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The author aims to identify how WTO rules have been applied 
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Objetiva identificar o modo pelo qual o Poder Judiciário brasi-
leiro aplica as normas da Organização Mundial do Comércio. 
Para tanto, compila a doutrina e a jurisprudência, nacionais e 
internacionais sobre o tema, chegando-se à conclusão de que é 
necessária a mudança da jurisprudência dos tribunais brasileiros 
no sentido de acolher a aplicação direta das regras da OMC.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo de mais de cinco déca-
das, o Judiciário brasileiro tem aplicado 
normas do GATT 1947 e do GATT 1994 
para resolver conflitos entre particulares 
e a administração pública, e que tratam, 
basicamente, da incidência de tributos na 
importação de bens estrangeiros.

A constância das decisões é revela-
da pela edição de quatro súmulas, pelo 
Supremo Tribunal Federal1, e de outras 
três, pelo Superior Tribunal de Justiça2.

Atualmente, por entender que even-
tual infração das normas do GATT/OMC 
somente atentaria indiretamente contra 
a Constituição da República de 1988, o 
Pretório Excelso não conhece de recursos 
que tenham tal objeto3.

De outro lado, o Superior Tribunal 
de Justiça, reiteradamente, aplica as re-
gras do GATT/OMC, em favor de produ-
tos oriundos do estrangeiro4.

Contudo, e como adiante se demons-
trará, desde o GATT 1947, e mesmo com 
a criação da Organização Mundial do 
Comércio, falta às normas substantivas 
que regulam o comércio internacional o 
efeito direto, que permitiria fossem tais 
regras manejadas pelos particulares, pe-
rante as cortes brasileiras.

2 EFEITO DIRETO DAS NORMAS DA OMC

Por efeito direto das regras da 
Organização Mundial do Comércio en-
tenda-se, na lição de Barcelló III (2006,  
p. 148): […] for WTO rules to have direct 
effect a private person must have stan
ding in a domestic court to base a legal 
claim directly on a WTO provision as a 
rule of decision.

Trata-se, portanto, do caso dos tribu-
nais brasileiros que, sem maiores ques-
tionamentos sobre a aplicação direta das 
regras da World Trade Organization, 
dirimem conflitos apoiando-se nas pres-
crições dos Acordos abrangidos – nota-
damente – do GATT.

Todavia, ao assim proceder, as cortes 
nacionais incorrem em erro, haja vista: 
a) a intervenção judicial implicar ofensa 
às prerrogativas dos agentes do Poder 

Executivo, estampadas no Entendimento 
sobre Solução de Controvérsias da 
Organização Mundial do Comércio; e b) 
as regras constantes dos Acordos abran-
gidos não atribuírem direitos aos parti-
culares, mas apenas aos governos dos 
Membros da Organização.

Também merece atenção o fato de 

tal linha de decisão, encampada pelos 
tribunais brasileiros, não encontrar simi-
litude nos sistemas jurídicos de outros 
membros da WTO, em evidente com-
prometimento do princípio da reciproci-
dade, como se verá.

3 SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS, NA OMC, 

E AS PRERROGATIVAS POLÍTICAS DE SEUS 

MEMBROS

O procedimento para a solução de 
controvérsias, acordado no âmbito da 
OMC, impede que eventuais incompati-
bilidades entre norma doméstica e nor-
ma dos acordos da OMC sejam objeto de 
julgamento, pelas cortes locais.

Os tribunais brasileiros, ao aplicarem 
normas substantivas da OMC, olvidam-
-se de considerar as disposições constan-
tes do Entendimento sobre Solução de 
Controvérsias, constante do Anexo 2, do 
Acordo Constitutivo da Organização. 

Assim agindo, atuam em evidente 
descompasso com a melhor técnica 
jurídica, ao não abarcarem o conjun-
to de normas incidentes nos casos de 
conflitos de interesse envolvendo o co-
mércio internacional.

3.1 O DISPUTE SETTLEMENT 

UNDERSTANDING

O Entendimento Relativo às Normas 
e Procedimentos sobre Solução de 
Controvérsias, ou Entendimento sobre 
Solução de Controvérsias – ESC, cons-
titui-se, muito provavelmente, na maior 
conquista singular das negociações da 
Rodada Uruguai (VAN DEN BOSSCHE, 
2006, p. 52).

Como anunciou Renato Ruggiero, en-
tão Diretor-Geral da Organização Mundial 
do Comércio: [o ESC ] ... is the central 
pillar of the multilateral system and the 

WTO’s most individual contribution to the 
stability of the global economy (APUD 
VAN DEN BOSSCHE, 2006, p. 52). 

Cabe ao Órgão de Solução de 
Controvérsias – OSC administrar o proce-
dimento para eliminação dos litígios. Tal 
Órgão tem competência para: [...] estabele
cer grupos especiais, acatar relatórios dos 
grupos especiais e do órgão de Apelação, 
supervisionar a aplicação das decisões e 
recomendações e autorizar a suspensão 
de concessões e de outras obrigações de
terminadas pelos acordos abrangidos.5

Os objetivos do OSC vêm plasma-
dos no art. 3.2 do DSU: O sistema de 
solução de controvérsias da OMC é ele
mento essencial para trazer segurança 
e previsibilidade ao sistema multilateral 
de comércio. Os Membros reconhecem 
que esse sistema é útil para preservar di
reitos e obrigações dos Membros dentro 
dos parâmetros dos acordos abrangidos 
e para esclarecer as disposições vigentes 
dos referidos acordos em conformidade 
com as normas correntes de interpre
tação do direito internacional público. 
As recomendações e decisões do OSC 
não poderão promover o aumento ou 
a diminuição dos direitos e obrigações 
definidos nos acordos abrangidos.

O procedimento prevê cinco fa-
ses, conforme anuncia Cretella Neto 
(2003, p. 109-114): a) fase de con
sultas bilaterais: na qual os Membros 
envolvidos, por no mínimo 60 dias, 
“tentarão chegar a um acordo mutua
mente aceitável”; b) fase do Painel: 
decorrido o prazo de 60 dias, e frus
tradas as negociações preliminares, o 
Membro que apresentou a reclama
ção poderá solicitar a constituição de 
um Painel, que examinará a contro
vérsia, devendo produzir seu Relatório 
em até 60 dias, prorrogáveis; c) fase 
de Apelação: os Membros poderão re
correr da decisão do Painel ad hoc ao 
Órgão de Apelação, desde que a irre
signação configure questão de direi
to. O Relatório do Órgão de Apelação 
deverá ser produzido em até 60 dias; 
d) fase de implementação das reco
mendações do Painel ou do Órgão 
de Apelação: no qual o Membro de
verá informar ao Dispute Settlement 
Body a forma com que cumprirá a(s) 
recomendação(ões) do Painel/Órgão 
de Apelação, e o prazo necessário 
para tanto; e e) fase da arbitragem: 

Trata-se, portanto, do caso dos tribunais brasileiros que, sem 
maiores questionamentos sobre a aplicação direta das regras da 

World Trade Organization, dirimem conflitos apoiando-se nas 
prescrições dos Acordos abrangidos – notadamente – do GATT.
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voltada a analisar se as medidas tomadas pelo Membro 
cumprem as recomendações do Panel/Appellate Body.

Afastando-se de uma prática diplomática6 de solução de 
controvérsias – presente durante a vigência do GATT 1947, 
caracterizada pela diluição da linguagem empregada nos pro-
cedimentos e nas decisões, e pela possibilidade de, a qualquer 
tempo, o contencioso ver-se encerrado pela manifestação de 
vontade de qualquer das partes em conflito (inclusive após a 
circulação do relatório de um Painel7) –, o mecanismo de so-
lução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, 
resultante da Rodada Uruguai, adotou viés marcado por maior 
legalismo, e menor ingerência política em sua aplicação.

Como relatam Esserman e Howse (2003, p. 131): An ac
curate assessment of the WTO’s judicial record finds that the 
system has indeed reduced the role of international diplomacy, 
while strengthening the rule of law.

O sistema de consenso reverso8, a exigir que a não ado-
ção das conclusões do relatório de um painel, ou do órgão de 
apelação, ficasse na dependência da manifestação unânime dos 
membros da organização – e, portanto, do próprio membro 
“vencedor” da causa – implica a adoção quase automática dos 
relatórios submetidos ao Dispute Settlement Body, com o que, 
reduziram-se sobremaneira eventuais critérios de conveniência 
e oportunidade, no reconhecimento das conclusões dos órgãos 
quase judicantes da OMC (Painéis e Appellate Body).

Este adensamento de juridicidade, de que fala Lafer9, 
marca a passagem10 de um sistema poweroriented 11, para um 
procedimento ruleoriented12. 

