no padrão jurisprudencial da OMC.  

  Mas, afinal, além do tamanho relativo, o que caracterizaria um país como uma potência 

média? Robert Cox chamou a atenção para o fato de que a potência média não está apenas na 

posição intermediária no ranking de capacidades materiais, mas também na posição 

intermediária entre as partes antagonistas em um conflito.  

                                                           
382 Alice H. Amsden (2004) provocou várias reflexões com o seu instigante “A ascensão do ‘resto’: os desafios ao 

ocidente de economias com industrialização tardia”. Andrew Hurrell (2006) questionou quê espaço diplomático 

ainda haveria para os “Would-Be Great Powers”. Parag Khanna (2008) analisou a importância que o que ele chama 

de “segundo mundo” tem e terá para as grandes potências, para a governança global e para a globalização. Amrita 

Narlikar (2010) estudou como países se tornam potências emergentes e como elas podem ser administradas. 

Stewart Patrick (2010) avaliou a dificuldade de integrar potências emergentes na divisão dos custos da governança 

global (“Irresponsible Stakeholders?”) Janis Van Der Westhuizen (2012) discutiu as reivindicações das potências 

emergentes sobre desigualdade e redistribuição de poder. Philip Nel, Dirk Nabers e Melanie Hanif (2012) 

analisaram o papel das potências regionais (emergentes) na redução das desigualdades econômicas e políticas entre 

os países. Nick Buxton e Nicola Bullard (2014) editaram uma coletânea de análises individualizadas sobre as 

principais potências emergentes e problematizaram a questão de saber se este fenômeno poderia ser visto como a 

ascensão geopolítica do “Global South” ou como uma mera reconfiguração de do poder das elites. Matthew D. 

Stephen (2012) relacionou as potências emergentes à atuação nas organizações internacionais. Muitos outros 

autores também escreveram sobre o tema como Marco Vieira (2012), Pu Xiaoyu (2012), Kevin Gray e Craig 

Murphy (2013) e Fahimul Quadir (2013). 
383 “The states under considerations [Brasil, Índia e África do Sul] have been categorized as intermediate states 

(Ubiraci Sen‐ nes, 2000; Sitaraman, 2000; Hurrell, 2000; Soares de Lima and Hirst, 2006), ‘would‐be great 

powers’ (Hurrell, 2006), and middle powers (Bischoff, 2003; Schoeman 2003; Ryerson and Dewitt, 2006) in order 

to capture their emerging status at the global level.” (FLEMES, 2007, p.8) 
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Uma habilidade para tomar certa distância do envolvimento direto nos principais 

conflitos, um grau suficiente de autonomia em relação às maiores potências, um 

compromisso com a ordem e a segurança nas relações interestatais e com a facilitação 

de mudanças ordenadamente no sistema mundo são os elementos críticos para o 

preenchimento do papel de potência média. Com o perdão de Pirandello, nós podemos 

dizer que a potência média é um papel em busca de um ator. (COX, 1996, p. 244, 

tradução nossa).384 

 

  É interessante notar que aqui parece haver uma inversão analítica. Ao invés de explicar 

quais são as características que as potências médias detêm (descrição positiva), Cox estabeleceu 

quais são as características que o país deve ter (prescrição normativa) para poder desempenhar 

o ‘papel’ (‘role’) de uma potência média. Em uma bem-humorada reflexão sobre esta inversão, 

o próprio Cox faz referência ao dramaturgo italiano Luigi Piradello, autor do clássico “Seis 

Personagens à Procura de um Autor”, ao concluir que o papel das potências médias no cenário 

internacional é um ‘papel em busca de um ator’. Vemos aqui, portanto, um outro tipo de 

abordagem que é conhecido como ‘modelo comportamental’ (“Behavioural model”). Trata-se 

de um esforço teórico para construir o que seria o perfil comportamental de uma potência média 

para analisar as relações internacionais a partir de uma comparação da atuação dos países a este 

tipo ideal.  

  Diferentes autores elencam diferentes características. (CHAPNICK, 1999, pp.75-76).385 

Mesmo assim, podemos dizer que, em geral, o modelo comportamental, muito influenciado por 

“Relocating Middle Powers” de Cooper, Higgot e Nossal (1993), prevê, para uma potência 

média, as características descritas a seguir, sem qualquer ordem de importância:  

(a) Tendência de buscar soluções multilaterais para problemas internacionais assim como para 

a promoção de interesses nacionais, luta por processos de tomada de decisões consensuais ou, 

pelo menos, mais representativas; 

                                                           
384 “An ability to take certain distance from direct involvement in major conflicts, a sufficient degree of autonomy  

in relation to major powers, a commitment to orderliness and security in inter-state relations and to facilitating 

of orderly change in the world system are the critical elements for fulfilment of the middle-power role. With 

apologies to Pirandello, we can say that the middle power is a role in search of an actor.” (COX, 1996, p. 244). 
385 “The behavioural model also identifies middle powers by their expressed desire for greater international status. 

Bernard Wood has characterized middle powers as regional leaders, conflict managers, multilateral moral powers 

and status seekers (1988:19-20). Cranford Pratt has explained the middle power tendency to act multilaterally as 

a strategy to promote national interests (1990:151). Glazebrook classified middle powers by “their opposition to 

great power control” (1947:308). Cooper calls this behavioural approach progressive, praising the recasting of 

the middle power concept “from an emphasis on generic criteria based on normative qualities and quantitative 

attributes to a more contoured mode of analysis based on a distinctive ‘mode of statecraft’” (1993:21). He defines 

“statecraft” as threefold: building coalitions and promoting cooperation, providing entrepreneurial leadership, 

and acting as catalyst and facilitator (1993:9). Cooper is only able to be so specific because he defines this 

statecraft through actions of states that he already considers to be middle powers. […]The behavioural model 

cannot define middle powers objectively because its list of middle power behavioural characteristics is neither the 

same across the literature, nor tangibly measurable. In fact, the list often appears to be based on the characteristics 

of states that behavioural scholars have already assumed to be middle powers” (CHAPNICK, 1999, p.76). 
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(b) Tendência de aceitar posições conciliatórias em conflitos internacionais nos quais são partes 

e uma postura construtiva e facilitadora na promoção de soluções para controvérsias alheias; 

(c) Tendência de pautar sua atuação diplomática de acordo com os mais elevados critérios de 

cidadania global (“international/global citizenship’) 

(d) Tendência ao internacionalismo, política externa de fortalecimento das instâncias de 

governança internacional, construindo coalizões e promovendo a cooperação; dentre outras. 

(e) Tendência à liderança regional e oposição ao abuso de poder por parte das grandes potências;  

(f) Tendência à especialização em certos nichos de atuação diplomática (“niche diplomacy”) 

evitando entrar em graves questões de segurança internacional e temas hard-core da “high 

politics’ e concentrando sua força em determinados temas da segunda e terceira agenda 

(economia, meio ambiente, direitos humanos, etc.), setores nos quais se tornam lideranças 

empreendedoras e referências técnicas em escala mundial.  

  Outro traço também bastante mencionado seria o ‘desejo explícito’ que as potências 

médias teriam de melhorar seu status internacional (‘status seekers’). Ainda que as potências 

médias tenham uma amplitude potencial maior de ascensão, se comparada às grandes e às 

pequenas, isso não nos parece uma característica distintiva das potências médias, uma vez que 

o mesmo tipo de intuição que nos leva a acreditar que esta premissa seja plausível, também nos 

levaria a pensar o mesmo tanto das pequenas, quanto das grandes potências. Esta ideia parece 

mais uma desculpa leviana para se fazer uma crítica oculta, como se a potência média fosse 

algum tipo de ‘nouveau riche’ se aventurando num alpinismo social. Todo país – seja ele 

pequeno, médio ou grande – ‘deseja’ ter um maior status internacional e usa o poder que tem 

para obter isso sempre que possível. Por isso, entendemos que este não poderia ser considerado 

um traço distintivo apenas das potências médias.  

  De qualquer maneira, o modelo comportamental de análise das potências médias 

promoveu avanços no esforço de compreensão de qual seria o seu ‘papel’ no cenário das 

relações internacionais. Todavia, esta abordagem não é imune a uma crítica epistemológica: 

com base em que fundamentos, estes autores afirmaram que as potências médias têm (ou 

deveriam ter) estas determinadas características, e não outras? O processo cognitivo criado aqui 

parece seguir o seguinte roteiro: (1°) Análise das características dos países que os acadêmicos 

ou diplomatas entendem serem potências médias; (2°) Identificação das características que 

parecem ser mais importantes, que mais se repetem entre os países e que parecem ter maior 

potencial diferenciador das demais categorias; (3°) Aplicação deste tipo ideal no estudo dos 

países para verificar se, e em que medida, eles se enquadram destas categorias. Em uma síntese 

propositalmente tautológica, poderíamos dizer que, por esta perspectiva, uma potência média 
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seria um país que se comporta como uma potência média (!?). Assim, o modelo comportamental 

ajuda, mas ainda não satisfaz a exigência de um referencial teórico mais sofisticado para 

entendermos como uma articulação de potências médias emergentes poderia influenciar 

mudanças no perfil jurisprudencial da OMC.  

  Há que se notar que, tanto o modelo hierárquico, quanto o comportamental tratam a 

questão do poder como se fosse uma constante independentemente do tipo de relacionamento 

ou em que contexto esse poder é exercido. É perfeitamente possível termos um país que seja 

considerado simultaneamente: como uma potência média na seara econômica e como potência 

pequena no campo militar; como um gigante no setor energético e como um anão na questão 

ambiental; como liderança na promoção de direitos humanos e como um liderado no combate 

ao terrorismo, e assim por diante. Neste sentido, o chamado ‘modelo funcional’ (‘Functional 

Model’) contempla a questão do poder, não enquanto uma escala unitária e uniforme em todo 

e qualquer contexto, e sim enquanto algo que projeta efeitos diferentes em diferentes contextos. 

|O fato de o Paquistão possuir armas nucleares dá ao país grande poder militar, mas isso não o 

garante, por exemplo, um bom acordo comercial. Assim, a abordagem do modelo funcional 

entende que há países que são capazes de exercer influência em determinadas áreas, em certas 

circunstâncias, de maneira diferenciada tanto das grandes potências, quanto das pequenas. As 

grandes potências exerceriam influência independentemente da área ou das circunstâncias. As 

pequenas potências seriam incapazes de exercer real influência em qualquer contexto. E as 

potências médias seriam aquelas capazes de exercer influência em determinados contextos.  

  A ideia é simpática é contribuiu para melhorar a nossa capacidade de compreensão da 

atuação das potências médias no cenário internacional. Todavia, ela não é imune a uma crítica 

metodológica. Como trabalhar com uma noção tão subjetivamente fluída e mutável de poder? 

Como comparar o poder em contextos distintos sem alguma fórmula que nos permita lidar com 

o problema da incomensurabilidade? A ideia de que o status de uma potência média deveria ser 

pensado em termos relativos em cada contexto talvez seja mais precisa do que pensar o poder 

em termos absolutos e imutáveis em todos os contextos. Entretanto, isso não significa que este 

tipo de abordagem tenha nos legado uma matriz teórica-metodológica suficientemente precisa 

para que possamos trabalhar com ela. (CHAPNICK, 1999, p. 74) 

  Além destes tipos de abordagens que trabalham com esta terminologia de potências 

grandes/médias/pequenas, há, também, outros autores que teorizam sobre relações 

internacionais reconhecendo a existência e a importância do que se chama de potências médias, 

mesmo que suas análises não tenham utilizado este tipo de nomenclatura.  
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  Hélio Jaguaribe, por exemplo, trabalhou com a noção de ‘níveis de autodeterminação’. 

Para ele, a estratificação internacional havia resultado em quatro níveis decrescentes de 

capacidade de autodeterminação:  

  (1º) Primazia Geral–O caso dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial;  

  (2º) Primazia Regional – O caso da União Soviética sobre a Europa Oriental ou da China 

sobre o sudeste asiático;  

  (3°) Autonomia – Categoria que incorporaria as potências médias europeias, Canadá, 

Austrália e Japão;386 e  

  (4°) Dependência – O conjunto dos países com o nível mais baixo de 

autodeterminação.387  

  Nesta sistemática de classificação, nosso maior interesse estaria em entender quais 

fatores determinariam o que Jaguaribe chama de ‘autonomia’ e como ele subdividiria esta 

categoria:  

 

O terceiro nível de estratificação mundial contemporâneo é o da autonomia. A 

condição de autonomia, sem assegurar a inexpugnabilidade do próprio território, se 

caracteriza pelo fato de que os titulares dispõem de meios de impor severas 

penalidades materiais e morais, a um eventual agressor. Dispõem ainda de uma 

margem bastante ampla de autodeterminação na condução de suas questões nacionais 

e de uma apreciável capacidade de atuação internacional independente. Neste nível se 

situam os países da Europa Ocidental, especialmente os que pertencem à Comunidade 

Europeia, como também Japão e China [...] Ao longo da presente década, alguns 

eventos mais recentes estão diferenciando, no plano da autonomia, uma ‘autonomia 

regional’ de uma “autonomia setorial”. A autonomia regional é uma forma de 

autonomia que permanece restrita a uma determinada região e que ainda não adquiriu 

uma vigência mundial. Exemplos seriam o Irã no Oriente Médio e o Brasil, na 

América do Sul. A autonomia setorial é a que se exerce no plano econômico em 

virtude de determinadas vantagens comparativas, como a Arábia Saudita no que se 

refere ao petróleo. (JAGUARIBE, 1979, p. 93, tradução nossa).388 

                                                           
386 “Por eso mismo, es en el ámbito del imperio americano donde se definen más claramente los diversos niveles 

de estratificación internacional y sus respectivos matices. Allí ocupan el plano de autonomía las potencias medias 

europeas, Canadá, Australia y Japón, y el plano de autonomía regional lo ocupan países como Irán y Brasil·. Los 

países de la OPLP gozan de una autonomía sectorial y los demás países se encuentran en una relación de 

dependencia que no les es impuesta en forma coercitiva, sino que es asumida por las elites locales a cambio de 

diversas ventajas de clase. (JAGUARIBE, 1979, pp. 94-95). 
387 “La estratificación internacional resultante del nuevo sistema interimperial caracterizado par 1a 

diferenciación de cuatro niveles con decreciente capacidad de autodeterminación. El nivel más alto corresponde 

a la primacía general. El nivel que sigue inmediatamente corresponde a la primada regional. A continuación está 

el nivel de autonomía. El nivel más bajo es el de la dependencia.” (JAGUARIBE, 1979, pp. 91-92). 
388 “El tercer nivel de estratificación mundial contemporáneo es el de autonomía. La condición de autonomía, sin 

asegurar la inexpugnabilidad del territorio propio, se caracteriza por el hecho de que los titulares disponen de 

medios para imponer severas penalidades materiales y morales, a un eventual agresor. Disponen además de un 

margen bastante amplio de autodeterminación na conducción de sus negocios internos y de una apreciable 

capacidad de actuación internacional independiente. En ese nivel se sitúan los países de Europa Occidental, 

especialmente los que pertenecen a la Comunidad Europea, como también Japón y China; esta última el período 

que precedió a su acceso a la condición de primacía regional […] En el curso de la presente década, algunos 

eventos más recientes están diferenciando, en el plano de la autonomía, una “autonomía general” (sic) de una 

“autonomía sectorial”. La autonomía regional es una forma de autonomía que permanece restringida a una 
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 Immanuel Wallerstein também não trabalhou diretamente com uma terminologia 

relacionada a uma medida de tamanho, mas ele também ofereceu uma contribuição importante 

para este debate ao discutir as relações internacionais – especialmente no tocante à economia – 

em termos de ‘centro’ e ‘periferia’ e, entre eles, a ‘semiperiferia’389. É claro que a teorização 

sobre a semiperiferia não poderia se limitar apenas à questão da localização dos países em uma 

estrutura hierárquica internacional.390 A semiperiferia é aqui pensada como um fator de 

dinamização das relações internacionais. Os países da semiperiferia teriam grande importância 

nas teorias dos sistemas-mundo.  

 

Os conceitos inter-relacionados de centro e periferia são fundamentais para a 

abordagem das teorias dos sistemas-mundo sobre o capitalismo global e são aplicadas 

em grande medida como na teoria da dependência, sendo que a maior diferença é que 

o foco das teorias dos sistemas-mundo é no sistema mundial como um todo e não na 

periferia subdesenvolvida. O termo semi-periferia se origina de uma simples 

observação empírica de que há países que – por medidas padrões como o PIB per 

capita – situam-se entre o centro desenvolvido e a periferia subdesenvolvida. Todavia, 

o termo foi então investido de considerável significância analítica nas dinâmicas das 

relações entre centro e periferia. Para começar, a contínua existência de uma faixa de 

países que não pertencem nem ao centro, nem à periferia, por si só mina a proposição 

central de que o sistema mundo contém poderosas forças polarizantes: por que os 

países intermediários não foram nem atraídos para o centro, nem empurrado na 

periferia. (RADICE, 2009, p. 141, tradução nossa).391 

 

                                                           
determinada región y que aún no ha adquirido una vigencia mundial. Ejemplos de ese caso son Irán, en el Medio 

Oriente y Brasil, en América del Sur. La autonomía sectorial es la que se ejerce en el plano económico en virtud 

de determinadas ventajas comparativas, como Arabia Saudita en lo relativo a lo petróleo.” (JAGUARIBE, 1979, 

p. 93). 
389 “There is therefore a geographical consequence of the core-peripheral relationship. Core-like processes tend 

to group themselves in a few states and to constitute the bulk of the production activity in such states. Peripheral 

processes tend to be scattered among a large number of states and to constitute the bulk of the production activity 

in these states. Thus, for shorthand purposes we can talk of core states and peripheral states, so long as we 

remember that we are really talking of a relationship between production processes. Some states have a near even 

mix of core-like and peripheral products. We may call them semi peripheral states.” (WALLERSTEIN, 2004, p. 

