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I – Introdução 

A estrutura de regulação do comércio internacional, construído ao longo dos últimos sessenta anos, 

enfrenta atualmente um triplo desafio. O primeiro deles é o impasse das negociações da Rodada de 

Doha, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), iniciada em 2001, e que se encontra 

bloqueada desde 2008, refletindo a falta de interesse de alguns membros e as dificuldades de outros em 

concluírem mais uma etapa do processo de liberalização e de estabelecimento de novas regras para o 

comércio internacional. Tal paralisia afeta todo o sistema multilateral de comércio, que se vê 

pressionado pela necessidade de avançar na negociação de novos instrumentos de regulação das 

atividades comerciais. 

O segundo desafio é a multiplicação de instituições internacionais e o estabelecimento de novas regras 

para os mais diversos temas de alcance global, que preocupam a sociedade moderna, como crises 

financeiras e guerras cambiais, clima e meio ambiente, padrões trabalhistas e direitos humanos. Tais 

demandas impõem a reforma ou a criação de novas estruturas e a negociação de novas regras, muitas 

delas usando o comércio como mecanismo de pressão para serem obedecidas ou indiretamente 

afetando as atividades do comércio, introduzindo, assim, novos elementos de fragmentação na 

regulação do comércio.  

O terceiro desafio é outra importante fonte de fragmentação na estrutura de regulação do comércio, 

derivada da multiplicidade de acordos preferenciais, incluindo acordos regionais, bilaterais e não 

recíprocos, que inicialmente se preocupavam apenas com reduções tarifárias, mas que atualmente 

passaram a criar relevante regulação para diversos temas, não só alargando as regras existentes na 

OMC, mas criando outras para temas ainda não incluídos na organização.  

Diante da complexidade do quadro atual, quando todo o sistema de regulação multilateral do comércio 

parece enfrentar sérios riscos de perder sua integridade, cresce a busca por algum elemento de coesão e 

estabilidade. Tal elemento existe no sistema e pode ser encontrado no Órgão de Apelação (OA) do 

Órgão de Solução de Controvérsias (Dispute Settlement Body - DSB) da OMC. Com poderes para 

resolver as disputas de comércio levadas ao DSB, e baseado nas regras estabelecidas nos acordos 

negociados no âmbito do GATT e da OMC, o OA não tem se furtado a decidir sobre a interpretação de 

conceitos pouco claros negociados nos acordos, como também incorporar conceitos e regras de outras 

fontes de regulação quando intervenientes na área do comércio.  
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Tema de grande controvérsia do início dos anos 2000, as decisões do OA foram objeto de extensas e 

acaloradas discussões, que geraram inúmeras páginas de interessante literatura. De um lado estavam os 

negociadores dos tratados, que se sentiam indignados com as interpretações dadas pelo OA a conceitos 

que eles próprios não aceitaram quando das negociações, e que acusavam o OA de estar 

desempenhando funções para as quais não tinha mandato. De outro lado estavam alguns acadêmicos, 

que viam no ativismo judicial do OA, uma séria ameaça à coerência do sistema multilateral de 

comércio, ao trazer para o âmbito da OMC princípios, conceitos e regras estabelecidos para outros 

sistemas regulatórios. 

Quinze anos passados e depois de milhares de páginas de decisões, faz-se oportuna uma reflexão sobre 

a atuação do OA ao longo desses anos para se constatar que existe uma nova função que passou a ser 

desempenhada pelo OA. Diante da fragmentação da regulação do comércio que se presencia na 

realidade atual, o OA passou também a exercer a função de estabilizador do sistema multilateral. Tal é 

o objetivo do presente artigo.  

 

II - O sistema do comércio internacional 

As bases do sistema do comércio internacional foram estabelecidas, em 1947, com a negociação do 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT 1947), juntamente com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM). Criou-se, assim, o primeiro marco regulatório para o 

comércio internacional, sendo definida a estrutura e as regras que norteariam o sistema do comércio até 

sua expansão em 1995 com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC). Tal sistema criou 

o foro de negociações multilaterais para diversas rodadas, inicialmente focadas em tarifas e alargando-

se para regras de comércio cada vez mais sofisticadas.   

Duas tendências marcaram a evolução do sistema de comércio. A primeira é de ampliação do número 

de países participantes, o que demonstra a importância crescente que muitos países passaram a atribuir 

à definição de regras para o comércio via negociação de acordos internacionais. De 23 países que 

participaram da criação do GATT, atualmente já são 153 os membros que acompanham as atividades 

da OMC em Genebra. A segunda é de abrangência dos temas tratados. No início do sistema, o foco foi 

a redução do que então se constituía as  maiores barreiras ao comércio, as tarifas sobre bens agrícolas e 

não agrícolas, mas que foram se expandindo para outras medidas de comércio, que podiam ser 

transformadas em barreiras não tarifárias.  

Assim, a regulação multilateral foi se adensando com a negociação de diversos códigos sobre 

antidumping, subsídios, licenças de importação, barreiras técnicas, dentre outros, que visavam 

regulamentar alguns dos procedimentos já previstos no GATT. A adesão a tais códigos era, no entanto, 

facultativa e, combinada à possibilidade dos membros fazerem reservas ao GATT – o chamado GATT 

à la carte, – resultou na primeira fragmentação do sistema multilateral, sendo cada membro submetido 

a regras diferentes. Tal situação era agravada pela celebração de diversos acordos de restrição 

voluntária de exportações, contra os objetivos do próprio GATT, o de liberalização do comércio. 

É neste contexto de expansão horizontal de temática comercial, combinada à preocupação com as 

consequências trazidas pela multiplicidade de regras dentro do próprio sistema, que seus integrantes 

resolveram transformá-lo em termos de institucionalização, apresentando como produto central da 

Rodada Uruguai de negociações multilaterais, em 1995, a criação da OMC.  
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A OMC passou, assim, ao centro do sistema multilateral de comércio, e tornou-se sua principal fonte 

de regulação, que abarca não só as regras do GATT, desde seu estabelecimento, até as regras dos 

inúmeros acordos aprovados na Rodada Uruguai, inclusive com a integração ao sistema multilateral de 

novas áreas econômicas relacionadas ao comércio. Fundando-se no conceito de single undertaking, 

seus membros são obrigados a acatar todas as regras do sistema, perdendo a flexibilidade de fazer 

reservas e obter derrogações. A adesão à OMC é feita de maneira integral, em um compromisso único, 

por cada um de seus membros. Apenas quatro acordos plurilaterais foram de adesão facultativa, mas 

dois deles já estão incorporados às regras gerais. Assim, o sistema multilateral foi reforçado de maneira 

significativa.  

A OMC tem como principal objetivo promover o desenvolvimento econômico através da liberalização 

do comércio internacional. Sua função principal é negociar regras para o comércio internacional e 

assegurar o seu cumprimento através de um mecanismo eficaz de solução de controvérsias. As regras 

foram sendo ampliadas, incluindo as tradicionais reduções de barreiras tarifárias, barreiras não 

tarifárias e regras sobre defesa comercial. Com a criação da OMC, a regulação do comércio passou a 

abarcar um espectro mais amplo de atividades econômicas: bens (agrícolas e não agrícolas), serviços 

(GATS), propriedade intelectual (TRIPS) e investimentos (TRIM, GATS e Subsídios). 

 

III – O papel do Órgão de Apelação na OMC 

Por suas implicações diretas no comércio internacional, destaque deve ser dado às decisões dos painéis 

e do Órgão de Apelação (OA) do Órgão de Solução de Controvérsias (DSB) da OMC. Tal órgão é um 

mecanismo único no sistema internacional, uma vez que medidas consideradas inconsistentes com as 

regras do sistema multilateral do comércio devem ser modificadas, para não serem passíveis de 

retaliação comercial. Tal possibilidade dá um poder significativo à OMC e a distingue das demais 

organizações internacionais que não possuem tal poder de sanção.  

O DSB aplica conjuntamente princípios e práticas tanto do Civil Law como do Common Law. Sendo 

assim, apesar de as decisões dos painéis e das apelações só se aplicarem ao caso em disputa, são 

transformadas em jurisprudência do sistema e passam a orientar as futuras decisões do próprio DSB. 

Como resultado, a regulação do comércio internacional, atualmente, se baseia não só na leitura dos 

acordos existentes, mas também na interpretação do OA. O conhecimento e a análise de tal 

jurisprudência se tornam, assim, essenciais para o entendimento da regulação multilateral.    

O mecanismo de solução de controvérsias do antigo GATT era baseado em uma abordagem mais 

diplomática que jurídica, e necessitava de consenso para suas decisões, o que resultava em frequentes 

bloqueios pela parte não-concordante. O DSB eliminou tal critério, prevendo a adoção automática de 

seus relatórios, salvo decisão em contrário tomada por todos os membros (consenso negativo). Com a 

adoção das decisões do DSB, caso a parte perdedora não se conforme as recomendações proferidas, é 

autorizado a outra parte a implementação de contra-medidas em retaliação. Tal mecanismo aumentou 

de maneira significativa o cumprimento das decisões do DSB, contribuindo para seu sucesso. 

A eficácia do mecanismo pode ser considerada elevada. Foram apresentados ao DSB, pelos membros 

da OMC, 424 casos, até maio de 2011. Desses casos, 138 se converteram em decisões de painel e 80 

foram decididos pelo OA
3
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julgamentos de medidas de comércio, mas um mecanismo para solucionar (settle) as diferenças entre as 

partes em conflito. Desse modo, grande parte das disputas é resolvida pelas partes na fase inicial das 

consultas. O nível de implementação das decisões também é elevado, uma vez que não chega a uma 

dezena os casos que ainda são considerados pendentes e permanecem na agenda do DSB. O crescente 

número de casos submetidos ao órgão é evidência de sua importância para o comércio internacional e 

demonstra o sucesso do mecanismo em solucionar as disputas advindas do sistema multilateral. 

