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1. As origens e os precedentes 
 
 Achei que era interessante trazer para vocês uma apresentação geral sobre a 
OMC, mas, trazer uma apresentação que fosse recheada com uma experiência 
pessoal que tive. Fui o principal negociador do Brasil na fase conclusiva da 
Rodada Uruguaia, que foi justamente o que deu lugar ao nascimento da OMC. Fui 
embaixador em Genebra em 1993 e 1994, e, por isso, creio que isso foi talvez, o 
ponto, a experiência singular mais fascinante que tive em quarenta anos de 
carreira diplomática, visto que realmente estava ali sendo desenhada uma 
organização e um corpo de regras, de normas jurídicas, que na verdade davam 
sentido à globalização que se intensificou tanto nos últimos vinte anos. 

 

A Conferência de Havana de 1948 
 
Para iniciar, talvez fosse bom fazer um pequeno retrospecto e ver como surgiu 

a idéia de uma organização internacional do comércio. O pós-guerra foi marcado 
por uma grande vontade de regular as relações entre nações de uma maneira 
positiva, enquanto que na área de comércio, antes da segunda guerra mundial, a 
tendência tinha sido para o protecionismo, até porque na década 30 houve a maior 
recessão, a maior crise do capitalismo internacional, e as tarifas tinham sido 
sucessivamente elevadas por todos os países, inclusive os mais tradicionalmente 
liberais, como os Estados Unidos, e, portanto, havia verdadeiras fortalezas na 
fronteiras, fortalezas tarifárias. Depois da Guerra se conclui que era necessário 
desmantelar essas fronteiras, era necessário eliminar essas barreiras, e por isso, 
houve então em Havana, em 1948, uma Conferência Internacional do Comércio e 
Emprego que visava a criar um corpo de regras e uma nova organização que fosse 
capaz de regular o comércio.  

 
O GATT 
 
Criou-se, então, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT, General 

Agreement on Tarifs and Trade, em inglês, que representava uma codificação, 
sucinta, e muito expressiva, dos princípios fundamentais do comércio livre, a 
começar pela regra básica da nação mais favorecida, ou seja, de que todo o acordo 
feito com um dos países deve ser estendido automaticamente aos outros todos 
para que esse benefício da redução tarifária seja compartilhado por todos; e, em 
segundo lugar, do tratamento nacional, ou seja, de que o produto nacional não 
pode ter mais vantagens do que um produto estrangeiro dentro de cada mercado. 
Esses são os dois pilares fundamentais em que se construiu todo o sistema 
jurídico do comércio internacional no pós-guerra.  

 
O GATT terminou sendo criado como uma instituição provisória porque 

havia em Havana a idéia de criar a ITO, como a organização do comércio 
internacional. Mas, a ITO – International Trade Organization na verdade não 
prosperou, não prosperou porque diversos países, a começar pelos Estados 
Unidos, o senado americano foi decisivo nisso, consideraram que havia aí uma 
alienação de soberania, excessiva, e que os Estados Unidos não desejavam que 
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houvessem, além de regras, também uma instituição, uma personalidade jurídica 
internacional que fosse, então, uma espécie de implementadora, de fiscalizadora 
da implementação dessas regras. Essa instituição teria sido a terceira perna do 
tripé de Bretton Woods, junto com o Fundo Monetário e o Banco Mundial, mas 
ela não decolou, não existiu, embora tenho sido aprovada em Havana, ela nunca 
entrou em vigor, e, portanto, o General Agreement, o GATT, se tornou desde 
1948 até 1994 a única instituição que regia o comércio internacional.  

 
As várias Rodadas 
 
O GATT, inicialmente, tinha um número muito reduzido de participantes, 

apenas cinqüenta participantes na verdade, e ele deu início a uma série de rodadas 
de negociações exclusivamente tarifárias, o GATT só se ocupava do comércio de 
bens, do comércio de mercadorias, não de serviços, não de direito de propriedade 
intelectual, não de uma série de outros campos em que depois a OMC foi 
habilitada. E começou, já desde o ano de 1949, com uma primeira rodada de 
negociação que levou à redução de tarifas, na quantidade de quarenta e cinco mil 
posições tarifárias foram já beneficiadas com essa redução. E o comércio 
internacional, que tinha mais ou menos cinqüenta bilhões de dólares nessa 
ocasião, hoje é menos do que a exportação brasileira - hoje a exportação brasileira 
é perto de oitenta bilhões de dólares, mas na época o comércio total internacional 
era cinqüenta bilhões de dólares, e esses cinqüenta bilhões de dólares, na verdade 
um quinto dessas quarenta e cinco posições tarifárias cobriam dez bilhões de 
dólares, ou seja, já houve uma liberalização extraordinária. A partir dessa primeira 
rodada que se realizou em Genebra, houve uma segunda em Annecy, France em 
1949, uma outra em Torquay, Grã-Bretanha em 1950-1951, depois houve uma 
outra rodada em Genebra em 1956, e houve em 1960 uma rodada mais ambiciosa 
chamada Dealer Round que foi em 60 e 61, e, finalmente, as duas rodadas mais 
ambiciosas que o GATT promoveu, que foi em primeiro lugar a Rodada Kennedy, 
criadas por que foram propostas a partir de um discurso do presidente Kennedy e, 
depois, a Rodada Tóquio que se realizou entre 1973 e 1979. Todas essas rodadas, 
consecutivamente, levaram o promédio das barreiras tarifárias de um nível 
superior a 30%, que era para produtos industriais originalmente, para um nível de 
um dígito, ao redor de 6%. E, isso naturalmente permitiu uma extraordinária 
expansão do comércio internacional e o comércio internacional durante esses anos 
cresceu a uma taxa anual média, portanto de 1948 até 1994, de cerca de 9% ao 
ano.  Essa cifra de 9% ao ano é extraordinária e, evidentemente, é uma das razões 
principais para a grande prosperidade que o mundo viveu depois da guerra, depois 
da recuperação da Europa, depois da recuperação do Japão, o comércio foi a 
alavanca fundamental que permitiu essa expansão extraordinária da riqueza e do 
desenvolvimento dos países. Por isso, mesmo que tenha sido provisório, eu acho 
que é legítimo dizer que o GATT desempenhou um papel muito importante no 
seu tempo, criando condições para uma expansão extraordinária do comércio.  

 
Depois, no entanto, a medida em que fomos vendo o desenvolvimento do 

transportes marítimos, do transporte aéreo, dos instrumentos financeiros, de todas 
as possibilidades de deslocamento de pessoas, e todas as facilidades que a 
globalização foi criando, verificou-se que já não era mais possível apenas 
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trabalhar com uma regulação de mercadorias, o comércio de mercadorias. Era 
necessário, também, estender esse corpo de regras a outros domínios até então não 
cobertos, ou seja, principalmente o domínio dos serviços que em alguns casos já é 
mais significativo e mais importante que as economias mais desenvolvidas, hoje 
são economias muito mais de serviço do que produção industrial, ou produção 
agrícola, e também para reger uma série de casos que teriam uma influência muito 
decisiva sobre a questão do comércio, como por exemplo, todas as regras da 
propriedade intelectual, as regras do investimento e, além disso, aperfeiçoar o 
mecanismo de solução de controvérsias, que no GATT era muito parcial. Isso foi 
originalmente concebido numa reunião em Genebra em 1982 que lançou a idéia. 
Mas, essa idéia esbarrou numa forte resistência porque, pelos termos do GATT, 
era possível encontrar exceções e fazer um loop-holes que evitavam que certas 
categorias de produtos que fossem sujeitas às regras do comércio internacional. 
Isso era, sobretudo, verdadeiro para a agricultura, quando a União Européia foi 
criada em 1958, ela logo depois estabeleceu uma política agrícola comum que era 
completamente ilegal do ponto de vista das regras do GATT, porque significava 
manter altíssimas barreiras ao comércio, cotas, subsídios de toda a espécie, então, 
foi necessário a União Européia pedir um waiver, pedir uma dispensa ao GATT 
para que ela pudesse ficar isenta das obrigações que tinha no GATT para 
desenvolver sua política agrícola.  