Cabe mencionar que, ao contrário do que, à primeira vista, 
possa parecer, o mecanismo de solução de controvérsias criado 
com a OMC, em substituição às regras de resolução de disputas 
do GATT, limitou o uso de sanções, ao regular a forma pela qual 
as contramedidas poderiam ser manejadas pelos Membros da 
organização: The treaty creating the World Trade Organization 
(WTO) replaced the General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) dispute resolution system, which contained no formal 
sanctions for breach of agreement as a practical matter, with 
a system that results in centrally authorized sanctions against 
recalcitrant violators of WTO trade agreements. We examine 
the important features of the new system and argue that the 
institutionalization of a sanctioning mechanism was not moti
vated by a perceived need to increase the penalty for violations, 
but rather by a need to decrease the penalty. In particular, the 
GATT system relied on unilateral retaliation and reputation to 
police the bargain. Toward its end, unilateral retaliation be
came excessive and interfered with opportunities for efficient 
breach. The WTO mechanism for arbitrating the magnitude of 
proposed sanctions is the major innovation under WTO law 
and ensures that sanctions are not set too high. (SCHWARTZ; 
SYKES, 2002, p. 179).

Essa restrição ao manejo de sanções é, também, evidência 
de incremento da legalidade no sistema que rege o comércio 
internacional, assim como o banimento do uso unilateral da 
força marcou o surgimento do Direito Internacional moderno. 
Contudo, tal incremento não afastou, de todo, o traço político, 
ou diplomático, da solução de litígios perante a OMC.

Aos Estados-membros foi conferido certo grau de liberdade 
para escolher a forma de se adequar às prescrições substantivas 

dos Acordos abrangidos. Normas internas que conflitem direta-
mente com as diretivas da Organização podem ter mantida sua 
eficácia, em diversas hipóteses.

Assim, dentro do sistema criado em Marraqueche, convi-
vem tanto critérios poweroriented, quanto ruleoriented, sem 
que o adensamento do elemento jurídico tenha implicado a 
exclusão de caracteres diplomáticos, ou políticos.

Exemplo claro deste sistema híbrido, dispõe o art. 3.7, do 
ESC13: Antes de apresentar uma reclamação, os Membros ava
liarão a utilidade de atuar com base nos presentes procedi
mentos. O objetivo do mecanismo de solução de controvérsias 
é garantir uma solução positiva para as controvérsias. Deverá 
ser sempre dada preferência a solução mutuamente aceitável 
para as partes em controvérsia e que esteja em conformidade 
com os acordos abrangidos. Na impossibilidade de uma solu
ção mutuamente acordada, o primeiro objetivo do mecanismo 
de solução de controvérsias será geralmente o de conseguir a 
supressão das medidas de que se trata, caso se verifique que 
estas são incompatíveis com as disposições de qualquer dos 
acordos abrangidos. Não se deverá recorrer à compensação a 
não ser nos casos em que não seja factível a supressão imedia
ta das medidas incompatíveis com o acordo abrangido e como 
solução provisória até a supressão dessas medidas. O último 
recurso previsto no presente Entendimento para o Membro 
que invoque os procedimentos de solução de controvérsias é a 
possibilidade de suspender, de maneira discriminatória contra 
o outro Membro, a aplicação de concessões ou o cumprimento 
de outras obrigações no âmbito dos acordos abrangidos, caso 
o OSC autorize a adoção de tais medidas.

Denote-se que, ao lado da exortação feita aos membros 
para que somente iniciem uma disputa quando esta for útil, e 
da preferência por uma solução mutuamente aceitável (dispo-
sições de natureza cristalinamente política), encontra-se a esti-
pulação de que deve ser conferida primazia a uma solução que 
derrogue do mundo jurídico a medida incompatível – a revelar 
o caráter “legalista”, conferido ao ESC. 

A presença deste elemento político, ou seja, concessão de um 
espaço de maior liberdade de atuação aos membros da organi-
zação, no cumprimento das obrigações constantes dos acordos 
abrangidos, impede que os Judiciários nacionais façam a aplica-
ção direta das regras da OMC, sob pena de, ferindo a separação 
de poderes, obstarem o exercício de faculdades conferidas aos 
agentes dos governos de cada Membro, plasmadas no DSU14.

4 CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS 

SUBSTANTIVAS DA OMC. PRAZO RAZOÁVEL, COMPENSAÇÃO E 

CONTRAMEDIDAS 

Ainda que, conforme se conclui da leitura dos arts. 3.7 e 
22.115, do ESC, seja dada preferência para a retirada da medi-

O procedimento para a solução de 
controvérsias, acordado no âmbito da OMC, 
impede que eventuais incompatibilidades entre 
norma doméstica e norma dos acordos da OMC 
sejam objeto de julgamento, pelas cortes locais.
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da considerada incompatível em face de um acordo abrangi-
do, os Estados-membros da World Trade Organization não 
têm o dever de, imediatamente, revogar a medida injurídica.

Pelo contrário: nos termos do art. 21.3 do ESC16, mesmo 
após a adoção do relatório de um painel, ou do órgão de ape-
lação, é garantido ao “perdedor” da causa prazo razoável para 
adequar a medida injurídica às recomendações do OSC.

Nos termos do art. 22.2, do ESC17, poderá o membro, cuja con-
duta tenha sido considerada incompatível, conceder compensação 
ao Estado prejudicado pela medida – após negociação entre as par-
tes envolvidas, sem que se possa falar propriamente em sanção18 
–, ou mesmo escolher sujeitar-se à aplicação de contramedidas, 
consistentes na suspensão, pelo Estado interessado, de conces-
sões ou de outras obrigações decorrentes dos acordos abrangidos. 
Nestas duas hipóteses – compensação e contramedidas – é dado 
ao Estado infrator manter a vigência da norma incompatível19.

Como anota Mcgivern (2002, p. 142): It should be noted at 
the outset that DSB rulings are not selfexecuting. It remains up 
to each defending party – a sovereign government – to choose 
how, and even if, it will implement the ruling.

Não existe, nos termos do Dispute Settlement Understanding 
– e ao contrário do que prescrevem as normas que tratam da res-
ponsabilidade internacional do Estado – dever de retirada imedia-
ta e incondicional da medida considerada injurídica. Na lição de 
Vazquez e Jackson: In sum, a member’s responsibility for breach
ing an obligation under the WTO agreements appears to be more 
limited than a state’s responsibility under general international 
law for a breach of an obligation under international law. The 
preferred remedy is an order requiring prospective compliance 
with panel or AB decisions. No penalty is provided for violations 
found by the dispute settlement process that took place before the 
adjudication of the dispute. Even after adjudication, members are 
subject to suspension of concessions only if they fail to comply after 
the expiration of a reasonable period of time, and the amount of 
the suspended concessions cannot exceed the expected amount 
of nullification or impairment of their obligations from that time 
forward. Under general international law, a state that breaches an 
international legal obligation is required not only to cease the viola
tion, but also to restore the situation that existed before the viola
tion and to compensate for any past injury caused by the violation 
(VAZQUEZ; JACKSON, 2001-2002, p. 561).

Impossível revela-se a tomada de sanções que obriguem o 
Estado-membro ao cumprimento de uma obrigação de fazer espe-
cífica20: Like the GATT rules that preceded them, the WTO rules are 
simply not ‘binding’ in the traditional sense. When a panel estab
lished under the WTO Dispute Settlement Understanding issues a 
ruling adverse to a member, there is no prospect of incarceration, 
injunctive relief, damages for harm inflicted or police enforcement. 
The WTO has no jailhouse, no bail bondsmen, no blue helmets, no 

truncheons or tear gas (BELLO, 1996, p. 416-417).
Este é, talvez, um dos motivos do relativo sucesso obtido 

na ordenação do comércio internacional. Sem que os Estados-
membros se vejam coartados, excessivamente21, em suas liber-
dades soberanas22 – sem falar das implicações pouco demo-
cráticas de uma decisão tomada apenas por “burocratas em 
Genebra”, e não por representantes eleitos do povo23 –, im-
primem maior liberalização ao comércio internacional, por um 
mecanismo de incentivo – próprio das relações econômicas 
24,25– e não por meio de pura e simples repressão jurisdicionali-
zada: The genius of the GATT/WTO system is the flexibility with 
which it accommodates the national exercise of sovereignty, 
yet promotes compliance with its trade rules through incentives 
(BELLO, 1996, p. 417).