Os inúmeros casos analisados pelo OA permitiram que certos conceitos e regras previstos nos acordos 

do GATT e da OMC fossem esclarecidos e algumas ambiguidades fossem resolvidas. Uma vez que o 

DSB não pode se furtar a analisar um pedido das partes, os painéis e o OA, muitas vezes, são obrigados 

a decidir sobre pontos dos acordos deixados propositalmente vagos ou ambíguos pelos negociadores, 

com o objetivo de chegarem a consenso sobre o ponto em negociação. Procura-se, assim, equilíbrio, 

porque de um lado, os negociadores defendem a necessidade da existência de tais “ambiguidades 

construtivas” para acomodar as diferentes posições dos membros e, de outro, o Entendimento sobre 

Solução de Disputas afirma que é função do DSB esclarecer os dispositivos dos acordos da OMC, sem, 

no entanto, ampliar ou restringir direitos e obrigações dos membros (art. 3.2).  

Abre-se, então, um grande debate entre negociadores, apeladores e especialistas de comércio 

internacional sobre o grau de interferência do OA sobre os temas negociados. De um lado, os 

defensores do OA afirmam que, na aplicação das regras em casos concretos, a solução de tais 

ambiguidades se mostra necessária e, na ausência de normas mais precisas negociadas durante as 

rodadas, cabe ao DSB preencher tais lacunas. Para eles, tais interpretações compõem a função 

jurisdicional delegada ao OA e contribuem para uma melhor aplicação dos acordos da OMC. De outro 

lado, os críticos afirmam que algumas decisões do OA passaram o limite de seu mandato e constituem 

casos de ativismo judicial, levando o OA a desempenhar funções que cabem aos negociadores. Tal 

debate já teve seu apogeu, na primeira metade dos anos 2000. Mas com os primeiros sinais do impasse 

da Rodada de Doha que impede a OMC de ampliar seu marco regulatório, as críticas foram se 

amainando, ao passo que assume cada vez maior relevância o papel do OA para evitar o bloqueio de 

todo o sistema.  

Alguns casos marcaram o debate sobre o papel do OA no sistema do comércio, porque envolveram 

decisões controversas, e merecem destaque.  

- Um dos primeiros casos levados ao DSB, o US – Gasoline (Brazil, Venezuela) – DS2, reconhece a 

aplicação das normas de direito internacional público de interpretação de tratados aos acordos da OMC. 

O OA invoca a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que expressa tais regras, para 

fundamentar sua interpretação do art. XX do GATT: primeiramente com a análise da conformidade da 

medida com a alínea (g) e, apenas posteriormente, a análise de conformidade da medida com o caput 

do artigo. A utilização de normas de direito internacional público na argumentação traz o 

reconhecimento de que o sistema da OMC não é um sistema isolado do direito internacional público e 

o recurso à Convenção de Viena é usado com frequência pelo OA para justificar a interpretação 

empregada na solução das disputas que lhe são apresentadas.  

- Exemplo do preenchimento de lacunas promovido pelo OA, os diversos casos de zeroing no cálculo 

da média das margens de dumping levados ao DSB foram julgados inconsistentes com o Acordo sobre 

Antidumping (EC – Bed Linen (India) – DS141, US – Hot-Rolled Steel (Japan) – DS184, dentre 

outros). Alguns criticam a posição do OA, afirmando que o tema foi objeto de negociação durante a 

Rodada Uruguai, sem que houvesse consenso entre os membros, e o Acordo sobre Antidumping se 

silencia a sobre o assunto. O tema é, ainda, objeto de negociação na Rodada Doha. O OA, por sua vez, 
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entende que o produto deve ser analisado como um todo (as a whole). Segundo sua interpretação, o 

Acordo sobre Antidumping não permitiria a desconsideração de algumas margens de dumping ou 

apenas a consideração de alguns tipos de produto quando da apuração da média da margem de 

dumping, o que torna a metodologia de zeroing incompatível com o acordo, independentemente de 

proibição expressa.  

- Outro exemplo de preenchimento de lacunas é a definição da noção de mercado na aplicação do art. 

6.3 (c) do Acordo sobre Subsídios (SCM). No caso US – Upland Cotton (Brazil) – DS267, quando da 

análise de prejuízos causados a terceiros pela concessão de subsídios, quando da redução do preço do 

produto subsidiado comparado ao preço do produto similar de outro membro no mesmo mercado, o OA 

reconhece a possibilidade do termo “mercado” se referir a um mercado mundial, não havendo 

exigência de qualquer limitação geográfica no texto do artigo.  

Assim, define-se um termo que influencia de maneira significativa a determinação do prejuízo causado, 

uma vez que este depende do mercado utilizado para comparação de preços. Embora alguns tenham 

argumentado que o OA excedeu suas funções e interpretou de forma demasiado abrangente o termo 

mercado, a necessidade de definição do termo era indispensável para a aplicação do artigo ao caso 

concreto e o OA cumpriu sua função de esclarecer as regras do SCM. 

- Exemplo relevante para demonstrar não apenas o papel do OA na definição de termos presentes nos 

acordos da OMC, mas também a necessidade de existência de certa flexibilidade, a fim de permitir sua 

adaptação ao caso concreto é o caso US – Antidumping and Countervailing Duties (China) – DS379. O 

OA trouxe importante definição para o termo órgãos públicos (public bodies), que era fundamental na 

determinação da existência de subsídio. O termo, não definido pelo acordo, e que é objeto de diferentes 

definições nas legislações nacionais dos membros, traz especial dificuldade quando aplicado a 

economias não de mercado (non market economies), nas quais a distinção entre público e privado é 

bastante tênue.  

No caso, o OA definiu órgão publico como uma entidade que exerce autoridade governamental e não 

apenas como uma entidade controlada pelo governo, como argumentavam os EUA, o que englobaria 

grande parte das empresas chinesas, devido à forte intervenção estatal na economia do país. Alguns 

críticos afirmam que a definição do termo foi muito restritiva, impedido a determinação de diversos 

subsídios. Entretanto, a adoção de uma definição mais ampla, conforme argumentado pelos EUA, 

poderia trazer uma aplicação extremamente abrangente das proibições presentes no SCM, de maneira a 

afetar qualquer empresa com participação pública que atue no mercado, o que ocorre em diversos 

países. 

- No que toca a solução de ambigüidades presentes nos acordos, cabe apontar o caso Korea – Dairy 

(EC) – DS98, no qual, frente à exigência de circunstâncias não previstas (unforseen developments) para 

aplicação de medidas de salvaguardas apenas no art. XIX do GATT e não no Acordo de Salvaguardas, 

o OA decidiu pela aplicação de tal requisito para a utilização da medida também pelo referido acordo. 

Muitos argumentaram que a ausência de tal termo no Acordo sobre Salvaguardas apontava para a 

vontade dos negociadores em flexibilizar o instrumento, facilitando sua aplicação. No entanto, o OA 

decidiu por uma interpretação sistemática dos acordos da OMC, afirmando que o Acordo de 

Salvaguardas visava esclarecer e reforçar as disciplinas do GATT, em especial do art. XIX. Assim, 

seria incoerente aplicar o instrumento de salvaguardas de maneira incompatível às exigências previstas 

no artigo XIX (Relatório do OA, para. 88). 
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Em todos os casos, as decisões do OA tornaram-se importante fonte da regulação do comércio 

internacional, ao esclarecer as normas previstas nos acordos da OMC, permitindo sua aplicação e 

solucionando eventuais ambiguidades e lacunas deixadas pelos negociadores. Além disso, a insistência 

do OA em se valer de uma interpretação sistemática das regras multilaterais contribuiu para a 

harmonização e coerência do sistema. 

Entretanto, ao longo dos anos, o OA não se limitou a esmiuçar algumas regras previstas nos acordos da 

OMC, mas em alguns casos, estendeu sua aplicação, alargando as fronteiras da regulação do comércio 

estabelecida no âmbito da OMC, ao criar novas normas para a aplicação de determinados instrumentos. 

- Um caso notório é o US – Shrimp (India, Malaysia, Pakistan) – DS58, no qual o OA afirma que 

tartarugas marinhas podem ser classificadas como recursos naturais exauríveis, no escopo do art. XX 

(g) do GATT. Por muitos considerada como uma interpretação extensiva dos termos do acordo, a 

decisão traz uma preocupação em atualizar o artigo para o contexto atual. O OA afirma que o termo 

“recursos naturais exauríveis” foi elaborado há cinquenta anos e, portanto, deve ser interpretado sob a 

luz das preocupações contemporâneas da comunidade de nações acerca da proteção e conservação do 

meio ambiente (Relatório do OA, par. 129). O OA reconhece que apesar do artigo não ter sido 

atualizado na Rodada Uruguai, os membros mostraram-se, à época, conscientes da importância e 

legitimidade da proteção ao meio ambiente como um objetivo das políticas nacionais e internacional. 

Assim, afirma o OA, o conceito é, por definição, evolucionário e não estático (Relatório do OA, paras. 

129-130). 

A interpretação evolutiva não é habitual nas decisões do DSB, que geralmente utiliza a interpretação 

textual, por reconhecer que esta fornece maior segurança jurídica, em conformidade com a Convenção 

de Viena sobre Direito dos Tratados. Entretanto, o OA se valeu do uso da interpretação evolutiva para 

permitir uma aplicação dos acordos da OMC que se conformasse à conjuntura contemporânea. 