28). 
390 “Nevertheless, if we are merely to define the semi-periphery as a state that rests between advanced industrial 

states and underdeveloped state, then we equally should expand beyond its association with world-systems 

research. […]Classical semi-peripheral states have generally included states within Latin America, East Asia and 

post Communist or ‘post-authoritarian’ states such as Russia, Central Asia and South America (Arrighi and 

Drangel, 1986).” (WORTH, 2010, p. 10). 
391 “The relational concepts of core and periphery are fundamental to WST’s take on global capitalism, and are 

deployed much as in dependency theory, the main difference being that WST’s focus is on the world system as a 

whole rather than the underdeveloped periphery. The term semi-periphery originates simply as an empirical 

observation, that there are countries which by standard measures such as GDP per capita fall between the 

advanced core and the underdeveloped periphery.3 However, the term was then invested with considerable 

analytical significance in the dynamics of core-periphery relations. To begin with, the continued existence of an 

intermediate range of countries that belonged neither to the core nor to the periphery in itself undermined the 

central proposition that the world-system contained strongly polarising forces: why did intermediate countries not 

get either drawn into the core, or pushed out to the periphery?” (RADICE, 2009, p. 141). 
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  Wallerstein desenvolveu uma argumentação muito charmosa sobre as consequências de 

certos processos de internacionalização econômica sobre as dinâmicas geopolíticas.392 Ele 

analisou as relações econômicas internacionais e percebeu que haveria dois polos extremos 

entre centro e periferia, cada um com características próprias. Entretanto, quando empresas do 

centro realocam atividades de produção para países da periferia, elas impulsionam estes países 

a se distanciarem do bloco dos Estados da periferia para se aproximarem – apesar de não 

alcançarem o centro. Daí a ideia de ‘semiperiferia’.  

 

Há, portanto, uma consequência geográfica da relação centro-periferia. Processos 

típicos do centro tendem a se agrupar em poucos Estados e a constituir o núcleo-duro 

da atividade produtiva em tais Estados. Processos típicos da periferia tendem a ser 

espalhados dentre um grande número de Estados e a constituir o núcleo-duro da 

atividade produtiva nestes Estados. Portanto, para simplificar, podemos falar de 

Estados centrais e Estados periféricos, contanto que nos lembremos de que na verdade 

estamos falando de uma relação entre processos de produção. Alguns Estados 

apresentam uma mistura equilibrada entre produtos típicos do centro e produtos 

típicos da periferia. Podemos chamá-los de Estados da semiperiferia. 

(WALLERSTEIN, 2004, p. 28, tradução nossa).393 

 

  Esta noção de que certos países da periferia poderiam se desenvolver a partir de certos 

tipos de relação com países do centro já havia sido problematizada de forma mais profunda e 

menos otimista pelos teóricos das Teorias da Dependência. (BORÓN, 2008). Apesar de fazer 

uma análise bastante original, Em: ‘Capitalismo y subdesarrollo en América Latina”, André 

Gunder Frank (1965) fez referências aos fundamentos do marxismo-leninismo394 ao analisar as 

                                                           
392 “But as in the competition between large firms, the competition between strong states is tempered by a 

contradiction. While each is against the other in a sort of putative zero-sum game, they have a common interest in 

holding together the interstate system, and the modern worldsystem as a whole. So the actors are pushed 

simultaneously in opposite directions: toward an anarchic interstate system and toward a coherent and orderly 

interstate system. The result, as might be expected, is structures that are normally in between the two types. In this 

contradictory struggle, we should not neglect the special role of the semiperipheral states. These states, of 

intermediate strength, spend their energy running very fast in order at the very least to stay in their intermediate 

place, but hoping as well that they may rise on the ladder. They use state power in the internal and interstate arena 

quite consciously to raise the status of their state as a producer, as an accumulator of capital, and as a military 

force. Their choice is ultimately quite simple: either they will succeed in moving up the hierarchical ladder (or at 

least staying put) or they will be pushed down. They must choose their alliances and their economic opportunities 

carefully and swiftly. For semi peripheral states are primarily in competition with each other.” (WALLERSTEIN, 

2004, p. 56-57). 
393 “There is therefore a geographical consequence of the core-peripheral relationship. Core-like processes tend 

to group themselves in a few states and to constitute the bulk of the production activity in such states. Peripheral 

processes tend to be scattered among a large number of states and to constitute the bulk of the production activity 

in these states. Thus, for shorthand purposes we can talk of core states and peripheral states, so long as we 

remember that we are really talking of a relationship between production processes. Some states have a near even 

mix of core-like and peripheral products. We may call them semi peripheral states.” (WALLERSTEIN, 2004, p. 

28). 
394 Frank faz referência ao “Principi elementari del marxismo” de Kuusinen,  Arbatov, Beliakov et al. (1965)  
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consequências da contradição capitalista ‘metrópole-satélite’ no tocante à questão do 

desenvolvimento e subdesenvolvimento:  

 

Assim, a metrópole expropria o excedente econômico de seus satélites e os apropria 

para seu próprio desenvolvimento econômico. Os satélites se mantém como 

subdesenvolvidos por falta de acesso ao seu próprio excedente e como consequência 

da polarização e das contradições exploradoras que a metrópole introduz e mantém na 

estrutura econômica do interior do satélite. A combinação destas contradições, uma 

vez firmemente implantas, reforça os processos de desenvolvimento na metrópole 

cada vez mais dominante e os de subdesenvolvimento nos cada vez mais dependentes 

satélites até que se resolvam mediante o abandono do capitalismo por uma ou ambas 

as partes interdependentes. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são os dois 

lados da mesma moeda. [...] Não obstante, o desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento representam o mesmo, porque são produzidos por uma só 

estrutura econômica e um processo capitalista dialeticamente contraditórios. 

(FRANK, 1965, p. 16, tradução nossa).395 

 

  Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto também perceberam que o 

‘desenvolvimento’ associado ao capital estrangeiro causaria uma determinada forma de 

dependência e acarretaria certo tipo de subdesenvolvimento. Mas, além disso, a abordagem 

feita em “Dependencia y desarrollo en América Latina” ressalta um pouco particularmente 

importante para a nossa discussão sobre potência médias emergentes. Cardoso e Faletto indicam 

a existência de diferentes formas de subdesenvolvimento. A que nos interessa ocorre quando 

há uma ‘situação de desenvolvimento’396na qual temos países periféricos, industrializados397 e 

dependentes: 

                                                           
395 “Así pues, la metrópoli expropia el excedente económico de sus satélites y se lo apropia para su propio 

desarrollo económico. Los satélites se mantienen como subdesarrollados por falta de acceso a su propio excedente 

y como consecuencia de la polarización y de las contradicciones explotadoras que la metrópoli introduce y 

mantiene en la estructura económica interior del satélite. La combinación de estas contradicciones, una vez 

firmemente implantadas, refuerza los procesos de desarrollo en la cada vez más dominante metrópoli, y los de 

subdesarrollo en los cada vez más dependientes satélites, hasta que se resuelven mediante el abandono del 

capitalismo por una o ambas partes interdependientes. El desarrollo y el subdesarrollo económico son las caras 

opuestas de la misma moneda. […] No obstante, desarrollo y subdesarrollo representan lo mismo, porque son 

producidos por una sola estructura económica y un proceso capitalista dialécticamente contradictorios. ” 

(FRANK, 1965, p. 16). 
396 “Pero sucedió que, por el contrario y como consecuencia de la peculiar situación sociopolítica ya descrita se 

optase por una pauta de desarrollo asentada sobre las crecientes inversiones extranjeras en el sector industrial. 

Cuando se perfila una “situación de desarrollo” de esas características, otra vez vuelven a plantearse relaciones 

específicas entre el crecimiento interno y la vinculación externa. Aun, sin entrar en mayores. consideraciones 

sobre el tipo de dependencia impuesta por el financiamiento externo, caracterizado, como es sabido, por un 

endeudamiento creciente, principalmente de corto plazo, es posible anotar algunos rasgos que hacen que en esa 

situación la dependencia adquiera -bajo el predominio del capitalismo industrial monopolista- un significado 

distinto de la que caracterizó las anteriores situaciones fundamentales de subdesarrollo. ” (CARDOSO & 

FALETTO, 1977, p. 58). 
397 “Al tratar de integrarse en la era de producción industrial relativamente moderna mediante la transferencia 

de capitales externos, y, con ellos, de la técnica y de la organización productiva modernas, algunos países de la 

región han alcanzado, en grados distintos, la intensificación del proceso de industrialización pero con 

consecuencias evidentemente restrictivas en cuanto a la autonomía del sistema económico nacional y de las 

decisiones de políticas de desarrollo.” (CARDOSO & FALETTO, 1977, p. 59). 
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A partir desta situação poderia supor-se que existe simultaneamente desenvolvimento 

e autonomia; porém, ainda que seja certo que a dependência que subsiste é de outra 

índole ou tem um novo caráter, este tipo de desenvolvimento segue supondo 

heteronomia e desenvolvimento parcial, de onde é legítimo falar de países periféricos, 

industrializados e dependentes. [...] No entanto, em dois sentidos se mantém as 

características de heteronomia: o desenvolvimento do setor industrial continua 

dependendo da ‘capacidade de importação’ de bens de capital e matérias primas 

complementares para o novo tipo de diferenciação do sistema produtivo (o que leva a 

laços apertados de dependência financeira), e ainda, esta forma de desenvolvimento 

supõe a internacionalização das condições do mercado interno. (CARDOSO & 

FALETTO, 1977, p. 59, tradução nossa).398 

 

  Portanto, Cardoso e Faletto sustentaram que os países periféricos industrializados 

podem experimentar uma situação de desenvolvimento (crescimento) econômico ao se 

integrarem às cadeias do capitalismo internacional. Mesmo assim, a relação entre os periféricos 

industrializados e os países do centro ainda é explicada como um tipo de relação de 

‘dependência’:  

 

O conceito de dependência segue sendo básico para caracterizar a estrutura desta nova 

situação de desenvolvimento, e, portanto, a política continua sendo o meio pelo qual 

se possibilita a determinação econômica. Por outro lado, como veremos mais adiante, 

o problema da crise interna trará como consequências imediata o reforço dos vínculos 

especificamente políticos nas relações entre o centro e a periferia, como uma 

condicionante das alternativas de desenvolvimento. As transformações a que 

aludimos se expressam mediante uma reorientação na luta dos interesses internos e a 

redefinição da vinculação centro-periferia. (CARDOSO & FALETTO, 1977, p. 52, 

tradução nossa).399 

 

  Cardoso e Faletto usam a terminologia centro-periferia e reconhecem que, dentre os 

países da periferia, há aqueles que – ao se articularem ao mercado internacional – conseguiram 

se industrializar. Essa ideia é próxima ao que outros associam à noção de “potência emergente’.  

                                                           
398A partir de esa situación podría suponerse que existe simultáneamente desarrollo y autonomía; sin embargo, 

aunque es cierto que la dependencia que subsiste es de otra índole, o tiene un nuevo carácter, este tipo de 

desarrollo sigue suponiendo heteronomía y desarrollo parcial, de donde es legítimo hablar de países periféricos, 

industrializados y dependientes. […] Sin embargo, en dos sentidos se mantienen las características de 

heteronomía: el desarrollo del sector industrial continúa dependiendo de la “capacidad de importación” de 

bienes de capital y de materias primas complementarias para el nuevo tipo de diferenciación del sistema 

productivo (lo que lleva a lazos apretados de dependencia financiera), y además, esta forma de desarrollo supone 

la internacionalización de las condiciones del mercado interno.” (CARDOSO & FALETTO, 1977, p. 59). 
399“El concepto de dependencia sigue siendo básico para caracterizar la estructura de esta nueva situación de 

desarrollo, y por lo tanto la política continúa siendo e1 medio por el cual se posibilita la determinación 

económica. Por otra parte, como veremos más adelante, el problema de la crisis interna traerá como consecuencia 

inmediata el refuerzo de los vínculos específicamente políticos en las relaciones entre el centro y la periferia, 

como un condicionante de las alternativas de desarrollo. Las transformaciones a que aludimos se expresan 

mediante una reorientación en la pugna de los intereses internos y en la redefinición de la vinculación centro-

periferia (CARDOSO & FALETTO, 1977, p. 52). 
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Todavia, esses países seriam sujeitados a uma condição de dependência praticamente 

inexorável, o que supostamente400 inviabilizaria uma postura mais proativa no cenário 

internacional que pudesse provocar mudanças no sistema ou, pelo menos, alterar o leque de 

possibilidades no plano individual. Ainda que persistam hoje novos ‘laços de dependência’401, 

parece difícil negar que países periféricos industrializados tenham sido capazes de aumentar 

sua dimensão geopolítica e alterar o sistema internacional. Apesar das potências emergentes 

(ainda) não terem derrubado a velha ordem para impor uma nova, elas, pelo menos, se 

mostraram capazes de criar novas networks de poder em instâncias de governança 

internacional. Neste ponto, a teoria dos sistemas-mundo de Wallerstein parece ter sido mais 

feliz ao ter previsto que a semiperiferia402 tinha potencial e alta probabilidade de provocar 

fatores de desestabilização nas relações internacionais, justamente pelo fato de os Estados da 

semiperiferia estarem em movimento oscilante (geralmente emergente) entre a periferia e o 

centro.  

 

As teorias dos sistemas-mundos, por outro lado, viram a semi-periferia como uma 

estrutura necessária que facilita o funcionamento mecânico do Sistema internacional, 

como tal, e é um ponto focal de estudos em seu próprio direito como tem um papel 

chave no relacionamento de três vias que consiste na base do sistema mundo. 

(WORTH, 2010, p. 14, tradução nossa).403 

 

  Em outras palavras, a semiperiferia teria, por característica, a potencialidade de 

transformar o sistema, o que a tornaria um ponto focal da maior importância para se entender 

as mudanças nas correlações de poder na arena internacional.404 É importante notar que, para 

                                                           
400 Apesar de Cardoso e Faletto não terem entrado nesta questão específica, isto pode ser deduzido a partir da 

maneira como os autores tratam a ideia de dependência ou de país periférico industrializado dependente. 
401 “Resaltamos que la situación actual de desarrollo dependiente no sólo supera la oposición tradicional entre 

los términos desarrollo y dependencia, permitiendo incrementar el desarrollo y mantener, redefiniéndolos, los 

lazos de dependencia, sino que se apoya políticamente en un sistema de alianzas distinto del que en el pasado 

aseguraba la hegemonía externa.” (CARDOSO & FALETTO, 1977, p. 65). 
402 “One of the more underplayed concepts inherent within world-system theory is the role played by the semi-

periphery. Here, great emphasis is placed upon the role of the semi-peripheral state as an agent for change and 

transformation (Wallerstein, 1974, 1979; Gereffi and Evans, 1981; Arrighi, 1985; Chase-Dunn, 1990). Yet, despite 

the appeal of Coxian inspired accounts of world order, empirical work has tended to favour the study of influential 

states and regions (Gill, 1990; Cox, 2002), and whilst semi-peripheral areas have been studied (Gill, 1993a; 

Robinson, 2003; Moore, 2007b; Morton, 2007), the focus has tended to be on how semi-peripheral states have 

integrated into the world economy, rather than how they might transform it. (WORTH, 2010, pp.9-10). 
403 “World-systems theory, on the other hand, saw the semi-periphery as a necessary structure that facilitates the 

mechanical workings of the international system and as such is a focal area of study in its own right as it makes 

up a key part of the three-way relationship that makes up the overall world-system”. (WORTH, 2010, p. 14). 
404 “The one unique feature of the semi-peripheral state, however, is found in its potential ability to transform a 

system.” (WORTH, 2010, p. 15) “At the same here, this chapter has also endorsed and reaffirmed Chase-Dunn’s 

claim that it is the semi-periphery – in whatever form or reproduction – that remains the focal point for instability 

and as a result provides us with a unique angle to understand the contemporary global world order.” (WORTH, 

2010, p. 23). 
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Wallerstein, a condição de semiperiferia geraria fortes incentivos para um maior protagonismo 

governamental atuando na economia de maneira protecionista. Os desafios da semiperiferia 

exigiriam um Estado forte o suficiente para impulsionar, catalisar e acelerar dinâmicas 

econômicas nacionais fortalecendo a posição do país no plano internacional.  

 

Os estados da semi-periferia que têm uma mistura equilibrada de processos de 

produção se encontram na situação mais difícil. Sobre pressão dos estados centrais e 

pressionando os estados periféricos, sua maior preocupação é se manterem sem 

escorregar rumo à periferia e fazer o que eles podem rumo ao centro. Nenhum é fácil 

e ambos exigem considerável intervenção estatal no mercado mundial. Estes estados 

da semi-periferia são os que põe adiante as políticas protecionistas mais agressivas e 

ostensivas. Eles são recipientes entusiasmados de realocação produtos líderes de 

outrora, que eles definem hoje como estar atingindo ‘desenvolvimento econômico’. 

