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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo estudar a relação entre o Sistema de 

Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio e as questões de 

direitos humanos existentes em suas demandas. Analisa o sistema de proteção 

internacional dos direitos humanos e sua relação com as normas jus cogens. Estuda 

a evolução do Direito Econômico Internacional e sua relação com o desenvolvimento 

econômico da sociedade. Analisa o impacto dos sistemas econômicos no bem estar 

do homem e a forma de exploração do ser humano em cada um deles. Estuda a 

estrutura e o funcionamento da Organização Mundial do Comércio, através da 

análise de seus princípios referentes à igualdade de tratamento dos Estados 

Membros. Dispõe sobre atuação da OMC no desenvolvimento econômico social dos 

países membros da Organização. Analisa o embate entre os acordos da OMC e as 

convenções de direitos humanos. Estuda o sistema a partir da perspectiva dos 

direitos humanos para demonstrar o posicionamento da Organização e as medidas 

adotadas para solucionar litígios que envolvam a violação e degradação de normas 

protegidas pela comunidade internacional. Por fim, demonstra a forma de 

responsabilização dos Estados Membros pela violação de normas referentes à 

proteção dos direitos humanos.  

 

 

Palavras-chave: OMC, direitos humanos, desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research aims to study the relationship between the Dispute Settlement System 

of the World Trade Organization and the human rights issues existing in their 

demands. Analyzes the international protection of human rights system and its 

relationship with the jus cogens norms. It studies the International Economic Law and 

its relationship to the economic development of society. Analyzes the impact of 

economic systems on the welfare of man and the form of exploration of human 

beings in each of them. Studies the structure and operation of the World Trade 

Organization, through the analysis of its principles regarding equal treatment of 

Member States. Deals with the WTO action in the social economic development of 

the Organization member countries. Examines the clash between WTO agreements 

and human rights treaties. Studies the system from the perspective of human rights 

to show the position of the Organization and the measures taken to address disputes 

involving violation and degradation of norms protected by the international 

community. Finally it demonstrates accountability of Member States for violation of 

norms for the protection of human rights. 

 

 

Keywords: WTO, human rights, development. 
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INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da globalização econômica que o mundo tem presenciado nos 

últimos tempos é fruto da soma de esforços empreendidos entre a livre circulação de 

capitais e a liberalização do comércio internacional, este último compreendido como 

a eliminação de barreiras ao fluxo de bens e serviços.  

Conforme definição proposta pelo Banco Mundial, a globalização econômica 

nada mais é do que o rápido aumento das operações econômicas entre pessoas 

que habitam diferentes locais do planeta.    

Tal processo é conduzido por uma ideologia que determina a forma pela qual 

as relações econômicas devem ser pautadas, ou seja, através do liberalismo 

econômico. Essa ideologia defende, sobretudo, a mínima intervenção estatal no 

campo da economia, o que garante o crescimento e a máxima eficiência econômica 

de um país.  

Tal linha de pensamento ganhou força a partir da década de 80, influenciada, 

principalmente, pelas grandes multinacionais norte-americanas e inglesas, nos 

governos de Ronald Reagan e Margareth Thatcher, respectivamente. A esse fato 

soma-se a promoção realizada pelos organismos internacionais de ajuda ao 

desenvolvimento, tais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco para a 

Reconstrução e o Desenvolvimento Internacionais ou Banco Mundial (BIRD) e o 

GATT, antecessor da Organização Mundial do Comércio (OMC).  

Nesse contexto, a introdução dos países em desenvolvimento na economia 

globalizada, que pudesse aumentar sua participação no cenário do comércio 

internacional, dependia, sobretudo, dos investimentos estrangeiros. Isso, entretanto, 

implicava a necessidade de adoção de políticas econômicas capazes de garantir 

uma maior segurança aos investidores.  

O liberalismo ou neoliberalismo econômico diminuiu a participação estatal dos 

países em desenvolvimento, uma vez que as expectativas dos investidores 

estrangeiros e das organizações internacionais passaram a influenciar de forma 

incisiva a escolha das políticas econômicas a serem adotadas.  

 A liberalização foi viabilizada, principalmente, através de um conjunto de 

instrumentos institucionais e legais criados ao longo da segunda metade do século 

XX e após o fim da Segunda Guerra denominado de Sistema Multilateral de 

Comércio.  
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 A origem desse sistema está na celebração do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) em 1947, de caráter 

provisório até a implementação da Organização Internacional do Comércio – OIC.  

 A OIC, juntamente com o FMI, seria a base nas quais se solidificaria a nova 

ordem econômica internacional, concebida na Conferência de Bretton Woods em 

1944. Entretanto, a Carta de Havana, que previa a criação da Organização acabou 

não sendo ratificada por diversos países membros, em especial, pelos Estados 

Unidos da América.  

 O GATT serviu ao longo de sua existência como foro de negociações 

comerciais multilaterais, em que os Estados membros, através de mútuas 

concessões buscavam uma crescente liberalização do comércio internacional. A 

partir desse momento, diversas rodadas de negociações foram realizadas, dentre 

elas a Rodada Uruguai em 1986, que culminou com a criação da Organização 

Mundial do Comércio – OMC – em 1995.  

 A OMC apresenta papel relevância no cenário internacional no que diz 

respeito à regulamentação comercial, na busca da liberalização do comércio mundial 

realizada por meio de negociações multilaterais, contribuindo, assim, para o 

crescimento e desenvolvimento econômico dos Estados.  

 O cerne da questão está, sobretudo, em se definir a influência que o comércio 

internacional apresenta sobre o desenvolvimento socioeconômico dos países. A 

noção de direitos humanos atual inclui elementos de justiça social, distribuição de 

renda, pleno emprego, segurança e saúde no ambiente de trabalho e bem estar 

socioeconômicos das sociedades.  

O valor da OMC está na liberalização do comércio de bens, serviços e dos 

aspectos referentes à propriedade intelectual. Os direitos humanos encontram 

guarida do Preâmbulo do Acordo Constitutivo da Organização, que reconhece, 

expressamente, que os Membros têm como objetivo a elevação dos níveis de vida, o 

pleno emprego e a otimização dos recursos mundiais.  

Nesse contexto, nos cabe analisar se a OMC pode oferecer formas, de jure e 

de facto, de proteção aos direitos humanos de nova geração.  

 Dessa forma, nosso trabalho inicia-se abordando o sistema internacional de 

proteção dos Direitos Humanos e analisando os conceitos do jus cogens e sua 

relação com os Direitos Humanos. Analisamos ainda o Direito Econômico 

Internacional, através da pesquisa acerca da nova ordem econômica internacional e 
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da exploração do homem nos sistemas econômicos (socialismo e capitalismo), na 

tentativa de demonstrar se há ou não um sistema que coadune os interesses da 

sociedade aos interesses dos Estados.  

 Em um segundo momento, examinaremos a formação e estrutura da 

Organização Mundial do Comércio e seus princípios referentes à igualdade de 

tratamento. A seguir, analisaremos uma de suas bases de sustentação: o Órgão de 

Solução de Controvérsias, objeto de presente estudo. Trata-se de um sistema de 

resolução de conflitos entre os membros da Organização, que torna coercitivo o 

cumprimento dos acordos e recomendações, impondo sanções àqueles que 

descumprirem o decidido.  

 O Sistema de Solução de Controvérsias, apesar da sua criação baseada no 

tratamento igualitário e de justiça distributiva, acaba por intensificar os conflitos 

existentes entre os países ricos e pobres. Isso se deve a algumas questões 

processuais que privilegiam os Estados desenvolvidos em detrimento dos Estados 

em desenvolvimento. 

 Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar, brevemente, 

o surgimento e desenvolvimento do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, 

bem como a forma de execução e imposição de sanções aos Estados.  

 Examinaremos o tratamento das questões de direitos humanos no quadro 

legislativo da OMC e, principalmente, em seu Sistema de Solução de Controvérsias, 

na tentativa de demonstrar o posicionamento da Organização frente aos embates 

entre o direito do comércio internacional e os direitos humanos.  

 Por fim, examinaremos as questões acerca da responsabilidade dos Estados 

Membros em caso de violação de tratados internacionais de Direitos Humanos.  

 Nossa pesquisa se propõe a analisar como o comércio internacional pode ser 

um mecanismo estratégico para o desenvolvimento socioeconômico dos países, 

através da análise do tratamento das questões de Direitos Humanos pela 

Organização Mundial do Comércio. O sucesso de sua utilização, contudo, 

dependerá de fatores institucionais e sociais que não são inerentes nem derivados 

das práticas comerciais.  
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CAPÍTULO I - OS DIREITOS HUMANOS E O DIREITO ECONÔMICO 

INTERNACIONAL 

 

 

1.1 O SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Os direitos humanos, no plano internacional, podem incorporar-se ao 

ordenamento jurídico dos Estados de duas formas: a legislativa e a jurisprudencial. 

No primeiro caso, os direitos humanos surgem naturalmente, o que inclui a 

elaboração e inúmeras modificações de textos de projetos de tratados internacionais 

que, posteriormente, serão colocados à disposição dos Estados; ou nascem por 

meio de construções jurisprudenciais dos tribunais internacionais de direitos 

humanos, que acabam por ampliar o alcance de alguns direitos e criam novas 

esferas de proteção social1.  

As normas de direitos humanos, entretanto, apresentam-se muito mais como 

diretrizes e princípios, caracterizados pela abstração, exigindo uma atividade judicial 

que concretize o seu conteúdo. Bobbio defendia que os direitos humanos “são 

produtos não da natureza, mas da civilização humana, enquanto direitos históricos, 

eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transformação e ampliação”2.  