No mesmo sentido, Berkey: Thus, the GATT 94 may actu
ally be a unique international agreement in that it attempts 
to utilize the ‘realpolitik’ of the environment in which it oper
ates to its benefit by providing methods of remedying viola
tions which are flexible enough to maintain the functioning of 
the agreement. That is, the GATT 94 may provide a choice of 
remedy precisely because allowing such a choice helps pre
serve momentum for the trade liberalization process, which is 
the ultimate purpose of the agreement. Permitting members 
to preserve domestic legislation that arguably violates GATT 
94 provisions, as long as they are willing to pay for them in 
the form of compensation, may help convince those members 
to accept other restrictions upon their foreign trade policy au
tonomy (BERKEY, 1998, p. 67).

Nas palavras de Movsesian (2003, p. 4): Even though pro
tectionist measures injure consumers as a whole, countries of
ten adopt such measures to satisfy the demands of domestic 
interest groups that suffer because of free trade – for example, 
domestic firms that lose market share because of import com
petition. By imposing burdens on the products of countries that 
adopt such measures, the retaliation remedy creates incentives 
for another set of domestic interest groups – exporters – to lobby 
against them. Over time, if retaliation is correctly calibrated, the 
domestic groups that favor free trade can neutralize the effect 
of the domestic groups that oppose it. The retaliation remedy 
thus promotes compliance with WTO rulings without intruding 
directly on domestic institutions. In this way, the mechanism 
is superior to suggested reforms, like direct effect, that would 
commandeer courts or other national governmental bodies.

Ora, se assim é, a intervenção do Poder Judiciário nacional, 
que afastasse, de imediato, a eficácia da medida incompatível, 
estaria impedindo o Estado-membro de gozar de um prazo ra-
zoável para alterar seu ordenamento, ou de conceder compen-
sação, ou mesmo de sujeitar-se à contramedida: [...] the lack of 
direct effect allows members to settle a dispute by means of a 
negotiated agreement prior to a formal ruling on the validity 
of trade measures. This is useful because it allows memberto
member tradeoils and crosssectoral bargaining over conces
sions, which would not occur if the dispute were resolved by 
means of a panel report or by national courts applying GATT 
94 law. Thus, direct effect might actually inhibit the operation 
of the GATT 94 by denying the members some of the flexibility 
contained in the DSU (BERKEY, 1998, p. 66).

Ainda que a compensação e a contramedida – ou “suspen-

[...] o mecanismo de solução de controvérsias 
da Organização Mundial do Comércio, 

resultante da Rodada Uruguai, adotou viés 
marcado por maior legalismo, e menor 

ingerência política em sua aplicação.
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são de concessões e outras obrigações”, 
na linguagem do DSU – sejam ações 
temporárias 26,27, fato é que a eventual 
intervenção do juiz nacional acabaria por 
impedir o Estado infrator de utilizar-se de 
tais instrumentos, em evidente descom-
passo com as disposições do ESC.

Na pena de Iwasawa (1985-1986, p. 
683-684): A procedure which is estab
lished by a treaty to ensure its fulfill ment 
may be nonjudicial or even ‘political’ 
in the sense that it is very flexible and 
leaves States room to settle disputes on 
the basis of political expediency. When 
the international procedure estab lished 
by a treaty is political, the treaty will often 
be treated as not directly applicable. … 
In a political procedure, states have wide 
discretion in settling disputes. If treaties 
that set forth political procedures are 
applied by municipal courts to the dis
putes that are brought before them, the 
courts may interfere with the prerogative 
the Executive enjoys in foreign affairs. 
This, in turn, might defeat the purpose 
of establishing such a procedure in the 
first place. Therefore, it is important to 
examine carefully the procedure outlined 
in the treaty at issue and decide whether 
it is so political that domestic application 
of any part of the treaty would infringe 
upon the sphere of responsibility of the 
political branches of government.

Cabe frisar que o oferecimento de 
compensação, ou a sujeição à contra-
medida, somente poderão se dar com 
o decurso do prazo razoável, após a 
adoção do relatório do painel/Órgão de 
Apelação, pelo Dispute Settlement Body.

Até então, nenhuma sanção poderá 
ser imposta ao Estado infrator e, frise-se, 
as contramedidas e a compensação não 
poderão ter por objeto fatos pretéritos, 
ou seja, não possuirão força retroativa: 
não existe, no sistema da OMC, e em 
contraposição às regras de direito inter-
nacional geral, indenização por prejuí-
zos sofridos 28.

Que dizer, assim, da intervenção do 
juiz nacional, sem que exista qualquer 
disputa perante o OSC da Organização 
Mundial do Comércio? Não consta, verbi 
gratia, que o Brasil tenha sido deman-
dado, perante a OMC, em relação à in-
cidência de ICMS, quando a mercadoria 
similar nacional fosse beneficiada por 
isenção tributária.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal 

e o Superior Tribunal de Justiça sumu-
laram que: À mercadoria importada de 
país signatário do GATT, ou membro da 
ALALC, estendese a isenção do imposto 
de circulação de mercadorias concedi
da a similar nacional.29 A mercadoria 
importada de país signatário do GATT 
é isenta do ICM, quando contemplado 
com esse favor o similar nacional.30O 
bacalhau importado de país signatário 
do GATT é isento do ICM.31

Os países de origem das mercado-
rias estrangeiras, em momento algum, 
buscaram a concessão do tratamento 
dispensado aos similares nacionais 32.

Na hipótese de estes países, nos dias 
atuais, virem buscar o OSC para ver re-
conhecido o direito de igualdade de tri-
butação, as recomendações do DSB não 
possuiriam efeito retroativo – com o que 
a cobrança do ICMS teria sido, até o en-
cerramento do caso, plenamente válida.

Mesmo que saísse o Brasil perdedor 
da disputa, disporia de prazo razoável 
para adequar seu ordenamento, pode-
ria oferecer compensação aos países 
prejudicados e, por fim, ser-lhe-ia lícito 
escolher sujeitar-se às contramedidas – 
que poderiam, ou não, ser aplicadas pelo 
Estado interessado.

Todas estas alternativas, legitimamente 
conferidas a todos os Membros da OMC, 
restaram obliteradas pelo Poder Judiciário 
nacional que, olvidando das disposições do 
ESC, decidiu por reduzir a cobrança do im-
posto de circulação de mercadorias.

Definidora da questão, a doutrina 
de Trachtman (1999, p. 655-678): The 
natural condition of law is rough and 
imperfect, like our society, and like us. 
To say that the natural condition of law 
entails direct effect, or perfect compliance, 
is surely incorrect. Legal systems may 
be evaluated as to their maturity not by 
reference to whether they achieve direct 
effect or full compliance, but by reference 
to whether they provide a full range of 
social options that allow political decision
makers flexibility to design instruments 
with the right amount of binding effect for 
particular circumstances. The EC and US 

have shown us this with their positions on 
direct effect of WTO/GATT obligations: the 
question of direct effect is not a question 
for scholars or even, in the first instance, 
judges. Rather, it is a policy question to 
be answered in political terms.

5 A INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE 

DIREITOS AOS PARTICULARES

Como o acima exposto já permite 
antever, as regras estabelecidas no âm-

bito da OMC cuidam, apenas, dos inte-
resses dos Estados-membros, e não dos 
particulares neles residentes. 

O sistema jurídico que regula o 
comércio internacional, plasmado nos 
diplomas abrangidos pela Organização 
Mundial do Comércio, não confere, às 
pessoas privadas, direitos ou obrigações: 
The WTO agreements are contracts 
among governments. The legal implica
tion of this statement is that, in principle, 
the WTO agreements create rights and 
obligations only for governments and 
not for private parties (MAVROIDIS; 
ZDOUC, 1998, p. 408). 

A dinâmica deste sistema permite 
a vigência de regras conflitantes com 
as obrigações substantivas, desde que 
concedida compensação, ou aplicada a 
sanção de suspensão de concessões ou 
obrigações.

Imutável é, apenas, o balanço de 
direitos e obrigações, existente entre os 
Membros da World Trade Organization, 
nos termos do quanto vazado nos 
Acordos abrangidos: The only sacred, 
inviolable aspect of the GATT was the 
overall balance of rights and obliga
tions, of benefits and burdens, achieved 
among members through negotiations 
(BELLO, 1996, p. 417). The maintenance 
of a balance of benefits accruing to the 
WTO members is inherent in GATT law, 
as is shown by the right to challenge 
a nonviola tion nullification or impair
ment of any trade benefit reasonably 
expected to accrue to the complaining 
member under the WTO Agreements. In 
this regard, the concept of equilibrium is 
unique in capturing the quintessence of 

Não consta, verbi gratia, que o Brasil tenha sido 
demandado, perante a OMC, em relação à incidência de 
ICMS, quando a mercadoria similar nacional fosse 
beneficiada por isenção tributária.
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the entire GATT/WTO system, a delicately balanced package 
deal (MONTAÑA I MORA, 1997, p. 152-157). The effect of both 
compensation and reciprocal suspension of concessions is to 
keep the trade regulatory measures between the parties bal
anced (MOSOTI, 2001, p. 245).