Neste esforço, sua competição não vem do centro, mas de outros estados da semi-

periferia, igualmente ansiosos por serem os recipientes de realocação que não pode ir 

a todos os aspirantes simultaneamente e no mesmo grau. (WALLERSTEIN, 2004, 

pp.29-30, tradução nossa).405 

 

  Também vale notar que Wallerstein entendia que as características desse arranjo centro 

↔ semiperiferia ↔ periferia fariam com que os Estados da semiperiferia tivessem que competir 

uns com os outros. Todavia, nossas pesquisas com a jurisprudência da OMC demonstraram que 

apenas 2% das controvérsias se deu entre potências emergentes. Ainda que haja um certo nível 

de competição entre os países da semiperiferia, isso não foi forte o suficiente para inviabilizar 

a articulação de arranjos cooperativos com os mais variados propósitos e formatos entre 

diversas potências médias emergentes. Podemos até dizer as potências médias que mais 

privilegiaram as oportunidades de cooperação sobre as tentações da competição são justamente 

os países mais bem-sucedidos nesse longo processo de ‘emergência’. Alguns autores406 falam 

até de um poder decorrente da articulação entre potências médias que, de maneira sutil, tentaria 

contrabalancear – no campo diplomático e não militar – os abusos por parte do hegêmona. Este 

contra-movimento articulado, apesar de não se contrapor ostensiva e hostilmente à agenda dos 

Estados Unidos, tem se mostrado capaz de, pelo menos, atrasar, dificultar, deslegitimar e 

                                                           
405 “The semiperipheral states which have a relatively even mix of production processes find themselves in the 

most difficult situation. Under pressure from core states and putting pressure on peripheral states, their major 

concern is to keep themselves from slipping into the periphery and to do what they can to advance themselves 

toward the core. Neither is easy, and both require considerable state interference with the world market. These 

semiperipheral states are the ones that put forward most aggressively and most publicly so-called protectionist 

policies. They are eager recipients of the relocation of erstwhile leading products, which they define these days as 

achieving ‘economic development.’ In this effort, their competition comes not from the core states but from other 

semiperipheral states, equally eager to be the recipients of relocation which cannot go to all the eager aspirants 

simultaneously and to the same degree.” (WALLERSTEIN, 2004, pp.29-30). 
406 Para mais informações sobre “soft balancing”, vejam T.V. Paul (2005), Stephen Brooks e William Wohlfort 

(2005) e Daniel Flemes (2007).  



337 
 

encarecer ações unilaterais que foram consideradas excessivamente onerosas para muitos 

membros da sociedade internacional. Este tipo de coalização fluída e conjuntural entre 

potências médias tem sido chamado de ‘soft balancing’ e tem encontrado condições mais 

propícias nos arranjos internacionais institucionalizados e nas temáticas que não envolvam 

questões consideradas vitais à segurança dos Estados Unidos. Haveria uma tendência de 

fortalecimento deste tipo de arranjo na medida em que as potências médias – especialmente as 

emergentes – aumentam o seu nível de integração econômica, de institucionalização das 

relações internacionais e articulação geopolítica.407 

  Como vimos, a Teoria das Relações Internacionais tem dedicado considerável atenção 

à temática das potências médias. Estes estudos nos ajudam a entender de que maneira uma 

crescente articulação entre potência médias poderia influenciar uma mudança no perfil 

jurisprudencial da OMC. Todavia, nosso foco está em um subgrupo específico desta grande 

categoria que é o das potências médias emergentes. Neste enfoque, nossa principal referência é 

o trabalho de Cornelia Huelsz. Na sua brilhante tese de doutorado defendida na University of 

Manchester, Huelsz (2009) apresentou um mapeamento do debate teórico e das correntes 

doutrinárias, propôs uma ferramenta analítica com cinco hipóteses para avaliar se um país pode 

ser considerado como ‘potência emergente’ e, com este método, demonstrou que o Brasil se 

enquadra neste conceito.  

  Huelsz entendeu que boa parte da literatura especializada em ‘potências emergentes’ 

tem sido influenciada por ideias associadas ao estudo das ‘potências médias’. Huelsz apresentou 

as principais teorias ‘tradicionais’ sobre potências médias – algumas das quais já discutimos 

acima – organizando-as em quatro grupos: (i) Modelo Funcional (‘functional model’); (ii) 

Abordagem da Estrutura Sistêmica (‘systemic structural approach’); (iii) Abordagem 

‘intermediária’ de Keohane (‘Keohane’s ‘in-between’ approach’); e (iv) o Modelo 

Comportamental (‘behavioural model’). A síntese apresentada ao longo dos próximos 

parágrafos é baseada no capítulo 1 da tese de Huelsz: ‘Middle power theories and emerging 

(middle) powers in International Political Economy’ (HUELSZ, 2009, pp. 27 – 72).  

  O modelo funcional começou a ser desenvolvido por Lionel Gelber, que aplicou o 

mindset do funcionalismo ao estudo das potências médias. Gelber e Brooke Claxton perceberam 

                                                           
407 “Soft balancing involves institutional strategies such as the formation of limited diplomatic coalitions or 

ententes, especially at the level of the United Nations, to constrain US power (Paul, 2005: 58). It also consists of 

strengthening economic ties between middle powers through sector collaboration. This will possibly shift the 

balance of economic power against Washington in the long term. Questioning the legitimacy of unilateral policies 

will increase the costs of using unilateral power by reducing the number of countries likely to cooperate with 

future US military interventions.” (FLEMES, 2007, p. 14).  
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que as recém-criadas organizações internacionais abriam espaço para a participação de países 

que – apesar de não serem as principais potências – eram capazes de influenciar a política 

internacional em certas conjunturas. As organizações que se propunham a ter uma vocação 

universalista teriam que observar o princípio que o funcionalismo chama de 

‘representatividade’, e assim precisariam da participação legitimadora das potências médias. 

Talvez o melhor exemplo disso fossem os assentos dos membros não-permanentes no Conselho 

de Segurança.  

  A abordagem da Estrutura Sistêmica se baseia no paradigma da ordem internacional 

anárquica caracterizada por uma organização natural do equilíbrio de poder. Neste contexto, 

autores como Carsten Holbraad entenderam as potências médias, simplesmente, como países 

que se encontram em uma posição quantitativamente intermediária nos indicadores materiais 

de poder entre as grandes potências e os pequenos países. A questão então seria escolher quais 

seriam os indicadores quantitativos mais importantes. Bernard Wood e Jock Finlayson 

trabalharam com o PIB. Laura Neack sofistica esta abordagem desenvolvendo uma matriz 

analítica de agrupamento de dados de acordo com critérios de semelhança (‘cluster analysis’). 

Em sua matriz, Neack somou ao PIB outros indicadores como população, gasto militar per 

capita, mortalidade infantil, dentre outros. Com este estudo, Neack pôde demonstrar – com 

forte suporte empírico – que o sistema internacional tem uma estrutura dividida em três grupos 

bem definidos: potências grandes, médias e pequenas. Ainda no grupo da abordagem da 

Estrutura Sistêmica, mas partindo de um viés bem diferente, Robert Chase, Emily Hill e Paul 

Kennedy defenderam que o critério relevante para identificar uma potência média seria a 

existência de uma importância geopolítica capital (‘pivotal’) para os Estados Unidos e seus 

aliados. Ou seja, o que faria um país ser uma potência média seria a sua importância estratégica 

ou tática para o hegêmona.  

  A abordagem de Keohane é baseada em um artigo de 1969 intitulado ‘Lilliputans’ 

Dilemma: Small States in International Politics’ onde argumentou que a classificação 

dicotômica entre países pequenos e grandes seria insuficiente e propôs um novo parâmetro de 

divisão: (1) Grandes potências – Estados que determinam o funcionamento do sistema (‘System-

determining’ states’); (2) Potências secundárias – Estados que influenciam o sistema (‘system-

influencing states’); (3) Potências médias – Estados afetados pelo sistema (‘system-affecting 

states’) e (4) Potências pequenas – Estados que não afetam o sistema (‘Ineffectual states’). No 

que se refere à categoria das potências médias, Keohane sustentou que uma abordagem 

meramente quantitativa não seria suficiente pois dever-se-ia considerar também uma dimensão 

‘psicológica’ pela qual o líder de uma potência média – mesmo sabendo que não poderia atuar 
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no cenário internacional com efetividade se estiver sozinho – acredita ser capaz de causar um 

impacto sistêmico se estiver em um pequeno grupo ou em uma instituição internacional.  

  Por fim, o modelo comportamental desenvolvido por Andrew Cooper, Richard Higgott 

e Kim Nossal identificou as potências médias como sendo Estados com forte compromisso com 

multilateralismo e intensa atuação através de organismos internacionais em temas considerados 

secundários como proteção de direitos humanos, meio ambiente, manutenção da paz, etc. 

  Depois de descrever e fazer uma análise crítica de cada corrente ‘tradicional’ sobre 

potências médias, Huelsz se volta para os teóricos que se focaram mais especificamente nas 

novas potências médias emergentes. Para Huelsz, apesar de válidas, muitas destas contribuições 

são limitadas por seguirem um padrão analítico que, no fundo, baseia-se na classificação de um 

Estado como potência emergente em função de sua posição intermediária no ranking em uma 

comparação de indicadores quantitativos entre países grandes e países médios; ou um padrão 

que se baseia na noção de que um país pode ser considerado como potência emergente a 

depender de um certo tipo de comportamento nos jogos políticos internacionais:  

 

Estes acadêmicos (Selcher 1981; Katzman 1981; Cooper 1997; van der Westhuizen 

1998, Schoeman 2000) que tentaram incluir potências novas ou emergentes na 

categoria de potência média, o fizeram, mais uma vez, dependendo demais de 

abordagens puramente sistemáticas e quantitativas que permitem que esta categoria 

de Estados seja ordenadamente colocada em um ranking ao lado de todos os outros 

países, tanto os pertencentes ao chamado mundo ‘desenvolvido’ ou ‘em 

desenvolvimento’; ou eles colocaram ênfase em atributos comportamentais para 

escapar da armadilha de ter que levar em consideração diferentes contextos estruturais 

nos quais estas potências (médias) novas ou emergentes estão situadas e as suposições 

frequentemente feitas sobre as diferenças entre países ‘em desenvolvimento’ e 

‘desenvolvidos’. (HUELSZ, 2009, p. 46, tradução nossa).408 

 

  Em síntese, muitos dos problemas teóricos identificados nas teorias tradicionais das 

potências médias acompanharam os parâmetros conceituais empreendidos no estudo das 

potências emergentes. Entretanto, Huelsz destaca abordagens com perspectivas inovadoras na 

obra de autores como Eduard Jordaan, Ricardo Sennes e Andrew Hurrell. O trabalho deles 

contribuiu para consolidar a percepção de que – apesar de ambas serem potências ‘médias’ – 

há diferenças relevantes entre potências médias ditas ‘emergentes’ e potências médias 

                                                           
408“Those scholars (Selcher 1981; Katzman 1981; Cooper 1997; van der Westhuizen 1998; Schoeman 2000) who 

have tried to include new or emerging powers into the middle power category have done this by again relying on 

either purely systematic and quantitative approaches that allow for this category of states to be placed in a ranking 

order alongside all other countries, both those pertaining to the so-called ‘developed’ and the ‘developing’ world, 

or they have placed an emphasis on behavioural attributes in order to escape the trap of having to take into 

account the different structural contexts in which these new or emerging (middle) powers are situated and the 

assumptions often made about differences between ‘developing’ and ‘developed’ countries.” (HUELSZ, 2009, p. 

46).  
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‘tradicionais’. No artigo ‘The concept of a middle power in international relations: 

distinguishing between emerging and traditional middle powers” publicado em 2003, Jordaan 

indicou diferenças constitutivas e comportamentais entre potências médias tradicionais e 

potências médias emergentes:  

 

Este artigo pretende desenvolver uma distinção entre potências médias emergentes e 

tradicionais como uma forma de dar mais clareza analítica ao conceito de potência 

média. Toda potência média apresenta um comportamento na sua política externa que 

estabiliza e legitima a ordem global, tipicamente, através de iniciativas multilaterais e 

cooperativas. Todavia, potências médias emergentes e tradicionais podem ser 

distinguidas em termos de suas diferenças constitutivas e comportamentais, 

mutuamente influentes. Constitutivamente, potências medias tradicionais são ricas, 

estáveis, igualitárias, socialdemocracias e não são influentes regionalmente. 

Comportamentalmente, elas exibem uma orientação regional fraca e ambivalente, 

construindo identidades distintas dos Estados poderosos das suas regiões e elas 

oferecem concessões apaziguantes às pressões para reforma global. Em contraste, 

potências médias emergentes são Estados semiperiféricos, materialmente desiguais e 

recém democratizados que demonstram muita influência regional e auto-associação. 

Comportamentalmente, elas optam por mudanças globais reformistas e não radicais, 

exibem forte orientação regional favorecendo a integração regional, mas buscam 

também construir identidades distintas daquelas dos Estados fracos da sua região. 

(JORDAAN, 2003, p. 165, tradução nossa)409 

 

  Apesar de reconhecer a contribuição de todos estes autores para o debate, Huelsz 

considerou que o instrumental analítico desenvolvido para estudar as potências emergentes não 

era o suficiente para estruturar uma compreensão mais útil sobre o significado do surgimento 

destas potências emergentes na arena global, nem tampouco para entender a natureza deste 

poder que, apesar de não hegemônico, é capaz de influenciar parcialmente diversas conjunturas 

no cenário internacional. (HUELSZ, 2009, p. 28). Neste contexto, Huelsz nos brindou com uma 

sistemática de análise original e epistemologicamente muito interessante, na qual ela aplica o 

viés crítico da New Political Economy: 

 

Como alternativa, foi proposta uma estrutura analítica derivada da abordagem da 

Economia Política que considera igualmente a estrutura e a agência e permite um 

entendimento de formas de poder tanto material, quanto ideacional. Combinada com 

um pequeno número de contribuições acadêmicas ao estudo das potências 

                                                           
409“This article seeks to develop a distinction between emerging and traditional middle powers as a means to 

giving the concept of a middle power greater analytical clarity. All middle powers display foreign policy behaviour 

that stabilises and legitimises the global order, typically through multilateral and cooperative initiatives. However, 

emerging and traditional middle powers can be distinguished in terms of their mutually-influencing constitutive 

and behavioural differences. Constitutively, traditional middle powers are wealthy, stable, egalitarian, social 

democratic and not regionally influential. Behaviourally, they exhibit a weak and ambivalent regional orientation, 

constructing identities distinct from powerful states in their regions and offer appeasing concessions to pressures 

for global reform. Emerging middle powers by contrast are semi-peripheral, materially inegalitarian and recently 

democratised states that demonstrate much regional influence and self-association. Behaviourally, they opt for 

reformist and not radical global change, exhibit a strong regional orientation favouring regional integration but 

seek also to construct identities distinct from those of the weak states in their region”. (JORDAAN, 2003, p. 165). 
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emergentes, esta proposta provê embasamento analítico para as cinco hipóteses 

esboçadas acima. (HUELSZ, 2009, p. 72, tradução nossa).410 

 

  Assim, Huelsz (2009, pp. 15-16) formulou cinco ‘hipóteses’ sobre critérios que 

podemos utilizar para examinar e entender os tipos de poder das potências emergentes: 

(1) Potências emergentes tem identidade internacional forte, baseada em uma clara 

visão da ordem mundial e um entendimento da posição atual e potencial do país 

dentro desta ordem. 

(2)  Potências emergentes são países tradicionalmente situadas em contextos estruturais 

diferentes das economias industrializadas, mas são países cujas capacidades 

materiais se desenvolveram de forma a permitir um certo grau de influência sobre a 

economia global. 

(3) O comportamento das potências emergentes tende a ser influenciado por uma 

agenda global diferente daquela das potências médias tradicionais.  

(4) Potências emergentes são aqueles Estados cujas estratégias têm um caráter 

reformador. 

(5) Potências emergentes são também potências regionais.  

.  

  Os critérios de Huelsz não apenas nos permitem identificar quais países podem ser 

considerados como potências médias emergentes, como também nos fornecem temáticas dentro 

das quais podemos discutir como o poder delas se projeta no cenário internacional. Mais 

especificamente no que tange à nossa pesquisa, os critérios de Huelsz nos ajudam a entender 

questões como: 

  (a) as dinâmicas pelas quais as potências emergentes operam dentro de networks de 

governança econômica global;  

  (b) a possibilidade de sinergias entre potência emergentes e a probabilidade de isso 

afetar as networks de governança econômica global; e  

  (c) o impacto da ampliação do número e dos tipos de networks de governança econômica 

global acessíveis às potências emergentes sobre a escolha que elas fazem dentre diferentes 

opções de política externa e arranjos diplomáticos.  

                                                           
410“As an alternative, an analytical framework derived from the Political Economy Approach was proposed which 

gives equal weight to structure and agency and allows for and understanding of both material and ideational 

forms of power. In combination with a small number of existing scholarly contributions to the study of emerging 

powers, it therefore provided the analytical basis for the five hypotheses that were outlined above”. (HUELSZ, 

2009, p. 72). 
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  Portanto, a contribuição de Cornelia Huelsz estabeleceu a base do referencial teórico 

que nossa pesquisa adotou. Todavia, é forçoso reconhecer que aplicá-lo à análise da 

jurisprudência seria metodologicamente complicado pois seria necessário submeter os países 

membros da OMC a estes critérios e não parece haver um banco de dados suficientemente 

objetivos e completos que nos permitissem classifica-los nestas categorias. Assim, nós 

simpatizamos com os critérios de Huelsz, mas, aplicamos a classificação de ‘mercados 

emergentes’ – obviamente limitada – por razões pragmáticas de ordem instrumental-

metodológica. Todavia, há uma dimensão que consideramos fundamental que não parece ter 

recebido toda a atenção que merecia na literatura especializada. Estes autores consideram que 

a economia de uma potência emergente é um fator relevante para a projeção de poder. 