Sempre houve uma grande discussão acerca da natureza dos direitos 

humanos – se seriam direitos naturais, históricos ou positivos, ou ainda derivados de 

um determinado sistema moral. Conforme leciona Flávia Piovesan, “enquanto 

reivindicações morais, são fruto de um espaço simbólico de luta e ação social, na 

busca por dignidade humana, o que compõe um construído axiológico 

emancipatório”3. Surgem como direitos naturais universais, e após a incorporação às 

Constituições nacionais - como direitos positivos naturais - encontram a plena 

realização como direitos positivos universais4.  

Para que os direitos humanos pudessem sofrer o processo de 

internacionalização, foi necessário, primeiramente, rediscutir o significado e o 

alcance da soberania estatal. Além disso, o papel do indivíduo no plano internacional 

                                                      
1
 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 2 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p.25.  
2
  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. São Paulo: Ed. Campos, 2004, p.32. 

3
 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p.182. 
4
  BOBBIO, Norberto. op.cit,p.18. 
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também sofreu pesadas considerações a fim de torná-lo um sujeito de Direito 

Internacional. Nas palavras de Piovesan: 

 

Tais institutos rompem, assim, com o conceito tradicional que situava o 
Direito Internacional apenas como a lei da comunidade internacional dos 
Estados e que sustentava ser o Estado o único sujeito de Direito 
Internacional. Rompem ainda com a noção de soberania nacional absoluta, 
na medida em que admitem intervenções no plano nacional, em prol da 
proteção dos direitos humanos

5
.  

 

A princípio, podemos destacar o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a 

Organização Internacional do Trabalho como precursores no processo de 

internacionalização dos direitos humanos. O primeiro trata do direito aplicável em 

caso de guerra, na tentativa de proteger os direitos fundamentais dos indivíduos, 

através da observância e limitação à atuação do Estado. Destina-se, sobretudo, aos 

militares fora da zona de confronto (doentes, feridos, capturados) e aos civis. Nesse 

contexto, o Direito Humanitário pode ser considerado um dos primeiros expoentes 

de proteção de direitos fundamentais, limitando à autonomia e liberdade dos 

Estados, ainda que em situações de extrema gravidade como guerras6. 

Criada após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações tinha como 

principal objetivo promover e manter a cooperação, paz e segurança internacional 

entre os Estados, zelando e condenando quaisquer tipos de agressão externas 

contra a soberania e integridade territorial e independência política de seus 

membros. A Convenção da Liga (1920) continha previsões genéricas referentes aos 

direitos humanos, destacando-se as relativas ao mandate system of the League – 

sistema de minorias e aos parâmetros internacionais do direito ao trabalho. Por tais 

dispositivos, os Estados buscariam assegurar condições dignas e justas de trabalho 

para homens, mulheres e crianças, sob pena de sofrerem sanções econômicas e/ou 

intervenções militares, o que acabou por representar uma limitação ao alcance 

absoluto da soberania dos países.  

A Organização Internacional do Trabalho, criada após o fim da Primeira 

Guerra Mundial, tinha como objetivo promover padrões internacionais de condições 

de trabalho e bem-estar. Em mais de cinco décadas de existência, a Organização já 

conta com um sem número de convenções que defendem e buscam solidificar 

                                                      
5
 PIOVESAN, Flávia. op.cit., p.188 

6
 Ibidem, p.184. 
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condições justas e dignas de trabalho aos indivíduos, ratificadas pela grande maioria 

de seus membros.  

Tais instituições demonstram o fim de uma era em que o Direito Internacional 

tinha o condão de regular somente os conflitos de caráter diplomático ou as 

questões estritamente governamentais entre os Estados.  Seja para promover a paz 

e segurança nacional, ou dirimir problemas relativos ao trabalho ou ainda defender 

interesses fundamentais em casos de conflitos armados, a Liga das Nações, a 

Organização Mundial do Trabalho e o Direito Humanitário contribuíram 

sobremaneira para o processo de internacionalização dos direitos humanos, na 

medida em que lutavam por resguardar os direitos do ser humano em detrimento de 

interesses exclusivamente estatais.  

O processo de internacionalização dos direitos humanos teve seu início, mais 

precisamente, no pós-guerra, quando a sociedade necessitava de respostas às 

atrocidades cometidas pelo Terceiro Reich. O ser humano, tratado da forma mais vil 

e descartável possível, precisava de certa proteção que, a essa altura, somente a 

restauração e consolidação de valores éticos e morais poderiam trazer. Nas 

palavras de Hannah Arendt:  

Na nova sociedade secularizada e emancipada, os homens não mais 
estavam certos daqueles direitos sociais e humanos que, até então, 
independiam da ordem política, garantidos não pelo governo ou pela 
constituição, mas pelo sistema de valores sociais, espirituais e religiosos. 
Assim, durante todo o século XIX, o consenso da opinião era de que os 
direitos humanos tinham de ser invocados sempre que um indivíduo 
precisava de proteção contra a nova soberania do Estado e a nova 
arbitrariedade da sociedade

7
.  

 

Com o final da Segunda Guerra, dezenas de tratados e convenções 

internacionais, exclusivamente dedicados à matéria, foram elaborados e ratificados 

no âmbito da Organização das Nações Unidas ou de organizações de cunho 

regional/nacional. Tratavam agora não somente de assuntos ligados aos direitos 

individuais, de caráter civil, político, econômico e/ou social, mas também deram 

origem a novas espécies de direitos humanos: direitos dos povos e da humanidade8.  

O Tribunal de Nuremberg convocado para julgar e responsabilizar os nazistas 

pelas barbaridades cometidas na Segunda Guerra Mundial teve importância ímpar 

                                                      
7
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p.395.    

8
 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 

2010, p.69.  
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no processo de internacionalização dos direitos humanos. Utilizou, basicamente, 

para condenação dos réus o costume internacional, que nos termos do artigo 38 do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça é fonte do Direito Internacional. Tal atitude 

acabou por causar indignação em uma parcela de doutrinadores e estudiosos, que 

alegavam violação ao princípio da legalidade, uma vez que a condenação seu deu 

com base em fatos que não eram tipificados como crimes previamente. 

A mensagem passada pelo Tribunal de Nuremberg revelou a necessidade de 

limitação da soberania estatal, bem como a urgência de proteção do ser humano no 

cenário internacional. 

Era preciso, dessa forma, que os direitos humanos ultrapassassem as 

fronteiras dos Estados, não se reservando somente a questões nacionais. Nesse 

contexto, a internacionalização dos direitos humanos foi peça chave para a criação 

de uma sistemática legislativa, que pudesse, principalmente, impor sanções aos 

Estados violadores de normas protetivas dos direitos fundamentais dos homens. A 

soberania estatal era, dessa forma, contestada e rechaçada em sua forma absoluta, 

na medida em que colocava o ser humano como principal expoente dos interesses 

dos países.  

O processo de internacionalização dos direitos humanos trouxe consigo a 

universalização de tais direitos, caracterizada pela adoção do mesmo texto de 

direitos humanos imposto nos tratados internacionais ratificados pelos Estados. Mas 

ainda que reconhecidos pelos países e incorporados ao seu direito interno, seria 

imprescindível torná-lo obrigatório e, mais que isso, tornar a sua interpretação 

universal.  

A universalização pode ser vista sob três perspectivas: da titularidade, do 

tempo e da cultura. No primeiro caso, os direitos humanos são universais, pois seus 

titulares são os seres humanos, sem distinção de qualquer natureza (raça, 

nacionalidade, religião, entre outros). No segundo caso, os direitos humanos são 

universais, pois os homens os possuem em qualquer época da história. No último 

plano, a universalidade se baseia no fato de tais direitos transitarem por todas as 

culturas, em qualquer parte do mundo9.  

A partir do momento em que se exige a ratificação e a incorporação de tais 

tratados ao ordenamento jurídico dos países, retira-se o caráter supranacional de 

tais direitos. Diferente daqueles que defendem a teoria positivista, essa concepção é 
                                                      
9
 RAMOS, André de Carvalho. op.cit., p.146.  
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incompatível com a finalidade dos direitos humanos, pois sua característica 

essencial é valerem contra os Estados. Nada impede o reconhecimento de direitos 

humanos – e após, direitos fundamentais – que privilegiem minorias dominantes 

sejam inseridos nas Constituições nacionais ou convenções internacionais sob o 

falso véu dos direitos humanos.  

Os direitos humanos encontram o seu fundamento de exigência, além das 

fronteiras dos Estados, na consciência ética coletiva, na crença de que a dignidade 

da condição humana exige o respeito a certos bens e valores em qualquer situação, 

ainda que não reconhecidos no ordenamento interno.  

Em relação a uma interpretação uniforme, é necessária a adoção de um 

mecanismo internacional que verifique como determinados Estados interpretam o 

texto adotado. Por tal razão, o Direito Internacional dos Direitos Humanos é formado 

por duas partes indissociáveis: o rol de direitos e os processos internacionais que os 

interpretam e garantem o seu cumprimento por parte dos Estados10.  

Para André de Carvalho Ramos, os países mantem uma intepretação 

nacional, o que torna o regime jurídico dos direitos humanos deficiente e incoerente: 

universal no texto, nacional na aplicação e interpretação de suas normas nos casos 

concretos. Urge, portanto, que o estudo da proteção internacional dos direitos 

humanos trate, especificamente, dos processos internacionais de direitos humanos, 

para que seja possível averiguar a forma pela qual as organizações internacionais 

de direitos humanos, ao apurarem violações cometidas pelos Estados, aplicam as 

normas protetivas aos casos concretos, em uma interpretação internacionalista dos 

direitos11. 