 
Isso, evidentemente, levou também a que os Estados Unidos pouco depois 

fizessem o mesmo, porque eram os grandes rivais competidores, e também 
obtiveram a sua dispensa, de maneira que, na prática, a agricultura estava fora da 
regulação do GATT e fora do acordos internacionais, havendo virtualmente uma 
liberdade para que cada um fizesse o que quisesse. E, já em 1982, nessa reunião 
se pensou que era preciso trazer a agricultura, tão importante, com tantas 
categorias tão fundamentais do comércio internacional para dentro do corpo das 
regras do GATT. Mas, isso esbarrou já deste um primeiro momento numa forte 
resistência capitaneada pela França, que é a campeã do protecionismo agrícola, e 
que sente isso muito profundamente, e, portanto, passaram-se mais quatro anos, 
até que em 1986, na cidade uruguaia de Punta del Leste, fosse possível então, 
lançar a rodada que tomou o nome de Uruguai por ter sido justamente iniciada 
nesse balneário uruguaio.  
 
2. As negociações da Rodada Uruguaia: um longo caminho de 1986 a 1994 

 
A agenda de 1986 tinha nada mais nada menos que quinze itens, ou seja, uma 

agenda extremamente ambiciosa; ela visava aprofundar a liberalização de tarifas, 
mas também visava a atacar o problema das barreiras não tarifárias, a questão de 
produtos baseados em recursos naturais, têxteis e vestuário, agricultura, produtos 
tropicais, uma revisão dos artigos do GATT, os códigos que haviam resultado da 
Rodada Tóquio, que eram diversos códigos chamados plus laterais, ou seja, 
códigos ao qual só um número restrito de países haviam voluntariamente aderido, 
por exemplo, sobre aviação civil, sobre compras governamentais, a parte de anti-
dumping, a parte de subsídios, propriedade intelectual, medidas de investimentos, 
solução de controvérsias, o sistema geral do GATT e serviços, ou seja, uma 
agenda extremamente rica e polêmica porque havia muitos países, inclusive o 
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Brasil, naquela época muito denodadamente, e a Índia também, que consideravam 
que a inclusão de serviços e de regras de proteção internacional de propriedade 
intelectual eram infringências da soberania excessivas, e que não era possível 
aceitar que os países limitassem de tal modo a sua capacidade de formular suas 
políticas, aceitando normas internacional que se sobrepunham às normas 
nacionais. 

 
Essa discussão, essa peleja demorou muito tempo e, juntamente com a 

questão toda da agricultura, foi responsável por dois fracassos intermediários, dois 
anos depois de Punta del Leste houve uma reunião em Montreal, no Canadá, e 
essa reunião que era para ser uma midterm review, acabou resultando num 
impasse profundo em torno de agricultura, basicamente, mas também da área de 
serviços e, mais adiante, dois anos depois em Bruxelas, quando se pensava que 
teria sido possível concluir a rodada Uruguai, houve então uma forte confrontação 
entre sobretudo a Comunidade Européia e os outros países que queriam uma 
liberalização do comércio agrícola, e a Reunião ficou absolutamente no impasse. 
Esse impasse que é um tema recorrente em todas as negociações comerciais, 
agora mesmo assistimos ao fracasso da OMC em Cancún, tínhamos assistido 
antes em Seattle em 1999, esse impasse fez com que num certo momento, no 
início dos anos 90 houvesse a impressão de que o propósito, o âmbito da 
negociação que tinha sido fixado em Punta del Leste, era excessivamente 
ambicioso e que não ia ser possível cumprir esta questão. De certo modo houve 
um resgate disso porque o diretor geral do GATT que se chamava Duncan, um 
suíço, tomou a si o encargo de preparar um draft final act, ou seja, uma ata final 
em rascunho para então procurar em torno disso ter pelo menos uma referência 
básica, um texto básico de negociação. Essa negociação evoluiu e houve, também, 
evidentemente aí uma ênfase muito forte na área de agricultura, área em que 
houve um entendimento bilateral entre americanos e europeus na chamada 
Reunião de Blair House, que é a casa de hóspede da Casa Branca, e, nessa ocasião 
eles acordaram em diminuir um pouco o âmbito do projeto de Duncan e tornar 
ainda mais tímida a evolução das regras para a agricultura. Mas, isso de certo 
modo abriu caminho para que se pudesse chegar a um resultado significativo. 
Faltavam, então, basicamente, diversas questões, mas, sobretudo duas: em 
primeiro lugar, a questão de criar ou não uma organização mundial de comércio, 
os americanos até praticamente à véspera da conclusão da Rodada do Uruguai 
continuavam considerando que não era necessário criar uma instituição desse 
gênero, e se opunham ao conceito de uma nova organização. Na verdade, eles 
estavam praticamente isolados nisso porque havia de todas as partes a convicção 
de que era, sim, necessário criar um secretariado, um corpo que pudesse ser de 
certo modo o garante, ou o encarregado da implementação dos compromissos; e a 
segunda questão, que também foi até o último momento, que nós vamos ver um 
pouco mais adiante, com mais detalhe, era a questão de anti-dumping, porque a 
medida em que foi diminuindo o peso da tarifas, como instrumento de proteção de 
mercados nacionais, começaram a ser mais e mais utilizados outros instrumentos 
e, sobretudo, o instrumento do anti-dumping, o anti-dumping usado 
freqüentemente de forma muito arbitrária pelos Estados Unidos que tem leis 
próprias muito significativas, e que tem sido usadas abundantemente numa série 
de casos, particularmente, na área de aço e produtos siderúrgicos em geral para 
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realmente fechar o mercado interno. E os Estados Unidos não se dispunham a 
abrir mão dessa latitude de utilização desse instrumento do anti-dumping, ou seja, 
de um direito adicional às tarifas que pudessem então de fato ser utilizado sempre 
que as empresas americanas se sentissem prejudicadas numa concorrência desleal 
de outras empresas estrangeiras.  

 
No final, em dezembro de 93, terminou se chegando a um compromisso na 

área de anti-dumping, um compromisso um tanto desequilibrado, nós vamos ver 
um pouco mais adiante, porque deixou excessiva latitude ainda aos Estados 
Unidos para utilizar o anti-dumping, mas, chegou-se enfim a um texto com o 
qual, minimamente, os países podiam conviver. E, em função disso, num último 
momento, os Estados Unidos então levantaram o seu veto à criação da 
Organização Mundial do Comércio.  

 
A OMC entrou em vigor em 1994 numa conferência ministerial que se 

realizou em Marrakesh, em abril de 94, e já em primeiro de janeiro de 95 ela 
assumiu a sua existência, a sua personalidade e desde então tem funcionado 
regularmente, em Genebra. 

 
3. A OMC: regras básicas, objetivos e estrutura 

 
O que é então a OMC? 
 