- Outra interpretação controversa se deu no caso EC – Tariff Preferences (India) – DS246. De acordo 

com a nota de rodapé 3 do parágrafo 2º da Cláusula de Habilitação, o tratamento tarifário preferencial 

deveria ser concedido de maneira não discriminatória. O OA afirma que a concessão de diferentes 

tarifas aos países em desenvolvimento não necessariamente acarreta em tratamento discriminatório. 

Um tratamento diferenciado seria compatível se de acordo com as necessidades comerciais, financeiras 

e de desenvolvimento de cada membro e se baseadas em critérios objetivos. A crítica foi de que a 

interpretação pareceu ir além do disposto no texto da Cláusula de Habilitação e muitos a consideraram 

como uma decisão politizada porque se vergara às ameaças da UE de extinguir o SGP.  

Cabe apontar, ainda, decisões do OA que aprofundam e alargam de maneira significativa o próprio 

Entendimento sobre Solução de Disputas, que estabelece o mandato do DSB. Como exemplo, pode-se 

citar a criação de procedimentos para a submissão de relatórios por amicus curiae (EC – Abestos (USA) 

– DS135), em que o OA decidiu criar regras para a submissão de pareceres por partes interessadas na 

controvérsia, o que ocasionou forte reação dos membros da OMC.  

Outro exemplo é a elaboração, pelo OA, de recomendação às partes para iniciar novo procedimento sob 

o art. 21.5 do Entendimento de Solução de Disputas (US – Continued Suspension (EC) – DS320). O 

caso versa sobre a continuação da aplicação de medidas de retaliação à União Européia com base na 

decisão do caso sobre hormônios (EC – Hormones (US, Canada) – DS26, DS48) após a EU alegar ter 

modificado sua legislação, em conformidade com a referida decisão. O OA, no caso, não pôde 

identificar se as novas medidas efetuadas pela EU foram suficientes para implementar a decisão do 

caso Hormones. O OA julga, então, que as recomendações feitas no referido caso continuam operando 
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e recomenda às partes que iniciem novo procedimento sobre a implementação das recomendações (art. 

21.5 do Entendimento sobre Solução de Disputas), para dirimir a controvérsia entre as partes. A 

decisão foi fortemente criticada e muitos alegaram que o OA excedeu o mandato que lhe foi conferido, 

pois a ele caberia unicamente analisar a conformidade das medidas retaliatórias aplicadas e não 

haveria, portanto, base jurídica para a recomendação. 

- Grande atenção vem atraindo os recentes casos envolvendo a China, que entrou na OMC apenas em 

2001. Em realidade, a própria acessão da China na OMC vem aumentando a pressão sobre o sistema. 

Dado o seu incontornável peso econômico e práticas agressivas de conquista de mercado, as relações 

comerciais da China tornaram-se grandes geradoras de conflitos potenciais para o DSB. Um deles, já 

comentado, está relacionado à proibição da aplicação de double remedies (duplo remédio) caso se 

configure dupla contagem (double counting) em investigações de dumping, além da definição de ente 

estatal (US – Antidumping and Countervailing Duties (China) – DS379). A configuração excepcional 

da economia Chinesa, economia de não mercado (non-market economy) para uns, economia de 

mercado planificada para outros, exigiu uma série de decisões do OA para adaptar as regras à realidade 

chinesa.  Outro exemplo é a contestação da UE da prática pela China de aplicar medidas retaliatórias 

em casos de antidumping aplicados contra produtos chineses (China — Provisional Anti-Dumping 

Duties on Certain Iron and Steel Fasteners from the European Union (EU) – DS407).  

- Vale frisar que alguns casos levados ao DSB têm gerado certo desconforto entre alguns membros da 

OMC pelo sentimento de que o órgão não seria o fórum mais adequado para solucionar questões de alta 

sensibilidade política. São exemplos as decisões do OA no caso cruzado Airbus x Boeing sobre 

subsídios à indústria da aviação civil (EC and certain member States — Large Civil Aircraft (US), 

DS316 e US — Large Civil Aircraft (EC), DS317), que extrapolam as fronteiras da OMC ao envolver 

atividades ligadas à defesa militar dos Membros, atingindo diretamente questões orçamentárias 

importantes.  

Embora algumas dessas decisões tenham levantado críticas dos membros da OMC e de vários 

acadêmicos ligados à área de comércio, é inegável a importância conferida à jurisprudência criada pelo 

DSB e o impacto dessa no desenvolvimento da regulação do comércio internacional.  

O DSB é responsável por um importante adensamento das regras multilaterais, mas também tem 

promovido, ainda que de maneira cautelosa, um alargamento dessas regras. Suas decisões tornaram-se 

fonte importante para a regulação multilateral, influenciando a aplicação dos acordos da OMC.  

 

IV – Impasse da Rodada de Doha e suas consequências  

A Rodada foi lançada em novembro de 2001, após o ataque terrorista de 11 de setembro nos EUA, que 

se temia, poderia causar uma crise econômica mundial. Foi o compromisso alcançado pelos membros 

da OMC, para solucionar o impasse criado pelo não lançamento da Rodada do Milênio em 1999, 

quando países desenvolvidos (PDs) e em desenvolvimento (PEDs) não conseguiram alcançar acordo 

sobre os temas que deveriam ser incluídos na Rodada. Redefinida como Agenda do Desenvolvimento, 

a Rodada de Doha procurou consenso em torno de se colocar o tema desenvolvimento no centro da 

rodada.  

O tema central das negociações era o da agricultura, como um novo passo no processo de liberalização 

do setor, dado os parcos resultados alcançados na Rodada Uruguai. Também na built-in agenda 
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encontrava-se o tema de serviços. Paralelamente, a Rodada incluiu novo esforço de liberalização de 

bens não-agrícolas, item tradicional das rodadas passadas e de interesse dos PDs já interessados nos 

mercados em expansão dos PEDs. Para contrabalancear os novos avanços nas negociações agrícolas, a 

UE inclui temas de seu interesse como investimentos, concorrência e transparência em compras 

governamentais, temas que acabaram sendo excluídos da rodada por insistência dos Aseans, que viam 

na criação de regras sobre tais itens uma diminuição de seus espaços para políticas industriais. Também 

foram incluídas novas etapas de negociação para regras de comércio como defesa comercial e acordos 

regionais. Em paralelo, foi estabelecida uma revisão das regras do mecanismo de solução de 

controvérsias, considerado por todos como a “joia da coroa” da organização. Especial atenção foi dada 

ao tema desenvolvimento que passou a constar de forma específica de cada um dos itens do mandato de 

negociação.   

Após 10 anos de intensas negociações e de resultados considerados equilibrados nos principais temas 

de negociação, a Rodada entrou em impasse, desde 2008, quando o Diretor Geral da OMC colocou na 

mesa um pacote de compromisso.  As razões que podem explicar o impasse atual da Rodada são várias. 

De um lado, os EUA, agora sob comando democrático, depois de longo período republicano, tem 

demonstrado pouco interesse em mais um esforço de liberalização do comércio, principalmente na área 

agrícola. Após a crise econômica de 2008, vem enfrentando um sério quadro recessivo e passou a 

exigir maior esforço dos países emergentes (Brasil, China e Índia) para justiçar a conclusão da Rodada. 

A UE, depois da sua reforma agrícola interna, conquistou uma posição confortável com os resultados 

alcançados, e parece satisfeita com o pacote sobre a mesa. De outro lado, os PEDs, se organizaram em 

duas frentes negociadoras. Na área agrícola formaram o G-20, coordenado pelo Brasil, que centrou 

esforços no fim dos subsídios ao setor agrícola, tanto à exportação quanto domésticos, em função das 

distorções que causam ao comércio. Na frente de acesso a mercados, formaram o NAMA-11 

coordenado pela África do Sul, interessados em balancear a liberalização de bens industriais na mesma 

medida que os PDs liberalizassem seus bens agrícolas. Diante das novas demandas dos EUA, 

principalmente de maiores reduções tarifárias em setores considerados sensíveis, os PEDs voltaram a 

demandar novo esforço na área agrícola para rebalancear o pacote negociador, o que encontra 

resistência por parte dos influentes lobbies agrícolas americanos.   

Na área de regras, o tema de maior interesse é o sobre antidumping, onde existe grande pressão sobre 

os EUA para que aceite alterações no Acordo de forma a diminuir a discricionariedade das autoridades 

investigadoras, além da controvérsia sobre o seu método de cálculo da margem de dumping, conhecido 

como zeroing, que ao não considerar variações positivas, mas só as  negativas das diferenças entre 

preço de exportação e preço no mercado doméstico do bem em questão, acaba por aumentar a margem 

de dumping calculada. 

Na área de serviços, os PDs pediam maior abertura dos PEDs para modalidades de acesso a mercados 

para os diferentes modos de prestação de serviços como transfronteira, movimento de consumidores e 

presença comercial (modos 1,2 e 3), e os PEDs pediam maior abertura nos mercados dos PDs na 

modalidade de prestação de serviços por profissionais (modo 4), que enfrenta problemas ao se 

confundir com regras sobre imigração. Com o crescimento econômico das últimas décadas, no entanto, 

muitos PEDs já liberalizaram seus setores de serviços, o que torna esse tema menos conflituoso na 

Rodada. 