Aos Membros da Organização cabe decidir se buscam, ou 
não, o procedimento estabelecido para solução de controvér-
sias. Mesmo com o desencadeamento da disputa, perante o 
OSC, poderão os Estados interessados resolver o litígio por 
acordo, sem que, necessariamente, a medida incompatível seja 
retirada do ordenamento interno do Estado infrator – desde que 
mantido, vale repisar, o balanço de direitos e obrigações, nego-
ciado entre as partes 33.

Na doutrina de Maristela Basso (2003, p. 21, g.n.): Os 
Estadosmembros da OMC podem determinar o método mais 
adequado, de acordo com os seus procedimentos internos, 
de implementação das disposições do ‘Acordo Geral’, o que 
reforça a sua natureza de ‘tratadocontrato’. Conforme Luiz 
Olavo Baptista, é como se cada Estado, ao firmar a ‘Ata Final’ 
ou o ‘Acordo Constitutivo da OMC’, dissesse: Este contrato que 
passamos entre nós, Estadosmembros, visa criar uma legisla
ção que observe um piso e deve ser implementado por você, 
Estadomembro, dentro do seu sistema jurídico da forma que 
você costuma fazer, ou deve fazer essas coisas de acordo com 
a sua legislação. Segundo ele, fica claro assim que os manda-
mentos do Acordo não se endereçam aos súditos, mas aos 
Estados-membros da OMC.

É o que vislumbrou o TRF da 2ª Região, em acórdão da 
Relatoria do Juiz André Fontes, que tratou da aplicabilidade do 
TRIPS: DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
PRORROGAÇÃO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA 
LEI Nº 5.772-71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE 
ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS 
AO COMÉRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO 
ANGLÓFONA TRIPS. […] II – O Acordo sobre Aspectos da 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui uma 
normativa internacional que tem como destinatário o Estado
Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execu
ção, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como 
fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e apli
cável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000. […] (Apelação 
Cível n. 2005.51.01.500358-5. Julgamento aos 26.09.2006).

6 OS ACÓRDÃOS DA CORTE EUROPEIA DE JUSTIÇA

A Jurisprudência do Tribunal Europeu de Justiça confirmou 
a ausência de efeito direto das normas do GATT/OMC.

Em 1972, o Tribunal julgou o leading case International 
Fruit34, no qual examinou: [...] whether the provisions of the 
General Agreement confer rights on citizens of the Community 

on which they can rely before the courts in contesting the valid
ity of a Community measure.

O acórdão não admitiu o efeito direto do GATT 1947, impe-
dindo que medidas dos países das Comunidades Europeias fos-
sem contrastadas pelas obrigações objeto do General Agreement, 
por meio de ações judiciais promovidas por particulares.

Para tanto, asseveraram os juízes da Curia do Luxemburgo: 
For this purpose, the spirit, the general scheme and the terms 
of the General Agreement must be considered. This Agreement 
which, according to its preamble, is based on the principle of 
negotiations undertaken on the basis of ‘reciprocal and mutu
ally advantageous arrangements’ is characterized by the great 
flexibility of its provisions, in particular those conferring the 
possibility of derogation, the measures to be taken when con
fronted with exceptional difficulties and the settlement of con
flicts between the contracting parties. Consequently, according 
to the first paragraph of article XXII ‘each contracting party shall 
accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate 
opportunity for consultation regarding, such representations as 
may be made by any other contracting party with respect to ... 
All matters affecting the operation of this agreement’. According 
to the second paragraph of the same article, ‘the contracting 
parties’ – this name designating ‘the contracting parties acting 
jointly’ as is stated in the first paragraph of article XXV – ‘may 
consult with one or more contracting parties on any question 
to which a satisfactory solution cannot be found through the 
consultations provided under paragraph ( 1 )’. If any contract
ing party should consider ‘that any benefit accruing to it directly 
or indirectly under this agreement is being nullified or impaired 
or that the attainment of any objective of the agreement is be
ing impeded as a result of’, inter alia, ‘the failure of another 
contracting party to carry out its obligations under this agree
ment’, article XXIII lays down in detail the measures which the 
parties concerned, or the contracting parties acting jointly, may 
or must take in regard to such a situation. Those measures in
clude, for the settlement of conflicts, written recommendations 
or proposals which are to be ‘given sympathetic consideration’, 
investigations possibly followed by recommendations, consul
tations between or decisions of the contracting parties, includ
ing that of authorizing certain contracting parties to suspend 
the application to any others of any obligations or concessions 
under the general agreement and, finally, in the event of such 
suspension, the power of the party concerned to withdraw from 
that agreement.Finally, where by reason of an obligation as
sumed under the General Agreement or of a concession relat
ing to a benefit, some producers suffer or are threatened with 
serious damage, article XIX gives a contracting party power uni
laterally to suspend the obligation and to withdraw or modify 
the concession, either after consulting the contracting parties 
jointly and failing agreement between the contracting parties 
concerned, or even, if the matter is urgent and on a temporary 
basis, without prior consultation. Those factors are sufficient to 
show that, when examined in such a context, article XI of the 
General Agreement is not capable of conferring on citizens of 
the community rights which they can invoke before the courts.

Desde então35, o tribunal manteve o entendimento plasma-
do no caso International Fruit, recusando efeito direto às nor-
mas do GATT 1947. 

O sistema jurídico que regula o comércio 
internacional, plasmado nos diplomas 

abrangidos pela Organização Mundial do 
Comércio, não confere, às pessoas privadas, 

direitos ou obrigações [...]
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Mesmo com a vigência do Acordo 
Constitutivo da Organização Mundial do 
Comércio, a Corte Europeia não alterou a 
jurisprudência estabelecida, impedindo, 
assim, que obrigações constantes dos 
Acordos abrangidos pudessem servir de 
fundamento para litígios postos em juízo.

É o que restou decidido no caso 
Portugal v. Council36: Sendo embora ver
dade, como salienta o Governo portu
guês, que os acordos OMC apresentam 
diferenças significativas em relação às 
disposições do GATT de 1947, designa
damente devido ao reforço do regime 
da cláusula de salvaguarda e do meca
nismo de resolução dos litígios, nem por 
isso o sistema resultante destes acordos 
deixa de atribuir um papel importante 
à negociação entre as partes. Embora 
o primeiro objectivo do mecanismo de 
resolução dos diferendos seja, em prin
cípio, segundo o n._ 7 do artigo 3._ do 
memorando de entendimento sobre as 
regras e processos que regem a reso
lução dos litígios (anexo 2 do acordo 
OMC), a revogação das medidas em 
causa quando se verifique que são in
compatíveis com as regras da OMC, 
este memorando prevê, no entanto, 
quando a sua revogação imediata for 
inexequível, a possibilidade de conceder 
uma compensação, a título provisório, 
enquanto se aguarda que a medida 
incompatível seja revogada. É certo 
que, segundo o artigo 22._, n._ 1, deste 
memorando, a compensação constitui 
uma medida temporária que pode ser 
adoptada no caso de as recomendações 
e as decisões do órgão de resolução dos 
diferendos, previsto no artigo 2._, n._ 1, 
do mesmo memorando, não serem exe
cutadas num prazo razoável, e que este 
mesmo artigo prefere, como forma de 
tornar uma medida conforme aos acor
dos OMC, a execução completa de uma 
recomendação.Este artigo prevê, porém, 
no seu n._ 2, que, se um membro faltar 
à sua obrigação de cumprimento, num 
prazo razoável, dessas recomendações 
e decisões, se prontificará, se tal lhe for 
pedido e o mais tardar no termo do pra
zo razoável fixado, a negociar com qual
quer outra parte que tenha accionado 
os processos de resolução dos conflitos, 
a fim de encontrar uma compensação 
que seja aceitável por ambas as partes. 
Nestas condições, impor aos órgãos 
jurisdicionais a obrigação de recusar a 

aplicação de regras de direito internas 
incompatíveis com os acordos OMC te
ria como consequência privar os órgãos 
legislativos ou executivos das partes con
tratantes da possibilidade, prevista no 
artigo 22._ do referido memorando, de 
encontrarem, ainda que a título tempo
rário, soluções negociadas. De onde re
sulta que os acordos OMC, interpretados 
à luz do seu objecto e da sua finalidade, 
não fixam os meios jurídicos adequados 
para garantir a sua execução de boa 
fé na ordem jurídica interna das partes 
contratantes. 