A OMC é uma organização baseada em regras obrigatórias que os países ao 

aceitarem os acordos da OMC incorporam ao seu direito interno e, transformam, 
portanto, o corpo jurídico do comércio internacional. Ao contrário do GATT que 
só cobria bens, mercadorias, a OMC cobre bens, serviços e propriedade 
intelectual, e permite determinadas exceções a essas questões. Inclui, 
evidentemente, tarifas porque paralelamente na Rodada do Uruguai houve 
também uma negociação de listas tarifárias entre os países, e criou assim, todo um 
mecanismo de solução de controvérsias que é um mecanismo virtualmente 
judiciário de solução de disputas que possam existir.  

 
O resultado da Rodada do Uruguai é esse volume aqui, são cerca de 

seiscentas páginas que constituem os resultados e, portanto, o corpo de regras que 
há. Existem, basicamente, as seguintes estruturas dentre desse acordo. Em 
primeiro lugar um acordo guarda-chuva, um acordo umbrella, que cria, 
justamente, a OMC. Em segundo lugar, depois, existe um acordo para cada uma 
das três grandes áreas: existe um acordo para as mercadorias, que são uma 
atualização do GATT, de 48, que passa a se chamar GATT 94 – General 
Agreement on Tariffs and Trade 1994; depois existe um acordo geral sobre o 
comércio de serviços, GATS – General Agreement on Trade and Services e, em 
terceiro lugar, existe o acordo sobre propriedade intelectual que se chama TRIPS 
– Trade Related Intelectual Property Rights. Esse é o arcabouço básico da OMC. 
Depois existem uma série de acordos em separado, que nós vamos ver a seguir, 
acordo sobre agricultura, acordo sobre anti-dumping, etc, e, existem também, 
todas as regras para a solução de controvérsias. Esse mecanismo, que talvez tenha 
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sido uma das maiores conquistas dos países médios e pequenos no comércio 
internacional, foi criado a partir de discussões intensas que eu presenciei e 
participei, em Genebra, um grupo presidido pelo grande embaixador Julio La 
Carte, do Uruguai, que trabalhou e pôs num documento chamado Understanding 
for Dispute Settlements – O Entendimento para a Solução de Controvérsias, pôs 
então toda uma sistemática judiciária ou quase judiciária para a solução das 
controvérsias em torno da interpretação e da aplicação das leis, evidentemente, da 
própria OMC, de qualquer acordo da OMC.  

 
Finalmente, criou também a Rodada do Uruguai uma coisa que não existia 

anteriormente que é a chamada review of governments trade policies, quer dizer, a 
revisão das políticas comerciais dos governos que faz com que todos os governos 
ficam obrigados numa sessão, que geralmente dura dois ou três dias em Genebra, 
de todas as partes da OMC, a explicar a sua política comercial e a demonstrar que 
essa política está em compatibilidade com a OMC, e qualquer um, evidentemente, 
há um relator que é capaz de iniciar essa análise crítica, mas depois qualquer um 
pode questionar e pode impugnar inclusive qualquer aspecto do cumprimento, 
esse é um dos elementos da transparência da OMC de grande significação que 
funciona muito bem. Participei diversas vezes inclusive como relator de questões 
de reviews de gêneros que são uma coisa muito importante. 

 
E, finalmente, não está aqui porque aí ultrapassaria o limite de um livro, são 

mais de vinte e cinco mil páginas; estão aí as listas tarifárias que os países 
concluem que são na base da nação mais favorecida, quer dizer, são rebaixas 
tarifárias que valem para todos os demais, mas que foram feitas a partir de 
negociações bilaterais, em que cada um discutia com o outro país bilateralmente, 
e fazia então uma barganha, concedendo e recebendo concessões tarifárias a partir 
do enfoque individual de cada um. Isso consolidado, fez com que exista em 
Genebra, depositados na OMC, as listas de vinte e cinco mil páginas de tarifas 
que os membros aceitaram cumprir. 

 
4. Acordos para a liberalização do comércio de bens GATT 1994 
 

Então, vamos examinar, rapidamente, cada componente desses acordos. Em 
primeiro lugar, a questão de tarifas, que como vimos vem desde 1948, mas que 
certamente continua a ser uma parte muito importante da regra internacional.  

 
Essas tarifas na verdade foram rebaixadas, na Rodada Uruguai, em cerca de 

40% para os produtos industriais, o que é então uma redução significativa que faz 
com que as tarifas, que eu tinha dito a vocês que ao longo das rodadas do GATT 
tinham chegado a cerca de 8%, chegassem para produtos industriais a perto de 3% 
apenas, em tarifas médias dos países desenvolvidos. Mas, houve aqui uma coisa 
muito significativa que foi o estabelecimento do conceito de vinculação de tarifas 
consolidadas, ou seja, binding, em inglês, que na verdade representa um teto, os 
países o que fizeram em Genebra não foi notificar nem consagrar as tarifas que 
praticam na verdade, mas sim os tetos que podem consagrar, aquilo que existe 
dentro do Uruguai é, portanto, um limite máximo, as tarifas consolidadas são um 
limite máximo. O Brasil, por exemplo, consolidou na OMC em 35% toda a tarifa 
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para produtos industriais, qualquer produto industrial brasileiro não pode ter uma 
tarifa de mais de 35% sem violar a OMC. Mas, na verdade pratica tarifas muito 
inferiores; nós temos uma série de produtos que a tarifa é zero ou dois, ou 3%, e 
temos uma média tarifária, que é a tarifa externa do Mercosul, a tarifa externa 
comum do Mercosul da ordem de 12, 13%, de maneira que a consolidação se 
passa num nível muito mais alto. Mas, de qualquer modo, ela já é um teto, ela já é 
um limite muito significativo e, evidentemente, para os países mais 
desenvolvidos, mais industrializados, os níveis de consolidação das tarifas já são 
praticamente os mesmos daquilo que é aplicado, que dizer, eles se limitaram, 
voluntariamente, dentro dessa negociação a tetos tarifários muito baixos.  

 
As tarifas deixam portanto, gradualmente, de ser um instrumento básico do 

comércio internacional, cada vez menos a proteção dos mercados é feita por 
intermédio de tarifas porque as tarifas com essas reduções significativas deixaram 
de ter força protetora para mercados, se uma tarifa é de 3% ou 5%, ou mesmo de 
10%, ela na verdade não é uma tarifa que exclua ninguém, que falseia a 
concorrência e que evite que produtos industrializados entrem. Então, foram 
desenvolvidos outros mecanismos que nós veremos adiante.  

 
Acordo sobre agricultura 
 
Mas uma palavra agora sobre agricultura que é essa peça fundamental e esse 

pomo da discórdia permanente em todo o comércio internacional. As tarifas de 
produtos agrícolas, hoje, estão todas elas consolidadas, mas consolidadas em 
níveis muito altos, por exemplo, em níveis de 55% que é o nosso caso, como teto. 
E o acordo agrícola que foi um dos resultados principais da Rodada Uruguai, na 
verdade foi apenas um primeiro passo no sentido da liberalização da agricultura. 
Em que ele consiste? O acordo sobre agricultura de 1994 cobre três campos 
basicamente, a questão de acesso a mercado, a questão de apoio doméstico e a 
questão de subsídios à exportação.  