Na área de desenvolvimento, pontos importantes da agenda foram acordados como a exclusão de 

compromissos para os países de menor desenvolvimento relativo (PMDRs). Grande avanço foi 

conseguido em 2005 com o acordo sobre duas iniciativas importantes. A primeira é a liberalização, por 
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parte dos PDs e dos PEDs interessados,  na concessão de importações livres de quotas e de tarifas para 

os PMDRs, a Quota Free and Duty Free Initiative. A segunda é a apoio financeiro às exportações 

desses países a Aid for Trade Initiative. Para os PEDs várias cláusulas de flexibilidade foram 

negociadas para bens agrícolas e não agrícolas, via concessões de menores compromissos e prazos 

mais dilatados: reciprocidade menos que total em acesso a mercados de bens para os PEDs (less than 

full reciprocity), e maiores flexibilidades para as economias pequenas e vulneráveis como ilhas (small 

and vulnerable economies) e países sem saída para os oceanos (land locked countries). 

Na verdade, talvez a razão mais significativa que possa explicar o impasse tenha sido a alteração do 

processo decisório da Organização. Nas rodadas passadas, EUA e UE acertavam suas posições e depois 

compunham o acordo com os demais países via concessões. O processo decisório se centrava no antigo 

Quad, composto por EUA, U.E, Japão e Canadá. A geometria decisória foi alterada com a emergência 

de diversos PEDs, tornando o processo negociador mais complexo. Com o sucesso do G 20 sobre 

agricultura, Brasil, Índia e China foram lançados para o centro das decisões, onde passaram a defender 

os interesses dos PEDs, tornando o processo negociador muito mais difícil, dada a multiplicidade de 

interesses em jogo. Finalmente, a causa que passou a ser levantada está relacionada a falta de liderança 

política dos principais países interessados em darem o passo final necessário para a conclusão da 

Rodada.   

Com o impasse de Doha, desde 2008, vários cenários parecem possíveis. O primeiro é continuação das 

negociações à espera de outra oportunidade, em algum período que não coincida com momentos 

eleitorais dos grandes parceiros internacionais. O segundo é suspensão das negociações, e após uma 

pausa, relançar outra rodada com abertura do mandato para novos temas e, provavelmente sobre outras 

bases negociadoras, uma vez que a possibilidade de acordo entre 150 países ou mais, se torna cada vez 

mais improvável. O terceiro é chegar a acordo em certo número de temas que já estão mais avançados 

como facilitação de comércio e pontos da Agenda de Desenvolvimento como comércio livre de quota e 

de tarifa para os PMDRs, além da Iniciativa de Ajuda ao Comércio.  

A grande questão que se coloca é a de como ficará o regime do comércio internacional diante desses 

cenários. Poderá a OMC e o regime multilateral sobreviverem à decisão de se suspender a Rodada de 

Doha ou à conclusão de uma Rodada Doha mínima? Como tratar dos inúmeros temas que necessitam 

regulamentação e que estão no mandato de Doha? Como tratar dos temas da nova agenda do comércio 

que incluem meio ambiente, mudanças climáticas, padrões trabalhistas? Quando conflitos entre 

comércio e tais temas forem levados ao DSB, em que bases serão tomadas as decisões dos painéis e 

OA?  

 

V- Os desafios atuais do regime multilateral do comércio  

No contexto do comércio internacional, além da OMC, outros fenômenos merecem atenção.  

O primeiro é a fragmentação da regulação do comércio como consequência da multiplicação de outros 

regimes criados por instituições internacionais que também afetam o comércio.  Tais regimes estão 

sendo criados por inúmeras organizações e órgãos internacionais responsáveis pela coordenação de 

ações destinadas a responder às grandes questões globais do mundo atual. Tais instituições respondem 

a novos anseios e pressões da sociedade e dos grandes parceiros internacionais, criando seus próprios 

regimes com estruturas e marcos regulatórios diferenciados, como forma de alcançar novos objetivos 

políticos como os de proteção ao meio ambiente, combate a mudanças climáticas, sustentabilidade, 
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igualdade social e combate à pobreza. Criam-se assim, regras não diretamente relacionadas ao 

comércio, mas que afetam as atividades comerciais. O grande problema é a falta de coordenação entre 

tais regimes o que fragmenta as regras existentes e cria conflitos entre regimes.  

O segundo está relacionado ao fato de que, paralelamente ao regime multilateral, estão se multiplicando 

quadros regulatórios regionais, bilaterais e não-recíprocos, via acordos preferenciais, que envolvem 

países de regiões próximas ou parceiros distantes, mas com interesses comerciais em comum. Tal 

multiplicação de acordos acaba por criar regimes diferenciados, muitas vezes adotando a tipologia 

regulatória dos países centrais de cada um desses acordos como EUA, UE, e mais recentemente na 

China e na Índia.  A consequência é uma segunda fonte de fragmentação do regime do comércio e o 

enfraquecimento do multilateralismo.  

 

V.1 - A fragmentação do regime do comércio via multiplicação de outros regimes internacionais 

Para se entender a questão da fragmentação de regimes que afetam o comércio, é importante que se 

identifique a nova agenda de temas internacionais, que acabam interferindo no regime comercial. Em 

verdade, a fragmentação do direito internacional é fenômeno atual e conhecido, muito discutido entre 

acadêmicos e autoridades nacionais. Potencializado face ao forte processo de globalização das últimas 

décadas, tal fenômeno tem reflexos importantes para a regulação do comércio internacional, 

especialmente dada sua estruturação moderna de produção industrial reticular, dotada de cadeias de 

produção mundiais.   

No mundo de hoje, as atividades ligadas ao comércio compreendem não só exportação e importação de 

bens agrícolas e industriais, mas também uma ampla gama de serviços, que abrangem setores diversos 

como o financeiro, telecomunicação, transporte, distribuição, construção, turismo, bem como serviços 

profissionais. É cada vez mais difícil separar atividades econômicas ligadas à produção de bens das 

relativas à prestação de serviços. Mais ainda, a expansão das atividades econômicas depende não só da 

interação dos diferentes atores internacionais, como está sujeita a uma série de políticas que refletem 

determinantes de ordem econômica, que são mais amplas que as ligadas ao puro comércio, mas 

essenciais a sua execução, como regras internacionais e nacionais sobre investimentos, concorrência, 

direitos sobre a propriedade intelectual, preocupações sobre o meio-ambiente e mudança climática, 

bem como direitos trabalhistas. Finalmente, outras políticas de ordem social também acabam afetando 

as atividades comerciais como a de desenvolvimento sustentável, igualdade social, eliminação da 

pobreza e direitos humanos. 

Como resultado, temos a fragmentação do sistema, dotado de diversos regimes, cada um deles 

coordenando atividades que procuram dar respostas aos grandes temas globais do mundo atual e que 

afetam direta ou indiretamente o comércio internacional, cada um deles com marcos regulatórios 

próprios, com suas estruturas institucionais e seus mecanismos de solução de conflitos.   

Alguns desses organismos merecem destaque como o FMI, BM, OCDE, UNCTAD, OMPI, FAO, OIT, 

além da UNFCCC e dos Acordos sobre Meio Ambiente, dentre outros. Todos eles criaram e 

supervisionam regras de conduta para seus membros, que apresentam implicações profundas para o 

regime do comércio internacional. Alguns pontos dessa interação incluem: 

- O FMI – Fundo Monetário Internacional foi criado com objetivo de fortalecer a cooperação monetária 

internacional e a estabilidade das taxas de câmbio por meio de recursos para o equilíbrio dos balanços 
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de pagamentos e, assim, facilitar o comércio internacional. Assim, seu marco regulatório afeta o 

comércio diretamente. O FMI voltou a desempenhar papel de destaque no cenário internacional após a 

crise de 2008, quando seus principais membros acordaram não só o reforço dos recursos do Fundo, mas 

também uma reforma do seu sistema de decisão, dando maior peso para os países emergentes. Com a 

recente discussão sobre os impactos das desvalorizações cambiais de importantes parceiros 

internacionais como China e EUA, o tema das guerras cambiais e seus impactos na subsidiação ao 

comércio passou a ser examinado, não só no FMI, mas também na OMC, tendo o Brasil promovido a 

discussão no Grupo de Trabalho sobre Comércio, Dívida e Finança (WT/WGTDF/W/53).  

- O BM – Banco Mundial é atualmente uma instituição dedicada ao desenvolvimento e importante 

fonte de financiamento e assistência técnica para os PEDs. Tem como missão o combate à pobreza por 

meio de recursos, conhecimento, capacitação técnica e incentivos a parcerias entre os setores público e 

privado. O Grupo Banco Mundial apoia o comércio internacional como plataforma para o crescimento 

sustentável e desenvolvimento, via programas de financiamento e assistência técnica que objetivam a 

melhoria da competitividade global dos países. Tais programas visam à promoção de um sistema de 

comércio global que inclua a competitividade nas estratégias dos países e encoraje reformas nas 

políticas comerciais e de facilitação de comércio. Além disso, o BM tem grande influência na 

formatação dos programas que buscam implementar a política do Aid for Trade, importante parte da 

agenda para o desenvolvimento da rodada Doha. 

- A OCDE – Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento conta, atualmente com 34 

membros e 6 observadores (incluindo o Brasil), e se constitui em um foro onde  governos desses 

membros discutem problemas comuns, promovem políticas econômicas e sociais como finanças, 

produtividade, fluxos de comércio e investimento, cargas tributárias, segurança social, sistemas 

educacionais, e estabelecem padrões internacionais para atividades e produtos de interesse comum.  

Além do Comitê sobre Comércio, diversos outros comitês discutem temas diretamente ligados ao 

comércio (investimentos, concorrência, agricultura, indústria, dentre outros). Tais temas são analisados 

e aí são definidas as posições dos vários países membros para outros organismos internacionais como a 

OMC. São exemplos os temas sobre investimento, concorrência e meio ambiente discutidos na OCDE 

e depois levados a OMC. Outro caso marcante é a discussão sobre subsídios para o setor de aeronaves 

que parte é acordada na OCDE e parte é litigada via painéis na OMC.   