Sobre o acórdão, relatam Trachtman 
(1999, p. 655-678) e Bronckers (2004-
2005, p. 445), respectivamente: In the 
recent Portugal v. Council decision, the 
ECJ found that certain provisions of WTO 
law could not be applied to invalidate a 
Council decision. The ECJ, faced with the 
difficulty that the factual predicate for 
its earlier denial of direct effect to GATT 
1947 had been undermined by various 
institutional and substantive modifica
tions…, found that the nature of the 
WTO dispute resolution system still did 
not provide a sure enough basis for di
rect effect. That is, the possibility, under 
article 22 of the WTO Dispute Settlement 
Understanding, for temporary compen
sation instead of withdrawal of the of
fending measure, argues against direct 
effect. [...] the Court denied that litigants 
(in this case, even a Member State) 
could test the validity of EU measures 
by appealing to WTO rules. The Court 
seemed to realize that it had to adapt 
its reasoning somewhat, since the WTO 
was different than the GATT, yet the 
Court also harkened back to its GATT 
case law. First of all, the Court still found 
the dispute settlement system in the 
WTO too diplomatic in nature. The sec
ond reason given by the Court was that 
in a preamblea preamble of a decision 
by which the EU Council of Ministers 
had concluded the WTO Agreement – 
the sentiment was expressed that none 
of these agreements should be invoked 
before European courts. And the third 

reason, and I think this is the nut of the 
debate, is that the Court reflected on 
reciprocity. The Court found that none 
of the EU’s major trading partners gave 
direct effect to the WTO. This was an
other reason for the Court to deny direct 
effect to the WTO.

7 RECIPROCIDADE

União Europeia37 – como visto – 
Estados Unidos38 e Japão 39, membros 
originários do GATT 1947 e fundadores 40 
da OMC, na condição de três das maiores 
potências econômicas mundiais 41, bem 

como na posição de maiores players no 
mecanismo de solução de controvérsias, 
rejeitam o efeito direto das normas da 
Organização Mundial do Comércio. 

Não fosse somente isso, denote-se 
que todos os países que fazem parte da 
OCDE42 recusam o efeito direto das nor-
mas da OMC, como relatam Mavroidis e 
Zdouc (1998, p. 410, nota de rodapé n. 
5): Most legal orders have categorically 
refused to acknowledge direct effect to 
the WTO Agreements… This is the case 
of the OECD countries, that account in 
volume for most of the world trade.

Dada a proeminência – econômica 
e política – dos países que não admitem 
o efeito direto das regras da WTO, esta 
posição passou a ser considerada o en-
tendimento comum dos Membros da 
Organização, sobre a matéria43, ao ponto de 
Hill (1996-1997, p. 337) afirmar que: There 
seems to be virtually no national legal sys
tem which would consider GATT rules to be 
directly applicable in domestic law.

Denote-se, ainda, que os membros 
da World Trade Organization vêm relu-
tando em inserir a previsão de efeito di-
reto das normas que regulam o comércio 
internacional na rodada de negociações 
iniciada em Doha44.

Neste quadro, cabe perquirir se a 
ausência de reciprocidade, na aplicação 
direta das regras da WTO, pelos parceiros 
comerciais do Brasil, não deveria ser to-
mada em consideração. 

Como relata Lafer (1979, p. 33-44), 
a reciprocidade, em Direito Internacional 

No ordenamento jurídico brasileiro, a reciprocidade, tendo-se 
em vista as relações com os demais membros da comunidade 
internacional, é princípio que figura no corpo da própria 
Constituição da República.
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Público, é princípio de larguíssima aplicação. Com suas origens 
na tradição bíblica45 e na filosofia de Aristóteles46, serviu de 
inspiração tanto para o Direito Internacional de Coexistência, 
quanto para o Direito Internacional de Cooperação: [...] a reci
procidade aparece, como observa Virally, como um princípio 
explicativo do por que os Estados negociam, fazem conces
sões, limitam suas pretensões e controlam sua conduta, isto 
é, em síntese, de que maneira as decisões dos sujeitos do 
Direito Internacional Público repousam num cálculo de inte
resses (LAFER, 1979, p. 36).

No ordenamento jurídico brasileiro, a reciprocidade, tendo-
-se em vista as relações com os demais membros da comuni-
dade internacional, é princípio que figura no corpo da própria 
Constituição da República47.

Se a reciprocidade aparece, em maior ou menor grau, em 
todas as áreas do Direito Internacional Público, quando se trata 
do comércio internacional, a proporcionalidade das obriga-
ções exerce um papel central. 

Como atesta Charnovitz (2001, p. 810): While all treaties 
manifest some reciprocity among parties, the trading system is 
different in making reciprocity the central shared value. Every 
commitment is contingent.

Sendo assim, a concessão de efeito direto às normas da 
OMC, pelos tribunais brasileiros, – além de equivocada, con-
forme já restou demonstrado, causa verdadeiro desbalancea-
mento dos direitos e obrigações do país, perante os demais 
membros da organização.

Sem a necessidade de iniciar uma disputa, perante o OSC48, 
e sem que possam as autoridades do Executivo brasileiro, se-
quer, propor compensação, ou mesmo escolher sujeitarem-se 
às contramedidas, os parceiros comerciais do Brasil têm garan-
tida, pelo Judiciário nacional, a aplicação das regras dos acordos 
abrangidos, em seu favor, sem que o mesmo tratamento seja 
dispensado aos interesses brasileiros, pelos órgãos jurisdicionais 
estrangeiros.

Deveriam os juízes brasileiros, portanto, exigir garantia de 
reciprocidade, quando de julgamentos desta natureza 49. Foi o 
que fez a Corte Europeia de Justiça, quando do mencionado 
julgamento Portugal v. Council: No que diz respeito, mais es
pecificamente, à aplicação dos acordos OMC no quadro da 
ordem jurídica comunitária, há que salientar que, nos termos 
do seu preâmbulo, o acordo que institui a OMC, incluindo os 
seus anexos, continua a basearse, tal como o GATT de 1947, 
no princípio das negociações realizadas ‘numa base de reci
procidade e de vantagens mútuas’, distinguindose assim, 
no que se refere à Comunidade, dos acordos celebrados por 
esta com países terceiros que instauram uma certa assimetria 
das obrigações ou criam relações especiais de integração na 
Comunidade, como era o caso do acordo que foi objecto do 
acórdão Kupferberg [...] Além disso, não sofre contestação 
que algumas partes contratantes, que, do ponto de vista co
mercial, se contam entre os mais importantes parceiros da 
Comunidade, concluíram, à luz do objecto e da finalidade 
dos acordos OMC, que estes não fazem parte das normas à 
luz das quais os respectivos órgãos jurisdicionais controlam a 
legalidade das normas jurídicas internas. É certo que a circuns
tância de os órgãos jurisdicionais de uma das partes conside
rarem que algumas disposições de um acordo celebrado pela 

Comunidade são directamente aplicáveis, enquanto o mesmo 
não é admitido pelos órgãos jurisdicionais da outra parte, não 
é, por si só e sem mais, susceptível de constituir uma falta de 
reciprocidade na execução do acordo (v. acórdão Kupferberg, 
já referido, n. 18). Esta falta de reciprocidade dos parceiros 
comerciais da Comunidade no que diz respeito aos acordos 
OMC que se baseiam no «princípio da reciprocidade e das 
vantagens mútuas» e que, por aí, se distinguem dos acordos 
celebrados pela Comunidade a que foi feita referência no n. 42 
do presente acórdão pode, porém, levar a um desequilíbrio na 
aplicação das regras da OMC. 

Na pena de Kuijper e Bronckers (2005, p. 1354) : [...] the 
WTO case law of the European court is about reciprocity. Based 
on the unbridled discretion that some third countries give their 
legislative or executive bodies to breach WTO agreements, the 
Court wishes not to intervene in the policy of the Community 
institutions either. Therefore the Court rules out internal review 
of legality by Member States based on WTO rules.

8 CONCLUSÃO

O Judiciário nacional aceita, em jurisprudência já consolida-
da perante o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 
Justiça, julgar casos com fundamento nas regras da WTO. Ainda 
que a aplicação das normas internacionais, pelos juízes brasi-
leiros, seja de rigor, casos há em que a resolução do litígio não 
pode ser realizada, pelo Poder Judiciário, com base em diretiva 
internacional, ante a atribuição de linhas de ação aos demais 
Poderes Públicos e, notadamente, ao Executivo. 