O marco decisivo na construção do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos se deu com a edição da Carta de São Francisco, tratado internacional que 

originou a Organização das Nações Unidas em 1945. Em seu Preâmbulo, o 

documento exaltou o objetivo de toda sociedade internacional em reconhecer e 

proteger os direitos humanos no plano mundial. Considerada o primeiro tratado de 

alcance universal que reconhece a existência dos direitos fundamentais de todos os 

                                                      
10

 RAMOS, André de Carvalho Ramos. Processo internacional de direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p.33.  
11

 Idem, p.33. 
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indivíduos, a Carta de São Francisco ainda impõe o dever aos Estados de assegurar 

a dignidade e o valor do ser humano, seja nacional ou estrangeiro12.  

Nesse cenário, o processo de internacionalização dos direitos humanos teve 

seu auge a partir da adoção em 10 de dezembro de 1948 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, com a aprovação da Resolução 217-A (III) pela Assembleia 

Geral da ONU, a fim de explicitar quais seriam os direitos humanos previstos de 

forma genérica na Carta de São Francisco. Essa, ao consagrar entre os seus 

propósitos a internacionalização sem discriminações dos Direitos Humanos, teve, 

como vis directiva do pactum societatis, nela institucionalizada, a “ideia da obra a 

realizar” da construção de uma sociedade internacional não só de Estados 

igualmente soberanos, mas de indivíduos livres e iguais13.  

O legado das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial trouxe a 

necessidade de se proteger não somente pequenos grupos em situações de 

vulnerabilidade como minorias ou trabalhadores, mas o ser humano como tal.  

Conforme leciona Cançado Trindade: 

 
Subjacentes aos esforços e iniciativas desencadeados a partir da 
elaboração e adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
estavam as premissas básicas de que os direitos proclamados eram 
claramente concebidos como inerentes à pessoa humana, a todos os seres 
humanos (e, portanto, anteriores a toda e qualquer forma de organização 
política ou social), e de que a ação de proteção de tais direitos não se 
esgotava – não poderia se esgotar – na ação do Estado

14
. 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em uma busca pelos ideais 

defendidos na Revolução Francesa (1789), representou a manifestação histórica de 

que se criara, finalmente, o reconhecimento universal dos valores supremos da 

liberdade, igualdade e fraternidade entre os indivíduos, como disposto em seu artigo 

I15. A sua prática constitui o caminho seguro e necessário para atingir um 

aperfeiçoamento pessoal e uma convivência social mais harmônica e mais humana.  

                                                      
12

 RAMOS, André de Carvalho Ramos. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p.50.  
13

 LAFER, Celso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos – sua relevância para a afirmação da 
tolerância e do pluralismo. In A Declaração Universal dos Direitos Humanos – Sessenta anos. São 
Paulo: edUsp, 2008, p.27.  
14

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O legado da Declaração Universal de 1948 e o futuro da 
proteção internacional dos direitos humanos [1997]. In O Direito Internacional em um mundo em 
transformação. São Paulo: Renovar, 2002, p.630.   
15

 Artigo I: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.  
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 Em termos gerais, a Declaração constitui uma recomendação que a 

Assembleia Geral da ONU faz aos seus membros. Por tal motivo, o documento não 

teria força vinculante. Esse entendimento, porém, submete-se ao um intenso 

formalismo, pois, atualmente, é reconhecido que a vigência dos direitos humanos 

independe de sua declaração em constituições, leis e tratados internacionais, uma 

vez que se está diante de exigência de respeito à dignidade da pessoa humana, 

exercida contra todo e qualquer poder, positivado ou não.  

Nesse sentido, foram impulsionados diversos trabalhos de redação de novos 

tratados internacionais, que culminaram com a celebração, na década de 60, de dois 

Pactos Internacionais: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que estudaremos mais 

adiante.   

A Declaração Universal de 1948 constituiu, portanto, o ápice de um processo 

de mudança moral e ética, iniciado com a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução 

Francesa, que buscou o reconhecimento da dignidade todo indivíduo enquanto 

cidadão, a par de quaisquer diferenças em razão de sexo, cor, religião ou 

nacionalidade.  

 
E esse reconhecimento universal da igualdade humana só foi possível 
quando, ao término da mais desumanizadora guerra de toda História, 
percebeu-se que a ideia de superioridade de uma raça, de uma classe 
social, de uma cultura ou de uma religião, sobre todas as demais, põe em 
risco a própria sobrevivência humana

16
.  

 
 

Pelo ponto de visto histórico, convém assinalar que a Declaração Universal de 

1948 defendeu, através de uma concepção integral, todos os direitos humanos, 

ultrapassando as fronteiras ideológicas que se empunham na época. Colocou, dessa 

forma, no mesmo patamar todo o rol de direitos – políticos, civis, econômicos e 

culturais. Tal enfoque seria retomado, posteriormente, na I e II Conferência Mundial 

de Direitos Humanos em 1968 e 1993, respectivamente. Os direitos proclamados 

defendiam os de caráter pessoal, os referentes às relações do homem com grupos e 

o mundo exterior, as liberdades públicas e os direitos políticos, bem como os direitos 

econômicos, sociais e culturais.  

                                                      
16

 COMPARATO, Fábio Konder. op.cit., p.240. 
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Em relação ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, o seu maior objetivo foi incorporar os dispositivos da Declaração Universal 

sob a forma de preceitos juridicamente obrigatórios e vinculantes. Assumindo o 

caráter de um tratado internacional, o Pacto visou criar obrigações legais aos 

Estados-membros que pudessem ensejar responsabilização internacional no caso 

de descumprimento ou violação das normas e dos direitos ali enunciados, na 

sistemática da international accountability17.  

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais enuncia um 

vasto catálogo de direitos direcionados, sobretudo, aos Estados. Protege direitos 

como o direito ao trabalho, à justa remuneração, o direito a formação e associação 

em sindicatos, o direito a um nível de vida adequado, o direito a educação, a saúde, 

a previdência social, o direito a moradia e o direito a cultura da comunidade em que 

vive.  

Diferente do que estabelecem os direitos civis e políticos existentes no Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, direcionados aos indivíduos e 

assegurados de pronto pelos Estados, a aplicabilidade dos direitos econômicos, 

sociais e culturais apresenta-se mais progressiva. No caso, os Estados, ao 

ratificarem o tratado, não se comprometem a cumprir de imediato os deveres ali 

elencados, atribuindo efeitos de plano aos direitos enumerados. Obrigam-se, por sua 

vez, a tomar medidas que auxiliem na efetiva realização desses direitos.  

Nas palavras do Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais:  
 

Assim, enquanto a plena realização de relevantes direitos pode ser 
alcançada progressivamente, devem ser adotadas medidas nesse sentido, 
em um razoável curto período de tempo, após o Pacto entrar em vigor em 
relação a determinado Estado. Tais medidas devem ser deliberadas e 
concretamente alcançáveis, da forma mais clara possível, no sentido de 
conferir cumprimento às obrigações reconhecidas no Pacto

18
.  

 

A aplicação progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, também 

compreende a cláusula de proibição de retrocesso social ou omissão/inércia estatal, 

a qual impede os Estados de retrocederem, se omitirem ou ainda se manterem 

inertes em relação à implementação dos direitos citados. Isso significa que aos 

                                                      
17

 PIOVESAN, Flávia. op.cit., p.248.  
18

 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment, nº3, UN doc.E/1991/23: 
Thus while the full realization of the relevant rights may be achieved progressively, steps towards that 
goal must be taken within a reasonably short time after the Covenant's entry into force for the States 
concerned. Such steps should be deliberate, concrete and targeted as clearly as possible towards 
meeting the obligations recognized in the Covenant.  
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Estados é vedado o retrocesso ou a redução de políticas públicas que visam garantir 

tais direitos, cabendo-lhes comprovar que todos os esforços necessários têm sido 

implantados, de forma progressiva, no sentido de concretizar os direitos 

econômicos, sociais e culturais. 

Além disso, os Estados devem guiar-se pelos princípios democráticos da 

transparência e do respeito à participação popular na criação e aplicação de 

políticas públicas. Conforme leciona Amartya Sen: 

 
Liberdades políticas e direitos democráticos são componentes estruturais do 
desenvolvimento (...). A democracia requer participação política, diálogo e 
interação pública, conferindo o direito à voz aos grupos mais vulneráveis “

19
.  

 

O Comitê ainda destaca a necessidade de os Estados observarem o núcleo 

essencial mínimo referente aos direitos econômicos, sociais e culturais, que devem 

pautar-se no princípio da dignidade da pessoa humana. Em relação à 

implementação de tais direitos, o Comitê adota os seguintes critérios: acessibilidade, 

disponibilidade, adequação, qualidade e aceitabilidade cultural.  

Na Recomendação Geral nº 12, o Comitê enfatiza que os Estados têm o 

dever de respeitar, proteger e implantar os direitos econômicos, sociais e culturais.  

Isso quer dizer, que aos Estados é vedado violar tais direitos; devem evitar e impedir 

a sua violação por outros atores não estatais, bem como devem adotar medidas que 

concretizem a realização de tais direitos.  

Conforme ensina Comparato, foi com base na unidade essencial dos direitos 

humanos, através do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que se pôde falar, no plano internacional e 

nacional, de um direito ao desenvolvimento20.  Nas palavras de Jack Donnely, “ se 

os direitos humanos são os que civilizam a democracia, o Estado do Bem-Estar 

Social é o que civiliza os mercados”.21   

A própria Assembleia das Nações Unidas22 considerou o desenvolvimento 

como “um amplo processo de natureza econômica, social, cultural e política, que 

não poderia ser prejudicado pela existência de sérios obstáculos, constituídos, inter 

alia, pela denegação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, 

entendendo que todos os direitos e as liberdades fundamentais são indivisíveis e 
                                                      
19

 SEN, Amartya.  A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.  
20

 COMPARATO, Fábio Konder. op.cit., p.293 
21

 DONNELY, Jack. International human right. Boulder: Westview Press, 1998, p.160. 
22

 Resolução de 04 de dezembro de 1986 (A/RES/41/128).  
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interdependentes, devendo-se a fim de promover o desenvolvimento, dar igual 

atenção e considerar como urgente a implementação, promoção e proteção dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (grifo nosso)”. A Resolução 

dispõe ainda em seu artigo 2º, alínea 3:  

 

Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas apropriadas para o 
desenvolvimento nacional, com o objetivo de aumentar constantemente o 
bem estar de toda população e de todos os indivíduos, na base de sua 
participação ativa, livre e consciente no desenvolvimento, na justa 
distribuição dos benefícios dele resultantes

23
. 