- A UNCTAD – Conferência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento tem por objetivo a 

promoção do desenvolvimento e integração dos PEDs na economia mundial, sendo atualmente o 

principal foro de discussão e formulação de políticas para o desenvolvimento.  Realiza pesquisas, 

análises políticas e coleta de dados para discussão entre especialistas e representantes de governos, 

além de fornecer assistência técnica para PMDRs. Dentre as atividades relacionadas ao comércio estão: 

negociações comerciais e diplomacia comercial, concorrência, análise comercial, investimentos, 

políticas macroeconômicas e dívida, sistema de informação, comércio e meio ambiente e diversificação 

da produção de commodities.     

- A OMA – Organização Mundial de Aduanas tem como objetivo a coordenação de temas aduaneiros, 

com destaque para o desenvolvimento de padrões globais, simplificação e harmonização de 

procedimentos aduaneiros, segurança de cadeias de fornecimento, facilitação de comércio, 

fortalecimento das atividades de cumprimento das regras, contrafação e pirataria, parcerias público-

privadas e capacitação técnica. A OMA administra o Sistema Harmonizado de Classificação de Bens 

(HS), importante instrumento do comércio internacional e base das negociações multilaterais. O 

Sistema conta com 138 membros signatários, mas grande parte do restante dos membros da OMC 

utiliza-o como base. Por fim, os acordos sobre Valoração Aduaneira (VA) e Regras de Origem (RO) 
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fazem menção expressa ao estabelecimento de comitês  sob os auspícios da OMA nos referidos temas 

(artigo 18 do VA e artigo 4 do RO).  

- A OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual tem como objetivo o desenvolvimento do 

sistema internacional sobre propriedade intelectual (PI), que reforce a criatividade, estimule a inovação 

e contribua para o desenvolvimento econômico. Tem como função a construção de um quadro de 

referência normativo para a PI, além de coordenar a infraestrutura da PI, ser fonte de informação para a 

PI e coordenar a cooperação internacional na área. Também coordena as relações ente PI e demais 

temas globais e dá suporte financeiro e administrativo para o sistema que inclui: marcas, patentes, 

direitos do autor, desenho industrial, indicação geográfica, recursos genéticos (biopirataria) e 

conhecimento tradicional. 

- A OIT – Organização Mundial do Trabalho é a organização internacional responsável pela elaboração 

e supervisão dos padrões trabalhistas. É uma organização tripartite, composta por representantes do 

governo, empregadores e trabalhadores que, em conjunto, definem políticas e programas relativos ao 

emprego e ao trabalho. Seus objetivos são de promover o direito do trabalho, encorajar oportunidades 

de emprego decente e reforçar a proteção social e fortalecer o diálogo sobre temas relacionados ao 

trabalho. O tema padrões trabalhistas no comércio internacional é certamente um de seus temas mais 

relevantes.  

- A FAO – Organização para a Agricultura e Alimentação é a organização responsável para coordenar 

os esforços internacionais contra a fome, negociar acordos e debater políticas para combater a fome, 

modernizar e desenvolver a agricultura, a pesca, florestas, bem como políticas de boa nutrição. Suas 

principais funções são de coordenação de informações de especialistas, coleta e análise de dados sobre 

agricultura, formulação de políticas agrícolas por especialistas e fornecimento de expertise para os 

países interessados. A Comissão do Codex Alimentarius foi criada para desenvolver padrões 

alimentares e recomendações com o objetivo de proteger a saúde dos consumidores e garantir práticas 

justas de comércio, coordenando os trabalhos sobre padronização de alimentos de organizações 

governamentais e não governamentais. Tais padrões têm impacto direto na aplicação de barreiras 

sanitárias e fitossanitárias pelos governos nacionais. O tema fome, comércio internacional de bens 

agrícolas e fontes de energia renováveis está no centro de suas preocupações atuais. 

- A ISO – Organização Internacional de Padronização é responsável pelo desenvolvimento e 

publicação de padrões internacionais e foi constituída como uma rede de institutos de padronização e se 

transformou em elo entre o setor público e o privado. Suas funções são de desenvolver padrões que 

permitam maior eficiência da produção e distribuição de bens e serviços, facilitar o comércio entre 

países, oferecer base técnica para governos da área, disseminar a inovação, proteger os consumidores e 

oferecer solução para problemas comuns. A discussão de temas como barreiras sanitárias e 

fitossanitárias, bem como rotulagem governamental e privada estão no foco de seus trabalhos. 

- Acordos sobre o Meio Ambiente (MEAs). Existem mais de 200 acordos multilaterais, regionais e 

bilaterais relacionados com o meio ambiente. Cerca de vinte deles contém cláusulas relacionadas ao 

comércio, ou seja, utilizam o comércio como forma de fazer cumprir os objetivos de conservação e 

proteção ao meio ambiente.  Os mais conhecidos deles são: CITES sobre o comércio internacional de 

espécies em extinção, Convenção de Diversidade Biológica, Acordo sobre Madeiras Tropicais, 

Convenção de Viena sobre Proteção da Camada de Ozônio, Convenção da ONU sobre mudanças 

climáticas e Protocolo de Kyoto, ICCAT sobre a conservação do atum do Atlântico, Convenção da 

Basiléia sobre Controle de Rejeitos Nucleares, dentre outros. Atualmente o tema das mudanças 

climáticas coordenado pela UNFCCC, além da renegociação do Protocolo de Kyoto, vem sendo 
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acompanhado pela área de comércio internacional com grande atenção porque incluem cláusulas 

relacionadas diretamente ao comércio.  

Em síntese, face aos grandes temas globais que preocupam o mundo atual, várias instituições 

internacionais foram orientadas e outras criadas para coordenar ações que procurem encontrar soluções 

para tais temas. Algumas têm o comércio internacional como um de seus objetivos básicos, enquanto 

outras usam o comércio como forma de fazer cumprir seus objetivos, como é o caso dos acordos sobre 

meio ambiente e mudanças climáticas. Todas elas desenvolveram sistemas próprios com suas estruturas 

e marcos regulatórios. A grande questão que se apresenta ao observador atento é a da fragmentação das 

regras e o crescente número de conflitos entre sistemas. Como nenhum desses sistemas criou 

mecanismos de solução de controvérsias próprios (ou tão eficazes quanto o da OMC), quando a disputa 

envolver comércio, poderá acabar caindo no mecanismo de solução de controvérsias da OMC, que terá 

que cumprir um papel para o qual não foi criada, o de “tribunal” internacional de última instância.  

Nestes termos, o modo como o DSB vem integrando a profusa regulação emanada destes diversos 

sistemas e o valor que conferirá a cada um serão determinantes para a expansão e harmonização da 

regulação do comercial multilateral. Este fator é exponencializado face ao impasse na evolução das 

regras do regime dada as dificuldades na Rodada Doha.  

Alguns casos já decididos pelo OA merecem destaque.  

- Um deles é a utilização pelo OA dos padrões estabelecidos pela OCDE em relação ao nível 

“permitido” de subsídios para o setor de produção de aeronaves civis, sob forma de créditos de 

exportação - export credit arrangements (casos cruzados Embraer x Bombardier: Brazil — Export 

Financing Programme for Aircraft (Canada), DS46 e Canada — Measures Affecting the Export of 

Civilian Aircraft (Brazil), DS70). Nesses casos o OA se valeu de alguns critérios e limites 

estabelecidos em negociação no âmbito da OCDE, fazendo referência direta ao histórico de negociação 

do acordo de subsídios. 

- Outro é a utilização de padrões sanitários estabelecidos pelo Codex Alimentarius como referência para 

a aplicação de barreiras fitossanitárias. O próprio Acordo sobre Barreiras Sanitárias e Fitossanitárias 

(SPS) faz referência em seu Anexo A parágrafo 3(a) aos standards internacionais, recomendações e 

diretrizes bases para a aplicação do Acordo, nomeando explicitamente o Codex Alimentarius e outras 

iniciativas da FAO como fontes. Tais standards foram utilizados pelo DSB em diversas ocasiões, 

especialmente nos casos relacionados à proibição de importação de carnes com uso de hormônios 

(European Communities —Hormones (US) e (Canada), DS26 e DS48) e no caso EC — Sardines 

(Peru), DS231. Nesse último caso é interessante notar que o OA estendeu a relevância do Codex 

Alimentarius ao considerar que a classificação do produto “sardinhas” dada pelo organismo era um 

standard internacional relevante (relevant international standard) nos termos do artigo 2.4 do Acordo 

sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) e, por isso, deveria ser levado em conta pela CE em sua 

regulação interna (Relatório do OA no caso EC — Sardines, DS231, para. 233). O OA foi além e 

definiu ainda que os standards internacionais, para serem considerados relevantes para a aplicação do 

direito da OMC não devem, necessariamente, ter sido aprovados por consenso nos respectivos 

organismos internacionais (Relatório do OA no caso EC — Sardines, DS231, para. 227). 