 
Em matéria de mercados, em matéria de acesso a mercados, houve um 

progresso significativo na Rodada Uruguai que foi a tradução em tarifas de 
restrições quantitativas ou de restrições de outros tipos, ou seja, havia antes uma 
série de regulamentos, de cotas, de mecanismos não tarifários para restringir o 
acesso externo, por exemplo, no Japão o caso do arroz, acho, é o campeão 
mundial do protecionismo agrícola. Houve então um propósito de transformar 
essas regras em tarifas, ou seja, “tarificar” que é uma palavra meio esquisita, mas 
foi a palavra que foi utilizada, “tarificar” – traduzir em tarifas o que 
representavam as cotas e as restrições de todo o jeito. Isso fez com que ainda 
permanecessem tarifas altíssimas, no caso do Japão, se não me engano, é 300% ou 
400% a tarifa sobre a importação de arroz. Mas, de qualquer modo, aumentou 
muito a transparência e a clareza porque uma tarifa é muito óbvia enquanto que 
uma cota ou um mecanismo mais sofisticado de regulação pode ser muito mais 
difícil de promover. Houve também, no caso da Rodada do Uruguai, uma redução 
linear de tarifas segundo uma fórmula que fez com que em média se cortasse em 
36%, em várias etapas ao longo de seis anos, todas as tarifas agrícolas; para os 
países em desenvolvimento esse corte foi apenas de 24% e não de 36%. Mas, 
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enfim, houve uma certa de medida de rebaixamento dos muros tarifários que 
havia na agricultura.  

 
A questão do apoio doméstico, quer dizer, dos subsídios à produção, é 

naturalmente mais complexa, porque aí que reside o coração da política agrícola 
comum e o coração também da política de subsídios americana, e na verdade, é 
preciso dizer que nessa área de apoio doméstico não há nenhum santo, não há 
nenhum país do mundo que não pratique algum tipo de subsídio, inclusive o 
Brasil, certamente, também está incluído, não há vestais na área de subsídios 
porque a agricultura é um fenômeno social e politicamente extremamente 
complexo e que leva praticamente todos os governos a dar à agricultura um tipo 
de apoio, um tipo de suporte financeiro que não dá na área industrial. Então, o que 
se buscou na Rodada do Uruguai, como passo inicial, era limitar o subsídios à 
produtos que fossem “excedentários”, que gerassem uma super produção no 
mercado internacional, esse era o objetivo básico porque a super produção gera, 
evidentemente, a eliminação da importações e, por outro lado, gera a necessidade 
de colocar também no exterior, para tomar um caso, que eu acho que é o caso 
mais dramático e mais ilustrativo, do açúcar, nós temos a seguinte situação, na 
Europa, evidentemente, não se pode produzir açúcar de cana, o clima não permite, 
então o açúcar pode ser igualmente produzido a partir de beterraba que é uma 
planta que dá também uma resultante de açúcar, propriamente refinada, que é 
razoável. Mas ela tem custos muito mais caros, muito mais elevados que o açúcar 
de cana. Então, é preciso, para que ela possa competir, em primeiro lugar, que 
haja enormes barreiras tarifárias, a tarifa para importação de açúcar na Europa é 
de mais de 200%; em segundo lugar, que haja acordos preferenciais, ou seja, as 
antigas colônias européias, todas, têm então direito a um nicho do mercado, que 
são as Ilhas Maurícios, a Guiana, enfim vários, Martinica, vários ilhas, várias 
antigas possessões coloniais francesas, inglesas, todos esses têm cotas na ordem 
de quase um milhão de toneladas, cotas muito importantes, e recebem, então, 
favorecidamente, esse acesso ao mercado europeu onde se vendem por um preço 
que é três vezes maior do que o preço internacional. Enquanto que para um 
produto, o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e o mais barato também, 
São Paulo é o mais barato e Pernambuco é o segundo, o segundo ou o terceiro 
mais barato depois da Austrália. Nós não podemos praticamente chegar ao 
mercado europeu porque há uma cotinha de vinte e cinco mil toneladas, mas isso 
é uma gota d’água dentro do mercado, do conjunto. Então, eles fomentam um 
comércio, uma produção de açúcar de beterraba, fomentam uma preferência às 
antigas colônias e ficam com um excesso extraordinário de produção porque não 
há como consumir tudo que eles financiaram, subsidiaram para produzir na 
Europa. Então, o que é que fazem? Dão subsídios à exportação, quer dizer, 
redobra o subsídio. Então o produtor de beterraba recebe, que vai produzir 
digamos a beterraba a quatrocentos dólares por tonelada, ele recebe duzentos ou 
duzentos e cinqüenta dólares de subsídios para poder vender competitivamente 
com o açúcar de um produtor aqui de São Paulo ou de Pernambuco no mercado 
internacional. E aí tira o mercado, quer dizer, além de ter tirado o mercado 
europeu, tira também o mercado de terceiros países, nossos, o que evidentemente 
é uma distorção, é uma flagrante injustiça em termos de comércio internacional e 
uma distorção muito importante.  
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É isso que está se procurando regular de um modo geral na agricultura, e isso 
vale para o açúcar, é igual para a carne bovina, é igual para cereais, é igual para 
produtos de laticínios, é igual para uma porção de quantidades de produtos. Então, 
o que na Rodada Uruguai se fez foi tentar reduzir aquilo que tivesse um efeito 
direto sobre a produção, aqueles subsídios que gerassem essa super produção que 
foi já referida aqui por mim. Então, utilizou-se um instrumento de cálculo, 
chamado medida agregada total de apoio, a AMS, conhecida pelas iniciais AMS, 
Total AMS, em inglês, baseado nos anos de 86 e 88, e a partir daí se convencionou 
que esse agregado total, essas verbas totais, esses gastos totais de subsídios com 
essa base de referência de 86 e 88 teriam que ser reduzidas paulatinamente para 
em 13% ao longo de dez anos. Vejam que é apenas um primeiro passo, mas de 
qualquer modo é um passo significativo, 13% ao longo de dez anos é muito 
pouco, evidentemente, para esses orçamentos extraordinários, só a União 
Européia tem um orçamento de mais de quarenta bilhões de euros, por ano, de 
subsídios à agricultura, e portanto 13% ao longo desses anos todos é uma redução 
relativamente pequena. Mas, de qualquer modo, iniciou-se a sistemática, ou seja, 
não é mais possível que se faça qualquer tipo de política de subsídios à exportação 
ou à produção porque há tetos, há limites, há um mínimo de regras para então 
implementar os compromissos assumidos na Rodada do Uruguai, quer dizer, a 
agricultura deixou de ser uma exceção completa e de total liberalidade e passou a 
ser também regida por regras, embora muito tímidas e muito iniciais. 

 
A partir daí, houve, não vou cansá-los com muitos detalhes, mas houve aí a 

criação de várias caixas, que são, se ouve falar, quem acompanha esse assunto nos 
jornais vê que agora, nessa reunião de Genebra que acabou há uma semana atrás, 
há caixa azul, há caixa verde, são categorias diferentes de subsidiações; a caixa 
amber é uma caixa em que é mais ou menos permitido subsidiar; a caixa azul são 
subsídios que são dados para permitir que gradualmente haja uma desvinculação 
entre produção e subsídios recebidos; a caixa verde são subsídios toleráveis, 
aceitáveis, e por aí afora. Mas, de qualquer modo, houve uma certa redução, uma 
certa disciplina que foi estabelecida para esse caso. 

 
No caso dos subsídios à exportação, que talvez sejam a fórmula mais 

escandalosa, eu diria, de extorsão da concorrência e de injustiça na concorrência 
internacional, houve também a previsão de que aí haveria uma redução gradual 
também dos orçamentos totais, e combinou-se que com, também tomando uma 
média de 86 a 90, que haveria uma redução de 36% dos orçamentos totais para 
subsídios à exportação. E de fato isso ocorreu, a União Européia, por exemplo, há 
quinze anos atrás gastava dez bilhões de dólares por ano de subsídios à 
exportação, hoje gasta apenas três bilhões. Não é pouco, mas de qualquer modo é 
uma redução significativa.  