 

 Devem ainda “criar condições nacionais e internacionais favoráveis a 

realização do direito ao desenvolvimento”. 

É de se concluir, conforme dispõe Cançado Trindade: 

 
Os direitos humanos se impõe e obrigam os Estados e, em igual medida, os 
organismos internacionais e as entidades ou grupos detentores dos poder 
econômico, particularmente aqueles cujas decisões repercutem no 
quotidiano da vida de milhões de humanos

24
.  

 

A violação aos direitos econômicos e sociais é resultado da falta de 

intervenção estatal, bem como da ausência de pressão internacional que apoie tal 

conduta. Trata-se, enfim, de uma questão relevante e prioritária que depende 

diretamente de uma ação governamental para a imposição de políticas públicas que 

supram as necessidades socioeconômicas. Como bem realça Cançado Trindade: 

 

Não há qualquer impossibilidade lógica ou jurídica para que assim se 
proceda. Há que garantir a justiciabilidade dos direitos econômicos e 
sociais, a começar pelo princípio da não-discriminação. Por que motivo em 
relação aos direitos políticos são condenadas práticas discriminatórias, as 
quais, em relação aos direitos econômicos e sociais, persistem e parecem 
ser toleradas como supostas realidades lamentáveis e inevitáveis? Há que 
se submeter à justiciabilidade decisões governamentais e de organismos 
financeiros internacionais que, à guisa de resolver “problemas econômicos”, 
condenam ao empobrecimento, ao desemprego e à fome, se não a médio 
ou longo prazo à miséria e à morte, milhares de seres humanos. Se é certo 
que a vigência de muitos direitos econômicos e sociais é de “realização 
progressiva”, também é certo que tal vigência requer medidas imediatas por 
parte dos Estados, certas obrigações mínimas em relação a um núcleo de 
direitos de subsistência (direitos à alimentação, à moradia, à saúde, à 
educação, somados ao direito ao trabalho), quando pouco para neutralizar 

                                                      
23

 Resolução de 04 de dezembro de 1986 (A/RES/41/128). 
24

 CANÇADO Trindade. Antônio Augusto. Memória da Conferência Mundial de Direitos Humanos 
(Viena, 1993). Revista Brasileira de Estudos Políticos, v.80, p.222, jan.1995. 
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os efeitos devastadores de políticas recessivas, particularmente sobre os 
segmentos mais carentes ou vulneráveis da população

25
. 

 

É mais do que reconhecido, no plano internacional, que os direitos 

econômicos, sociais e culturais são direitos legais. A obrigação de implementar tais 

direitos deve ser observada sob o plano de indivisibilidade dos direitos humanos, 

reafirmado, de forma categórica na Declaração de Viena de 1993 (ONU) e outras 

organizações internacionais de defesa dos direitos humanos.  

Os direitos econômicos, sociais e culturais envolvem a crença de que o bem 

estar individual e coletivo depende diretamente da atuação estatal e, 

consequentemente, da criação de políticas públicas que concretizem e implementem 

tais direitos. 

 

1.1.1  O conceito de Direitos Humanos 

 

Ao se analisar a vasta doutrina que permeia a matéria dos direitos humanos, 

percebe-se a grande dificuldade em se conceituar o tema.  

Para Antônio Peres Luño, a definição pode ser vista sob três prismas: 

tautológica, formal e teleológica. No primeiro caso, a conceituação não inova na 

caracterização de tais direitos26. Os direitos humanos correspondem, nesse caso, ao 

homem pelo fato de ser homem. Nas palavras de Bobbio, “direitos do homem são os 

que cabem ao homem enquanto homem”27.   

No caso da classificação formal, os direitos humanos são aqueles que 

pertencem ou devem pertencer a todos os indivíduos e a eles são inerentes, em 

virtude de seu regime indisponível e suis generis.   

No último caso, os direitos humanos são compreendidos através de uma 

finalidade ou objetivo a ser alcançado, como por exemplo, a definição de que tais 

direitos são fundamentais para o desenvolvimento digno da pessoa humana.  

Por fim Luño define os direitos humanos como o: 

 

                                                      
25

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direitos econômicos e sociais. In CANÇADO TRINDADE, 
Antônio Augusto (Ed). A incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos 
no direito brasileiro. San José da Costa Rica/Brasília: Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 
p.710-711.  
26

 LUÑO, Antônio Peres. Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución. 5. Ed. Madrid: 
Tecnos, 1995, p.46 
27

 BOBBIO, Norberto. op.cit, p.17. 
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Conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 
concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as 
quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos 
em nível nacional e internacional. 

28
.  

 

A problemática na conceituação ou na definição absoluta do assunto ora 

tratado tangencia, sobretudo, a constante mudança que os direitos do homem 

sofreram (e sofrem) ao longo da história dos últimos séculos. Conforme ensina 

Bobbio direitos que foram declarados absolutos no final do século XVIII, foram 

submetidos a extremas limitações nas declarações contemporâneas; direitos que as 

declarações do século XVIII nem sequer mencionavam como os direitos sociais, são 

agora proclamados grande ostentação nas recentes declarações29. Nas palavras do 

mesmo autor, “os direitos humanos não nascem todos de uma vez. Nascem quando 

devem ou podem nascer”.30  

Em tal contexto, não é possível atribuir um conceito absoluto a direitos 

relativos historicamente. Busca-se dessa forma, uma definição concisa e coerente 

ao momento atual. Na conceituação de Carvalho Ramos31, “os direitos humanos são 

um conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar uma vida do ser 

humano baseada na liberdade, igualdade e na dignidade”. Dignidade, essa, definida 

por Ingo Sarlet: 

 
A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que faz merecedor 
de respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos

32
.  

 

Os direitos humanos são direitos inalienáveis do homem. São inerentes aos 

seres humanos e a eles se destinam exclusivamente. Visam assegurar a proteção 

nacional e internacional dos indivíduos em todo seu aspecto físico psíquico, contra 

qualquer ato violador praticado por outra pessoa ou pelo Estado. Nesse caso, 

limitam a atuação estatal na tentativa de resguardar o bem estar social, através das 

garantias de liberdade, igualdade, fraternidade e da proibição de qualquer espécie 
                                                      
28

 LUÑO, Antônio Peres. Ibidem. p.48. 
29

 BOBBIO, Norberto. op.cit, p.18 
30

 BOBBIO, Norberto. op.cit. p.6 
31

 RAMOS, André de Carvalho. op.cit. p.30.  
32

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Ed. 
Livraria dos Advogados, 2001, p.60.  
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de discriminação. O reconhecimento oficial dos direitos humanos pelo Estado 

fornece muito mais segurança as relações sociais, conferindo ainda, em menor 

prazo, certo censo ético a sociedade33.  

De toda sorte, os direitos humanos têm o condão de resguardar a dignidade e 

condições de vida minimamente adequadas do indivíduo, bem como proibir 

excessos que porventura sejam cometidos por parte do Estado ou de terceiros. 

Conforme ensina Carlos Roberto Husek: 

 
A ideia é a de que o ser humano tem direitos inerentes à sua qualidade de 
ser com vida, independentemente das leis do Estado ou mesmo 
contrariando-as, porque a base de todo o direito é sem dúvida a vida. Não 
há interesse maior, não há direito maior, não há objetivo maior sobre o 
planeta do que a conservação da vida em toda a sua plenitude, com 
evolução segura e certeza de desenvolvimento de toda a potencialidade.

34
  

 

Trata-se, na verdade, de um conjunto interdependente e inseparável de 

direitos coletivos e individuais, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, que 

têm por finalidade realizar em sua magnitude o significado da dignidade da pessoa 

humana. De acordo com Celso D. Albuquerque Mello: 

 
Direitos do Homem são aqueles que estão consagrados nos textos 
internacionais e legais, não impedindo que novos direitos sejam 
consagrados no futuro.  Consideramos que os já existentes não podem ser 
retirados, vez que são necessários para que o homem realize plenamente a 
sua personalidade no momento histórico atual. Se alguns vêm da própria 
natureza humana que construímos, outros advêm do desenvolvimento da 
vida social. Na verdade, no homem nunca existiu isoladamente

35
. 

 

 Para Kant, as pessoas devem existir como um fim em si mesmo e jamais 

como um propósito para o alcance de uma finalidade qualquer36. Possuem um valor 

intrínseco absoluto, são insubstituíveis e únicos, não devendo ser tomados 

meramente como meios. 

 A prevalência do ser humano teve seu auge no pós-Segunda Guerra, com o 

fim das atrocidades cometidas pelo nazismo sob o véu protetivo do Estado. É nesse 

contexto, que se verifica a luta pela reconstrução dos direitos humanos como base e 

referencial ético a guiar a ordem internacional contemporânea.  

                                                      
33
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 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. São Paulo: LTr, 12ed, 2014, p.40. 
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 Nesse sentido ainda, fortalece-se a ideia de que os direitos humanos não 

podem ser reduzidos ao monopólio estatal, uma vez que se trata de tema de 

legítimo interesse internacional. A partir desse momento, vemos a relativização do 

conceito absoluto da soberania do Estado, uma vez que intervenções no plano 

internacional são admitidas em caso de violação de direitos humanos. Além disso, 

temos o aperfeiçoamento da visão do ser humano como sujeito de direitos na seara 

internacional.   