Este é o caso da aplicação das normas da OMC, pois a in-
tervenção judicial teria como consequência privar os órgãos do 
Executivo da possibilidade, prevista no próprio tratado, de exer-
cerem faculdades postas à disposição de todos os Membros da 
Organização, tais como as de oferecer compensação, ou sujei-
tar-se às contramedidas, sem a necessidade de revogar a norma 
considerada incompatível. 

Impõe-se, dessarte, sob pena de desbalanceamento das 
obrigações assumidas pelo Brasil, a reformulação da jurispru-
dência nacional, não se admitindo o julgamento de litígios com 
esteio nas regras da World Trade Organization.

NOTAS 
1 Súmula 88 – É válida a majoração da tarifa alfandegária, resultante da 

Lei 3244, de 14/8/1957, que modificou o acordo geral sobre tarifas adua
neiras e comércio (GATT), aprovado pela Lei 313, de 30/7/1948.
Súmula 130 – A taxa de despacho aduaneiro (art. 66 da Lei 3244, de 
14/8/1957) continua a ser exigível após o Decreto Legislativo 14, de 
25/8/1960, que aprovou alterações introduzidas no acordo geral sobre 
tarifas aduaneiras e comércio (GATT).
Súmula 131 – A taxa de despacho aduaneiro (art. 66 da lei 3244, de 
14/8/1957) continua a ser exigível após o Decreto Legislativo 14, de 
25/8/1960, mesmo para as mercadorias incluídas na vigente lista III do 
acordo geral sobre tarifas aduaneiras e comércio (GATT).
Súmula 575 – À mercadoria importada de país signatário do (GATT), ou 
membro da (ALALC), estendese a isenção do imposto de circulação de 
mercadorias concedida a similar nacional.

2 Súmula 20 – A mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do 
ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional.
Súmula 71 – O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento do ICM.
Súmula 124 – A taxa de melhoramento dos portos tem base de cálcu
lo diversa do imposto de importação, sendo legítima a sua cobrança 
sobre a importação de mercadorias de países signatários do GATT, 
da ALALC ou ALADI.
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3 CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO 
DE PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. OFENSA À 
CONSTITUIÇÃO.
I – Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recur
so extraordinário.
II. – A questão da isenção de ICMS na importação de produto proveniente 
de país signatário do GATT foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça 
com base na legislação ordinária pertinente e na orientação jurispruden
cial firmada sobre o tema, não alcançando, assim, a controvérsia, nível 
constitucional capaz de ensejar a abertura da via extraordinária.
III. – Agravo não provido. (AIAgR 453004/RJ. Relator: Min. CARLOS 
VELLOSO. Julgamento: 21/09/2004, órgão julgador: Segunda Turma).

4  TRIBUTÁRIO. ICMS. BACALHAU. IMPORTAÇÃO. PAÍSES SIGNATÁRIOS DO 
GATT. SÚMULA 71/STJ.
1. Na assentada de 24 de outubro de 2007, a Primeira Seção concluiu 
que as importações de bacalhau de país signatário do GATT somente 
estiveram desoneradas do ICMS até 30 de abril de 1999, data em que 
expiraram as regras do Convênio 60/91 (REsp 302.190/RJ).
2. Por conseqüência, a Súmula 71/STJ aplicase às importações realiza
das até 30 de abril de 1999, enquanto vigoraram as regras do Convênio 
60/91.
3. No caso, estão isentas do ICMS as importações de bacalhau realizadas 
pela impetrante até 30 de abril de 1999, sob a vigência do Convênio 
60/91, mas não aquelas que se consumaram a partir de 1º de maio de 
1999, que deverão ser tributadas pelo imposto.
4. Recurso especial provido em parte.
(REsp 615.447/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julga
do em 20.11.2007, DJ 07.12.2007 p. 351)

5 Artigo 2.1 do ESC.
6 Hudec cunhou a expressão Jurisprudência Diplomática, para caracterizar 

a prática de solução de conflitos do GATT 1947 (1970, p. 615-616).
7 One of the most troublesome aspects of the GATT dispute resolution pro

cess stemmed from the voluntary nature of the procedure. Every decision 
made by the organization required complete consensus. This meant that 
the defendant had a virtual right to veto every step of the process, from 
the appointment of a panel to the adoption of the panel’s legal ruling and 
the authorization of trade sanctions for noncompliance. The ability of the 
defendant country to block adverse decisions decreased confidence in the 
GATT’s ability to provide justice in international trade dispute resolution. 
(BRIMEYER, 2001, p. 138).
No mesmo sentido, Trachtman (1999a, p. 345): ... the loser had the ability 
to block adoption of the panel report. This was a political filter that did not 
allow politically objectionable decisions to have legal effect.
O único caso em que uma das Partes Contratantes do GATT 1947, per
dedora de uma disputa, concordou com a adoção do Relatório de um 
Painel, e com a aplicação da sanção de suspensão de concessões, foi 
o do “Netherlands – United States Dairy”, do início da década de 1950.
De se frisar, ainda, a importância atribuída pelo mecanismo do GATT 
1947 às soluções mutuamente acordadas. Do Understanding Regarding 
Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance, de 1979, 
adotado durante a Rodada de Tóquio, constou expressamente que “a 
solution mutually acceptable to the parties to a dispute is clearly to be 
preferred” (nota n. 4 do Anexo ao Entendimento). Assim, como assinala 
Miguel Montaña i Mora, all the procedure is constructed in order to allow 
the parties to reach an agreed solution at any moment, regardless of the 
the stage in the procedure. Even in the very last minute, an effort is made 
to reach an agreement by submitting an outline of the report to the parties 
before circulating it to the contracting parties. Thus, ‘the common purpose 
of all the procedures to the settlement of disputes is not, strictly speaking, 
to ensure compliance with the law but to arrive at settlements accepta
ble to the parties concerned’ (Guy Ladreit de Lacharrière”. (MONTAÑA i 
MORA, 19931994, p. 124, nota de rodapé n. 92).

8 Decisões por consenso, no âmbito do OSC (art. 2.4, do ESC): Nos casos 
em que as normas e procedimentos do presente Entendimento esta-
beleçam que o OSC deve tomar uma decisão tal procedimento será 
por consenso.
Por consenso entendase (nota de rodapé n. 1, ao art. 2.4, do ESC):
Considerar-se-á que o OSC decidiu por consenso matéria submetida 
a sua consideração quando nenhum Membro presente à reunião do 
OSC na qual a decisão foi adotada a ela se opuser formalmente.

9 O sistema de solução de controvérsias da OMC adensou a sua juridicida
de, reduzindo a sua dimesão diplomática – caracterizada pelo controle 
político dos Estadosmembros no encaminhamento das soluções – atra
vés da multiplicação das normas secundárias que regem a organização e 
o funcionamento do sistema. (LAFER, 1998, p. 748).

10 Fenômeno que Dunne III denominou “Paradigma de Jackson”: In 1978, 

Jackson differentiated between two approaches to international relations: 
power orientation and rule orientation. Jackson and subsequent scholars 
elaborated on these two concepts by positing three ideas about their rela
tionship to each other and the international system:
1. Power orientation and rule orientation are mutually exclusive.
2. Power orientation implies the freedom of states to exercise their power 
against others, and rule orientation implies the existence of rules that cons
train the exercise of power by states.
3. The histories of the international system and the multilateral trading 
system as embodied in the GATT /WTO reflect an evolution from power 
orientation to rule orientation.
Together with the core idea of a differentiation between power orientation 
and rule orientation, these three propositions constitute a coherent model 
that this Note shall refer to as ‘Jackson’s Paradigm’ (DUNNE III, 2002
2003, p. 341342).

11 According to Jackson, power orientation suggests one state exercising 
its power over another. Power orientation thus assumes the existence of 
two kinds of states: those with more power and those with less of it.. In 
a poweroriented system, the preferred method of dispute settlement is 
negotiation. In a negotiating environment, the highpower state can bring 
its power to bear on its lowpower counterpart, whether the power be 
manifested as promised aid, movement of an aircraft carrier, trade con
cessions, exchange rate changes, or the like. The states most likely to favor 
such a system are those who stand to benefit the most from it, namely, the 
highpower states. (DUNNE III, 2002-2003, p. 278).

12 ... rule orientation suggests that power is largely irrelevant. In a rule
oriented system, disputes are settled by reference to predetermined rules 
and procedures established through, and enforced by, an international 
institution. The establishment of such a framework is intended to diminish, 
or eliminate, the ability of highpower states to exercise their power against 
lowpower states. For this reason, lowpower states are more likely to sup
port ruleoriented systems (DUNNE III, 2002-2003, p. 278-279).