Entretanto, poucos consideram como a economia (‘transnacionalizada’) é um fator relevante – 

talvez condicionante – no processo de empoderamento das potências emergentes. Os jogos da 

política internacional são travados em uma arena econômica cada vez mais transnacional. Além 

de pensarmos na economia que está dentro do Estado, temos que considerar que o Estado está 

dentro de uma rede econômica globalmente integrada pelo sistema capitalista que, 

indubitavelmente, exerce algum tipo de influência sobre nível de poder que um país é capaz de 

exercer na política internacional. Este viés analítico abre o caminho para várias questões 

intrigantes como, por exemplo: 

 

(1) O aumento do poder das potências emergentes poderia ser decorrente de dinâmicas 

econômicas que perpassam os Estados?;  

(2) O aumento do poder das potências emergentes poderia mudar as dinâmicas 

econômicas que perpassam os Estados?;  

(3) O aumento do poder das potências emergentes, poderia ser considerado – em geral 

– como mais benéfico ou mais prejudicial para as corporações multinacionais e para o 

capital financeiro global? 

 

  Este é o sentido da contribuição de Leonardo Ramos (2013a) através do artigo 

“Critically Thinking The Global Political Economy: Assessment For The Study Of Middle 

Powers”, no qual é discutida a necessidade de se considerar a relevância da ordem capitalista 

mundial para a compreensão das mudanças sistêmicas relacionadas à emergência de novas 

potências:  
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Há certos aspectos da mudança sistêmica associada à emergência de novas potências 

que são frequentemente ignoradas; em especial, o fato de que tais processos ocorrem 

dentro de um contexto histórico estrutural da ordem capitalista mundial caracterizada 

por um aprofundamento do processo de transnacionalização do capital. Portanto, 

mesmo que se assuma o princípio de que a ideia de semiperiferia foi relevante quando 

foi elaborado no contexto da ASM [Análise do Sistema Mundo] os processos de 

transnacionalização do capital alteraram significativamente o papel dos países da 

semiperiferia na economia política global: com mudanças nos fluxos de investimento 

e de informação. A distinção entre Estados baseada na ênfase em recursos ou indústria 

se torna cada vez mais difícil, o que coloca a semiperiferia – enquanto momento de 

equilíbrio e mediação – em uma situação cada vez mais fluída. (Worth 2009). 

(RAMOS, 2013a, p. 233).  

 

  Neste artigo, Ramos nos ajudou, não apenas a enxergar várias perguntas importantes 

que não estavam sendo suficientemente discutidas como também, nos ajudou a encontrar a 

trilha de possíveis respostas:  

 

Um dos elementos fundamentais neste ponto é o fato de que através de uma 

perspectiva neo-gramsciana - o conceito de transnacionalização do Estado – é possível 

entender como ‘o global pode [...] se constituir dentro do nacional [...]’ e como ‘o 

Estado tem de fato ganho poder porque tem que executar o trabalho de implementar 

políticas necessárias para a economia corporativa global’ (Sassen 2008, 63). 

(RAMOS, 2013a, p. 232, tradução nossa).  

 

  Este raciocínio desenvolvido por Ramos e Saskia Sassen é estruturante, por analogia, 

para a nossa compreensão sobre um dos principais condicionantes do aumento da importância 

geopolítica das potências emergentes. Dentre os diversos fatores – das mais diversas naturezas 

– que contribuíram para fazer com que certos países se tornassem potências emergentes, 

acreditamos que se destacam as dinâmicas transnacionalizantes do capital. Em outras palavras, 

em nossa pesquisa, entendemos que algumas potências emergentes podem ter tido parte do 

aumento do seu poder geopolítico como uma consequência da necessidade de elas executarem 

o trabalho de implementar políticas necessárias para a economia corporativa global. E esta 

questão da importante influência do sistema econômico sobre os arranjos geopolíticos também 

está presente em diversos outros aspectos da nossa pesquisa, como: (a) A abordagem analítica, 

pela qual consideramos que a jurisprudência da OMC, seja, em essência, um fenômeno 

condicionado por afinidades eletivas entre mercados transnacionais e networks de governança 

econômica global; (b) O entendimento de que o nosso objeto de estudo – a jurisprudência da 

OMC – é substancialmente condicionado por dinâmicas econômicas transnacionais, como a 

crise de 2008 – 2014; (c) A hipótese de que transnacionalização da economia contribuiu para o 

esvaziamento relativo do sistema intergovernamental da OMC e de sua jurisprudência.  

  Por fim, adicionamos aos critérios já levantados por Huelsz e Ramos, o que Gabriel 

Fernandes Pimenta (2014) no Grupo de Pesquisa sobre Potências Médias (GPPM) chamou de 
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‘empreendimento normativo’, como qualificador de potência média emergente. Trata-se do 

poder de participar efetivamente de processos de produção normativa sendo capaz de 

influenciar os mecanismos de tomada de decisão. O direito internacional reflete correlações de 

poder. As características que um tratado ou uma normativa de organização internacional 

possuem são reflexos dos processos políticos que as criaram. Se o direito internacional pode 

ser compreendido enquanto um indício de uma manifestação de poder, então as potências 

emergentes deveriam ser capazes de deixar sua marca – seja conseguindo ou impedindo a 

adoção de novas normas – nos processos de empreendimento normativo internacional. Portanto, 

estes são os referenciais teóricos mais importantes para o embasamento de nossa pesquisa. Mas, 

a literatura é muito mais vasta.  

  Assim, pudemos subsidiar nossa pesquisa com o instrumental analítico para trabalhar 

com a noção de potências médias emergentes. Mas, para aplicar esta noção ao nosso trabalho é 

preciso fazermos uma adaptação terminológica. A justificativa para isso é simples. O grande 

vetor econômico que impulsiona a ascensão do grupo dos emergentes é o vigor e a velocidade 

do crescimento da economia chinesa. Nos últimos 40 anos, o crescimento da China tem sido 

tão surpreendente que, às vezes, tratamos da China como se fosse uma ‘nova’ potência e não 

uma das maiores potências econômicas e políticas dos últimos 4.000 anos. Os últimos séculos 

foram um eclipse na história da China. Em 2014, de acordo com o FMI e o Banco Mundial, a 

economia da China superou a dos Estados Unidos no que se refere ao PIB em termos de 

paridade do poder de compra. De fato, a China tem sido o objeto de estudo de muitos autores 

nos últimos anos.411 Javier Vadell, Leonardo Ramos e Pedro Neves analisaram como a ascensão 

econômica e política da China e sua interdependência com países do ‘Sul Global’ propiciou o 

desenvolvimento de um novo ‘network power’ que modificou a relação centro-periferia para a 

América do Sul e África, inaugurando um novo sistema diplomático-econômico que eles 

chamaram de ‘Consenso Asiático’. Vadell, Ramos e Neves demonstram que os rearranjos 

geopolíticos provocados pela ascensão chinesa aumentaram a margem de manobra diplomática 

                                                           
411 Joshua C. Ramo (2004) estudou o crescimento da importância da China para outros países e entendeu este 

fenômeno como uma “nova física do poder e do desenvolvimento (“new physics of power and development”) que 

ele chamou de “Beijing Consensus”, pois ele substituiria o Consenso de Washington. Barry Eichengreen e Hui 

Tong analisaram como a China está reorganizando a economia do mundo. (EICHENGREEN e TONG, 2006). 

Giovani Arrighi (2008) publicou o mundialmente aclamado “Adam Smith in Beijing: Lineages of the XXI 

century” onde analisa a importância da ascensão chinesa para a realização da ideia de Smith de uma “world-market 

society” e as razões do fracasso dos Estados Unidos na tentativa de conter empoderamento do “Sul Global”, o que 

teria precipitado o início do fim da hegemonia estadunidense. John G. Ikenberry (2008) investigou como a 

ascensão da China influenciaria o future do ocidente. Scott Kennedy (2010) problematizou a noção de Consenso 

de Pequim. Mark Beeson (2013) questionou a capacidade de a China liderar um rearranjo geopolítico. Henry 

Sanderson e Michael Forsythe estudaram o incrível poder financeiro da China. (SANDERSON e FORSYTHE, 

2013).  
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e o poder de barganha econômico de muitos países em desenvolvimento. (VADELL; RAMOS 

e NEVES, 2014). Javier Vadell e Leonardo Ramos (2015) também destacaram o protagonismo da 

China na estruturação de instituições de caráter financeiro voltados para a infraestrutura, como o China-

Africa Development Bank (CADB), o New Development Bank (NDB) do BRICS e o Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB), que preenchem uma lacuna existente nas organizações da 

governança econômica global e oferecem uma alternativa à falta de avanço nas reformas das instituições 

de Bretton Woods. (VADELL; RAMOS, 2015). Nestes termos, considerando a importância 

econômica, o fato de a China ser uma potência militar nuclearmente armada e uma população 

com mais de 1.4 bilhão de habitantes, não parece razoável tratar a China como apenas 

“emergente’ pois ela está em uma escala tão maior do que a das outras potências emergentes 

que ela de fato alavanca o poder das demais ao se relacionar com elas. Guardando as devidas 

proporções e focando mais no potencial militar, também é complicado tratar a Rússia – que era 

considerada uma superpotência 25 anos atrás – como uma mera potência emergente, como 

Brasil ou a África do Sul. Talvez, também pudéssemos, em certa medida, dizer algo semelhante 

quanto à Índia. É claro que todos estes países, por diversas razões, se enquadram na categoria 

que a doutrina majoritariamente chama de ‘potências emergentes’. Elas não deixam de ser 

potências emergentes hoje só porque já foram grandes potências no passado. Há um inegável 

histórico de ascensão.  

  Portanto, não há uma impropriedade conceitual relacionada ao referencial teórico visto 

acima. No entanto, há uma impropriedade terminológica. Ignorá-la, poderia fazer parecer que 

a perspectiva histórica não é realmente tão importante quanto sugere a dimensão temporal 

incutida no termo ‘emergente’. Neste sentido, preferimos ousar com o neologismo: ‘potências 

(re)emergentes’, por entender que, assim, conseguimos acomodar melhor – dentro da mesma 

categoria analítica – trajetórias históricas tão diferentes entre si como as da: China, África do 

Sul, Rússia, Brasil, Índia, Turquia, Indonésia, México, Nigéria, Irã, Argentina, Arábia Saudita, 

etc. 

 

6.3.2 Networks das potências (re)emergentes 

 

  Com este entendimento sobre o que chamamos de ‘potências (re)emergentes’ e 

‘networks de governança econômica global’ passamos a apresentar os referenciais teóricos nos 

quais nos embasamos para discutir as mudanças que as potências (re)emergentes provocaram 

na governança econômica global após a crise de 2008 através de novas networks de poder, 

notadamente o G20 e o BRICS. Alan Alexandroff e Andrew Cooper (2010) produziram uma 
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obra essencial, juntando artigos excelentes sobre a evolução da participação das potências 

emergentes nas instituições da governança global. As discussões e conclusões desta obra são 

de suma importância para o nosso trabalho pois a nossa pesquisa apurou dados que reforçam o 

argumento central do livro que, por sua vez, nos ajudou a entender nossos próprios dados: 

‘Rising States, Rising Institutions conclui examinando vários agrupamentos internacionais que 

estão emergindo e ameaçando alterar ou mesmo deslocar instituições estabelecidas. Central 

nesta investigação é a evolução do processo G-X.’ (ALEXANDROFF e COOPER, 2010, p. 19, 

tradução nossa).  Paul Cammack (2012) também associou o G20 à crise econômica e à ascensão 

de um ‘Global Developmental Liberalism’ que demonstraria que o G20 não estava servindo 

enquanto um instrumento para que os países desenvolvidos subjugassem as potências 

emergentes. Leonardo Ramos, Javier Vadell, Ana Saggioro e Márcia Fernandes analisaram o 

impacto que a crise econômica de 2008 teve sobre o desenvolvimento do G-20 e os reflexos 

disso sobre a Governança Econômica Global. (RAMOS, VADELL, SAGGIORO e 

FERNANDES, 2012). As conclusões deste artigo são relevantes para nossa pesquisa porque 

demonstram o crescimento da importância relativa das potências emergentes nas networks de 

governança econômica internacional sem, contudo, deixar-se seduzir pela tendência 

contemporânea de um ‘wishful thinking’ que quer acreditar que a articulação entre as potências 

emergentes irá revolucionar os pilares das relações internacionais: 

 

Nesse sentido não há clareza acerca dos rumos e potencialidades transformativas que 

tais mudanças podem gerar.[...] Assim, embora Brasil e demais países emergentes 

tenham hoje a possibilidade de incidir, em alguma medida, sobre as instâncias de 

decisão mundial, duas questões merecem destaque: por um lado, os limites 

cooperativos entre os países emergentes, e por outro, mudanças como a das cotas do 

FMI acordadas em Seul, por exemplo, levam à conclusão de que, caso sua atuação 

continue sendo a de buscar reformas dentro das instituições existentes corre-se o risco 

de perpetuar e aprofundar as próprias instituições e os mecanismos de poder a elas 

associados. (RAMOS, VADELL, SAGGIORO e FERNANDES, 2012, p. 24) 

 

  Enquanto outros autores olham para a heterogeneidade entre os membros do G20 

enquanto um dificultador da articulação internacional, Stephan A. Schirm (2012) identificou 

um elemento em comum entre os países. No artigo ‘Global Politics are Domestic Politics: A 

societal approach to divergence in the G20’, Schirm sustentou que os principais fatores de 

coesão dentro do G20 não são questões de política internacional e sim questões de política 

interna. Leonardo Ramos (2014) também fez uma análise da atuação política do BRICS dentro 

do G20 no tocante à formulação de propostas de reforma da arquitetura financeira mundial e 

percebeu que, pelo menos por enquanto, não se vislumbrou a existência de uma alternativa 

concreta politicamente sustentada em bloco pelos países membros do BRICS: 
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Tais países não demonstram o desejo de uma alteração radical na estrutura de 

governança econômica global. Nesse ponto, importam as dinâmicas internas de cada 

um dos países, pois podem afetar tanto a possibilidade de cooperação entre os países 

da coalizão no longo prazo quanto de arcar com os custos do protagonismo 

ambicionado. Além disso, embora o BRICS tenha avançado em certas ações 

concretas, a opção pela autonomia dos seus membros, bem como pela informalidade 

tem colocado limites para a promoção de uma agenda comum que realmente se 

apresente como uma alternativa viável. Nesse contexto, as discrepâncias econômicas 

entre China e os demais países do BRICS (e as tensões oriundas de tal relação) bem 

como as divergências internas no que concerne às outras questões além da reforma 

das instituições financeiras internacionais - como por exemplo a posição divergente 

entre China e Rússia, de um lado, e Brasil, Índia e África do Sul, de outro, no que diz 

respeito à reforma do Conselho de Segurança da ONU - são elementos que atestam 

tais limites (Pant 2013) ’. (RAMOS, 2014, p. 63). 

 

  Izabel Patriota Pereira Carneiro (2011) organizou, pela FUNAG, um catálogo 

bibliográfico sobre os países membros do BRICS que nos familiarizou com literatura 

especializada sobre cada um deles. Mas, neste capítulo, nosso interesse é o de apresentar os 

referenciais teóricos da nossa análise sobre os BRICS enquanto um fenômeno político na arena 

internacional e não o levantamento de dados objetivos sobre cada um deles. Renato Baumann 

(2010) organizou pela CEPAL uma grande obra coletiva com diversas análises econômicas, 

jurídicas e geopolíticas sobre o Brasil e seu relacionamento com os demais membros do BRICS. 