 Conforme propõe Antônio Márcio Guimarães, “o direito do homem vem em 

primeiríssimo lugar, antes do Estado e antes mesmo da própria Constituição, já que 

ambos servem apenas para organizar a vida do próprio homem”37.   

 Trata-se de conquistas alcançadas pela comunidade internacional, e como 

tais, não podem sofrer restrições ou retrocessos por parte da ingerência estatal, vez 

que já são direitos intrínsecos aos homens, tornando real e concreto o conceito de 

dignidade da pessoa humana. 

 Obrigam os Estados, nos planos interno e externo, através da normatização 

encontrada em diversos tratados internacionais e constituições, que buscam 

proteger os interesses mais fundamentais dos indivíduos. Trata-se de um 

“sobredireito, que está aquém e além de toda e qualquer consideração de ordem 

política, econômica e/ou de qualquer outra ordem”.38  

  Os direitos humanos, portanto, tem o condão de assegurar uma vida digna, 

na qual o ser humano possua condições adequadas de existência, através da 

participação democrática e ativa em sua comunidade.  

 

1.1.2  A classificação dos Direitos Humanos 

 

Verifica-se que os direitos humanos se firmaram a partir de três momentos 

distintos, no decorrer de três séculos: os direitos civis, que podem ser expressos 

pela igualdade perante a lei e pelos direitos do homem, no século XVIII; os direitos 

políticos ganharam amplitude no século XIX, em decorrência da ampliação do direito 

de voto no sentido do sufrágio universal; os direitos sociais, no século XX, pela 

criação do Welfare State39.  

                                                      
37

 GUIMARÃES, Antônio Márcio da Cunha. Tratados internacionais. São Paulo: Aduaneiras, 2010, 
p.129. 
38

 HUSEK, Carlos Roberto. op.cit, p.40. 
39

 GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2013, p.56.  
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Os direitos humanos, pela clássica doutrina de Karel Vasak podem ser 

classificados conforme sua dimensão. Convém lembrar que tal classificação baseou-

se nos ideais propugnados pela Revolução Francesa de 1789: liberdade, igualdade 

e fraternidade. 

Grande parte da doutrina40 aborda o tema dos direitos humanos a partir das 

dimensões ou gerações, o que se torna interessante para demonstrar como foi o 

desenvolvimento de tais direitos e a necessidade de serem observados para a 

concretização e reconhecimento da dignidade humana.  

Os direitos humanos da chamada primeira dimensão seriam aqueles 

relacionados à liberdade, compreendendo os direitos civis, políticos e as liberdades 

clássicas. Como limitam a atuação do Estado, são chamados de direitos negativos. 

Abarcam os direitos a vida, liberdade, segurança, não discriminação, propriedade 

privada, privacidade, devido processo legal, liberdades de culto, crença, opinião, 

expressão, associação, locomoção, participação politica, entre outros. Incluem, na 

maioria das vezes, os direitos de titularidade individual, embora possam ser 

exercidos conjuntamente pelos indivíduos. Em suma, se fundam numa separação 

entre Estado e sociedade que permeia o contratualismo dos séculos XVIII e XIX.  

Podem ser divididos em direitos civis e políticos. Os primeiros são aqueles 

que, mediante garantias mínimas de integridade física e moral, bem como de 

correção procedimental nas relações judicantes entre os indivíduos e o Estado, 

asseguram uma esfera de autonomia individual de modo a possibilitar o 

desenvolvimento da personalidade de cada um. Os direitos políticos fundados, 

sobretudo, no direito de votar e se eleger, compreendem outras prerrogativas, tais 

com o direito de postular um emprego público, de ser jurado ou testemunha, de 

prestar serviço militar e até de ser contribuinte41.  

Os direitos de segunda dimensão seriam os direitos de igualdade, 

compreendendo os direitos econômicos, sociais e culturais, resultado da superação 

do individualismo possessivo decorrente das transformações econômicas e sociais 

ocorridas no final do século XIX e início do século XX, em especial, pela crise das 

                                                      
40

 Nesse sentido, vide BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004; 
SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004; SARLET, Ingo. 
A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. MARSHALL, T. H. 
Classe social, status e cidadania. Rio de Janeiro: Zahar, 1967; BONAVIDES, Paulo. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997; GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 
41

 GUERRA, Sidney. op.cit., p.61.  
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relações sociais decorrentes dos modos liberais de produção acelerada pelas novas 

formas trazidas pela Revolução Industrial.42 Acerca da gênese dos direitos 

fundamentais sociais, ressaltam Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho 

e Paulo Gustavo Gonet Branco:  

 
O descaso para com os problemas sociais, que veio a caracterizar o État 
Gendarme, associado às pressões decorrentes da industrialização em 
marcha, o impacto do crescimento demográfico e o agravamento das 
disparidades no interior da sociedade, tudo isso gerou novas reivindicações, 
impondo ao Estado um papel ativo na realização da justiça social. O ideal 
absenteísta do Estado Liberal não respondia, satisfatoriamente, às 
exigências do momento. Uma nova compreensão do relacionamento 
Estado/sociedade levou os Poderes Públicos a assumir o dever de operar 
para que a sociedade lograsse superar as suas angústias estruturais (...). 
Os direitos de segunda geração são chamados de direitos sociais, não 
porque sejam direitos de coletividades, mas por se ligarem a reivindicações 
de justiça social – na maior parte dos casos, esses direitos têm por titulares 
indivíduos singularizados

43
.  

 

Diferentemente dos direitos de primeira geração, aqui se exige a atuação 

estatal, e por isso, são conhecidos como direitos positivos. Incluem os direitos a 

previdência, ao trabalho, a segurança social, a proteção contra o desemprego, ao 

lazer, a um padrão de vida que assegure bem estar e saúde ao individuo e sua 

família, a educação, a propriedade intelectual, a sindicalização, entre outros. Como 

pode se depreender, são direitos que dependem diretamente de uma prestação do 

Estado para sua efetiva realização.  

Os direitos de terceira dimensão compreendem os direitos difusos e coletivos 

ligados ao principio revolucionário da fraternidade. Chamados de direitos dos povos, 

direitos de fraternidade ou de solidariedade buscam, inicialmente, a proteção 

coletiva, baseada nas necessidades da sociedade no processo de modernização e 

urbanização das comunidades. Surgem a partir de uma reação das nações em 

desenvolvimento contra aquelas desenvolvidas, assim como pelas situações de 

injustiça e opressão no próprio ambiente interno desses países revelados mais 

                                                      
42

 Nesse sentido, SARLET, Ingo. op. cit., p.55. “O impacto da industrialização e os graves problemas 
sociais e econômicos que acompanharam as doutrinas socialistas e a constatação de que a 
consagração formal de liberdade e igualdade não gerava a garantia do seu efetivo gozo acabaram, já 
no decorrer do século XIX, gerando amplos movimentos reivindicatórios e o reconhecimento 
progressivo de direitos, atribuindo ao Estado comportamento ativo na realização da justiça social. (...) 
caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais como 
assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., revelando uma transição das liberdades formais 
abstratas para as liberdade materiais concretas”.  
43

 Mendes, Gilmar Ferreira. Coelho, Inocêncio Mártires. Branco, Paulo Gustavo Gonet. A eficácia dos 
direitos fundamentais: uma teoria geral do direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.185.  
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severamente a partir dos processos de descolonização no pós Segunda Guerra. 

Aqui encontramos o direito a um meio ambiente equilibrado, a uma qualidade de 

vida saudável, ao desenvolvimento econômico-social, a paz, a autodeterminação 

dos povos e ao progresso. Conforme Paulo Bonavides: 

 
(...) tendem a cristalizar neste fim de século enquanto direitos que não se 
destinam especificamente a proteção dos interesses de um individuo, de um 
grupo ou de um determinado Estado. Tem primeiro por destinatário o 
gênero humano mesmo (...) 

44
.  

 
 

Fala-se ainda em direitos de quarta e quinta geração. Os primeiros são 

aqueles ligados ao direito à democracia, ao pluralismo e à informação. A democracia 

positivada enquanto direito de quarta geração há de ser direta, materialmente 

possível, graças aos avanços da tecnologia de informação, e sustentável graças à 

informação correta e às aberturas pluralistas do sistema45. A sociedade civil 

depende do correto e verdadeiro conhecimento dos problemas que a rodeia para 

que sua participação seja efetiva e eficaz. Os direitos de quinta geração, conforme 

propõe Sampaio, tratam do cuidado e amor por todas as formas de vida, 

reconhecendo que a segurança humana não pode ser plenamente realizada se não 

começarmos a ver o indivíduo como parte do cosmo e carente de sentimentos de 

amor e cuidado, todas definidas como prévias condições de “segurança 

ontológica”46.  Relacionam-se com a identidade individual, com o patrimônio genético 

e a proteção da pesquisa e do desenvolvimento das técnicas de clonagem.  

Consequências da inovação tecnológica e da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Genoma Humano feita pela United Nations Educacional, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO).  

 Pode-se notar que a prevalência e a defesa dos direitos humanos tem intensa 

relação com o momento histórico vivido pela sociedade, seja para proteção de 

direitos que garantam a integridade física e psíquica do ser humano, seja para 

garantir-lhes direitos voltados ao processo democrático de seus países ou o direito a 

um meio ambiente saudável e equilibrado, em uma relação simbiótica – obrigatória e 

ao mesmo tempo – interdependente.    
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ed. São Paulo: Malheiros, 1997.  
45

 GUERRA, Sidney. op. cit.; p.63.  
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 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.302.  
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1.2  AS NORMAS JUS COGENS 
 

1.2.1 A evolução das normas jus cogens 

 

O jus cogens tem a sua origem no Direito Natural ou Jusnaturalismo, 

relacionado a preceitos e ajustes morais e sociológicos, que obrigam toda a 

sociedade internacional.  