13 Article 3.7 of the DSU sets out the hierarchy of remedies in WTO dispu
te settlement. It seeks to encourage, in descending order of preference: 
(1) bilateral settlement; (2) withdrawal by the defendant of the WTO
inconsistent measure; (3) compensation and (4) as a ‘last resort’ retalia
tion. (MCGIVERN, 2002, p. 142).

14 The basic problem lies in determining whether these rules are in a natio
nal court’s competence as set out within the national structures of gover
nment and the separation of powers. (COTTIER, 1998, p. 93).

15 ... nem a compensação nem a suspensão de concessões ou de outras 
obrigações é preferível à total implementação de uma recomendação 
com o objetivo de adaptar uma medida a um acordo abrangido.

16 21.3 Em reunião do OSC celebrada dentro de 30 dias após a data de ado
ção do relatório do grupo especial ou do órgão de Apelação, o membro 
interessado deverá informar ao OSC suas intenções com relação à im
plementação das decisões e recomendações do OSC. Se for impossível a 
aplicação imediata das recomendações e decisões, o Membro interessa
do deverá para tanto dispor de prazo razoável. O prazo razoável deverá 
ser:(a) o prazo proposto pelo Membro interessado, desde que tal prazo 
seja aprovado pelo OSC ou, não havendo tal aprovação, b) um prazo 
mutuamente acordado pelas partes em controvérsia dentro de 45 dias a 
partir da data de adoção das recomendações e decisões ou, não havendo 
tal acordo, c) um prazo determinado mediante arbitragem compulsória 
dentro de 90 dias após a data de adoção das recomendações e decisões. 
Em tal arbitragem, uma diretriz para o árbitro será a de que o prazo 
razoável para implementar as recomendações do grupo especial ou do 
órgão de Apelação não deverá exceder a 15 meses da data de adoção do 
relatório do grupo especial ou do órgão de Apelação. Contudo, tal prazo 
poderá ser maior ou menor, dependendo das circunstâncias particulares.

17 Se o Membro afetado não adaptar a um acordo abrangido a medida 
considerada incompatível ou não cumprir de outro modo as recomen
dações e decisões adotadas dentro do prazo razoável determinado con
forme o § 3 do art. 21, tal Membro deverá, se assim for solicitado, e em 
período não superior à expiração do prazo razoável, entabular negocia
ções com quaisquer das partes que hajam recorrido ao procedimento 
de solução de controvérsias, tendo em vista a fixação de compensações 
mutuamente satisfatórias. Se dentro dos 20 dias seguintes à data de ex
piração do prazo razoável não se houver acordado uma compensação 
satisfatória, quaisquer das partes que hajam recorrido ao procedimento 
de solução de controvérsias poderá solicitar autorização do OSC para 
suspender a aplicação de concessões ou de outras obrigações decorren
tes dos acordos abrangidos ao Membro interessado.

18 Compensation is not a sanction. (KUIJPER, 1997, p. 284).
19 À solução negociada é, também, atribuída grande relevância: In fact, the 

language of the DSU shows that negotiation still plays a large role in 
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the panel procedure. For example, DSU Article 3(3)’s call for the ‘prompt 
settlement of situations in which a Member considers that any benefits 
accruing to it directly or indirectly under the covered agreements are being 
impaired’ indicates that the adoption of panel reports is not the only me
ans of resolving a dispute. DSU Article 4 requires consultations between 
the disputants before one may request the establish ment of a panel to 
hear the dispute and Article 5 offers the use of good offices, conciliation 
and mediation as an alternative means of resolving disputes. (BERKEY, 
1998, p. 62).

20 While the language of the DSU does establish a preference for spe
cific performance, it also supports the notion that compensation is a 
possible remedy. DSU Article 22(1) states that ‘compensation and the 
suspension of concessions or other obligations are temporary measures 
available in the event that the recommendations and rulings [of the 
panel] are not implemented within a reasonable time’ and that ‘neither 
compensation nor the suspension of concessions or other obligations 
is preferred to full implementation of a [panel] recommendation’. DSU 
Article 21 (3 and 4) establishes the reasonable period of time for im
plementation as 15 months from the date of adoption of a panel or 
Appellate Body report. Thus, full compliance is indeed the preferred 
remedy for a GATT 94 violation. But, DSU Article 22(2) states that if a 
member fails to bring the measure found to be inconsistent with a cove
red agreement into compliance ... within the reasonable period of time 
... such member shall, if so requested, and no later than the expiry of the 
reasonable period of time, enter into negotiations with any party having 
invoked the dispute settlement procedures, with a view to developing 
mutually acceptable compensation. Thus, the DSU clearly states that 
compensation is a possible, even if not a preferred, remedy for a GATT 
94 violation. The fact that the members may agree on compensation 
during the reasonable period of time given for the implementation of 
a panel decision suggests that compensation may be used as the final 
means of remedying a GATT 94 violation. (BERKEY, 1998, p. 64).

21 Regra de ouro da OMC é a que impede a represália unilateral, pois tal 
contramedida somente pode ser tomada após a adoção do Relatório de 
um Painel, ou do Órgão de Apelação. Como ensina MCGivern (2002, p. 
143): The WTO retaliation system is based in part on the rules of the 
WTO’s predecessor organization, the GATT. An important reason why the 
drafters of the original GATT 1947 included a provision on retaliation was 
to curb the customary international law right of unilateral reprisal, and to 
replace it with multilaterallyauthorized retaliation. As stated by one of the 
drafters:‘We have asked the nations of the world to confer upon an inter
national organization the right to limit their power to retaliate. We have 
sought to tame retaliation, to discipline it, to keep it within bounds. By 
subjecting it to the restraints of international control, we have endeavored 
to check its spread and growth, to convert it from a weapon of economic 
warfare to an instrument of international order.’
This notion of ‘taming retaliation’ was carried into the WTO. DSU Article 23 
prohibits unilateral, unauthorized action by the complaining party. 

22 Em questões politicamente sensíveis, a resolução judicial do conflito 
internacional poderia trazer maiores problemas do que a negociação 
diplomática. Como exemplifica Berkey (1998, p. 67): The current dispute 
over the US HelmsBurton Act illustrates some aspects of GATT 94 dis
pute settlement that may caution against automatically assuming that 
direct effect is now appropriate. After this Act took effect on 12 March 
1996, pressure from the Community and Canada forced President 
Clinton to delay enforcement of its provisions which granted US na
tionals a private right of action against foreign companies that ‘traffic 
in property confiscated by the Cuban government from US nationals’. 
When negotiations to resolve the dispute broke down on 16 October 
1996, the Community filed a WTO complaint against the USA claiming 
that the Act violated both the MFN principle and the prohibition against 
quantitative restrictions. The US argued in defense that the Act qualified 
for the Article 21 national security exemption from GATT 94 violations. 
Although negotiations between the two sides continued, no compromise 
was reached by the time a panel was formed. At that time, the USA 
stated it would boycott any panel because it did not ‘believe anything 
the WTO says or does can force the U.S. to change its laws.’

23 The point is that there are important values that contend with complian
ce, not the least of which is democratic legitimacy. (TRACHTMAN, 1999,  
p. 655-678).

24 Sustenta esta forma de sancionamento o princípio da Escolha Racional, 
base da teoria econômica, pelo qual se pressupõe possuir o agente econô-
mico capacidade de ordenação entre alternativas, de acordo com sua uti-
lidade, e de que este agente escolherá a alternativa que lhe traga maiores 
benefícios e menores custos (RODRIGUES, 2007, p. 12-14).

25 É o que relata Bobbio, referindo-se à conhecida lição de Jhering (Der 

Zweck im Recht): A alavanca que move a sociedade econômica é a re
compensa; a que move a sociedade política é a pena (BOBBIO, 2007, p. 
9).

26 Conforme o art. 22.1 do ESC: A compensação e a suspensão de conces
sões ou de outras obrigações são medidas temporárias disponíveis no 
caso de as recomendações e decisões não serem implementadas dentro 
de prazo razoável.

27 Embora temporária, não há qualquer disposição, no ESC, sobre o prazo em 
que a contramedida poderá ser manejada. O artigo 22.8, do ESC, permite 
a manutenção das medidas compensatórias até que o Estado infrator faça 
a adequação de seu ordenamento às recomendações do OSC: A suspen
são de concessões ou outras obrigações deverá ser temporária e vigorar 
até que a medida considerada incompatível com um acordo abrangido 
tenha sido suprimida, ou até que o Membro que deva implementar as 
recomendações e decisões forneça uma solução para a anulação ou pre
juízo dos benefícios, ou até que uma solução mutuamente satisfatória 
seja encontrada. De acordo com o estabelecido no parágrafo 6 do Artigo 
21, o OSC deverá manter sob supervisão a implementação das recomen
dações e decisões adotadas, incluindo os casos nos quais compensações 
foram efetuadas ou concessões ou outras obrigações tenham sido sus
pensas mas não tenham sido aplicadas as recomendações de adaptar 
uma medida aos acordos abrangidos.