Vera Thorstensen, Ivan Tiago Machado Oliveira (2012) organizaram um trabalho comparativo 

entre as políticas comerciais dos membros do BRICS à luz do direito da OMC. Leslie Elliott 

Armijo (2007) questionou (‘Mirage or Insight? ’) se os países membros do, então, BRIC 

poderiam formar uma categoria analítica. A metáfora da miragem (‘Reality or Mirage? ’) 

também foi usada por Sadik Ünay (2013) para explicar que ele considera prematuros os 

argumentos sobre mudanças no eixo de poder global. Para Ünay, o BRICS não seria nada mais 

do que um ‘regime internacional’ que opera com sucesso em um determinado campo das 

relações internacionais. Harsh V. Pant (2013) sustentou que a ideia de o BRICS ser uma 

potência global seria uma falácia (‘The Brics Fallacy’), dentre outros fatores, por ele não ter 

sido capaz de criar instituições que o ajudassem a consolidar seu espaço no cenário 

internacional. Se este critério pareceu tão importante para Pant, então a criação do Novo Banco 

de Desenvolvimento e o Arranjo Contingente de Reservas poucos anos depois deve ter servido 

para melhorar a impressão que ele tem do BRICS.  Kwang Ho Chun (2013) tirou um pouco a 

discussão do campo econômico e chamou a atenção para o verdadeiro desafio do BRICS 

enquanto uma ‘superpotência’, que seria atuar no campo da segurança. Marion Fourcade (2013) 

empreendeu uma série de análises comparativas e concluiu que, ao invés de uma construção 

material, faria mais sentido pensar no BRIC enquanto uma construção simbólica usada 

enquanto uma categoria política:  
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Além do fato de que países membros do BRIC já estivessem prontos para abandonar 

o Consenso de Washington em certas questões-chave (intervenção estatal), apesar de 

manter outros aspectos (disciplina fiscal), não há muito suporte para a noção de que 

estes países de alguma maneira compartilham determinadas estratégias de 

desenvolvimento. O que os artigos desta edição especial demonstram é que estes 

quatro países têm etiologias de crescimento bastante diferentes. A noção de BRIC, eu 

argumento, é melhor compreendida através de sua dimensão simbólica e política, 

como um esforço da parte de atores bem localizados nos mercados financeiros para 

aumentar a excitação em torno de certas oportunidades de investimento, assim como 

reorientar as estruturas de governança do mundo. (FOURCADE, 2013, p. 256)  

 

  Cornel Ban e Mark Blyth (2013) enxergaram o papel ativo do Estado na economia como 

o grande elemento de identificação entre os países membros do BRICS, apesar de todas as 

diferenças nos modelos de intervenção estatal. Este aspecto colocaria o BRICS em uma posição 

antagônica aos cânones do Consenso de Washington. Leonardo Ramos e Pedro H. S. Parreiras 

(2013) perceberam que o processo de institucionalização do BRICS que se projeta na V cúpula 

em Durban sinalizavam o início de uma transição de uma coalização para um arranjo 

cooperativo. Com o salto institucional que o BRICS experimentou na VI Cúpula em Fortaleza 

em 2014 com a criação do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e do Arranjo Contingente 

de Reservas (ACR) vemos as potências (re)emergentes influindo diretamente na criação de 

networks de governança econômica multilateral. Stephany Griffith-Jones (2014) em um 

discussion paper da UNCTAD se referiu ao NDB como um ‘sonho se tornando realidade’ pois 

ele servirá como uma plataforma de promoção das reformas das instituições financeiras 

internacionais e irá contribuir para aumentar o poder de barganha dos países em 

desenvolvimento. Neste sentido, Javier Vadell (2014) esclareceu que as instituições que estão 

sendo criadas pelo BRICS não substituem as instituições econômicas tradicionais, mas 

oferecem novas alternativas de financiamento que, apesar de se inserirem dentro de um contexto 

marcado pelo neoliberalismo global, não são condicionadas ao ideário liberal prescrito pelo 

Consenso de Washington:  

 

Em outros termos, os países que compõem o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul, estão configurando uma institucionalização paralela, mas não substitutiva das instituições 

econômicas tradicionais, sediada no novo ‘focal point’ das finanças globais, Xangai, pólo de 

interligação global do capital financeiro e produtivo global. O surgimento deste novo pólo é 

produto de um deslocamento geográfico do eixo da acumulação capitalista para o Sudeste da 

Ásia, desde a década de 1980. Não obstante, esse processo liderado pela República Popular da 

China (RPC) vai se configurando como um conjunto de respostas/acomodações ao 

neoliberalismo global, onde se reforçam algumas dinâmicas contraditórias: por um lado, 

elementos contestatórios ao status quo multilateral liderado pelos EUA e a União Europeia 

(UE): (a) novas alternativas de financiamento, doações e acordos de cooperação liderados pela 

RPC para os países em desenvolvimento (África e a América Latina) com empréstimos sem 

condicionalidades políticas, normativas ou institucionais; (b) rejeição às políticas de 

austeridade e de ajuste desigual aplicadas nos países em desenvolvimento e intermediadas pelas 

instituições econômicas internacionais tradicionais (FMI e BM),  aos países em 

desenvolvimento; (c) crítica ao sistema financeiro global e (d) crítica aos postulados do 

Consenso de Washington como uma única via de desenvolvimento dos países do Sul Global. 
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Por outro lado, esse bloco lidera diferentes tipos de reivindicações que fazem pensar numa 

acomodação aggiornata ao neoliberalismo global, em que a RPC lideraria o grupo de nações 

emergentes num processo de restauração global. Nesse sentido os membros dos BRICS 

mostram: (i) reivindicação para um maior espaço dos países emergentes na arquitetura de 

governança econômica global existentes – especificamente, na Cúpula do G20 de Seul acordou-

se uma mudança nos votos e quotas no interior do FMI, e está prevista uma revisão da 

participação acionária no Banco Mundial; ii) Há um evidente discurso pró-liberalização 

comercial no âmbito da Organização Mundial de Comércio (OMC) por parte das nações 

exportadoras de commodities, principalmente, mas não exclusivamente, do Brasil. (VADELL, 

2014) 

 

  Vadell (2014) explicou que, apesar da institucionalização do BRICS não significar uma 

grande ruptura ou superação do sistema capitalista neoliberal global estruturado entre Bretton 

Woods e o Consenso de Washington, há efetivamente um deslocamento do eixo geopolítico e 

econômico global rumo ao sudeste da Ásia que traz consigo a força crescente do Sul Global e 

que parece ter a capacidade de reformar parcialmente as instituições de governança econômica 

global ou o poder de criar suas próprias soluções quando estas reformas se mostrarem muito 

difíceis. 

  Chegamos ao final deste (necessariamente longo) capítulo acreditando termos sido 

capazes de apresentar as mudanças no perfil jurisprudencial da OMC enquanto um problema 

academicamente relevante, e de explicar como adaptamos a matriz analítica das afinidades 

eletivas de Weber para tentar entender este fenômeno. A partir desta abordagem teórica, 

propusemos uma hipótese composta por quatro argumentos interligados, que integrariam 

aspectos econômicos, jurídicos, e geopolíticos ao nosso esforço explicativo e apresentamos a 

revisão da literatura especializada que a embasou.  

  A jurisprudência da OMC revela que há afinidades eletivas entre certos mercados 

transnacionais e determinadas networks de governança econômica global. Utilizando o 

vocabulário desenvolvido por Weber e Löwy, podemos dizer que, de um lado, agentes 

econômicos envolvidos em atividades como exportação de bens industriais e agropecuários e, 

de outro, a OMC, enquanto uma network de governança econômica global, entraram ‘a partir 

de determinadas analogias significativas, parentescos íntimos ou afinidades de sentidos, em 

uma relação de atração e influência recíprocas, escolha mútua, convergência ativa e reforço 

mútuo”. (LÖWY, 2011, p. 139). Ao mesmo tempo, a jurisprudência da OMC também nos 

revela – por uma lógica reversa – que a ausência de um número proporcionalmente mais 

representativo de controvérsias sobre serviços, investimentos e propriedade intelectual reflete 

a falta de afinidades eletivas entre certos tipos de agentes econômicos transnacionais e a OMC.  

  Em síntese, sustentamos que as mudanças verificadas no perfil jurisprudencial da OMC 

foram condicionadas por mudanças nas afinidades eletivas entre agentes econômicos 

transnacionais e networks de governança econômica global propiciadas pelas seguintes 
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circunstâncias: (i) a harmonização jurídica do direito interno dos Estados com o direito 

internacional da OMC; (ii) o cenário do ‘telhado de vidro’ e a prática do neoprotecionismo; (iii) 

a crescente transnacionalização da economia e o consequente esvaziamento da importância 

relativa da estrutura intergovernamental da OMC; e (iv) a articulação geopolítica entre 

potências (re)emergentes, com suas economias cada vez mais pujantes e integradas.  

  O esvaziamento relativo da importância da OMC, enquanto um mecanismo de natureza 

marcadamente inter-governamental e internacional, frente ao crescente caráter transnacional da 

economia – como demonstrado pelo aumento do comércio intra-firma, das cadeias globais de 

valor e dos conflitos investidor vs. Estado  – implica em um processo pelo qual o sistema de 

solução de controvérsias da OMC vai se tornando cada vez menos adequado para resolver os 

problemas relacionados a estes novos fenômenos econômicos com características 

‘transnacionais’. Estas mudanças nas características da economia internacional, naturalmente, 

teriam de se refletir na jurisprudência da OMC, na medida em que as controvérsias relacionadas 

a estas novas redes transnacionais precisam ser resolvidas fora do âmbito jurisdicional da OMC. 

Ou seja, há um gradual descolamento entre certos tipos de dinâmicas econômicas e a 

jurisprudência da OMC que não absolve estes novos tipos de controvérsias. 

  Como visto, um dos elementos da nossa hipótese sobre quais seriam os principais fatores 

que propiciaram as mudanças verificadas no perfil jurisprudencial da OMC consiste no 

fortalecimento da articulação entre potências médias emergentes. Em busca de suporte teórico 

para verificar este elemento da hipótese, revisamos a literatura especializada e colhemos, de 

cada tipo de abordagem, insights que nos permitiram compreender melhor esta noção de 

‘potência emergente’ e as formas pelas quais as emergentes se relacionam com outros países. 

Notamos que esta questão foi estudada por vários ângulos e diversos quadros analíticos, muitos 

dos quais sequer utilizam essa terminologia de potência grande/média/pequena. Apesar de 

haver divergências pontuais, em geral estas teorias se complementam e a consideração dos 

diferentes aspectos problematizados em cada abordagem nos permite estruturar um quadro 

analítico mais completo a partir do qual pudemos construir o suporte teórico para este aspecto 

da nossa pesquisa.  

  Enfim, concluímos que a transnacionalização da economia, a imunidade jurisdicional 

do neoprotecionismo e o fortalecimento de networks de governança econômica global, 

especialmente no que se refere ao relacionamento entre potências (re)emergentes propiciaram 

as condições de possibilidade que melhor explicam as mudanças qualitativas e quantitativas do 

perfil jurisprudencial da OMC nos seus primeiros 20 anos de operação no período de 1995 a 
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2014 , especialmente no que se refere à redução do número de conflitos, mesmo em períodos 

de crise, e à mudança do perfil das países litigantes. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Imagem 19 – “Archimedes ” de Domenico Fetti (1620) 

 
Fonte: FETTI, 2016. 

 

  Olhamos para a jurisprudência da OMC nos seus primeiros 20 anos (1995 – 2014) e 

percebemos que havia mudanças quantitativas e qualitativas significativas ao longo deste 

período. Partindo de um entendimento de que a ocorrência de crises econômicas induzia, como 

resposta, o aumento do número de intervenções protecionistas e de que isto, por sua vez, 

tenderia a aumentar o número de controvérsias no âmbito da OMC, ficamos intrigados ao 

perceber que a ocorrência da grave crise econômica internacional de 2008 a 2014 não coincidia 

com um aumento do número de controvérsias na OMC. Isso parecia contrariar a série histórica 

de 1995 a 2008, período em que a jurisprudência da OMC sustentava a ideia de uma correlação 

crise ↔ aumento do número de controvérsias / prosperidade ↔ redução do número de 

controvérsias. Queríamos conhecer melhor as características da jurisprudência da OMC ao 

longo do tempo, para tentar identificar quais seriam as principais condicionantes de suas 

mudanças.  

  Para enfrentarmos este desafio, nós estruturamos uma abordagem teórico-metodológica 

inspirada na abordagem das afinidades eletivas de Weber (2004) (capítulo 2). Entendíamos que 

as mudanças no perfil jurisprudencial da OMC eram condicionadas, especialmente, pelas 
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relações de afinidades eletivas entre uma estrutura econômica identificada pelos mercados 

transnacionais e uma forma política identificada pelas networks de governança econômica 

internacional. Trabalhamos com Buzan (2004) para explicar como os domínios da sociedade 

internacional podem nos ajudar a entender como os mercados, sociedades transnacionais se 

relacionam com a OMC, uma sociedade interestatal. E nos valemos de Grewal (2008) e Castells 

(2011) para entender as networks e as várias formas de network power que acontecem nas 

relações entre os mercados transnacionais e as networks de governança econômica 

internacional. Assim, pudemos atender aos requisitos estabelecidos por Löwy (2011) para se 

identificar relações de afinidades eletivas.  

  A partir deste referencial teórico, iríamos analisar a jurisprudência da OMC. Todavia, 

só poderíamos pesquisar a jurisprudência depois de nos familiarizamos com a própria estrutura 

normativa institucional da OMC. Assim, estudamos a história do processo que levou à criação 

da OMC passando por Bretton Woods, Genebra e Marraqueche e conhecemos a sua estrutura 

jurídica-institucional (capítulo 3). Depois, analisamos em profundidade o sistema de solução 

de controvérsias da OMC, discutindo como ele pode ser entendido no quadro dos modos 

pacíficos de solução de controvérsias. Vimos com Pauwelyn (2004), que a natureza jurídica do 

sistema de solução de controvérsias da OMC é objeto de muito debate acadêmico. 

Argumentamos, assim como Jackson (2004), Gallagher (2002) e Amaral Júnior (2008), dentre 

outros, que o sistema de solução de controvérsias da OMC consiste em um modo de solução de 

controvérsias de natureza jurisdicional, o que significa que consideramos que as decisões do 

Órgão de Solução de Controvérsias são juridicamente vinculantes. Por fim, discorremos sobre 

a dinâmica processual do eclético e multifásico sistema de solução de controvérsias da OMC. 

Com esta base, estaríamos prontos para enfrentar a pesquisa sobre a jurisprudência da OMC.  

  Desenvolvemos um Formulário de Análise Jurisprudencial com a identificação de 

dezenas de indicadores de caráter geográfico, geopolítico, econômico e jurídico. Submetemos 

todas as 488 controvérsias protocoladas junto ao Órgão de Solução de Controvérsias de 

01/01/1995 a 31/12/2014 ao nosso Formulário. Em seguida, compilamos todos as informações 

dos formulários e com isto estruturamos um vasto banco de dados. Estes dados foram 

organizados em muitos gráficos e tabelas que permitiam uma melhor visualização do conjunto 

de informações em termos absolutos e em termos cronológicos. Passaremos agora para uma 

síntese do perfil jurisprudencial da OMC e na seção seguinte concluiremos sobre quais seriam 

as condicionantes mais importantes para que a jurisprudência da OMC experimentasse estas 

mudanças nas suas características.  
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7.1 Síntese do perfil jurisprudencial da OMC 

 

  No tocante às partes litigantes, vimos que os Estados Unidos (24% dos casos) e a União 

Europeia (17%) são os maiores reclamantes, seguidos pelo Canadá (8%), Japão (5,5%), Brasil 

(4,5%), Índia, México (4%) e China (3%). Da perspectiva dos Estados demandados, vimos que 

os Estados Unidos também se destacam no primeiro lugar com 28% dos casos, o que faz com 

eles sejam o país que mais vezes participou do sistema de solução de controvérsias da OMC, 

com 52% dos 288 contenciosos resolvidos. Neste quesito, a presença da China na 3ª posição no 

ranking dos mais demandados com 8% dos casos surpreende, pois, diferentemente dos Estados 

Unidos e da União Europeia que são respectivamente o primeiro e o segundo do ranking tanto 

dos reclamantes, quanto dos demandados, a China ocupa apenas a 8ª posição no ranking dos 

reclamantes. Isto demonstra que a China foi muito mais vezes processada (24 casos) do que 

processou (9 casos). Ao analisarmos estes dados em sua projeção ao longo da história, vemos 

que a topografia do Pão-de-açúcar no gráfico da jurisprudência é, basicamente, um reflexo dos 

casos em que os Estados Unidos foram reclamantes.  

  E, ao observarmos a jurisprudência a partir da adesão da China à OMC412, percebemos 

o quanto a China se tornou o alvo preferencial dos Estados Unidos e vice-versa. 

(ALBUQUERQUE, 2014). A partir de 2006, 73% de todos os contenciosos movidos pelos 

Estados Unidos foram contra a China. Do lado oposto, temos que 71% dos contenciosos 

movidos pela China foram contra os Estados Unidos. Portanto, nos últimos 10 anos, o sistema 

de solução de controvérsias da OMC tem sido, tanto para os Estados Unidos, quanto para a 

China, essencialmente uma arena para estes gigantes se digladiarem. O alto número de vezes 

que os Estados Unidos acionaram a China nos faz pensar sobre como seria mais difícil resolver 

disputas comerciais se a China não tivesse aderido ao sistema normativo-jurisdicional da OMC. 

A participação da China nesta network de governança econômica global possibilitou a 

utilização de um sofisticado mecanismo de solução de controvérsias baseado no direito que 

seguramente resulta em incentivos maiores e implica em custos de transação e riscos muito 

menores do que aqueles que seriam exigidos se não houvesse esta estrutura jurídica-

institucional e cada disputa comercial tivesse que ser resolvida na base da geopolítica do poder. 

A legitimidade e a efetividade do sistema de solução de controvérsias da OMC – que pode ser 

inferida a partir do altíssimo nível de cumprimentos das condenações – reduz substancialmente 

os custos de transação que o Estado vitorioso tem que arcar para compelir o Estado derrotado 

                                                           
412 A adesão da China à OMC ocorreu oficialmente em 11 de dezembro de 2001, conforme consta no próprio 

website da instituição. 
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a aceitar uma solução jurídica para a disputa comercial. Isto parece demonstrar um importante 

aspecto da (persistente) utilidade do sistema de solução de controvérsias da OMC.  

  O mesmo argumento usado para descrever a conveniência do sistema de solução de 

controvérsias da OMC para a relação entre os Estados Unidos e a China poderia ser feito para 

a relação entre outros países, ainda que se trate de casos em que a assimetria de poder seja tão 

grande que pudesse parecer mais fácil para a parte mais poderosa impor ou ameaçar impor 

sanções unilaterais à parte mais frágil para, assim, defender seus interesses. A generalização do 

equacionamento das disputas comerciais pelo sistema de solução de controvérsias da OMC, ao 

invés do uso unilateral do poder, gera um efeito semelhante ao que os economistas chamam de 

‘positive network externalities’.413 Em outras palavras, quanto mais países usarem regularmente 

este sistema, mais benefícios esses países obterão exatamente por fazerem parte deste sistema. 

Por este raciocínio, ainda que um país tenha – individualmente considerado – poder suficiente 

para impor a solução que deseja a uma determinada disputa comercial, considerando a 

totalidade dos membros da OMC, seria economicamente muito mais eficiente para todos – 

inclusive para os mais poderosos – que todos os países se valessem da sistemática institucional 

da OMC ao invés de pressões unilaterais.  