No Direito Internacional, a norma cogente ou jus cogens contém valores 

considerados primordiais para a sociedade internacional, e por tal razão detém 

superioridade normativa em relação às outras normas de Direito Internacional. Para 

Hugo Grotius, alguns princípios eram considerados jus naturale necessarium, aos 

quais os Estados deveriam se submeter, sob pena de cometimento de alguma 

infração ou ilegalidade47. Isso quer dizer que a norma imperativa do jus cogens, 

além de obrigatória, não pode sofrer alteração por parte de qualquer Estado.  

O mérito principal do jus cogens é o de objetivar conjugar um mínimo 

axiológico a toda relação internacional e, dessa forma, garantir a manutenção da 

própria comunidade e da ordem pública internacionais.  

De acordo com Virally, o jus cogens deve ser observado através de três 

pontos de vistas: a) obrigações dos Estados em relação aos indivíduos; b) limitação 

da soberania em relação a grupos humanos (autodeterminação); c) obrigações do 

Estado em relação à sociedade internacional (não uso da força) 48. 

Apesar da crescente força e reconhecimento do jus cogens nos discursos 

internacionais da atualidade, muito se discute acerca do conceito das normas 

imperativas, que seriam carregadas de uma abstratividade inerente, o que poderia 

conduzir a riscos na sua utilização como objeto de manipulação por parte dos 

Estados. 

As normas cogentes de direito internacional geral não são passíveis de 

derrogação49. A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 tratou de 

trazer a tona e explicar o conceito do jus cogens em seus artigos 53,64 e 71, que 

serão estudados em momento oportuno.  
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 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G.E; CASELLA, Paulo Borba. Manual de direito 
internacional público. São Paulo: Saraiva, 2011, p.31 
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 VIRALLY, Michel.  Le Droit international au service de la paix, de la justice et du développement. 
Paris 1991. 
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 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G.E; CASELLA, Paulo Borba.op.cit., p.31. 
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A Convenção, entretanto, foi omissa quanto a determinação do rol de normas 

pertencentes ao quadro do jus cogens. Isso para evitar que possíveis omissões 

pudessem gerar dúvidas e acabassem por atrasar a aprovação do texto final. 

Seguem suas razões: 

 
Em primeiro lugar, a menção a alguns casos de conflito entre acordos 
comerciais e normas do jus cogens pode levar a mal-entendidos quanto à 
posição a respeito de outros casos não mencionados no artigo. Em segundo 
lugar, se a Comissão para tentar elaborar, até mesmo de uma forma 
seletiva, uma lista de regras do direito internacional que devem ser 
considerados como tendo o caráter de jus cogens, pode encontrar-se 
envolvida em um estudo prolongado de questões que estão fora do âmbito 
dos atuais artigos. (tradução livre).

50
  

 

 A origem, portanto, do rol das normas imperativas é determinado, sobretudo, 

pelo costume internacional.  

A urgência no reconhecimento do jus cogens traduz a necessidade de uma 

hierarquização ou verticalização, ainda que mínima, do ordenamento jurídico 

internacional.  Conforme explica Cançado Trindade, o direito internacional 

contemporâneo ocupa-se de outros problemas, além das relações interestatais de 

soberania, território, entre outros. Abrange questões relacionadas à 

autodeterminação dos povos, proteção e afirmação dos direitos humanos, proteção 

do meio ambiente, desenvolvimento econômico, etc; que não mais se encontram ao 

livre arbítrio dos Estados51.  

Sobre a definição de normas imperativas, Finkelstein ensina que:  

 
Há princípios que são fundamentais do direito que se identificam com os 
próprios fundamentos do sistema jurídico, revelando valores e os fins 
últimos da ordem jurídica internacional, orientando-a, protegendo-a contra 
as incongruências da prática dos Estados, e que satisfazem as 
necessidades da comunidade internacional.

52
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 ILC Yearbook, Vol.II, 1966, p.248. Tradução livre do texto original: First, the mention of same cases 
of treaties void for conflict with a rule of jus cogens might lead to misunderstanding as to the position 
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having the character of jus cogens, it might find itself engaged in a prolonged study of matters which 
fall outside the scope of the present articles.   
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 TRINDADE, Augusto Cançado. International law of humankind: Toward a new Jus Gentium (I), 
p.26-7. 
52

 FINKELSTEIN, Cláudio. Jus cogens como paradigm do metaconstitucionalismo de direito 
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  Isso significa, que tais princípios revelam uma ideia objetiva de justiça, tendo 

em vista o seu alcance universal e, consequentemente, a vinculação de todos os 

Estados, “assegurando a unidade do Direito como ideia de justiça”53.   

Para Cançado Trindade, a partir do reconhecimento dos princípios 

fundamentais que formam o substrato da ordem jurídica em si, é que podemos falar 

em normas imperativas ou jus cogens54. Para o autor, tais princípios considerados 

necessários (jus necessarium) não se submetem a vontade dos Estados, uma vez 

que a ela são anteriores. Além disso, revelam uma ideia de justiça objetiva, própria 

do Direito Natural, e intrínseca a própria ordem jurídica internacional. Para o autor 

“trata-se de um Direito, mais do que voluntário, necessário. É da consciência jurídica 

universal que germinou o jus cogens, que por sua vez, veio dar um conteúdo ético 

ao Direito Internacional contemporâneo”.55  

Conforme ensina Guimarães, há uma corrente de internacionalistas que 

defendem a prevalência total da norma internacional sobre o direito interno dos 

Estados, mesmo em relação as suas próprias Constituições, independentemente da 

matéria tratada. Nas palavras do autor: 

 
É o jus cogens do direito internacional, no qual um universo de princípios 
apresenta uma força especial obrigatória a todos os seus destinatários – 
sujeitos do direito internacional, Estados, Organizações Internacionais e o 
próprio Homem. E os direitos do homem, que tem força erga omnes, estão 
inseridos neste conjunto de regras de direito internacional conhecida como 
jus cogens.

56
  

 

A Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas já 

considerou diversas vezes que violações de direitos humanos de primeira geração 

atingem diretamente regras cogentes da sociedade internacional57, em uma clara 

demonstração de desrespeito a valores essenciais já aceitos e reconhecidos pelos 
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 Por exemplo, no projeto de 1996 da Comissão de Direito Internacional (não adotado) sobre a 
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Estados. A prática da ONU, ao condenar a violação aos direitos humanos por parte 

de um Estado, revela que se trata de uma questão de ordem pública internacional, 

isso significa dizer, de uma questão referente à norma imperativa internacional58.  

Carvalho Ramos, sobre o assunto, conclui que: 

 
Os direitos humanos constituem o núcleo essencial de normas que 
compõem o ordenamento jurídico internacional contemporâneo e, então, a 
norma de direitos humanos é norma hierarquicamente superior no 
ordenamento, quer seja pelo critério material (conteúdo) ou pelo critério 
formal (norma de jus cogens)” 

59
.  

 

  Isso demonstra que a qualidade das normas imperativas está além da teoria. 

Diversos tratados, atos unilaterais dos Estados ou de organizações internacionais 

podem e devem ser avaliados a luz do jus cogens.   

  O jus cogens é uma norma peremptória geral que tem o condão de obrigar os 

Estados e organizações internacionais, devido à relevância da matéria de que trata. 

Cláudio Finkelstein define a norma cogente: 

 
É um corpo de princípios imperativos de Direito Internacional que são 
universais e não derrogáveis. Com efeito, o jus cogens representa as 
normas fundamentais do Direito Internacional que se aplicam a todos os 
Estados, independentemente de vontade ou consentimento. É o ramo 
superior do Direito, porque ele substitui todos os outros tipos de direito, e se 
um tratado foi redigido em violação ao jus cogens, é automaticamente nulo 
e sem efeito

60
.  

 

  Apesar do grande e crescente reconhecimento dos valores essenciais para o 

bem estar social e de normas imperativas que não podem sofrer derrogação 

unilateral por parte do Estado, ainda há muito que se fazer e discutir acerca da 

implementação e concretização do jus cogens. 

  Os Estados, por diversas vezes, se comprometem e ratificam tratados e/ou 

convenções que tratam dos direitos fundamentais da sociedade, porém, por razões 

particulares (políticas, econômicas, sociais, etc) não atuam de acordo com o 

esperado61.  Ainda que as Convenções de Viena sobre Direito dos Tratados (de 

1969 e 1986) tenham consagrado a função do jus cogens na seara dos próprios 
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tratados, é imprescindível que se reconheça a força vinculante e obrigatória das 

normas imperativas além das violações existentes nos acordos, estendendo-as a 

toda e qualquer atuação dos Estados. Trindade, mais uma vez, nos ensina que “a 

responsabilidade internacional objetiva dos Estados corresponde necessariamente a 

noção de ilegalidade objetiva (um dos elementos subjacentes ao conceito de jus 

cogens)”62.  

  O desenvolvimento do Direito Internacional e, principalmente, o 

reconhecimento dos direitos humanos como normas essenciais de proteção da 

sociedade, trouxeram consigo a relativização do conceito de soberania. Os Estados, 

antes acostumados ao processo legislativo como produto de sua vontade exclusiva, 

passaram a se submeter e se vincular às regras internacionais criadas e ratificadas 

por outros atores do mundo globalizado.  

  A efetiva aplicação do jus cogens, contudo, depende ainda de fontes formais 

do direito internacional, os quais reconhecem a sua força vinculante através da 

ratificação dos Estados. De acordo com o artigo 38 da Corte Internacional de 

Justiça, as fontes formais do Direito Internacional são: as convenções internacionais, 

o costume internacional, os princípios gerais do direito, as decisões judiciais e a 

doutrina de renomados estudiosos e operadores do direito ao redor do globo. 