 
Acordos sobre regras sanitárias e fito-sanitárias 
 
Por outro lado, além do acordo agrícola, propriamente, a Rodada do Uruguai 

decidiu então regulamentar mais profundamente a questão de padrões e medidas 
de segurança para produtos agrícolas e vegetais. O artigo 20 já do próprio GATT 
permitia que os governos agissem sobre o comércio para proteger a saúde animal, 
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a saúde humana, ou a vida das plantas desde que não discriminasse, e havia aí já, 
uma janela também que mal utilizada pode ser distorcidamente feita para gerar 
protecionismo também. De certo modo, por exemplo, hoje, na União Européia e 
em muitos outros países, no Japão, é muito claro também, a proteção é feita muito 
menos por tarifa ou por cotas que são violações grosseiras dos compromissos 
internacionais e mais por artifícios de natureza regulamentar, de natureza 
sanitária, tarifária. Por exemplo, o Japão durante cerca de dez anos barrou as 
mangas do Brasil sobre o argumento de que havia uma mosca da manga que podia 
entrar no Japão se chegassem lá as nossas mangas, e que podia contaminar a 
agricultura japonesa. Então, houve durante dez anos os testes mais incríveis, 
laboratórios nos Estados Unidos, pesquisas, estudos científicos, mas não 
adiantava nada, porque aquilo não era feito para pegar mosca nenhuma. Aquilo 
era feito para evitar a manga mesmo, a entrada da manga que ia concorrer, sei lá, 
com melão, outros produtos lá que o japonês produzia internamente e subsidiava 
fortemente. Então, por causa disso, foi desenvolvido na Rodada do Uruguai um 
acordo separado que é chamado de SPS, ou seja, Acordo de Medidas Sanitárias e 
Fito-sanitárias para a proteção dos alimentos, da segurança alimentar e da saúde 
humana. 

 
Outro acordo que foi feito, também faz parte desse tomo aqui, é o Acordo 

sobre Barreiras Técnicas ao Comércio que procura garantir que regulamenta os 
padrões, testes e procedimentos de certificação de produtos não criem obstáculos 
desnecessários, inaceitáveis que falseiem comércio internacional, que falseiem a 
concorrência. Esse acordo também está em vigor e também forma uma parte 
desse corpo de regras que pode, como eu disse desde o começo, ser objeto de um 
questionamento nos Panels, nos tribunais da OMC, se um país sentir que está 
sendo lesado por descumprimento dessa norma. 

 
Acordo sobre têxteis 
 
Outro acordo de grande importância é o acordo sobre têxteis. Os têxteis talvez 

tenham sido, ao longo dos tempos, a área, juntamente com a agricultura, mais 
controlada e mais regulada do comércio internacional, até porque a indústria têxtil 
é a indústria fundamental, é a indústria original.  

 
A indústria internacional surgiu com as máquinas de cardar e de tecer, na 

Inglaterra, no final do século XVIII, começo do século XIX; e, portanto, já os 
próprios ingleses e os americanos, em todas as áreas tiveram então questões de 
protecionismo, questões de fechamento, batalhas por abertura de mercado e, o 
acordo de têxteis é um dos acordos que regulamenta essa questão mais 
amplamente desde o início de todo o processo do GATT desde 1948.  

 
Portanto, desde 1995 a OMC tem um acordo sobre têxteis e vestuários que 

pegou os elementos principais do Acordo Multifibras que existia anteriormente e 
estipulou que o sistema que existe no momento, que é um sistema de cotas, de 
alocações, iria durar apenas dez anos, ou seja, iria expirar no dia 1º de janeiro de 
2005, e é isso que vai acontecer. A partir de janeiro de 2005, têxteis não serão 
tratados mais como uma coisa excepcional, como uma exceção ao corpo de regras 
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internacionais, mas como uma parte integrante do comércio internacional sujeita 
às regras do GATT e de todos os demais acordos, ou seja, junto com a agricultura, 
os têxteis voltam ao império das regras multilaterais gerais e passam a ser objeto 
de um comércio baseado na cláusula da nação mais favorecida e do tratamento 
nacional. 

 
Acordos sobre investimentos (TRIMS) 
 
Uma palavra sobre um outro acordo importante que a OMC fez que é o 

acordo sobre investimentos, que é conhecido pelas iniciais inglesas TRIMS – 
Trade Related Investiments Measures Agreement. TRIMS se aplica para medidas 
que afetam o comércio, não se aplica em geral, mas, é preciso ver que elas têm no 
fundo, embora sejam limitadas na cobertura dos investimentos de um modo geral, 
houve uma tentativa de fazer um acordo específico mais ambicioso, mais amplo 
sobre investimento, mas isso fracassou, não houve apoio geral; mas o TRIMS já 
em si já tem dispositivos importantes que significam também uma série de 
compromissos internacionais que os países assumem, por exemplo, nessa lista de 
produtos afetados por esse acordo de TRIMS, incluem-se certos níveis de 
produção local, por exemplo, não é mais possível fazer acordos como se fez no 
passado em que se exigia que houvesse produção local para um determinado 
investimento, ou que houvesse, por exemplo, uma porcentagem fixa de conteúdo 
local dentro de um determinado produto – um automóvel tivesse uma 
porcentagem, 40%, 60% de conteúdo local, ou coisas do gênero. Enfim, criou um 
corpo de regras que faz com todas as medidas, todos os projetos de investimento 
possam ser questionados se estiverem distorcendo o comércio de mercadorias pela 
violação dessas regras básicas que estão aqui, e existe um comitê na OMC que 
regula essas questões. 

 
Acordos sobre comércio de bens  salvaguardas 
 
Chegamos agora a uma parte também muito importante que é a parte da 

defesa comercial, o que é defesa comercial?  
 
Defesa comercial é a proteção de um estado, que um estado pode utilizar, 

justificadamente, para evitar que práticas desleais de comércio sejam aplicadas no 
seu mercado ou contra os seus produtos. São basicamente três medidas desse 
arsenal comercial de proteção comercial que existem: a primeira delas é a questão 
de salva-guardas. Salvaguardas são medidas que se impõem quando há uma súbita 
elevação de importação de um determinado item e que põe em perigo a estrutura 
existente da produção nacional. Isso, evidentemente, tem quantificações muito 
claras, tem porcentagens, se mede, se define muito precisamente e precisa ser 
demonstrado. Mas, se o Estado puder fazer essa demonstração, ele não estará 
violando regras da OMC se impuser ou tarifas ou cotas, ou enfim, restrições à 
importação de um determinado produto. Nós fizemos isso mais de uma vez, já na 
vigência da OMC, fizemos em 1996 com produtos têxteis, havia determinados 
produtos chineses, sobretudo, e da Ásia que estavam entrando no mercado 
brasileiro e em preços muito baixos e estavam causando um deslocamento 
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completo da indústria têxtil nacional.  Houve uma medida de salva-guarda 
também na área de brinquedos pela mesma razão porque houve um surge, um 
crescimento súbito das importações que levou à necessidade de proteger, 
temporariamente, sobre determinadas condições o mercado a fim de que se possa, 
então, normalizar a questão. Salvaguardas, portanto, é a primeira medida de 
defesa comercial. 