28 Remedies in the WTO are entirely prospective: they aim not to punish 
the offending member for past misdeeds, but rather to readjust trade 
relations so that the complaining member will not suffer loss in future. 
(MOVSESIAN, 2003, p. 9).

29 Súmula n. 575, do STF.
30 Súmula n. 20, do STJ.
31 Súmula n. 71, do STJ.
32 Trata-se da obrigação de Tratamento Nacional, vazada no Artigo III.4, do 

GATT 1994: 4. The products of the territory of any contracting party im
ported into the territory of any other contracting party shall be accorded 
treatment no less favorable than that accorded to like products of natio
nal origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting 
their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution 
or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application 
of differential internal transportation charges which are based exclusively 
on the economic operation of the means of transport and not on the 
nationality of the product.

33 ... there is no institution which can force the members into the dispute 
settlement procedure. The Members still retain the competence do de
cide to bring a dispute under the DSU or to seek a mutually satisfactory 
negotiated solution. Even during the formal dispute settlement process, 
a negotiated settlement between the partied remain possible. Panels are 
encouraged to consult regularly with the parties and give them adequate 
opportunity to develop a mutually satisfactory solution. With regard to 
compliance with recommendations of the DSB, article 22.2 of the DSU 
provides for negotiations with a view to developing mutually accepta
ble compensation if the Member concerned fails to comply. Articles 3.3 
and 3.4 of the DSU also points in this direction by promoting outcomes 
that maintain the proper balance between the rights and obligations of 
Members and by aiming for achievement of satisfactory settlements of the 
matters under dispute (HILF, 2001, p.115).

34 Julgamento de 12 de Dezembro de 1972. – International Fruit Company 
NV and others v. Produktschap voor Groenten en Fruit. – Reference 
for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven – 
Netherlands. – Joined cases 21 to 2472.
Disponível em : http://eur ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE
LEX:61972J0021:EN:HTML.

35 Since the International Fruit case, the ECJ has consistently held that the 
relative lack of binding character of the GATT 1947 precludes an indivi
dual from invoking provisions of the GATT before the national courts of 
a Member State in order to challenge the application of national provi
sions. This relative lack of binding character arises from the ‘reciprocal’ 
nature of the obligations among the parties, from the safeguards clause 
allowing derogation from GATT obligations under extreme circumstan
ces, and from the dispute settlement provisions. This jurisprudence began 
with International Fruit, Joined Cases 2124/72 – International Fruit Co, v. 
Produkischap voor Groenten en Fruit. (TRACHTMAN, 1999, p. 655-678).

36 Acórdão do Tribunal de 23 de Novembro de 1999. – República Portuguesa 
contra Conselho da União Europeia. – Política comercial – Acesso ao mer
cado dos produtos têxteis – Produtos originários da Índia e do Paquistão. 
– Processo C149/96. Disponível em : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0149:PT:HTML.

37 A União Europeia conta, atualmente, vinte e sete Membros: França, 
Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Reino 
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Unido, Grécia, Espanha, Portugal, Áustria, Finlândia, Suécia, República 
Tcheca, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, 
Eslováquia, Eslovênia, Romênia e Bulgária.

38 Nos Estados Unidos, somente o governo federal possui legitimidade para 
pleitear o cumprimento de normas da OMC, em seu Judiciário nacional. 
Particulares e outras pessoas de direito público estão proibidos de ques-
tionar atos governamentais com base nas regras da Organização Mundial 
do Comércio, conforme expressamente determinado na Seção 102, do 
Uruguay Round Agreements Act of 1994, diploma que introduziu as 
normas da Organização Mundial do Comércio no ordenamento norte-
-americano. Esta determinação foi seguida pelas cortes americanas – nota-
damente, a US Court of International Trade – , conforme relata MORRILL: 
Despite this strong support for granting WTO opinions binding authority, 
the CIT has continued to refuse to accept them as binding in nature. In 
Footwear Distributors and Retailers of America v. United States, the CIT 
reviewed a claim concerning shoe distributors who challenged a United 
States refusal to reimburse Brazil for exactions taken on exported shoe pro 
ducts. The plaintiffs argued that the recent GATT Panel decision granting 
relief to Brazil should govern how the CIT ruled in the case. After exami
ning the issues surrounding the binding nature of GATT panel decisions, 
the CIT determined that international decisions are within the province of 
the executive branch, and not the judiciary. The Court stated that, ‘courts 
generally refrain from disturbing the delicate, plenary, and exclusive po
wer of the President as the sole organ of the federal government in the 
field of foreign relations.’ (MORRILL, 2000, p. 442).

39 While Article 98(2) of the Japanese Constitution states that international 
agreements must be respected, a 1984 Kyoto District Court held that a 
GATT 47 violation by the Japanese government merely triggers the right 
of other countries to demand negotiations and does not invalidate do
mestic law. This decision was affirmed by the Japanese Supreme Court 
which held that ‘a violation of a provision of GATT pressures the coon 
try in default to rectify the violation by being confronted with a request 
from another member country for consultation and possible retaliatory 
measures. However, it cannot be interpreted to have more effect than this. 
Therefore, it cannot be held that the legislation in question is contrary to 
the GATT and null and void. (BERKEY, 1998, p. 52-57).

40 No caso da União Europeia, apenas os países vinculados às Comunidades 
Europeias são considerados fundadores do GATT 1947 pois, naquela data, 
a União não tinha vindo a lume.

41 A União Europeia ocupava o primeiro lugar no ranking de exportações, no 
comércio mundial, seguida por Estados Unidos, China e Japão, de acordo com 
a OMC. União Europeia (27,7%), Estados Unidos (14,77%) e Japão (4,36%) 
responderam por 46,83% das exportações mundiais, em 2004. O Brasil, no 
mesmo ano, somou 0,53% das exportações, no mundo (in www.stat.wto.org).

42 Além de EUA, Japão e membros da União Europeia, compõem a OCDE: 
Austrália, Canadá, Islândia, Coréia do Sul, México, Nova Zelândia, Noruega, 
Suíça e Turquia.
Em 2005, os países que compõem a OCDE exportaram bens no montan
te de US$ 6.640.900.000.000,00. O Brasil exportou, no mesmo ano, US$ 
115.700.000.000,00, ou seja, as exportações brasileiras de bens corres
ponderam a cerca de 1,75% das exportações dos países da OCDE (Fonte: 
OECD Factbook 2007. Acesso em: 23 jan. 2008. Disponível em:
http://puck.sourceoecd.org/vl=18136587/cl=36/nw=1/rpsv/factbook/
data/030102T03.xls).

43 This position may represent the common understanding of the members 
about the nature of the GATT 94 Agreement. (BERKEY, 1998, p. 57).

44 So far, WTO members have resisted calls to move to direct effect. 
(MOVSESIAN, 2003, p. 20).

45 Amarás ao teu próximo como a ti mesmo (Levítico, XIX, 18).
46 Aristóteles também examina, no contexto da Ética a Nicômaco, o que 

alguns autores, como por exemplo, Ross, denomina de justiça de troca ou 
justiça comercial, em que a reciprocidade opera não na base de identidade 
de prestações, mas de acordo com uma certa proporção, que instaura a 
igualdade (LAFER, 1979, p. 33).

47 Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático 
e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, 
observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da recipro
cidade. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 7, de 1995). Do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, consta, ainda: Art. 52. Até que 
sejam fixadas as condições do art. 192, são vedados:(Redação dada pela 
Emenda Constitucional n. 40, de 2003)
I – a instalação, no País, de novas agências de instituições financeiras 
domiciliadas no exterior;
II – o aumento do percentual de participação, no capital de instituições 
financeiras com sede no País, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no exterior.

Parágrafo único. A vedação a que se refere este artigo não se aplica às 
autorizações resultantes de acordos internacionais, de reciprocidade, ou 
de interesse do Governo brasileiro.

48 Cada qual ao custo de, na estimativa de Luiz Olavo Baptista, mais de US$ 
3.000.000,00 (Fonte: Revista VEJA. Edição n. 2.039, de 19/12/2007).

49 [...] in recent litigation, courts have suggested that a country manifesting 
direct effect would be at a disadvantage if its trading partners did not do 
so. (CHARNOVITZ, 2001, p. 824-825).
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