  A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados no citado artigo 53 dispõe:  

 
Artigo 53. Tratados incompatíveis com uma norma imperativa de Direito 
Internacional (jus cogens). É nulo todo o tratado que, no momento da sua 
conclusão, seja incompatível com uma norma imperativa de Direito 
Internacional geral. Para os efeitos da presente Convenção, uma norma 
imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida 
pela comunidade internacional dos Estados no seu todo como norma cuja 
derrogação não é permitida e que só pode ser modificada por uma nova 
norma de Direito Internacional geral com a mesma natureza.  

 

  Seguido pelo artigo 64: 
 

Artigo 64. Superveniência de uma norma imperativa de Direito Internacional 
geral (jus cogens). Se sobrevier uma norma imperativa de Direito 
Internacional, geral, qualquer tratado existente que seja incompatível com 
essa norma torna-se nulo e cessa sua vigência.  
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Os artigos supramencionados cuidam dos casos de nulidade absoluta de 

normas incompatíveis com normas imperativas, gerando efeitos ex nunc. Os casos 

de nulidade relativa de normas incompatíveis, com efeito ex tunc, surgem nas 

hipóteses de erro, dolo, corrupção e violação à dispositivos que tratam sobre a 

competência para conclusão de acordos e tratados63.  

O artigo 71 cuida das consequências da nulidade, absoluta ou relativa, que vá 

de encontro com qualquer norma jus cogens:  

 
1. No caso de um tratado nulo em virtude do artigo 53, as partes são 
obrigadas a:  
a) eliminar, na medida do possível, as consequências de qualquer ato 
praticado com base em uma disposição que esteja em conflito com a norma 
imperativa de Direito Internacional geral; e  
b) adaptar suas relações mútuas à norma imperativa do Direito 
Internacional geral.  
2.  Quando um tratado se tornar nulo e for extinto, nos termos do artigo 64, 
a extinção do tratado: 
a) libera as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir o tratado;  
b) não prejudica qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes, 
criados pela execução do tratado, antes de sua extinção; entretanto, esses 
direitos, obrigações ou situações só podem ser mantidos, posteriormente, 
na medida em que sua manutenção não entre em conflito com a nova 
norma imperativa de Direito Internacional geral.  

 
 

  Conforme se depreende da leitura dos artigos, o jus cogens pode surgir de 

um costume internacional ou de um tratado. Nesse caso, um tratado que de normas 

peremptórias poderia ser derrogado por outra norma imperativa ratificada pelos 

Estados e pela sociedade internacional. Todavia, pela própria natureza das normas 

jus cogens tais princípios acabam sendo inderrogáveis, uma vez que um dos 

objetivos das normas protetivas de direitos humanos é abarcar o maior número de 

direitos possíveis.  

 Os tratados considerados ilegais por confrontarem com normas imperativas 

são anulados independente da vontade dos Estados. 

 Conforme proposto por Accioly, Nascimento e Silva e Casella, 

                                                      
63

 O erro só pode ser invocado no caso de se referir a um fato que o Estado supunha existir no 
momento em que o tratado foi concluído e que constitua uma base essencial de seu consentimento 
em obrigar-se por um tratado, sendo sempre de fato, nunca de direito. O Estado pode invocar o dolo 
se foi levado a concluir um tratado pela conduta fraudulenta de outro Estado. Dolo é essencialmente 
consciência e vontade de produzir um resultado danoso. A mera conduta astuciosa também não 
integra o dolo propriamente dito. A manifestação do consentimento estatal obtida por meio de 
corrupção de seu representante, pela ação de outro Estado, é outra hipótese de nulidade relativa. Um 
Estado pode invocar, finalmente, nulidade relativa, em caso de violação de uma disposição de seu 
Direito interno, se ela for manifesta e se disser respeito a uma regra interna de importância 
fundamental, como por exemplo, a Constituição Federal. RAMOS, André de Carvalho. op.cit. p.143.  
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A construção de equilíbrio entre forças e princípios, nunca fácil, faz-se 
premente: inaugura-se o terceiro milênio com ingredientes explosivos, em 
combinação monumental, ao congregar conflito de civilizações e 
reducrescimento do avanço sobre as instituições e as normas 
internacionais, assim como sobre as liberdades civis.  

 

Nesse sentido, a construção de espaços regionais de integração e espaços 

de cooperação e coordenação multilateral mostra-se cada vez mais necessária, em 

um cenário onde os sujeitos de direito internacional encontram-se cada vez mais 

focados somente em seus assuntos nacionais e conscientes de suas alegadas 

prerrogativas, soberanas e independentes, como forma de alcance do sucesso em 

seus objetivos econômicos.  

 

1.2.2 Os Direitos Humanos e as normas jus cogens 

 

 Com dito anteriormente, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados se 

absteve de listar, taxativamente, aqueles direitos que se encaixariam no perfil de 

normas imperativas. Tal razão se deve, principalmente, ao fato de que algumas 

normas e/ou situações pudessem ficar de fora de tal regramento, gerando 

dificuldade no reconhecimento de direitos jus cogens não abarcados pelo 

documento.  

 Preferiu, por sua vez, listar algumas hipóteses em que ocorre notável violação 

as normas imperativas, tais como a discriminação racial ou o ataque a princípios de 

liberdade e a autodeterminação dos povos, em uma clara demonstração de que 

regras humanitárias extraídas dos Direitos Humanos fazem parte do rol de normas 

jus cogens.  

 Os tribunais internacionais caminham no sentido de um maior reconhecimento 

da qualidade do jus cogens de determinados direitos fundamentais. A exemplo, 

podemos citar o Parecer Consultivo nº18 da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em que houve a consagração do caráter cogente de normas acerca da 

condição jurídica e direitos dos migrantes não documentados de 2003:   

 
Dessa forma, esta Corte considera que o princípio da igualdade perante a 
lei, igual proteção perante a lei e não-discriminação fazem parte do jus 
cogens, isso porque toda a estrutura legal da ordem pública nacional e 
internacional repousa sobre ele e é o princípio fundamental que permeia 
tudo. Hoje em dia, nenhum ato legal que está em conflito com esse princípio 
fundamental é aceitável, e tratamento discriminatório de qualquer pessoa, 
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em relação à opção sexual, raça, cor, idioma, religião ou crença, opinião 
política ou de outra natureza, nacionalidade, idade, situação econômica, 
propriedade, estado civil, nascimento ou qualquer outro status é inaceitável. 
Este princípio (igualdade e não-discriminação) faz parte do direito 
internacional geral. Na presente fase do desenvolvimento do direito 
internacional, o princípio fundamental da igualdade e não discriminação 
adentrou no reino do jus cogens (...) O descumprimento de tais obrigações 
enseja a responsabilidade do Estado, e isso é agravado na medida em que 
o não cumprimento viola normas imperativas do direito internacional dos 
direitos humanos.

64
  

 

 A Corte Internacional de Justiça, na intepretação das normas de direitos 

humanos contidas na Convenção de Prevenção e Repressão ao Crime de 

Genocídio, também reconheceu a existência de normas internacionais que não 

atendiam a interesse particular de um Estado, mas a um interesse comum de toda a 

humanidade:  

 
Em tal convenção os Estados participantes não qualquer interesse próprio, 
mas apenas, todos e cada um, um interesse comum, ou seja, o 
cumprimento desses objetivos elevados, que são a razão de ser da 
Convenção. Consequentemente, em uma convenção desse tipo, não se 
pode falar de vantagens ou desvantagens individuais para os Estados, ou 
da manutenção de um equilíbrio contratual perfeito entre direitos e 
deveres.

65
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 Parecer Consultivo nº 18 da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 17 de setembro de 2003 
requisitado pelos Estados Unidos do México. Advisory Opinion OC-18/03. Disponível em 
<http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/advisory-opinions>. Tradução livre do texto original: 
Accordingly, this Court considers that the principle of equality before the law, equal protection before 
the law and non-discrimination belongs to jus cogens, because the whole legal structure of national 
and international public order rests on it and it is a fundamental principle that permeates all. 
Nowadays, no legal act that is in conflict with this fundamental principle is acceptable, and 
discriminatory treatment of any person, owing to gender, race, color, language, religion or belief, 
political or other opinion, national, ethnic or social origin, nationality, age, economic situation, property, 
civil status, birth or any other status is unacceptable.  This principle (equality and non-discrimination) 
forms part of general international law.  At the existing stage of the development of international law, 
the fundamental principle of equality and non-discrimination has entered the realm of jus cogens (...). 
(...)Non-compliance with these obligations gives rise to the international responsibility of the State, and 
this is exacerbated insofar as non-compliance violates peremptory norms of international human rights 
law.  
65

 Parecer Consultivo de 28 de maio de 1951 da Corte Internacional de Justiça, Reservations to the 
convention on the prevention and punishment of the crime of genocide. ICJ Report, parágrafo 23, 
p.15. Tradução livre do texto original: In such a convention the contracting States do not have any 
interest of their own, the merely have, one and all, a common interest, namely, the accomplishment of 
those high purposes which are the raison d’être of the convention. Consequently, in a convention of 
this type one cannot speak of individuals advantages or disadvantages to States, or the maintenance 
of a perfect contractual balance between rights and duties. 
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O Tribunal Internacional Penal da ex-Iugoslávia também reconheceu a 

qualidade jus cogens às normas de direitos humanos relativas à proibição de 

tortura66.  

 Tal fato elucida uma constante busca, por parte dos tribunais internacionais, 

no reconhecimento da qualidade de jus cogens de diversos direitos humanos, o que 

pode evidenciar, futuramente, que a característica de norma cogente ou imperativa 

será aplicada, sem exceção, a todos os direitos fundamentais. 