 
Subsídios e medidas compensatórias 
 
A segunda medida de defesa comercial são os direitos compensatórios. Os 

direitos compensatórios são aplicados quando há subsídios, ou seja, quando há 
subsídios governamentais, financiamentos governamentais que fazem com que 
um determinado produto resulte muito mais barato que se fosse produzido sem a 
referida ajuda governamental. E, é possível estabelecer, o Brasil já foi também 
vítima disso e também já aplicou isso mais de uma vez, um direito compensatório, 
ou seja, uma taxa adicional paga na importação, um direito adicional que 
compense justamente o subsídio recebido por esse produto no governo. Por 
exemplo, quando houve o processo iniciado pelo Canadá contra o Brasil em 
função dos aviões da Embraer, a alegação canadense era de que o Brasil violava o 
código de subsídios porque através dos financiamentos do BNDES e outros 
financiamentos concedia à Embraer subsídios inaceitáveis que faziam com que 
nosso produto chegasse ao mercado internacional com um preço competitivo em 
relação aos produtos da Bombardier que era a empresa canadense que eles 
estavam querendo proteger. E nós perdemos, num primeiro momento, e perdemos 
e modificamos o nosso código, os nossos procedimentos e financiamento à 
exportação para enquadrar, então, o Brasil dentro daquilo que Panel da OMC 
havia proposto, havia determinado. E aí, nós iniciamos um processo contra os 
canadenses porque os canadenses também tinham um imenso subsídio, subsídios 
de várias naturezas, e o governo canadense fornecia todo tipo de apoio à 
Bombardier, até porque ela se situa no Quebec, é uma província delicada que 
naquele momento havia questões delicadas com Quebec com relação até a 
unidade nacional canadense, e conseguimos também demonstrar que também o 
Canadá havia subsidiado, e o Panel também deu razão ao Brasil, de maneira 
houve um certo empate em torno disso e depois houve toda uma determinação 
porque há conseqüências, o Panel não diz só que é preto ou branco, que é 
aceitável, não aceitável, o Panel depois leva adiante um mecanismo sobre 
controvérsias adiante e autoriza, inclusive, retaliação, castigo se não houver 
retirada da medida. Mas, houve então estabelecimento de montante de retaliação 
de parte a parte, mas os governos estão até hoje negociando na verdade, mas não 
houve conseqüência direta sobre o assunto e, na verdade, a Embraer acabou 
prevalecendo porque ela hoje tem uma fatia de mercado muito maior e tem uma 
situação muito mais próspera como empresa do que a Bombardier. 

 
Anti-dumping 
 
O terceiro elemento da defesa comercial, e esse aí é, verdadeiramente, o 

paraíso dos advogados, os advogados tem no anti-dumping a mina de ouro mais 



A OMC: NORMAS JURÍDICAS DA GLOBALIZAÇÃO COMERCIAL 

  
113 

extraordinária, e por isso os Estados Unidos, como eu disse na Rodada do 
Uruguai resistiram até o último momento e todos os advogados de Washington 
que são evidentemente amigos de todos os senadores, de todos os congressistas 
americanos, estavam lá para dificultar o negócio. O anti-dumping é uma 
utilização de um recurso tremendo, porque ela é feita teoricamente sobre a base de 
um estudo cuidadoso, da contabilidade, dos balanços, da formação dos preços e 
tudo, e ela visa a punir a diferença entre o preço que uma empresa cobra no seu 
mercado interno e o preço que ela vende externamente, impedindo que a empresa 
venda externamente muito mais barato do que ela vende no seu mercado interno, 
o que se caracterizaria um dumping, quer dizer, jogar, dumping é jogar sua 
mercadoria no mercado internacional a preços desleais, a preços inferiores ao seu 
mercado. Isso, no entanto, é feito freqüentemente de forma abusiva porque os 
tribunais americanos, o próprio departamento de comércio tem freqüentemente 
utilizado essas medidas e sabem que a contabilidade, a estatística, enfim, esses 
instrumentos todos, permitem muitas manipulações, muitas utilizações 
engenhosas se houver advogados inteligentes, se houver enfim profissionais que 
façam seu trabalho bem feito. Então, freqüentemente há, por exemplo, como 
agora houve no caso do camarão no Brasil taxas de anti-dumping de 70%, setenta 
por cento exclui qualquer produto do mercado, é muito difícil que um produto 
possa competir pagando 70% a mais de direito que o seu concorrente ali do lado. 
E, no entanto, há uma outra empresa brasileira que ficou com 36 e outra que ficou 
com zero. E esse assunto de camarões, na verdade parece até uma coisa anedótica 
a gente falar aqui dos casos dos camarões, mas o caso dos camarões é maior do 
que o caso do aço. O volume envolvido de dinheiro no comércio de camarão é 
maior do que no comércio de produtos siderúrgicos, é maior do que no caso do 
aço. Quer dizer, se trata de que, se trata de proteger os produtores americanos que 
ao contrário dos brasileiros, dos chineses e dos vietnamitas, não cultivam 
camarão. Os americanos pescam camarão no Golfo do México e há, portanto, 
comunidades ali de pescadores do Texas, da Louisiana e tudo que pescam aquele 
camarão ali e que não podem competir com outro que produz muito mais barato, 
que tem fazendas imensas de camarão, como é o nosso caso aqui, e que acabam, 
portanto, sendo descolocados. Então, o governo americano impôs essa taxa, e o 
pior dessa taxa do anti-dumping é que ela é imposta e começa a vigorar 
provisoriamente desde logo, e há uma série de instâncias depois, antes de entrar 
na OMC há uma série de apelos, é um sistema judiciário também nos Estados 
Unidos. Mas, eles impõem desde já uma taxa provisória, quer dizer, a partir do 
momento que o departamento do comércio acha que houve dumping, ele põe 70% 
de taxa, ou seja, a empresa que estava exportando já fica fora do mercado desde o 
primeiro dia, antes de concluir o processo, ela já fica provisoriamente, 
teoricamente ela depois pode receber de volta esse dinheiro, mas, na prática isso 
dificilmente acaba acontecendo, inclusive porque houve um emenda escandalosa 
do senado americano, a emenda Bird que fez com que os produtores de aço 
americanos que estavam sendo prejudicados por dumping estrangeiro fossem os 
beneficiados dos recursos arrecadados com dumping, quer dizer, aí virou uma 
espécie de cadeia da felicidade, porque impunha uma taxa que evitava que o seu 
concorrente entrasse, e se ele entrasse ainda tinha que devolver o dinheiro todo 
para a empresa, o que era uma situação extraordinária, isso foi considerado ilegal 
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por um Panel da OMC, e no momento é uma das grandes questões que está no 
páreo. 

 
Mas, o fato é que é preciso reconhecer, e eu participei diretamente dessa 

negociação, portanto tenho uma parcela de culpa também, é que os americanos 
conseguiram na Rodada Uruguai no acordo de anti-dumping que é o acordo de 
complementação do artigo 6, conseguiram uma escapatória, uma cláusula 
escapatória que é muito forte, que é a chamada Standing Cause, se não me engano 
é o artigo 20 do acordo sobre anti-dumping que diz que mesmo que um Panel 
chegue a conclusão que a imposição de taxas anti-dumping não era justificada, se 
essas taxas tiverem sido impostas em conformidade com a lei local o Panel não 
poderá interferir no assunto, ou seja, mesmo que o Panel reconhecesse que aquilo 
era ilegal, se ele tivesse cumprido a lei americana, se tivesse de acordo com a lei 
americana, a lei americana prevaleceria sobre a internacional.  