- Em relação à classificação a ser conferida aos produtos objetos de medidas dos governos, cujas 

consequências em acesso a mercados podem ser profundas, especialmente no que concerne a definição 

de produtos semelhantes (like products), especial atenção deve ser dada à integração pelo DSB das 

normas emitidas pela OMA. No caso EC – Chicken Cuts (Brazil), DS269, para considerar se 
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reclassificação do frango salgado congelado do Brasil pela CE estaria de acordo com as regras 

multilaterais (tal reclassificação teria como consequência a aplicação de tarifas de importação 

consideravelmente mais altas), o OA se valeu da consulta à OMA para definir quais elementos 

classificatórios seriam mais relevantes para o produto em questão. Vale frisar que a análise feita pelo 

DSB se concentra largamente na interpretação dos termos do HS que, no caso, foi considerado como 

“contexto relevante” nos termos do artigo 31 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 

demonstrando a importância do sistema harmonizado também para a solução de controvérsias. 

 - Talvez os exemplos mais marcantes de integração de parâmetros provenientes de outras fontes 

regulatórias (ou mesmo de soft Law) pelo DSB sejam os casos relacionados ao art. XX do GATT. Esse 

artigo discorre sobre as exceções às regras gerais do sistema multilateral. Neste sentido, ele vem sendo 

utilizado pelos Membros da OMC para justificar medidas de seus governos que busquem implementar 

políticas públicas cuja aplicação ocasione desvios de comércio. Em diversas oportunidades o OA se viu 

obrigado a contrabalancear objetivos legítimos de proteção ambiental e de ordem pública com a 

proteção do livre comércio. Até o momento o OA tem seguido uma linha clara de proteção ao sistema 

multilateral do comércio, garantindo que tais medidas não sejam, em verdade, medidas protecionistas 

dos mercados internos dos membros. Esta foi a posição do OA, inter alia, nos casos: 

- US – Gasoline (Brazil), DS4 - o órgão estabeleceu que os EUA poderiam definir o nível de 

qualidade da gasolina livremente, desde que não o fizessem de maneira discriminatória aos produtos 

importados;  

- US – Shrimp-Turttle (Malaysia et al.), DS61 e US - o OA esclareceu que não caberia a ele 

permitir ou proibir medidas dos governos que visassem a proteção de recursos exauríveis, mas que 

apenas deveria velar para que tais medidas não fossem tomadas de maneira discriminatória. 

Interessante notar aqui que, na falta de acordos na OMC que aprofundem a análise da matéria, o OA 

acabou por considerar os animais marinhos como recursos exauríveis (artigo XX alínea g); 

- EC – Asbestos (Canada), DS135 – o OA afirmou o direito da França em estabelecer seus 

próprios parâmetros de proteção da saúde humana (proibição da importação de amianto) desde que 

baseados em estudos científicos, reconhecendo, inclusive, o princípio da precaução. Mais uma vez o 

OA baseou sua análise na garantia de que tal proibição não se revelasse como medida protecionista 

disfarçada. 

- Brazil – Retreated Tyres (EC), DS332 – o OA condenou a proibição de importação de pneus 

recauchutados não devido aos motivos de saúde pública delineados pelo Brasil, mas sim devido à 

forma discriminatória com que a medida foi aplicada. Neste sentido, a interpretação reversa demonstra 

que tais preocupações podem justificar a proibição. 

Verifica-se, neste sentido, que na falta de uma integração negociada desses sensíveis temas, o OA vem 

exercendo um papel de moderador, ao considerar medidas calcadas na defesa do meio ambiente sob a 

ótica da proteção do sistema multilateral de comércio. Vale frisar, no entanto, que a intensa 

participação de ONGs em tais casos, sob a forma de amicus curae, proporciona a inserção de novos 

interesses, que não estritamente comerciais ou estatais, nas disputas. 

  

V.2 - A fragmentação do sistema multilateral via a multiplicação de acordos preferenciais de 

comércio (regionais, bilaterais e não-recíprocos) 
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Paralelamente à regulação multilateral derivada da OMC, ganha crescente importância a regulação 

preferencial criada pelos acordos de comércio, que incluem acordos regionais, bilaterais e não-

recíprocos, principalmente os centrados nos grandes atores do comércio como UE e EUA, além dos 

acordos negociados por países emergentes como China, Índia e Rússia, este último ainda em processo 

de acessão à OMC.  

A multiplicação de tais regimes preferenciais afeta diretamente o comércio não só porque vem 

desenvolvendo regras que seguem a OMC, mas também regras que vão além da OMC em áreas como 

serviços, propriedade intelectual e medidas de investimento relacionadas ao comércio (TRIMs), bem 

como novas regras para áreas ainda não integradas à OMC como investimento, concorrência, meio 

ambiente e padrões trabalhistas. Esta proliferação de regras de alcance limitado de países e que vão 

além daquelas estabelecidas no âmbito multilateral ameaça gerar uma série de conflitos que deverão ser 

dirimidos cedo ou tarde.  

A multiplicação dos acordos preferenciais já permite a identificação de uma tipologia de marcos 

regulatórios, uma vez que a ampliação do número de países com acordos em torno de certos atores 

centrais acaba determinando modelos de regras comuns, que depois podem ser levadas às instâncias 

multilaterais. Mais ainda, tal multiplicação acaba afetando os interesses de países não participantes, 

pois tais modelos acabam por diminuir o grau de liberdade de futuras negociações para países 

interessados em integrarem tal grupo.   

Os regimes dos acordos preferenciais de comércio já constituem uma densa rede de acordos regionais, 

bilaterais e não recíprocos, estimados em cerca de 480 acordos pela OMC, e que como a OMC, têm o 

objetivo de promover o desenvolvimento econômico, não só pela liberalização do comércio, mas 

também pela integração econômica. Historicamente, a primeira geração de acordos preferenciais visava 

principalmente à eliminação ou a redução de tarifas; a segunda geração e a atual terceira geração de 

acordos preferenciais, por sua vez, foram ampliando os temas negociados para diversos temas 

relacionados ao comércio. Para os temas básicos de comércio, a OMC foi tomada como base. Para 

temas para os quais não há regras multilaterais, os regimes desenvolveram regras próprias. É essa 

multiplicação de regras que está criando atualmente novas barreiras ao comércio. Já se avoluma o 

número de conflitos sobre comércio derivados por tal diferenciação de regras.  

As sucessivas gerações de regimes preferenciais de comércio foram analisadas e algumas de suas 

principais características ressaltadas. A primeira geração de acordos se concentrava na redução de 

barreiras tarifárias. Assim, seguindo a escola de Viner, buscou-se analisar os efeitos desses acordos 

preferenciais na criação de comércio, no desvio dos fluxos comerciais e nos impactos sobre o sistema 

multilateral. Com a segunda geração de acordos que incluía outros temas além de barreiras tarifárias, 

passou-se a incluir a análise de diversas teorias econômicas para identificar se os acordos preferenciais 

de comércio eram blocos de construção (building blocs) ou blocos de contenção (stumbling blocs) da 

liberalização do comércio multilateral, segundo a escola de Bhagwati. A terceira geração de acordos 

inclui não só temas tarifários e regras sobre o comércio, mas também inúmeros temas relacionados ao 

comércio. A análise dessa nova geração de acordos se baseia em uma nova premissa – de que tais 

acordos vieram para ficar. Partem, assim, para um exame minucioso de cada um dos acordos 

preferenciais existentes, examinam suas características e identificam quais regras são derivadas da 

OMC e quais vão além das regras da OMC, para então realizar uma análise da compatibilidade dessas 

regras com os princípios da OMC, e de como as novas regras poderiam ser multilateralizadas. 

Entre os principais estudos que seguem essa terceira abordagem, destaca-se o trabalho pioneiro 

desenvolvido pelo BID e pelo Secretariado da OMC, intitulado Regional Rules in the Global Trading 
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System (Regras Regionais no Sistema de Comércio Internacional), editado por Estevadeordal, 

Suominen e Teh (2009). O referido estudo desenvolveu um mapeamento analítico das regras regionais 

e bilaterais em seis temas de comércio: acesso a mercados, defesa comercial, barreiras técnicas, 

serviços, investimentos e concorrência. Seu objetivo é o de fornecer uma base mais ampla para o 

debate e para a elaboração de políticas relacionadas aos acordos preferenciais de comércio. A 

conclusão do estudo lista importantes lições: que os acordos preferenciais de comércio estão se 

multiplicando e se consolidando; que o regionalismo e o multilateralismo estão sendo construídos 

simultaneamente; e que os acordos preferenciais de comércio não podem ser ignorados pelo regime 

multilateral. Mais significativamente, o estudo salienta que os acordos preferenciais de comércio 

podem ser utilizados como objetivo político, mas também como instrumento de maior liberalização 

multilateral. 

Um segundo estudo relevante é o Multilateralizing Regionalism – Challenges for the Global Trading 

System (Multilateralizando o Regionalismo - Desafios para o Sistema de Comércio Internacional), 

editado por Baldwin e Low (2009). Esse estudo despertou a atenção para o fato de que a proliferação 

de acordos preferenciais de comércio está causando incoerência, custos, instabilidade e 

imprevisibilidade nas relações do comércio internacional. A ideia básica do estudo é que o emaranhado 

de acordos comerciais sobrepostos acabará por criar um interesse crescente pela multilateralização de 

tais acordos, que se unirão para criar entidades maiores, aproximando-se de um sistema multilateral. 

Uma terceira linha de estudos relevante trata de identificar as famílias de acordos, principalmente dos 

modelos dos EUA e da U.E. Um estudo é o Beyond the WTO - An anatomy of EU and US preferential 

trade agreements (Além da OMC - Uma anatomia dos acordos comerciais preferenciais da EU e dos 

EUA) de Horn, Mavroidis e Sapir (2009). Os autores identificaram as normas existentes nestes acordos 

e classificaram-nas como regras OMC plus (que aprofundam regras multilaterais) e OMC extra (que 

estão além das regras multilaterais). Em seguida, examinaram se tais regras eram juridicamente 

vinculantes. Os autores concluíram que os acordos preferenciais de comércio da UE e dos EUA vão 

muito além dos acordos da OMC; que as regras desses acordos preferenciais de comércio sugerem que 

UE e os EUA estão utilizando os acordos para exportarem suas próprias abordagens de regulação; e 

que a UE e os EUA escolheram estratégias diferentes para incluir regras que vão além dos acordos da 

OMC. Um outro estudo é o The Rise of Bilateralism: comparing European and American FTAs (O 

Crescimento do Bilateralismo: comparando FTAs europeus e americanos) de Heydon e Woolcock. 