  Além de um cálculo de maior ganho coletivo e individual na institucionalização da 

solução de disputas comerciais, a utilização deste sistema de solução de controvérsias também 

se explica pela crença em uma série de ideias, valores e identidades compartilhadas na 

sociedade internacional que a OMC representa. O histórico de atuação técnica, justa e útil, 

contribuiu para que o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC fosse visto como um 

mecanismo dotado de legitimidade na solução de conflitos internacionais. Há, também, que se 

considerar que o sistema de solução de controvérsias da OMC formata e condiciona as 

possibilidades de exercício do poder de coerção de um Estado sobre os outros no sistema 

multilateral do comércio. Portanto, tanto pela crença na legitimidade, quanto pelo cálculo de 

conveniência e pelas possibilidades de coerção, vemos que as “forças de coesão” (BUZAN, 

2004) na sociedade internacional nos ajudam a entender porque o sistema de solução de 

controvérsias é tão usado, inclusive pelas maiores potências econômicas do mundo, como 

Estados Unidos, União Europeia e China, que aceitam restringir a liberdade de abusar do seu 

poder unilateralmente em favor de uma network de governança econômica global como a OMC.  

                                                           
413 “A network exists when a product’s value to the user increases as the number of users of the product grows. 

Each new user of the product derives private benefits, but also confers external benefits (network externalities) on 

existing users.” (PAGE; LOPATKA, 1999, p. 952) 
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  É fácil perceber as vantagens de um sistema de solução de controvérsias baseado no 

direito, como a OMC, sobre um sistema baseado no poder. O desafio que se apresentou a nós 

após avaliarmos a tendência histórica de gradual perda da centralidade414 do sistema de solução 

de controvérsias da OMC é o de entender quais seriam as condições de possibilidade que fariam 

com que mercados transnacionais estejam se valendo cada vez mais de outras networks de 

governança econômica para solução de controvérsias, como os investor-state dispute systems 

previstos em acordos de proteção de investimentos. Parte da explicação parece residir no fato 

de que o sistema de solução de controvérsias da OMC é excessivamente estatocêntrico, 

interestatal e intergovernamental para os atuais padrões de relacionamento entre agentes 

econômicos nos mercados transnacionais. Ao invés de discutirmos as controvérsias em termos 

de Estados Unidos contra China, quem sabe, seria mais preciso falar em termos de Chevron 

contra Sinopec ou Apple contra Foxconn. De fato, a OMC é uma organização que tem como 

membros Estados que são representados por seus respectivos governos. Somente o governo do 

Estado pode iniciar um contencioso. Aqui as empresas não têm capacidade processual própria 

para acionarem o sistema de solução de controvérsias contra um Estado ou sequer contra outra 

empresa. É possível que, em certas circunstâncias, o governo de um país não recorra à OMC 

para proteger interesses legítimos de suas empresas nacionais por razões geopolíticas. Neste 

aspecto, os diversos arranjos de investor-state dispute system parecem ser muito mais atraentes 

para as empresas que passam a ter a capacidade processual necessária para terem a liberdade 

de iniciativa contenciosa que não encontram na OMC.  

  Enfim, o estudo da evolução histórica da jurisprudência da OMC aponta para uma 

tendência de redução do número de contenciosos entre seus Estados membros. O fato de haver 

menos controvérsias entre os Estados na OMC não significa que esteja havendo menos 

controvérsias comerciais internacionais. Elas só não estão mais ocorrendo tanto na arena da 

OMC. Parte destas controvérsias está sendo resolvida por investor-state dispute systems 

previstos em acordos de investimentos que constituíram um tipo de network de governança 

econômica que possibilita aos agentes econômicos em mercados transnacionais – 

especialmente os de natureza privada – um tipo de protagonismo na solução de controvérsias 

internacionais que contribuiu para o gradual esvaziamento do sistema de solução de 

controvérsias da OMC. 

  Esta tendência de redução do número de disputas comerciais sendo submetidas ao 

sistema de solução de controvérsias da OMC, por sua vez, sugere que a OMC possa estar 

                                                           
414 Sou muito grato ao professor Alberto do Amaral Júnior por ter aberto os meus olhos para a gradual perda de 

centralidade da OMC. 
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gradualmente perdendo sua centralidade enquanto uma network de governança econômica 

global. Acreditamos que parte das razões pelas quais este fenômeno esteja acontecendo se 

relacione à tendência de transnacionalização da economia. Essencialmente, o que queremos 

dizer com isso é que a OMC foi concebida e construída dentro de um mindset estruturado em 

noções como produto nacional/produto importado, empresa nacional/empresa estrangeira, 

Estado reclamante/Estado demandado, direito interno/direito internacional, jurisdição 

nacional/jurisdição internacional, etc. Esta estrutura refletia as características da economia 

internacional de meados do século XX, quando o GATT e a OMC foram criados. A aceleração 

das transformações sociais provocada pela globalização propiciou mudanças em certos setores 

da economia que passaram a ser caracterizados por um alcance que já não podia mais continuar 

sendo descrito como meramente ‘inter-nacional’. Seria mais preciso trabalhar com uma outra 

palavra que ilustrasse melhor as dinâmicas pelas quais networks de agentes econômicos 

desenvolvem atividades que transcendem as tradicionais estruturas de organização jurídica e 

mercadológica de caráter (meramente) nacional. Há ‘dinâmicas transnacionais’ relativamente 

recentes que (ainda) não foram devidamente contempladas pelo ordenamento jurídico da OMC 

e que, no entanto, são extremamente importantes na economia mundial. Dentre tantas, podemos 

citar: as cadeias globais de valor; o comércio internacional intra-firma; as empresas 

multinacionais e os conglomerados econômicos que articulam o desenvolvimento da pesquisa, 

o financiamento, a produção industrial, a comercialização e a publicidade; e o empoderamento 

das empresas investidoras perante o Estado anfitrião promovido por acordos de proteção ao 

investimento que estabelecem investor-state dispute system. Como a OMC foi criada para lidar 

com um padrão de economia internacional onde estas dinâmicas não eram tão relevantes, o seu 

caráter interestatal/intergovernamental é cada vez menos adequado para exercer uma 

governança eficiente sobre elas. Assim, estes agentes econômicos desenvolvem suas atividades, 

de certa maneira, às margens da OMC por não serem reguladas por suas normas. Quanto mais 

a economia se transnacionaliza, mais ela transborda para fora do alcance da OMC. Entendemos 

que este fenômeno vem acontecendo e que isso é um dos fatores que ajuda a explicar a redução 

do número de controvérsias a tramitar perante o sistema de solução de controvérsias da OMC. 

Há menos controvérsias na OMC porque há uma parcela cada vez maior da economia envolvida 

nas dinâmicas transnacionais que escapam da OMC e levam consigo, para outras networks de 

governança econômica, as situações que poderiam se tornar disputas comerciais a serem 

resolvidas pela OMC. A transnacionalização de uma parte cada vez maior da economia 

contribui para um esvaziamento relativo da importância da OMC enquanto uma network de 
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governança econômica global. Consequentemente, o esvaziamento da OMC é refletido pelo 

esvaziamento da jurisprudência da OMC que nossa pesquisa identificou.  

 Quanto ao alcance regional das controvérsias, percebemos que a América do Norte é o 

continente que polariza com os demais: América do Norte contra a Ásia (15% dos casos); 

América do Norte contra Europa (14%); Ásia contra América do Norte (11%) e 8% dos casos 

se relacionam a controvérsias intra-regionais na América do Norte. Todavia, considerando-se a 

perspectiva histórica, notamos algo muito interessante. O principal eixo de conflitos deixa de 

ser o Atlântico Norte e passa a ser o Pacífico. Inicialmente (1995 – 2002), a combinação de 

maior incidência era de controvérsias movidas pela América do Norte contra a Europa. Esta 

combinação continua liderando no período seguinte (2003 – 2007), mas é seguido de muito 

perto pelos casos de controvérsia da América do Norte contra a Ásia. Por fim, no terceiro 

período (2008 – 2014), a combinação mais ocorrente passou a ser de controvérsias da Ásia 

contra América do Norte, e o número de controvérsias da América do Norte contra a Ásia passa 

ser 6 vezes maior que a da América do Norte contra a Europa. Estes dados parecem apoiar a 

percepção de que há um movimento de transposição da centralidade econômica do Atlântico 

Norte para o Pacífico.   

 No que se refere a participação das partes de uma controvérsia em blocos econômicos 

regionais, verificamos que apenas 11% dos casos envolviam países que faziam parte do mesmo 

bloco. Isso sugere que a participação comum em tais blocos deva desincentivar a utilização da 

OMC para a resolução de controvérsias. Lembramos aqui que, em geral, o direito dos blocos 

econômicos regionais é, no que se refere à liberalização/regulamentação do comércio, ainda 

mais profundo e abrangente do que o direito da OMC. Como quase todos os Estados com as 

economias mais importante são membros da OMC e como todo membro tem o dever jurídico 

de incorporar o direito da OMC ao seu direito interno, todos os membros da OMC têm um 

elemento comum em seu direito interno que é o direito da OMC. Um bloco econômico regional, 

cujos membros também são membros da OMC terá o direito da OMC como um piso, um ponto 

de partida para se fazer mais. Daí a expressão ‘OMC plus’ para expressar a situação na qual os 

países membros deste tipo de organização internacional já se comprometeram mais em termos 

tarifários e regulatórios do que aquilo que lhes seria exigida pela OMC. Por isso, é esperável 

que a jurisprudência da OMC fosse muito mais marcada por conflitos de alcance extra-bloco 

do que intra-bloco. A nota destoante aqui é que 71% dos conflitos intra-bloco ocorreram entre 

membros do NAFTA. Isso se deveria ao fato de o NAFTA ser um bloco que se propõe a fazer 

a uma integração menos profunda e institucionalizada do que, por exemplo União Europeia e 

Mercosul? Em outras palavras, os blocos econômicos regionais ofereceriam aos agentes 
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econômicos outras networks de governança mais interessantes para a resolução de controvérsias 

comercias intra-bloco do que a OMC? Acreditamos que isso seja uma parte da resposta. 

Todavia, este não foi o nosso objeto de estudo. Esperamos que estes dados possam inspirar 

novas pesquisas que dialoguem com as nossas. O que podemos tirar de útil desta informação é 

que o fenômeno da multiplicação, expansão e aprofundamento dos blocos econômicos 

regionais e macro-regionais tende a desempenhar algum papel sobre a jurisprudência da OMC, 

como, por exemplo, ajudando a reduzir o número de controvérsias entre países pertencentes ao 

mesmo bloco perante o sistema de solução de controvérsias da OMC. 

  A análise da jurisprudência pela perspectiva do nível de desenvolvimento 

socioeconômico das partes também foi muito fértil. A evolução histórica evidencia a transição 

de um perfil jurisprudencial inicialmente marcado pelo predomínio de contenciosos entre países 

desenvolvidos e depois seguido pela ascensão dos países considerados mercados emergentes, 

tanto como demandados, quanto como reclamantes. A jurisprudência da OMC nos permitiu, 

então, mapear um aspecto do crescimento dos emergentes, na medida em que ela reflete e 

documenta esta ‘emergência’ no cenário econômico e diplomático internacional. E isto é muito 

interessante, pois contribui com dados empíricos muito ricos para subsidiar o debate acadêmico 

sobre as potências médias emergentes. Paradoxalmente, o mais interessante aqui é o que não 

está representado na jurisprudência da OMC. Apesar da importância da interdependência 

econômica entre mercados emergentes, eles praticamente não litigam entre si. É quase como se 

houvesse um acordo tácito de não-agressão litigiosa. Se esta lacuna na jurisprudência não se 

justifica por razões econômicas ou jurídicas, somos levados a supor que isso possa ser, pelo 

menos parcialmente, explicado por motivações de natureza geopolítica.415  

  Ao considerarmos a jurisprudência pela perspectiva das alianças geopolíticas de que as 

partes das controvérsias participam, verificamos que a OMC tem sido, essencialmente, uma 

ferramenta para solução de disputas comerciais ligadas aos países membros do G7. Nada menos 

do que 78% das controvérsias envolvem algum membro do G7, seja como reclamantes (53%) 

ou demandados (48,5%). O G7 é o grupo que mais litiga com BRICS, com o G20 financeiro, 

com a OCDE, e com o G20 comercial. O BRICS é a segunda aliança geopolítica mais relevante. 

Mas, os membros do BRICS só participaram de 23% das controvérsias. Mais interessante do 

que os dados em termos absolutos é o processo histórico pelo qual a jurisprudência, que era 

dominada por conflitos entre membros do G7, passou a ser dominada por conflitos de países 

membros do G7 contra países membros do BRICS. Isto sugere que o BRICS esteja ocupando 

                                                           
415 Sou muito grato ao professor Leonardo Ramos por ter me chamado a atenção para a explicação geopolítica 

deste aspecto da jurisprudência. 
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um espaço na jurisprudência da OMC que antes era dominado pelo G7. Assim como pudemos 

mapear a ascendência dos emergentes, aqui também sentimos que a jurisprudência da OMC 

nos permite, de certa maneira, mensurar o tamanho do BRICS ou, pelo menos, ter uma noção 

do seu crescimento dentro do sistema multilateral do comércio. Outro dado revelador foi que, 

ao contrário da rivalidade fratricida do G7, os membros do BRICS não litigam entre si. 

Novamente aqui, somos levados a deduzir que – na falta de justificativas jurídicas ou 

econômicas plausíveis – a inexistência de conflitos entre membros do BRICS deve ter razões 

geopolíticas. A importância da consolidação deste novo e promissor arranjo cooperativo deve 

ter aumentado os riscos e os custos de transação, assim como deve ter reduzido os incentivos 

para que os seus membros se valessem do sistema de solução de controvérsia da OMC para 

resolverem eventuais disputas comerciais. Ademais, a crença em ideias, valores e identidades 

comuns entre os membros do BRICS e a mudança nas condições de exercício de coerção entre 

seus membros a partir da consolidação do BRICS,416 também contribuíram para explicar este 

padrão de comportamento entre seus membros e esta característica do perfil jurisprudencial da 

OMC. Este é mais um fator que ajuda a explicar a diminuição do número de controvérsias 

submetidas à OMC nos últimos anos.   

  Depois de termos analisado a jurisprudência do tocante às partes da controvérsia – 

quanto aos países, sua localização geográfica, seus blocos econômicos e suas alianças 

geopolíticas – investigamos quais foram as seções de atividade econômica cuja proteção 

motivou os contenciosos. Apuramos que 63% das controvérsias da OMC se relacionavam à 

indústria e que a análise destes casos em uma perspectiva histórica revela um gráfico com o 

desenho da topografia do Pão-de-açúcar, que tanto marcou os nossos estudos. Isto significa que 

foi a proteção da indústria o que traçou os contornos do perfil jurisprudencial da OMC. A 

segunda seção de atividade econômica mais protegido é uma categoria que engloba a 

agropecuária e a pesca, com 19% das controvérsias. É importante notar que as seções de 

atividade econômica relacionadas ao comércio internacional de serviços, investimentos e 

propriedade intelectual correspondem a apenas 11% das controvérsias e a trajetória histórica da 

jurisprudência nestas áreas não nos permite projetar qualquer tendência de crescimento destes 

números nos próximos anos. Considerando a importância que estes temas pareciam ter quando 

foram incorporados ao escopo regulatório do sistema multilateral do comércio em 1995, 

imaginávamos que a proporção de controvérsias ligadas a estas questões seria bem maior do 

                                                           
416 Lembremos que o período em estudo começa em 1995 e o BRIC – inicialmente sem a África do Sul – só foi 

formalizado na Cúpula de Ecaterimburgo em 2009. Ou seja, esses países já se comportavam de maneira não-

litigiosa entre si antes mesmo do BRICS ter sido criado. 
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que esta. Além disso, acreditávamos que haveria uma clara tendência de aumento da 

importância destas atividades no contexto da economia mundial e que este crescimento se 

refletiria em um crescimento proporcional da jurisprudência relacionadas as elas. Todavia, 

nossos dados indicam que isto não aconteceu. Os agentes econômicos dos mercados 

transnacionais parecem ter preferido utilizar outras networks de governança econômica para 

resolver suas disputas comerciais. Que características a OMC teria para não parecer adequada 

para a resolução de controvérsias nestas áreas? O que estas áreas teriam de diferença relevante 

para outras como indústria e agropecuária, onde a OMC parece ser mais eficiente? Acreditamos 

que isso poderia ser parcialmente explicado pelo fato de que indústria e agropecuária operam 

dentro de uma lógica de comércio internacional de mercadorias que já é substancialmente 

regulada, pelo menos desde o GATT de 1947. A regulamentação dos novos temas é muita mais 

recente e incipiente. O Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio tem 4 

anexos. O Anexo 1A contém 13 Acordos Multilaterais de Comércio de Bens,417 dentre os quais 

se encontra 1 para a proteção do investimento (TRIMs)418. O Anexo 1B traz um único Acordo 

Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) e o Anexo C 1um único Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). O comércio de bens 

tem uma organização jurídica vasta, profunda e madura, que é fruto de séculos de experiência 

de regulamentação do comércio internacional. Serviços, investimentos e propriedade intelectual 

são áreas cujas networks de governança mais eficientes foram sendo desenvolvidas depois que 

as normas da OMC foram criadas. Considerando a dificuldade de mudar ou atualizar o direito 

da OMC419 e a natureza dinâmica, flexível e mutável destes setores da economia, talvez 

possamos concluir que o direito da OMC tenha se tornando um tanto desatualizado e 

inadequado para estas questões, pelo menos pela perspectiva dos agentes econômicos dos 

mercados transnacionais. Isto também ajuda a entender porque o número de controvérsias na 

OMC está diminuindo. Estes novos temas, tão importantes, estão tendo que buscar outras 

networks de governança econômica para resolver as suas disputas comerciais.  