 
5. Rodada Doha 

 
De dois anos para cá começam a surgir interpretações de Panel, porque tem 

havido processos na OMC por causa de dumping, que dumping hoje é a grande 
maneira de proteger, não é a tarifa, a tarifa virou pequena coisa. Então, os Panels 
da OMC tem arbitrado as vezes que há ilegalidade, sobretudo nas posições 
americanas, como é esse caso da emenda BIRD e outros. E agora, justamente 
nessa próxima Rodada Doha, uma das grandes questões é saber como é que vai 
ficar, se vai ser possível, mas esse é o reduto final, a grande trincheira do 
protecionismo americano e da indústria legal nos Estados Unidos, de maneira que 
eu acho que a gente não deve ter muitas ilusões que isso vai caminhar. 
 
6. Acordos sobre serviços 

 
Vejo que o tempo vai passando, é, uma palavra breve sobre o acordo de 

serviço – GATS. O GATS é o primeiro e único acordo multilateral que regula o 
comércio internacional de serviço, não existia anteriormente nenhum acordo nesse 
campo, os serviços estavam fora da jurisdição de qualquer organismo 
internacional. Mas, evidentemente, houve um desenvolvimento espetacular do 
comércio de serviços nos últimos trinta anos e houve então necessidade de 
enfocar essa questão também, inclusive porque a própria revolução das 
comunicações criou um ambiente completamente diferente daquele que existia em 
Havana em 48 ou em Genebra nos anos 50. O acordo, então, ele tem a exemplo 
do GATT, ele contém normas gerais, normas gerais do comércio em serviço e 
também se escuda no princípio da nação mais favorecida e no princípio do 
tratamento nacional, são os dois pilares do comércio de mercadorias. Mas faz, 
também, o paralelo simetricamente ao acordo do GATT, o GATS - o acordo sobre 
serviço, também prevê que haja negociações de listas de setores que então são 
considerados também consolidados, ou seja, os países apresentam, depois de 
negociações uns com os outros, listas, por exemplo, para o setor financeiro, setor 
de transporte marítimo, setor de movimento de pessoas, setor de 
telecomunicações, qualquer setor de profissão, profissão legal, por exemplo, 
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também existe a possibilidade, apresentam então as regras de um modo geral que 
estão aplicando, seu tratamento nacional. E a partir daí há uma negociação que 
pode evoluir, que faz com que os países não fiquem, ao contrário da área de 
mercadorias, eles não são obrigados a cumprir todo o universo dos serviços, são 
limitados e são acordos de adesão voluntária, não é obrigatório assumir 
compromisso em todos os acordos. Mas, de qualquer modo há um princípio geral 
e debaixo desse chapéu do GATS vão sendo negociados outros acordos. Houve já 
alguns acordos que foram feitos, acordos sobre telecomunicações, acordos sobre 
transportes marítimos, acordos sobre comércio eletrônico, enfim, acordo sobre 
tecnologia de informação, todas essas questões foram negociadas e estão em 
vigor. 

 
7. Acordo sobre direitos de propriedade intelectual (TRIPS) 

 
Uma palavra do o acordo, sobre direitos de propriedade intelectual. Esse é o 

acordo TRIPS – Trade Related Intelectual Property Service. Esse acordo também 
é absolutamente novo. Existiam previamente acordos para a proteção do direito de 
propriedade intelectual, por exemplo, dos autores, existiam proteção de marcas, 
mas não existia um acordo tão amplo quanto esse. Sobretudo, não existiam regras 
tão obrigatórias quanto essa que fossem sujeitas a sansão de um mecanismo de 
solução de controvérsias que tem que ser cumprido necessariamente. O acordo 
cobre basicamente cinco campos. Em primeiro lugar como os princípios básicos 
do comércio internacional devem ser aplicados, a área de proteção intelectual; 
segundo, como dar proteção intelectual aos direitos de propriedade intelectual; 
terceiro, como os países devem implementar esses mecanismos de proteção de 
direito de propriedade intelectual; quarto, como resolver disputas, controvérsias 
entre países da OMC e, enfim, um quinto capítulo que são os acordos transitórios 
regulando a transição para uma plena adoção dessas disciplinas. 

 
O Brasil, em função disso, acabou adotando em 1996, se não me engano, uma 

lei de patente, nova, que é compatível com o acordo de TRIPS, ou seja, o acordo 
de TRIPS fez com que os países fossem obrigados a aproximar as suas leis 
nacionais, pelo menos no espírito geral do acordo em si, das regras multilaterais 
da OMC. E, mais uma vez aqui também, se aplicam os princípios básicos do 
comércio, ou seja, a cláusula da nação mais favorecida, a cláusula do tratamento 
nacional, da igualdade do tratamento nacional, e, foram criadas regras gerais para 
a proteção da propriedade intelectual.  

 
8. Os acordos regionais e a OMC: compatibilidade ou contradição? 

 
Essa questão é uma questão muito detalhada, esse é todo um campo de 

especialização na verdade, legal inclusive, e não há evidentemente tempo para se 
cobrir isso aqui. Mas ele cobre todo o universo da propriedade intelectual, ou seja, 
as patentes, os direitos de copyright, as marcas, as indicações geográficas. Por 
exemplo, tive durante o tempo que fui ministro, uma querela que nunca se 
resolveu com os comissários europeus a propósito da palavra “conhaque”, os 
europeus são muitos ciosos da defesa das suas marcas, camembert, conhaque, 
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champanhe, enfim, todas essas, porto, todas essas coisas. E, existe no Brasil uma 
bebida chamada conhaque de alcatrão de São João da Barra, que, evidentemente, 
não tem nada a ver com o conhaque francês, e que custa, provavelmente umas 
cem vezes menos que um conhaque francês. Mas, o ministro europeu achava que 
aquilo era uma coisa intolerável, que aquilo era uma apropriação de uma 
denominação geográfica européia, e que era preciso que o Brasil retirasse e não 
houve maneira de convencê-lo e não houve nem maneira de nós retirarmos a 
coisa. De maneira que essa querela ficou irresolvida, mas é uma querela 
seriíssima que existe com a África do Sul, existe com diversos países. Existe 
inclusive um caso, um enorme caso, até fui convidado pelo diretor da Divisão 
Jurídica da OMC para ser o presidente desse Panel, entre os Estados Unidos e a 
União Européia, um caso grave que a União Européia move contra os Estados 
Unidos, e acabei não sendo considerado aceitável pela União Européia porque o 
Brasil tem brigado muito na OMC com muita gente e então eles pensaram que era 
melhor não ter brasileiro nessa briga não, porque é uma briga meio pesada.  