Esse estudo questiona se os acordos bilaterais são baseados em princípios geralmente aceitos, o que 

pode significar uma compatibilidade com esforços multilaterais, ou se tais acordos estabelecem padrões 

distintos que dificultariam uma eventual multilateralização futura. 

Estas e outras obras consideram a multiplicação dos acordos preferenciais de comércio atuais como um 

sinal claro de que os próprios membros da OMC estão contornando as regras multilaterais, mas 

aceitando regras bilaterais, regionais ou não-recíprocas. O problema é que essas regras estão incluindo 

e disseminando diferentes tipos de disciplinas para o comércio. Existem, nesses acordos, regras já 

incluídas na OMC (OMC intra) como tarifas, antidumping, subsídios e valoração, outras mais 

profundas que as regras da OMC (OMC plus) como em serviços, TRIMs e TRIPs e algumas fora do 

âmbito da OMC (OMC extra) como meio ambiente e padrões trabalhistas.  

A proliferação destas regras que vão além daquelas acordadas no âmbito da OMC (OMC plus e extra) 

vem causando, nestes termos, uma fragmentação do marco regulatório representado pelos acordos da 

Rodada Uruguai. Pode-se notar uma reversão do processo de harmonização e aglutinação das regras do 

comércio internacional que se apresentava como tendência constante nas últimas décadas do século 

XX. Esse processo de fragmentação de marcos regulatórios não desperta apenas uma preocupação 
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teórica, mas também preocupações práticas para os estados em relação à coordenação da governança 

econômica global. 

Em termos econômicos, a fragmentação provocada pela proliferação de regimes preferenciais acarreta 

um crescimento considerável dos custos de transação ligados às negociações comerciais. Uma das 

grandes vantagens para o comércio provenientes dos acordos de Marrakesh foi a simplificação e 

clareza das regras do jogo comercial. A fragmentação provoca o efeito contrário, incrementando os 

custos de transação. 

Por outro lado, a coexistência entre regimes regulatórios não coordenados pode gerar atritos com 

graves consequências jurídicas e políticas para os atores envolvidos. A problemática não é nova e o 

próprio GATT já previa a coexistência entre o sistema multilateral e sistemas preferenciais de comércio 

(art. XXIV).  

O próprio DSB, em duas ocasiões (Turkey – Textiles e Canada – Autos), pôde se dedicar à análise da 

compatibilidade entre acordos preferenciais de comércio e as regras multilaterais. No entanto, dada as 

características próprias dos acordos preferenciais tradicionais, mais focados na diminuição de barreiras 

tarifárias, e o escopo limitado do art. XXIV do GATT, tais análises se resumiram, em grande parte, à 

verificação de que os acordos realmente contribuíssem para a liberalização e facilitação do comércio 

intra-partes e que não representassem barreiras adicionais ao comércio com terceiros membros 

(Relatório do OA no caso Turkey — Textiles, DS34, para. 57).  

O DSB ainda analisou em outras ocasiões o impacto dos acordos preferenciais de comércio para a 

aplicação de algumas regras do sistema multilateral (como, por exemplo, a investigação para aplicação 

de salvaguardas em calçados pela Argentina que excluía da análise as importações de países do 

Mercosul - Relatório do OA no caso Argentina — Footwear (EC), DS121). Tais análises, porém, 

também tiveram foco restrito, focando-se na garantia de que as regras da OMC fossem preservadas, 

mas sem analisar mecanismos específicos dos referidos acordos preferenciais. 

Até mesmo o pequeno controle que a OMC detinha sobre a conformidade a priori destes acordos com 

o sistema multilateral com a criação do Comitê de Acordos Regionais em 1996 com mandato para 

analisar a compatibilidade dos acordos regionais com as regras da OMC esvaneceu-se com a decisão 

do Conselho Geral de não mais concentrar esforços para avaliar a  conformidade dos acordos, e partir 

para um exercício de mera transparência em 2006, instaurando apenas um mecanismo de notificações 

(WT/L/671). Reconhecendo a importância e proliferação do número de acordos preferenciais, a OMC 

passa a se concentrar na transparência dos múltiplos acordos assinados via relatório realizado pelo 

Secretariado e discutido pelos membros do Comitê, sem contudo levantar apontar questões 

problemáticas ou críticas. Isso pode ter consequências profundas para futuras análises de 

compatibilidade de acordos preferenciais feitas pelo DSB.  

Um interessante problema é que o OA estabeleceu, no caso Turkey — Textiles, dois critérios para que 

uma medida contrária às regras multilaterais possa ser considerada válida em função de um acordo 

preferencial. A segunda delas é a de que tal medida seja indispensável para a existência do próprio 

bloco. Já a primeira condiciona a conformidade da medida à conformidade do próprio acordo 

preferencial com as regras estabelecidas pelo art. XXIV do GATT (Appellate Body Report no caso 

Turkey — Textiles, DS34, para. 58-59). Ora, se o Comitê apenas exercer uma função de depositário de 

tais acordos, a análise recairá sobre os auspícios do DSB. No entanto, há anos acumulam-se evidências 

de que a grande maioria dos acordos preferenciais não consegue cumprir todos os requisitos contidos 

no art. XXIV do GATT ou V do GATS. 
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A decisão do DSB que estabeleceu tais critérios aparentemente incompatíveis à luz da atual situação 

dos acordos regionais foi tomada em 1999, quando o OA não poderia conceber que o Comitê criado 

especificamente para analisar a conformidade geral de tais acordos fosse perder sua função. Com esta 

decisão, o OA buscou apenas reforçar a autoridade do órgão e garantir que nenhuma decisão de painel, 

ou dele próprio, pudesse contrariar uma determinação do órgão político. Não obstante, frente aos 

desenvolvimentos posteriores, caso deseje manter sua jurisprudência, tal análise condicional poderá 

causar sérios empecilhos para o funcionamento do DSB.  

 O quadro que se apresenta é de alta complexidade. De um lado, a fragmentação da regulação do 

comércio internacional provocada pela proliferação de acordos preferenciais de comércio gerará 

incremento dos custos de transação e maior insegurança jurídica para os atores econômicos, 

pressionando o sistema a fornecer uma válvula de escape harmonizadora do que vem sendo chamado 

pela doutrina de verdadeiro spaghetti bowl com regras de comércio emaranhadas. Por outro lado, as 

regras multilaterais atualmente existentes, aliadas à pratica do DSB, não fornecem ferramentas 

compatíveis para uma integração satisfatória do emaranhado regulatório gerado por tais acordos. 

Um grande problema decorrente dessa fragmentação é o forum shopping. Muitos acordos regionais e 

bilaterais preveem mecanismos próprios de solução de controvérsias. Assim, questiona-se se disputas 

originadas de tais acordos poderão ser dirimidas tanto pelo DSB quanto pelos mecanismos regionais e 

qual o impacto que tais decisões trarão para a regulação do comércio quando contraditórias.  

Um caso clássico que toca o assunto é a proibição imposta pelo Brasil de importação de pneus 

recauchutados, sob o argumento de que o material é prejudicial ao meio ambiente. O caso foi levado 

inicialmente pelo Uruguai ao tribunal arbitral do MERCOSUL. Na disputa, o Brasil não utiliza o 

argumento ambiental e a proibição é considerada incompatível. O Brasil retira a proibição aos países do 

Mercosul mas a mantém para os pneus importados de outros países. Em seguida, a União Europeia leva 

o caso ao DSB (Brazil – Retreaded Tyres (EC) – DS332). O OA reconhece a compatibilidade da 

medida com a exceção da alínea (b) do art. XX do GATT, entretanto, ele julga discriminatória a 

distinção feita entre os países do MERCOSUL e os demais membros, nos termos do caput do art. XX, 

não reconhecendo a decisão do MERCOSUL, sob a alegação de que esta não traz nenhuma relação 

com a proteção visada pelo art. XX (b). O caso mostra a dificuldade de se coordenar as decisões de 

diferentes órgãos de solução de controvérsias, de modo a permitir uma solução harmonizada de uma 

disputa. Em face ao problema trazido por esse fenômeno de forum shopping, questiona-se a 

possibilidade do DSB atuar como uma última instância das disputas sobre o comércio internacional. 

Considerando-se o impasse político para concluir a Rodada de Doha, no momento atual, dois cenários 

podem ser previstos para o futuro próximo: acordos preferenciais de comércio sendo negociados para 

reforçar as regras da OMC e permitir uma multilateralização geral das regras, ou, ao contrário, para 

enfraquecer todo o regime multilateral de regras e tornar a OMC um clube de debates sobre o comércio 

internacional. Mais ainda, o enfraquecimento das regras da OMC devido a sua eventual desatualização 

e desconexão em relação às questões prementes que se apresentam na atual configuração do comércio 

global, pode significar o enfraquecimento do próprio DSB que, dotado de regras defasadas e 

inadequadas para a solução de tais questões, perderia também sua eficácia e utilidade. 