  As divisões de atividade econômica mais afetadas pelo protecionismo são a 

agropecuária, a metalurgia e a indústria alimentícia, cada uma com aproximadamente 10% das 

                                                           
417 Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994; Acordo sobre Agricultura; Acordo sobre Aplicação de Medidas 

Sanitárias e Fitossanitárias; Acordo sobre Têxteis e Vestuário; Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio; 

Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o Comércio; Acordo sobre a Implementação do Artigo 

VI do GATT 1994; Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT 1994; Acordo sobre Inspeção Pré-

Embarque; Acordo sobre Regras de Origem; Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações; 

Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias; Acordo sobre Salvaguardas 
418 Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o Comércio (TRIMs) 
419 Os Estados membros da OMC estão em processo de negociação na Rodada Doha desde 2001. 
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controvérsias. Todavia, a informação mais útil é a de que 19% destas controvérsias se referiam 

a medidas que afetavam mais do que uma única divisão de atividade econômica. Pela 

perspectiva cronológica, notamos que, ao invés de uma distribuição relativamente homogênea 

ao longo dos 20 anos, estas controvérsias se distribuíam no tempo de acordo com um certo 

padrão. Durante um certo período de tempo as controvérsias se concentram em uma 

determinada divisão, como a agropecuária, e pouco se vê de casos relacionados a outras 

divisões. Depois, as controvérsias se concentram na divisão de produtos siderúrgicos, por um 

certo período. Em seguida se inicia um outro período dominado por outra divisão, como a 

automotiva, e assim por diante. Estes dados sugerem que o protecionismo retratado pela 

jurisprudência da OMC possa estar associado à vulnerabilidade temporária de determinada 

divisão de atividade econômica em virtude da ocorrência de uma crise passageira naquele 

determinado setor. Durante o período da crise, o governo ficaria menos propensos a respeitar o 

direito da OMC, na medida em que isso afetaria a sua capacidade de continuar protegendo 

aquele setor dos efeitos da crise. Se isto puder ser confirmado a partir de outros estudos, 

teríamos um indício de forte correlação positiva entre crise setorial e protecionismo na OMC.  

  Agora que revimos quais foram os países e os setores da economia envolvidos nas 

controvérsias, vamos rever de que maneira estes países tentaram protegeram estes setores. Os 

casos envolvendo violações do GATT e das regras sobre defesa comercial (subsídios e medidas, 

compensatórias, medidas antidumping e salvaguardas) correspondem a 72% das controvérsias. 

A projeção cronológica das controvérsias relacionadas ao GATT e à defesa comercial desenha 

o perfil da topografia do Pão-de-açúcar, demonstrando que este é o padrão básico do 

protecionismo na OMC.  

 Nossos dados indicam que 80% das controvérsias são sobre o comércio de mercadorias 

e este número não apresenta tendências de mudanças relevantes nos últimos anos que sugiram 

uma alteração deste padrão nos próximos anos. Percebemos que é preciso investigar por que a 

OMC não tem sido percebida como uma arena mais significativa para as controvérsias sobre o 

comércio internacional de serviços, investimentos e proteção da propriedade intelectual. Para 

respondermos esta questão com propriedade, seria necessário a realização de novos estudos. De 

qualquer maneira, com base no pouco que pudemos apurar, parece que os agentes econômicos 

transnacionais têm preferido valer-se de outras networks de governança econômica quando se 

trata de tentar resolver disputas comerciais relacionadas a serviços, investimentos e propriedade 

intelectual. A OMC parece ser a network de preferência para solucionar litígios relacionados 

ao mais tradicional comércio de mercadorias. Enquanto isso, a maioria das controvérsias 

relacionadas a serviços, investimentos e propriedade intelectual são resolvidas por meio de 
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outras networks de governança econômica reguladas por acordos de investimento de alcance 

bilateral, regional ou multilateral. Ou seja, outras networks de governança econômica 

internacional parecem ter atraído para si a solução de controvérsias que poderiam ser resolvidas 

pelo sistema de solução de controvérsias da OMC. Considerando o crescimento do número 

destes tipos de acordo de investimento, podemos concluir que este é um dos fatores que nos 

ajuda explicar as mudanças quantitativas e qualitativas da jurisprudência da OMC ao longo dos 

anos. Seguindo a mesma linha de raciocínio, também podemos conjecturar que a OMC irá 

gradualmente perder a sua centralidade enquanto uma network de governança econômica na 

medida em que tende a ficar, na prática, relegada a cuidar, cada vez mais, apenas do comércio 

de mercadorias no tocante às regras básicas do GATT e da defesa comercial, enquanto as novas 

dinâmicas da economia, como serviços, investimentos e propriedade intelectual, optam por 

escapar do alcance normativo e jurisdicional da OMC. Isto explicaria, em parte, o gradual 

encolhimento proporcional do tamanho da jurisprudência da OMC, apesar da crise econômica 

de 2008 – 2014.  

  Mesmo que se considere que o sistema de solução de controvérsias da OMC tenda a ter 

um futuro menos pujante do que o seu passado, os números da jurisprudência da OMC, em 

termos absolutos, são bastante impressionantes. Ao longo dos seus primeiros 20 anos, 488 

controvérsias foram ajuizadas junto ao Órgão de Solução de Controvérsias. Muitos dos 

processos que foram iniciados não chegaram a ter uma solução final em decorrência de 

abandono ou desistência (37%) ou simplesmente porque ainda não haviam sido resolvidos no 

momento em que nossa pesquisa foi feita (4%). Mesmo assim, 288 controvérsias chegaram a 

ter uma solução, sendo que 70% deles foram resolvidos por julgamento, 24% foram por um 

acordo em torno de uma solução mutuamente satisfatória entre as partes e 6% foram resolvidos 

por cumprimento espontâneo da parte demandada, adequando a medida questionada ao direito 

da OMC assim que passou a ser processada pela parte reclamante.  

  Apesar de serem números robustos, se considerados em termos absolutos, se os 

considerarmos por uma perspectiva histórica veremos que há um declínio do número de 

controvérsias submetidas ao sistema de solução de controvérsias da OMC. A média anual de 

controvérsias resolvidas já foi de 21 casos por ano no período das crises de 1995 a 2002; depois 

esta média caiu 43% baixando para 12 casos por ano no período de prosperidade de 2003 a 

2007; e depois caiu mais 33% no período de 2008 a 2014, passando a uma média de apenas 8 

casos por ano. A proporção entre casos resolvidos e casos em que houve abandono ou 

desistência é relativamente uniforme ao longo desses três períodos considerados, variando 
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respectivamente entre 61-67% de casos resolvidos e 33-39% de abandonos e desistências.420 

Todavia, ao consideramos os modos de solução de controvérsia, podemos perceber que cada 

modo desenvolveu um perfil histórico diferente. O perfil estatístico dos julgamentos 

acompanha, de maneira geral, o padrão da topografia do Pão-de-açúcar, sendo, portanto, não 

apenas o modo mais utilizado, mas também aquele que melhor reflete a evolução histórica da 

jurisprudência. Os casos resolvidos por acordo e por cumprimento espontâneo caiu de 34% no 

período de 1995 a 2002 para 33% no período de 2003 a 2007 e depois despencou para apenas 

12% no período de 2008 a 2014. Estes números indicam que os governos dos países 

demandados parecem estar cada vez menos dispostos a retirar medidas protecionistas sem que 

sejam obrigados a fazê-lo por uma condenação jurisdicional.  

  Um dos fatores que nos ajuda a entender porque a solução pelo julgamento é tão popular 

reside no altíssimo índice de 89% de condenações, o que indica que o sistema de solução de 

controvérsias da OMC é suficientemente impermeável às pressões geopolíticas para ser capaz 

de condenar todo tipo de país, seja ele uma pequena, média ou grande potência, 

independentemente da assimetria de poder de barganha existente entre as partes. Não estamos 

dizendo que o poder não seja relevante no que se refere ao processo de criação do direito ou 

quanto à capacidade de resistir às pressões jurídicas, diplomáticas e econômicas decorrentes do 

descumprimento de uma condenação. É óbvio que o procedimento de negociação que resulta 

no acordo sobre os termos de um tratado é condicionado – dentre outros fatores – pelo poder 

de barganha das partes. A questão do cumprimento, ou não, de uma condenação também é algo 

condicionado – dentre outros fatores – pelo poder do Estado condenado. Mas, o julgamento, 

em si, é algo que diz respeito à OMC, enquanto uma network da governança econômica global. 

E, no tocante ao julgamento, nossa pesquisa analisou 203 controvérsias que nos permitem 

afirmar, com forte suporte empírico, que, na esmagadora maioria dos casos, o sistema de 

solução de controvérsias da OMC não foi capturado, manipulado ou instrumentalizado por 

determinados países para atingir interesses que não fossem protegidos pelo direito 

internacional. Ou seja, a OMC operou de maneira técnica, pautada pelo direito, de forma 

geopoliticamente neutra.  

  Isso é o que se esperaria de um modo jurisdicional de solução de controvérsias. Todavia, 

considerando as dificuldades estruturais das jurisdições internacionais – que são muito menos 

institucionalizadas do que, por exemplo, os tribunais nacionais – é  comum encontrar um certo 

                                                           
420 Há que se considerar aqui que a existência de casos ainda em tramitação nos anos de 2013 e de 2014 nos impede 

de analisar propriamente a proporção entre casos de resolvidos e abandonados uma vez que ainda não seria possível 

saber, no momento em que esta pesquisa foi feita, quantos dos casos pendentes seriam resolvidos ou abandonados.  
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ceticismo com relação a sua capacidade de realizar julgamentos isentos e de compelir as partes 

a acatarem as suas decisões. Percebemos isso ano após ano com nossos alunos de graduação 

que se surpreendem com o fato de, por exemplo, os Estados Unidos terem sido condenados 

tantas vezes em processos movidos por países pequenos, como Antígua e Barbuda. Porém, o 

valor desta pesquisa não está em identificarmos um ou outro caso curioso, e sim em 

considerarmos a força dos dados da jurisprudência como um todo. Parece surpreendente que 

77% das 166 condenações tenham sido acatadas dentro do prazo. De 23% de condenações que 

não foram cumpridas regularmente, temos que 19% foram cumpridas, porém, com algum atraso 

em relação ao prazo razoável estabelecido pela OMC e apenas 4% das condenações (o que 

corresponde a 7 controvérsias) não foram satisfatoriamente cumpridas, pelo menos até o 

momento de conclusão desta pesquisa. Pela perspectiva temporal, foi importante perceber uma 

clara redução dos casos de cumprimento irregular ao longo do tempo, tanto em termos 

absolutos, quanto em termos proporcionais, mesmo no ciclo de crise de 2008 a 2014. Se 

compararmos esse número de casos de descumprimento de condenações com o total de 288 

controvérsias que chegaram a ter uma solução, encontraremos um índice muito pequeno de 

apenas 2% de inefetividade do sistema de solução de controvérsias da OMC. Se formos um 

pouco mais rigorosos e contabilizarmos como cumprimento irregular as condenações 

cumpridas, porém com atrasos, encontramos 38 controvérsias, o que corresponde a 13% dos 

casos resolvidos. Talvez, ainda mais surpreendente, seja o fato de que em apenas 1 das 38 

condenações que não foram devidamente acatadas, o Estado que foi vitorioso no julgamento, 

entretanto derrotado pelo inadimplemento, foi um país em desenvolvimento (Antigua e 

Barbuda). No outro extremo da balança de poder, os Estados Unidos foram o país mais vezes 

prejudicado pelo cumprimento irregular, sofrendo em 24% desses casos. Ao mesmo tempo, os 

Estados Unidos também foram o país mais inadimplemente, sendo responsável por 86% dos 

casos de descumprimento e 47% dos casos de cumprimento irregular. Em contraste, vemos que 

a conduta da China refuta a sua reputação de intervencionista sem consideração pelo direito 

internacional. A China é responsável por 0% dos casos de descumprimento e apenas 3% dos 

casos de cumprimento irregular. 

  Sob o ponto de vista regional, a América do Norte é a região mais prejudicada pelo 

inadimplemento das condenações com 58% dos casos. A região contra a qual a América do 

Norte mais litigou foi a Ásia, que foi um pouco mais processada do que a Europa. Todavia, o 

nível de cumprimento irregular da Europa (22%) é muito mais alto do que a média geral (13%) 

e do que o nível da Ásia (7%). Pior ainda, é o nível de cumprimento irregular de condenações 

entre países da América do Norte (32%). O único bloco regional que apresenta casos de 
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cumprimento irregular em controvérsias entre seus membros é o NAFTA. Se a América do 

Norte foi a protagonista do cumprimento irregular pelo enfoque regional, no tocante ao nível 

de desenvolvimento socioeconômico são os países desenvolvidos que merecem destaque. A 

maioria das controvérsias foi entre países desenvolvidos, que também foi a categoria mais 

processada e, ao mesmo tempo a mais prejudicada pelo cumprimento irregular. Ainda no que 

se refere ao nível de desenvolvimento, a jurisprudência estudada refutou a ideia de que os países 

considerados como mercados emergentes seriam comparativamente mais protecionistas. Pelas 

estatísticas jurisprudenciais, o título de mais protecionista pertence aos países desenvolvidos e 

a ninguém mais. Na verdade, apenas 13% das condenações com cumprimento irregular foram  

responsabilidade de mercados emergentes, contra 79% de responsabilidade de países 

desenvolvidos. Contudo, a importância relativa dos mercados emergentes está crescendo, como 

ficou registrado no crescimento do número de controvérsias relacionadas a eles ao longo do 

período estudado. E este número só não foi maior porque, estatisticamente falando, países que 

são mercados emergentes raramente litigam entre si. Quanto ao alcance geopolítico, vimos que 

o G7 é a aliança com maior número de condenações de cumprimento irregular e também a 

maior vítima deste tipo de descumprimento. Entretanto, vemos que a importância do G7 no 

acervo jurisprudencial vem declinando ao longo dos anos. Este movimento coincide com a 

ascendência do BRICS que vai ocupando um espaço cada vez na jurisprudência. Nossa pesquisa 

também revelou que os membros do BRICS, quando condenados, acatam devidamente as 

condenações em uma proporção de vezes muito maior do que os membros do G7. O percentual 

de cumprimento irregular de condenações do BRICS é 8% contra 68% do G7. Não nos caberia 

aqui explicar se isto é propiciado por um maior compromisso com o direito internacional ou 

por um menor poder de se contrapor ao sistema de solução de controvérsias da OMC. O que 

nossa pesquisa permite afirmar, objetivamente, é que o nível de cumprimento das condenações 

pelo BRICS é, proporcionalmente, muito maior do que o nível de cumprimento dos países do 

G7.  

  No tocante à seção de atividade econômica, vimos que a jurisprudência da OMC é, 

essencialmente marcada pela indústria. A agropecuária e a pesca têm um papel secundário e a 

informação e comunicação tem uma importância marginal. Quanto à divisão de atividade 

econômica, verificou-se que a jurisprudência é bastante pulverizada, mas, mesmo assim, as 

indústrias alimentícias, siderúrgicas e automobilísticas se destacam. Também percebemos que, 

ao invés de haver uma distribuição razoavelmente uniforme das divisões de atividade 

econômica na jurisprudência ao longo do tempo, as controvérsias se concentram em uma 

determinada divisão de atividade econômica por um período de tempo que depois é sucedido 
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pela concentração de controvérsias relacionadas a outra divisão, e depois por outra e assim 

sucessivamente. Temos, por exemplo, um período de destaque da indústria alimentar de 1997 

a 2000, depois da metalúrgica de 2000 a 2002, na sequência a agropecuária de 2002 a 2003, e 

assim por diante. Comparando o número de casos resolvidos com o número de condenações 

com cumprimento irregular no que se refere à atividade econômica relacionada, destaca-se a 

agricultura que envolve 11% dos casos resolvidos e 21% dos casos de condenação com 

cumprimento irregular.   

 

7.2 Considerações finais 

 

  O estudo da história da jurisprudência da OMC nos intrigou. A análise comparativa das 

controvérsias ao longo dos seus 20 primeiros anos nos permitiu identificar a ocorrência de uma 

série de mudanças quantitativas e qualitativas de suas características jurídicas, políticas e 

econômicas, especialmente quando consideramos períodos de crise econômica internacional. 

Queríamos entender quais seriam as principais condições de possibilidade que teriam 

propiciado estas modificações. A jurisprudência da OMC é, naturalmente, condicionada por 

inúmeros fatores. Partimos do entendimento de que, dentre os fatores que mais mereceriam 

nossa atenção, estariam aqueles pertinentes às relações de afinidade eletivas (WEBER, 2004 e 

LÖWY, 2004) entre mercados transnacionais e networks de governança econômica 

internacional. Ou seja, entendemos que a jurisprudência da OMC é, essencialmente, 

condicionada pelos padrões de relacionamento entre os agentes econômicos dos mercados 

transnacionais e as diversas networks de governança econômica internacional, inclusive e 

especialmente a OMC.  

  As crises – sejam de origem econômica, como a das hipotecas subprimes, ou de origem 

geopolítica, como a provocada pela guerra global ao terrorismo – podem mudar as 

condicionantes das forças de coesão (BUZAN, 2004) do sistema multilateral de comércio. As 

crises podem alterar as correlações de forças e as possibilidades de coerção. Crises também 

podem alterar os componentes do cálculo de custo e benefício de se respeitar ou não os 

standards internacionais (GREWAL, 2008), de se intervir ou não na economia, e de cooperar 

ou litigar nas networks de governança econômica internacional. E as crises são capazes até de 

alterar o nível de crença em ideias, valores e identidades compartilhadas na sociedade 

internacional. Por tudo isso, acreditávamos que as crises internacionais poderiam provocar 

mudanças nesses padrões de relacionamento e isto, por sua vez, seria refletido nas 

características do perfil jurisprudencial da OMC.  
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  Analisamos a jurisprudência da OMC, tendo em mente esta ideia de que as crises 

influenciariam a jurisprudência. Assim, notamos que no período de 1995 a 2002, um número 

muito alto de controvérsias coincidiu com uma época abalada pela sucessão de crises 

econômica internacionais. E, por este mesmo caminho, percebemos que no período subsequente 

de 2003 a 2008, que não foi marcado por crises econômicas, o número de controvérsias foi 

muito menor. Por esta perspectiva analítica, a jurisprudência do período de 1995 a 2008 parecia 

sustentar o entendimento de que haveria uma correlação entre a ocorrência de crise econômicas 

e o número de controvérsias na OMC nos seguintes termos: Em períodos de crises econômicas, 

tenderia a haver um alto número de controvérsias e em períodos sem crises econômicas, 

tenderia a haver um baixo número de controvérsias.  