 
9. O mecanismo de solução de controvérsias O entendimento sobre solução 

de controvérsias 
 

Enfim, chegamos então para concluir, aí um mecanismo de solução de 
controvérsia. O mecanismo de solução de controvérsia, como disse, foi gerado em 
Genebra com um grupo produzido pelo grande jurista uruguaio Julio La Carte, e é 
uma contribuição única e é o pilar central do sistema multilateral de comércio, é, 
eu creio, a grande novidade. O GATT tinha um sistema de solução de 
controvérsia, mas esse sistema era sujeito a uma paralisação, interrupção em face 
de um veto de um país, se um país não estivesse de acordo ele se interrompia, 
quer dizer, os grandes na verdade nunca permitiram que suas questões 
fundamentais fossem colocadas em dúvida pelo sistema do GATT. E agora não, 
desde o início nós participamos de um dos primeiríssimos casos que foi o caso da 
gasolina que a Venezuela e o Brasil moveram contra os Estados Unidos. Os 
Estados Unidos, em função das suas leis ambientais baixaram um ato - o Clean 
Air Act que especificava exatamente as características técnicas que a gasolina 
devia ter, e essa gasolina só era produzida pelas refinarias americanas, ninguém 
mais produzia uma gasolina tão especificamente determinada, e nós justamente 
questionamos em função do tratamento nacional, dizendo que havia uma 
diferença entre o tratamento americano e o tratamento dado aos produtos 
importados, em que aquilo falsiava a competição, e ganhamos. Ganhamos assim 
como ganhamos muito mais, o Brasil tem sido freqüente utilizador desse 
mecanismo, às vezes me pergunto se não estamos exagerando um pouco, mas, 
como vamos ganhando, tudo bem. Até aqui temos ganhado quase todas, 
praticamente. Mas, o fato é que nós ganhamos coisas muito importantes, 
ganhamos agora, por exemplo, esse acordo sobre o algodão que é também uma 
prática escandalosa de subsídios americanos que foi acionada por nós e que foi 
derrotada, e os americanos vão ter que ou cumprir ou nos compensar por isso. 
Enquanto que no caso mais recente do açúcar, contei a pouco a vocês como é que 
se processava o sistema, houve justamente um questionamento do mecanismo de 
subsídios à exportação, a base da questão era essa, gerada aquele excedente de 
produção, a União Européia botava quantidades imensas de recursos para 
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subsidiar a exportação, para deslocar a nossa produção no mercado internacional e 
o Panel acabou de dar razão ao Brasil, de maneira que em duas questões muito 
centrais, muito fundamentais para a política agrícola americana, que é um 
problema super sensível, são questões que tem a ver com regiões muito 
específicas, no caso do algodão do sul dos Estados Unidos, senadores, 
congressistas, enfim, um jogo de poder muito importante, que foi derrotado, e no 
caso do açúcar, igualmente, há interesses imensos, são mercados de bilhões de 
dólares. Então, o sistema de solução de controvérsias permitiu que os países 
médios, como é o caso do Brasil, fossem a uma instituição imparcial e obtivessem 
ganho, e obtivessem resultados que nunca teriam individualmente, porque por 
mais que fosse visível o dano, por mais que fosse grave a situação, nunca nenhum 
presidente, nenhum ministro, nenhum embaixador brasileiro poderia convencer os 
Estados Unidos a mudar a sua política de algodão, nem o europeu de mudar a sua 
política de açúcar, e, no entanto, agora a gente tem isso, quer dizer, a OMC para 
mim, antes de mais nada, antes do fato de ser esse corpo extraordinário de regras, 
tem essa vantagem fantástica que é a de proteger os interesses de países menores. 

 
O funcionamento do sistema como entidade quase-judiciária 
 
Não vou entrar aqui na questão toda dos Panels, eles tem toda uma 

sistemática, mas isso é facilmente acessível, vocês podem consultar isso, a OMC 
aliás tem uma página que é www.wto.org na internet que é excelente e que 
contém não só as regras em si, mas contém explicações das regras e são 
extremamente bem feitas, existe um documento chamado – Understanding the 
WTO que tem mais ou menos, talvez umas cento e vinte páginas que explica de 
uma maneira muito clara, muito inteligente todas essas questões. E há no caso de 
solução de controvérsias todo um ritual, não é um ritual punitivo, quer dizer, não 
se trata aí nesse caso de encontrar culpados, de punir culpados, se trata de 
proteger direitos e permitindo, sempre que possível, o entendimento e a 
conciliação, por isso, em vários momentos, em vários estágios desse processo, 
isso é um processo que pode durar um ano, um ano e meio, há negociações 
políticas de entendimento antes e depois do veredicto do Panel e do veredicto do 
órgão de apelação, porque a estrutura, muito simplificadamente, a estrutura é que 
existem três níveis. Existe um primeiro nível que é do Panel que é normalmente 
montado de acordo com as partes, ou seja, se as partes não chegarem a um acordo 
designado pelo diretor executivo que é um presidente e dois integrantes. Eles 
trabalham com o secretariado, trabalham com os advogados das duas partes, 
fazem audiência, enfim, um processo judiciário desses de verificação e tudo, e 
tem mais ou menos seis meses para completar esse trabalho. Por outro lado, uma 
vez feito esse trabalho do Panel, o Panel então reporta ao Conselho de Soluções 
de Controvérsias, e esse Conselho então discute politicamente a questão, e se 
houver recurso o assunto pode ir ao órgão máximo da OMC que é o Órgão de 
Apelação que é uma instituição composta por juristas ilustres, inclusive o nosso 
brasileiro Dr. Luiz Olavo Batista, que dá então uma sentença final sobre o assunto 
que essa aí é irrecorrível, e que é, portanto, sujeita a cumprimento ou punição ou 
retaliação conforme as partes decidam. Mas é um processo complexo, longo, mas 
extremamente confiável, em que até agora já vai se formando uma jurisprudência 
importante. 
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Há uma questão que, sem dúvida, não estava talvez prevista no começo que é 
o fato de que o processo tornou tão sofisticado que é muito caro e muito 
complicado fazer uma boas defesa ou um bom ataque, na verdade, porque os 
advogados notoriamente escrevem textos mais longos do que os diplomatas, do 
que os funcionários governamentais, o que um funcionário governamental levaria 
talvez cinco páginas, o advogado vai levar cinqüenta, porque tem todas as 
citações, tem todas as suas ferramentas de trabalho. E isso faz com que então haja 
necessidade maior de especialização e, portanto, de serviços legais cada vez mais 
qualificados, mais especializados na questão, e isso limita muito a situação dos 
países menores porque não tem recursos para pagar esses processos, esses 
advogados, e que terminam ficando um pouco deslocados dentro do sistema. 
Houve uma tecnificação, digamos, do sistema de solução de controvérsias que 
não estava prevista. No início a idéia era que o sistema funcionasse politicamente, 
evidentemente que com uma base legal forte, mas que politicamente houvesse 
soluções políticas para as controvérsias. 

 
10.  Conclusões 

 
Mas, de qualquer modo, uma coisa que eu acho que é muito importante que 

tenha acontecido no Brasil é que cada vez mais há grandes escritórios de 
advocacia que estão se preparando para atuar nesse caso, fazendo estágios em 
Genebra, diversos escritórios que já mandaram, a nossa Missão em Genebra já 
tem estágios permanentes para jovens advogados que fazem lá cursos e estudam e 
trabalham em casos específicos e, também, aqui os escritórios, de um modo geral, 
todos eles estão preparando gente para habilitar nesse treinamento, porque não há 
apenas o sistema da OMC hoje em dia, há o sistema do próprio Mercosul do qual 
o nosso grande jurista vai fazer parte, e há também toda uma questão possível de 
outros acordos, como a ALCA, por exemplo, que também vai ter o seu 
mecanismo de solução de controvérsias, quer dizer, é necessário capacitar a 
advocacia nacional para atuar dentro de um sistema desse jeito, e eu creio que é 
dos horizontes mais interessantes até pelo ponto de vista de perspectiva de retorno 
financeiro que tem esse campo. 

 
Enfim, creio que chegamos aqui ao final do Acordo, esse assunto da OMC é 

um assunto tão rico que poderia nos levar a passar um dia inteiro aqui falando, 
mas aí provavelmente vocês iam morrer de sono ou de fome antes disso. De 
maneira que acho que vou ficar por aqui, talvez ainda tenhamos tempo para 
algumas breves perguntas se quiserem, se ainda tiverem apetite para falar de 
OMC.  

 
 
 

 