A multiplicação dos acordos preferenciais de comércio, ao longo dos anos, e a variedade de regras 

neles incluídas demonstram uma nova face da fragmentação do regime de comércio e o potencial 

enfraquecimento do multilateralismo, representando um novo e grande desafio para o sistema de 

solução de controvérsias da OMC.  
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VI - O futuro papel do OA como harmonizador das regras e estabilizador do sistema 

O regime multilateral do comércio centrado na OMC enfrenta atualmente um tríplice desafio com 

sérias consequências para o papel do OA, não apenas dentro do sistema multilateral do comércio, mas 

também em relação ao direito internacional como um todo.  

O primeiro está relacionado ao impasse da Rodada de Doha, novo ciclo de negociações comerciais 

visando à liberalização o comércio com novo foco na agenda de desenvolvimento. Diante do impasse 

que cerca as negociações, desde 2008, alguns cenários parecem possíveis. Um deles é a continuação 

das negociações à espera de um desfecho no futuro. Outro é a suspensão das negociações e o 

relançamento de outra rodada com mandato para novos temas. Ainda é possível um acordo light sobre 

alguns temas mais avançados como facilitação e pontos da Agenda de Desenvolvimento.  A grande 

questão que se coloca é a de como ficará o regime do comércio internacional diante desses cenários. 

Poderá a OMC e o regime multilateral sobreviverem a tais cenários?  

Diante desse desafio, o foco de atenção passa a ser o mecanismo de solução de controvérsias que 

mantém sua agenda de atividades, e vem desempenhando com sucesso sua missão, com números 

significativos a apresentar: 424 casos, 138 decisões de painéis e 80 apelações decididas. Vale notar que 

mais da metade dos casos que chegam ao mecanismo são resolvidos entre as partes antes do 

estabelecimento dos painéis.  

Tal sucesso aferido ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC apenas aumenta a pressão 

sobre o OA para que adapte o regime multilateral de regulação à nova realidade do comércio 

internacional que pouco se assemelha àquela presente quando da negociação dos acordos de 

Marraqueche. O “congelamento” forçado do sistema multilateral em função do impasse da rodada 

realça a importância, e também a responsabilidade, do emprego pelo OA, da interpretação evolutiva 

das regras multilaterais, como já o fez algumas vezes.  

Nesse sentido, merece atenção a concordância com que os membros da OMC vem acatando as decisões 

do Órgão de Apelação, diante das dificuldades das negociações para alargar as fronteiras de regulação 

da organização. Obrigado a dar uma solução para cada disputa apresentada, o OA não tem se furtado ao 

direito de interpretar as ambiguidades dos acordos negociados nem de ampliar o campo de aplicação 

das regras existentes. A questão que se coloca é até quando e até onde esse ativismo consentido será 

aceito pelos membros da OMC. 

O segundo desafio está presente na fragmentação da regulação do comércio diante da multiplicação de 

instituições internacionais que direta ou indiretamente afetam o comércio. Novos regimes trazem novas 

regras e com elas surgem os conflitos entre regimes. Um exemplo marcante é a indefinição do FMI 

diante das guerras cambiais que se transformaram em guerras comerciais. Como a OMC tem regras 

sobre câmbio, que até o presente nunca foram levadas ao DSB para dirimir conflitos comerciais 

derivados de distorções cambiais, pergunta-se, até quando os membros afetados aguardarão por 

soluções do FMI antes de levarem o caso para a OMC. Outro exemplo são os conflitos ambientais 

envolvendo questões comerciais que já foram parar no DSB: gasolina, golfinhos, tartarugas, pneus, 

asbestos, dentre outros. Em todos eles a OMC deu solução ao conflito baseado em um único artigo do 

GATT, o de exceções gerais (Artigo XX), e o regime de comércio saiu fortalecido. A dúvida que se 

levanta é se a OMC será tão eficaz quando outros conflitos comerciais envolvendo padrões trabalhistas, 
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direitos humanos chegarem as suas portas. Deverá a OMC assumir o papel de “tribunal” internacional 

diante do vazio institucional dos demais regimes?   

 A questão que deve ser debatida sobre a fragmentação dos regimes internacionais é a da necessidade 

de se criar uma coordenação mais efetiva entre seus membros e seus secretariados, com vistas a um 

maior diálogo entre os sistemas, bem como de novos mecanismos diplomáticos ou jurídicos para dar 

solução aos conflitos existentes.  

Inevitavelmente a pressão crescerá sobre o OA para que emita decisões cada vez mais representativas 

dos anseios da comunidade internacional, buscando uma harmonização dos diversos regimes 

existentes. No entanto, é necessário que novas regras sejam negociadas uma vez que OA não é dotado 

de mecanismos que possibilitem tal esforço. Não há de se perder de vista que o OA permanece um 

órgão jurisdicional ligado a uma organização internacional dotada de objetivos específicos e suas 

decisões devem sempre auxiliar a persecução destes objetivos, notadamente o da liberalização do 

comércio internacional. Com a pressão crescente da interferência no comércio de regras criadas por 

outras instituições, pode-se prever que o OA será chamado para exercer a função de harmonização de 

tais regras.   

O terceiro grande desafio do regime multilateral de comércio é o da fragmentação das regras causadas 

pela multiplicação dos regimes preferenciais de comércio. Os acordos regionais vêm se expandindo, no 

vazio deixado pelo impasse das negociações multilaterais e vêm desenvolvendo uma rede de regras que 

envolvem áreas cobertas pela OMC, regras que expandem os limites da OMC e regras que alcançam 

áreas não cobertas pela OMC. Novamente crescem as possibilidades de conflitos entre as partes não 

integrantes dos acordos preferenciais e as participantes. Como atuará o DSB diante de disputas que 

envolvam acordos regionais? As regras básicas sobre o tema estão contidas no Artigo XXIV do GATT, 

Artigo V do GATS e na Cláusula de Habilitação, mas elas não fornecem mecanismos suficientes para 

uma análise profunda de compatibilidade dos regimes jurídicos contemplados e os membros da OMC 

parecem sem apetite político para fortalecê-las. Em casos de conflitos, os membros da OMC preferiram 

deixar que o OA se pronuncie sobre o assunto. A questão é como agirá o OA diante de conflitos de 

regras sobre temas que não estão cobertos pelas regras multilaterais. Novamente pode-se esperar que 

tais conflitos acabem chegando à OMC, pressionando o DSB a assumir o papel de “tribunal” dos 

regimes de comércio, tanto multilateral quanto preferencial. 

Por outro lado, pode-se especular se haveria uma “fuga” dos membros do sistema de solução de 

controvérsias da OMC para os mecanismos de solução de controvérsias dos acordos preferenciais, já 

que dificilmente os países que negociaram regras preferenciais de comércio entre si aceitarão que elas 

sejam analisadas sob a lupa de um sistema dotado de regras que não mais representem a atualidade das 

negociações, ou ainda, que não satisfaçam seus interesses mútuos. Na falta de novos acordos de 

modernização do sistema multilateral, o OA será confrontado com a difícil tarefa de aplicar regras 

multilaterais para regras preferenciais sobre temas para os quais não existem ainda acordos na OMC. 

 

VII – Conclusões 

O quadro regulatório do sistema multilateral do comércio enfrenta atualmente sérios desafios.  

De um lado, o impasse das negociações da Rodada de Doha, impede a modernização do sistema, uma 

vez que novas barreiras ao comércio acabam não sendo incorporadas ou são ignoradas pelo sistema. Na 
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verdade, a Rodada atual trata basicamente de temas da Agenda de temas do Século XX, tarifas, 

agricultura e serviços, ignorando as crescentes pressões para que estabeleçam marcos regulatórios para 

os grandes temas do Século XXI que estão relacionados a novas barreiras ao comércio como qualidade, 

selos verdes, selos de trabalho decentes, padrões privados de qualidade e sustentabilidade, dentre 

outros. Como tais temas estão afetando diretamente o comércio, a paralisação das negociações fragiliza 

a própria OMC.  

Por outro lado, a multiplicação de instituições criadas para darem respostas as grandes questões da 

sociedade como crises financeiras e guerras cambiais, clima e meio ambiente, ou padrões trabalhistas e 

direitos humanos, acabam interferindo no comércio, fragmentando o quadro regulatório internacional, 

uma vez que suas regras são negociadas em paralelo às regras de comércio.         

Finalmente, a multiplicação de acordos preferenciais com marcos regulatórios próprios, muitas vezes 

incorporando regras além ou fora do marco da OMC, também fragmentam o sistema de comércio.   

Diante desse triplo desafio, pergunta-se: como impedir que a fragmentação das regras gerada pela 

multiplicidade das instituições internacionais e dos acordos preferenciais afete todo o sistema de 

regulação do comércio, construído ao longo dos últimos sessenta anos?  

A procura de um elemento harmonizador e estabilizador de toda a estrutura de regulação do comércio 

nos leva ao único órgão que tem exercido tais funções, mesmo que sem mandato para tal. O OA não 

tem se furtado a desempenhar seu papel de solucionar controvérsias de cunho comercial, mesmo que 

relacionadas a outros temas globais. Ao interpretar termos ambíguos, ao preencher as lacunas 

existentes nos acordos e mesmo sendo forçado a praticar certo ativismo judicial, o OA tem preenchido 

o vazio deixado pelo impasse da Rodada e procurado impedir que a multiplicação de regras 

relacionadas ao comércio não destruam o sistema do comércio internacional.  

Como significativa parcela das regras internacionais acaba se refletindo no comércio, o OA, ao se 

defrontar com um conflito com implicações comercias, encontra espaço para exercer tal papel. Desse 

modo, ao invés de se falar em ativismo judicial, pode-se considerar essa atividade do OA como de 

interpretação construtiva! 
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