  Todavia, a jurisprudência do período de 2008 a 2014, afetado por uma das mais graves 

crises econômicas internacionais, experimentou um número muito pequeno de controvérsias. 

Aliás, foi um número médio ainda menor do que no período sem crises econômicas. Ainda que 

a situação de vulnerabilidade recíproca do telhado de vidro tenha influenciado o resultado, 

reduzindo o número de controvérsias, o tipo de crise que experimentamos entre 2008 e 2014 

tem características que a tornam muito mais propensa a incitar controvérsias do que as crises 

do período de 1995 a 2002. Portanto, os dados contrariaram a expectativa que tínhamos a partir 

do nosso referencial teórico. Percebemos, então, que era preciso aprimorar o nosso 

entendimento sobre os fatores que influenciariam o perfil jurisprudencial da OMC.  

  Para poder especular sobre o que influenciaria as mudanças nas características da 

jurisprudência da OMC, era preciso primeiro identificar que características eram essas. Os 

indicadores econômicos mostraram que a jurisprudência é marcada por uma sucessão de 

pequenos ciclos em que havia um predomínio de controvérsias relacionadas a determinadas 

seções e divisões de atividade econômica que era sucedido por um período em que outra seção 

e divisão eram dominantes na jurisprudência, e assim por diante. Estes dados sugerem a 

existência de um padrão de coincidência entre a ocorrência de crises setoriais e o aumento do 

número de controvérsias relacionadas àquela determinada seção ou divisão de atividade 

econômica. Acreditamos que estes dados demonstram que estas ocorrências seriam, de fato, 

correlacionadas, porém, apenas no nível setorial. A evidência de relação entre crise econômica 

internacional geral e a jurisprudência da OMC não é conclusiva. Todavia, a correlação entre 

crise setorial e o aumento do número de controvérsias naquela mesma seção ou divisão de 

atividade econômica, como vimos, tem forte evidência empírica.  

  Se, por um lado, concluímos que as grandes crises internacionais não são tão relevantes 

para compreendermos as características do perfil jurisprudencial da OMC, por outro lado 
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identificamos a ocorrência de um outro fenômeno econômico muito mais importante: a 

abrangente, consistente e gradual transnacionalização da economia. Esse fenômeno provoca um 

processo do que Schumpeter (2003) chamou de creative destruction que transforma, inclusive, 

a maneira pela qual as networks de governança internacional funcionam. Há fluxos econômicos 

transnacionais que não são bem acomodados no enquadramento interestatal da OMC. 

Percebemos isso, por exemplo, no crescimento da importância do comércio internacional intra-

firma e das cadeias globais de valor. Neste contexto, agentes econômicos de mercados 

transnacionais tentam usar o seu network-making power (CASTELLS, 2011) para modificar 

(‘switch’) alguns standards da OMC.  

  Todavia, o mecanismo do single undertaking impõe custos de transação inviáveis. Seria 

necessário que acontecessem circunstâncias extraordinárias para que as mudanças nas forças 

de coesão conseguissem fazer com que a OMC se auto-reprogramasse (Castells, 2011). A 

incrível demora de mais de 15 anos para a conclusão da Rodada Doha é prova disto. Vimos que 

a inércia normativa da OMC, inclusive, propiciou as condições para um problema sistêmico de 

neoprotecionismo. Este é um problema para o qual pudemos apontar algumas alternativas 

pontuais através do que chamamos de ‘agenda detachment’ nas rodadas multilaterais de 

negociação comercial e do uso de non-violation complaints perante o sistema de solução de 

controvérisas da OMC.  

  Aprendemos com Ramos (2013a) que os Estados recebem pressões e poderes dos 

agentes econômicos dos mercados transnacionais para implementar políticas necessárias para a 

economia corporativa global. Ao não conseguir adaptar os standards da OMC aos interesses 

dos mercados transnacionais, é compreensível que os seus agentes econômicos usem seu 

network-making power para fortalecer ou criar novas networks de governança econômica 

internacional. Estas outras netwok não precisariam ter a escala global da OMC. Elas também 

podem ter alcance subglobal (BUZAN, 2004), seja bilateral, regional ou multilateral. Elas 

também não precisam ter um escopo regulatório tão abrangente quanto a OMC. Geralmente 

elas mantêm os princípios e normas gerais compatíveis com as da OMC, e aprofundam a 

regulamentação em certas áreas (‘WTO plus’), como o comércio internacional de serviços, a 

proteção do investimento e da propriedade intelectual. As netwok de governança econômica 

internacional também variam no nível de institucionalização. Elas podem ter um baixo nível de 

institucionalização, como um arranjo cooperativo ou uma aliança geopolítica, ou podem ser 

altamente institucionalizadas, como os blocos de integração regional e macro-regional.  

  Contudo, há um aspecto em que estas netwok se diferenciam muito mais da OMC no 

que tange ao sistema de solução de controvérsias. As networks que adotam mecanismos de 
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investor-state dispute system empoderam significativamente os agentes econômicos de forma 

que eles passam a ter o direito de decidir, de acordo com seus interesses, se, quando e qual 

Estado eles irão processar. Os mecanismos de ISDS aumentaram o network power das empresas 

sobre os Estados, e isto é muito relevante para as nossas conclusões. Imaginemos a situação de 

uma empresa sediada no país Alpha que tem seus interesses prejudicados pela conduta de um 

Estado Beta, e que não consegue convencer o seu próprio governo a acionar este Estado perante 

o sistema de solução de controvérsias da OMC. Se esta empresa puder se valer de algum 

mecanismo de ISDS em que ela não dependa mais do seu governo, ela deslocaria o âmbito da 

resolução desta controvérsia, da OMC, para uma outra network de governança econômica 

internacional, que pode ser um simples acordo bilateral de proteção de investimentos. A 

generalização deste cenário impactaria a jurisprudência da OMC ao reduzir o número de 

controvérsias que tramitariam pelo seu sistema. Por exemplo, os Estados Unidos são o país que 

mais usam o sistema de solução de controvérsias da OMC. Eles também são um dos países que 

mais mantêm acordos de investimento, e um dos países cujas empresas mais se valem de 

mecanismos ISDS contra outros Estados. Bastaria que algumas poucas destas controvérsias 

tivessem sido resolvidas pela OMC, ao invés de ISDS, para que o seu perfil jurisprudencial já 

fosse alterado por elas. Vale lembrar que apesar da enorme importância econômica da área de 

serviços, investimentos e propriedade intelectual, o número de controvérsias sobre elas 

submetidas ao sistema de solução de controvérsias da OMC é muito baixo. O encaminhamento 

destas controvérsias para resolução em outras networks de governança econômica internacional 

é um fator que, em nossa opinião, afetou significativamente o perfil jurisprudencial da OMC, 

revelando uma gradual tendência de esvaziamento da importância relativa do sistema de 

solução de controvérsias da OMC.  

  É importante esclarecer que essas outras networks de governança econômica 

internacional são instâncias alternativas, mas não necessariamente antagônicas ou conflitantes 

com a OMC. Elas não pretendem destruir ou substituir a OMC. Elas podem ser complementares 

e até mesmo instrumentais na realização de objetivos da própria OMC. As diversas e 

diversificadas netwok convivem, ora cooperando sinergicamente, ora competindo em relações 

de poder. Por exemplo, o BRICS não é contra a OMC, nem pretende substitui-la. Trata-se de 

uma network que se relaciona com outras networks. Nestes relacionamentos, uma network 

como o BRICS é, ela própria, detentora de diferentes formas de network power (CASTELLS, 

2011): O BRICS exerce networked power junto aos demais membros da OMC e exerce 

network-making power junto à OMC e a outras networks como o G7, G20, FMI, Banco 

Mundial.  
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  Dentre as netwok de governança econômica internacional que mais influenciaram as 

mudanças no perfil da jurisprudência da OMC estão as articuladas entre potências médias 

(re)emergentes, como o BRICS. A jurisprudência da OMC registrou o fenômeno do 

crescimento da importância econômica e geopolítica das potências médias emergentes. O 

aumento, em termos proporcionais e absolutos, do número de controvérsias envolvendo 

mercados emergentes é uma evidência poderosa desta ‘emergência’. Tanto no polo passivo, 

quanto ativo, os mercados emergentes ocuparam uma parcela considerável do espaço na 

jurisprudência que antes era dominado pelos países desenvolvidos. O tamanho dos emergentes 

só não foi muito maior porque os mercados emergentes, apesar da importante interdependência 

econômica, praticamente não litigam entre si (apenas 2% dos casos). Este dado é interessante 

porque ele parece refutar a ideia de Wallerstein (2004) de que os países da ‘semiperiferia’ 

(emergentes) tenderiam a competir uns com os outros.  

  Dentre as networks das potências (re)emergentes, é notável o que acontece com os 

membros do BRICS. Os seus membros têm uma presença muito marcante na jurisprudência da 

OMC, mas eles não têm histórico de conflito entre eles. Os membros das outras principais 

alianças geopolíticas não têm este tipo de comportamento e litigam consideravelmente entre si, 

especialmente os membros do G7. Os membros do G7 estão brigando cada vez menos entre si 

e mais contra os membros do BRICS, especialmente contra a China. Isso sugere que o sistema 

de solução de controvérsias foi ficando, ao longo tempo, proporcionalmente mais útil para o 

G7 combater o BRICS do que para os países do G7 resolverem controvérsias entre si. Não se 

trata de afirmar que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não litigam entre si na OMC 

porque são membros do BRICS, mas tão somente que estes países – que são membros do 

BRICS – não litigam entre si. Lembremos que isto também se encontra no contexto mais 

abrangente que discutimos no qual mercados emergentes praticamente não litigam entre si. De 

qualquer maneira, nos parece razoável entender que o BRICS exerce networked e network 

power sobre a maneira pela qual cada um de seus membros se comporta perante o sistema de 

solução de controvérsias da OMC.  

  A análise das forças de coesão nos ajuda a entender por que os membros do BRICS não 

têm litigado entre e si. Poderíamos dizer que o BRICS fortaleceu a crença em valores, ideias e 

identidades compartilhadas entre os seus membros. Estes países têm enorme diferenças entre 

si, mas convergem no entendimento de que eles teriam a legitimidade e a capacidade para 

promover algumas reformas nas networks interestatais de governança global, tanto da área 

econômica, quanto das demais áreas como segurança, energia, meio ambiente, direitos 

humanos, etc. Eles também compartilham um entendimento sobre a legitimidade de uma maior 
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participação do Estado no domínio econômico não apenas para corrigir falhas de mercado, mas 

também para induzir o crescimento econômico e melhorar os seus índices de desenvolvimento 

humano. Os membros do BRICS também se identificam na percepção dos perigos de um 

sistema unipolar e na importância de se lutar pelo multilateralismo. A participação em uma 

network, como o BRICS, também altera os componentes do cálculo de custo e benefício de um 

membro ajuizar um procedimento contencioso jurisdicional contra um outro ao aumentar os 

custos de transação entre eles. Por fim, a questão de ser ou não ser membro do BRICS também 

influencia a capacidade de um membro exercer coerção sobre os outros membros dentro da 

network, assim como do BRICS, enquanto uma network que é por si um ator no cenário 

internacional, exercer coerção sobre os seus membros.   

  Apesar de termos concentrado nosso foco nos aspectos mais internos do relacionamento 

entre mercados transnacionais e networks de governança econômica internacional, 

reconhecemos que fatores externos, como a guerra global ao terrorismo, seguramente 

impactaram as relações de afinidades eletivas entre os mercados transnacionais e as networks 

de governança econômica internacional, transbordando sua influência para a jurisprudência da 

OMC. Contudo, a falta de uma base teórica e metodológica para apurar como esta influência se 

manifestou nos impediu de aprofundarmos esta análise. 

 Depois de termos traçado as características do perfil jurisprudencial da OMC e de 

termos especulado sobre as condições de possibilidade que propiciaram à jurisprudência da 

OMC a configuração das características quantitativas e qualitativas que marcaram o seu perfil, 

concluímos que a transnacionalização da economia está possibilitando o desenvolvimento de 

novas networks de governança econômica internacional, o que teria contribuído para que o 

sistema de solução de controvérsias da OMC sofresse um esvaziamento relativo da sua 

importância.  Estes novos fenômenos não implicam na obsolescência da OMC, eles significam 

apenas que ela não é mais tão central como já foi um dia. Afinal, a OMC não deixa de ser muito 

importante só porque há tantas outras coisas acontecendo fora dela. Mesmo assim, a OMC 

continua com grande networking power sobre coletividades humanas e indivíduos que não são 

incluídos nas networks globais (CASTELLS, 2011), e com forte network power sobre seus 

membros, como ficou demonstrado pelo altíssimo nível de cumprimento das decisões do Órgão 

de Solução de Controvérsias. Entretanto, o seu network-making power de se autoreprogramar 

parece ser insuficiente para atender às demandas dos mercados transnacionais. E a sua 

capacidade de exercer network-making power sobre outras networks não parece ser capaz de 

impedir o surgimento de novas redes que lhe ‘roubem’ controvérsias, esvaziando assim um 

pouco da importância do seu sistema de solução de controvérsias. 
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  Fizemos uma análise muito extensa e profunda da jurisprudência da OMC, o que nos 

permite afirmar, com forte suporte empírico, que o desempenho do sistema de solução de 

controvérsias da OMC no exercício das funções para as quais ele foi criado foi altamente 

efetivo, inclusive nos casos de maior desafio para o sistema, nos quais grandes potências são 

condenadas a implementar modificações nos seus ordenamentos jurídicos internos de forma a 

se compatibilizarem com o direito da OMC.  

  Todavia, considerando que nossa pesquisa se preocupa com a análise do sistema de 

solução de controvérsias ao longo do tempo, com atenção especial para os períodos de crise 

econômica internacional, além de trabalhar com a noção relativamente estática de efetividade, 

também foi importante trabalhar com a noção mais dinâmica de ‘robustez’ ou, como 

preferimos, ‘resiliência’. Hasenclever, Mayer e Rittberger nos ensinaram que a noção de 

resiliência se refere ao poder de instituições internacionais permanecerem no mesmo estado em 

face de desafios externos e se refere ao tanto que escolhas institucionais passadas constrangem 

decisões coletivas e o comportamento dos atores em momentos posteriores. (HASENCLEVER; 

MAYER; RITTBERGER, 2000, p. 2).421 Se as condições gerais de funcionamento de uma 

instituição mudam muito em função de mudanças na correlação de poder entre os países ou se 

mudam em virtude de um novo cenário econômico ou geopolítico, ou de um novo entendimento 

por parte das grandes potências de que a instituição não mais atenderia satisfatoriamente aos 

seus interesses, então temos uma instituição de baixa resiliência. No que se refere ao sistema 

de solução de controvérsias da OMC, apesar dos dados jurisprudenciais estudados indicarem 

que ele continua efetivo ao longo dos anos, entendemos que a própria redução do número de 

disputas comerciais submetidas à OMC é um indicativo do declínio de sua resiliência. Em 

outras palavras, o fato de muitos países terem preferido resolver suas controvérsias em outras 

arenas da governança econômica internacional, como nos investor-state dispute systems, nos 

organismos de integração regional e/ou em arranjos cooperativos menos institucionalizados 

entre aliados geopolíticos, é um indício de redução da resiliência da OMC. Como vimos, um 

dos fatores que mais contribuiu para este cenário foi o mecanismo do single undertaking 

                                                           
421 “In contrast, regime robustness (resilience) refers to the "staying power" of international institutions in the 

face of exogenous challenges and to the extent to which prior institutional choices constrain collective decisions 

and behavior in later periods, i.e. to the extent to which "institutional history matters" (Powell 1994:341).' In other 

words, institutions that change with every shift of power among their members or wheneve~ the most powerful 

participants find that their interests are no longer optimally served by the current regime, lack resilience. 

"Change" in this context may mean either a fundamental alteration of the regime's normative content or a drastic 

change (usually, a decline) in the extent to which. the regime's prescriptions are actually complied with by its 

members (or both).” (HASENCLEVER; MAYER; RITTBERGER, 2000, p. 2) 
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adotado na Rodada Doha de negociações multilaterais na OMC que praticamente inviabilizou 

a auto-reprogramação dos seus standards.  

   Portanto, o estudo da história da jurisprudência da OMC nos mostrou que 

transnacionalização da economia gerou incentivos para os Estados e agentes econômicos 

transnacionais usassem seu network-making power para modificar networks já existentes ou 

criar novas, melhor adaptadas aos seus interesses, como os mecanismos de ISDS. Vimos 

também que networks estruturadas em torno de alianças geopolíticas, como o BRICS, 

influenciaram o perfil jurisprudencial da OMC. Apesar de o gradual esvaziamento do sistema 

de solução de controvérsias da OMC indicar a redução da sua resiliência, a OMC foi e continua 

sendo uma organização caracterizada por uma enorme efetividade. Sua importância para 

determinados setores da atividade econômica, especialmente no que se refere ao comércio 

internacional de mercadorias, e para certos padrões de relacionamento geopolítico na esfera 

interestatal, especialmente na relação entre países desenvolvidos e mercados emergentes e, mais 

especificamente, entre o G7 e o BRICS, continuará fazendo com que a OMC seja uma network 

de governança econômica global de extrema relevância na sociedade internacional. 
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