 Verdross foi um dos primeiros doutrinadores a defender a existência de 

normas imperativas, alegando que há normas que não podem ser derrogadas pela 

exclusiva vontade estatal, exatamente por carregarem em seu bojo valores 

essenciais para a sociedade internacional67. Esses valores têm o ímpeto de 

assegurar e proteger os interesses da comunidade dos países de forma universal, 

transformando a sobrevivência da sociedade internacional no fundamento do novo 

conceito de norma imperativa.  

 A partir desse entendimento, assevera-se que a validade das normas jus 

cogens é permanente e absoluta. Assim, regramentos acerca de Direitos Humanos 

não podem sofrer derrogação, vez que são imprescindíveis à sobrevivência da 

sociedade internacional.  

 Tais normas podem sofrer alterações através de nova regra de Direito 

Internacional geral da mesma natureza que anule o tratado ou acordo que apresente 

conflito com norma imperativa. Como já dito, o manto protetivo do jus cogens sobre 

os direitos humanos revela a soberania da dignidade da pessoa humana sobre a 

soberania estatal. Conforme assevera Cançado Trindade: 

A consolidação das obrigações erga omnes de proteção em meio à 
incidência das normas de jus cogens é imprescindível aos avanços na luta 
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 Julgamento de 10 de dezembro de 1998 do Tribunal Penal Internacional. Caso nº IT-95-17/I-T. 
Note-se que a proibição da tortura prevista nos tratados de direitos humanos consagra um direito 
absoluto, que nunca pode ser derrogado, nem mesmo em situações de emergência (...) Está ligado 
ao fato, discutido a seguir, que a proibição de tortura é uma norma peremptória ou de jus cogens. 
Devido à importância do valor que ela protege, este princípio está envolvido em uma norma 
peremptória ou de jus cogens, ou seja, em uma norma que goza de uma posição mais elevada na 
hierarquia internacional que a lei, tratados e até mesmo que as normas consuetudinárias comuns. A 
consequência mais visível deste posto mais alto que ocupa, é que o princípio em tela não pode ser 
afastada por Membros, através de tratados internacionais ou regras consuetudinárias locais ou 
especiais, ou mesmo gerais não dotados da mesma força normativa.(Tradução livre) 
67

 ALFRED, Verdross. Jus dispositivium and jus cogens in International law. 60 American Journal of 
International law, 1966, p.55-63. 
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contra o poder arbitrário e no fortalecimento da proteção do ser humano 
contra os atos de barbárie e as atrocidades contemporâneos 

68
. 

 

 Em relação ao caráter erga omnes dos direitos humanos, cumpre ressaltar a 

intenção de reconhecimento das normas protetivas a todos os indivíduos sem 

distinções de raça, cor, sexo, religião, posição política, nacionalidade, idiomas, entre 

outros. Assim, as normas internacionais de direitos humanos direcionam-se a todos 

os seres humanos pelo simples fato de serem humanos. 

 Nesse sentido, caso uma norma ou lei conflite com uma norma cogente, esta 

terá prioridade em relação àquela, tendo em vista sua superioridade axiológica.  

 Os direitos humanos constituem o núcleo essencial de normas que formam o 

ordenamento jurídico internacional contemporâneo e, portanto, a norma de direitos 

humanos é hierarquicamente superior em tal ordenamento. Assim, sujeitos de direito 

internacional não podem se aventurar em qualquer exercício que possa violar 

direitos humanos, sem esperar uma direta reação da comunidade internacional, que 

demonstre o desrespeito aos princípios básicos da convivência internacional. “A 

obrigatoriedade do respeito aos direitos humanos é de tal forma peremptória e 

universal que avizinha-se de jus cogens”.69  

 Por fim, percebe-se o processo de afirmação e validação das normas de 

direitos humanos como norma jus cogens, o que demonstra que qualquer ato 

normativo, decisão de órgão judicial de alguma organização internacional que viole 

determinadas normas de caráter imperativo ou prejudique princípios defendidos pela 

comunidade internacional poderá ser considerado violador do jus cogens, e 

consequentemente, ser anulado.  
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 TRINDANDE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos: personalidade e capacidade jurídica 
internacional do indivíduo. In: O Brasil e os novos desafios do direito internacional. Rio de Janeiro: 
Ed. Forense, 2004, p.225. 
69

 MARQUES, Eduardo Lorenzetti. Direitos humanos no MERCOSUL. IN, CASELLA, Paulo Borba 
(Org.) Mercosul, Integração Regional e Globalizaçao. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p.533. 
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1.3  O DIREITO ECONÔMICO INTERNACIONAL 
 
 

As relações econômicas entre os povos remontam aos tempos em que os 

primeiros agrupamentos humanos começaram a realizar trocas com outros grupos 

daquilo que produziam, em excesso, para o próprio consumo.  

Nesse contexto, antigas nações da África, Ásia, Oriente Médio e Europa 

iniciaram suas jornadas pelo Mar Mediterrâneo, carregando em suas embarcações 

especiarias, metais preciosos e tecidos destinados ao comércio com outros povos.  

Cretella nos ensina que o regime jurídico das relações econômicas 

internacionais sempre oscilou entre o liberalismo e o protecionismo, prevalentes 

cada um em determinados momentos da história a depender da posição que os 

Estados assumiram acerca do seu papel no domínio da Economia Internacional70.  

O século XIX, assim, foi permeado pelas ideias liberais de Adam Smith e John 

Stuart Mill, que defenderam a prevalência da liberdade nas relações comerciais 

entre os países em detrimento da intervenção estatal, que só deveria ocorrer para 

organizar o sistema.  

Entretanto, com o fim das duas Grandes Guerras, os Estados passaram a 

observar mais atentamente as relações econômicas internas e internacionais, 

influenciados, principalmente pelas teorias de John Keynes71. A disparidade entre 
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 CRETELLA NETO, José. Curso de Direito Internacional Econômico. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p.71.  
71

 A teoria keynesiana é o conjunto de idéias que propunham a intervenção estatal na vida econômica 
com o objetivo de conduzir a um regime de pleno emprego. As teorias de John Maynard 
Keynes tiveram enorme influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação da política 
de livre mercado. Acreditava que a economia seguiria o caminho do pleno emprego, sendo o 
desemprego uma situação temporária que desapareceria graças às forças do mercado. O objetivo do 
keynesianismo era manter o crescimento da demanda em paridade com o aumento da capacidade 
produtiva da economia, de forma suficiente para garantir o pleno emprego, mas sem excesso, pois 
isto provocaria um aumento da inflação. Terminada a Segunda Guerra Mundial, participou ativamente 
dos trabalhos de criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Dizia que o capitalismo não regulado mostrava-se 
incompatível com a manutenção do pleno emprego e da estabilidade econômica. Na década de 1970 
o keynesianismo sofreu severas críticas por parte de uma nova doutrina econômica: o monetarismo. 
Em quase todos os países industrializados o pleno emprego e o nível de vida crescente alcançados 
nos 25 anos posteriores à II Guerra Mundial foram seguidos pela inflação. Os keynesianos admitiram 
que seria difícil conciliar o pleno emprego e o controle da inflação, considerando, sobretudo, as 
negociações dos sindicatos com os empresários por aumentos salariais. Por esta razão, foram 
tomadas medidas que evitassem o crescimento dos salários e preços, mas a partir da década de 
1960 os índices de inflação foram acelerados de forma alarmante. A partir do final da década de 
1970, os economistas têm adotado argumentos monetaristas em detrimento daqueles propostos pela 
doutrina keynesiana; mas as recessões, em escala mundial, das décadas de 1980 e 1990 refletem os 
postulados da política econômica de John Maynard Keynes. (BRUE, Stanley L. História do 
pensamento econômico. [tradução Luciana Penteado Miquelino]. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2005, p.416 e ss).  
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ricos e pobres, cada vez mais exacerbada, revelou a necessidade de se equilibrar, 

através do desenvolvimento, a posição dos países, diminuindo suas diferenças.72 

Entre os anos de 1990 (após a queda do Muro de Berlim) e 2008 (crise dos 

créditos americanos), os Estados mantiveram seu posicionamento a favor do 

liberalismo econômico com um certo intervencionismo. Entretanto, após a eclosão 

da crise americana, os governos sentiram-se obrigados a exercer controles mais 

agressivos e diretos sobre todos os setores da economia.  

O Direito Econômico Internacional, nesse sentido, pode ser entendido a partir 

de duas perspectivas: pela acepção extensiva e pela acepção restritiva73. No 

primeiro caso, o Direito Econômico Internacional é considerado o ramo do direito 

que trata das regras e princípios que regulam as operações econômicas de todas as 

naturezas, desde que tais operações não ocorram no interior de uma ordem jurídica 

nacional74.  

Pela acepção restritiva, o Direito Internacional Econômico é formado pelo 

conjunto de regras e princípios que regulamentam a organização das relações 

econômicas internacionais, ou seja, aquelas relacionadas à Macroeconomia. Por 

essa concepção, o sistema econômico internacional é disciplinado pelo Direito 

Internacional Econômico, enquanto as normas referentes ao comércio internacional 

realizado entre particulares ficam a cargo de outro setor jurídico.  

 Faz-se mister observar as fontes do Direito Internacional Econômico não 

terminam nas fontes do Direito Internacional geral. Além disso, não se pode ignorar 

a importância das próprias fontes dos direitos internos dos Estados para a formação 

e organização das relações internacionais jurídico-econômicas, quando 

regulamentam os investimentos estrangeiros e a abertura de empresas estrangeiras 
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 HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. São Paulo: LTr, 12ed, 2014, p.363. 
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 CARREU, Dominique e JUILLARD, Patrick. Droit International Économique. 3 ed. Paris: Dalloz, 
2007. p. 2-3; HOFFMANN, Jochen. Theorie des internationalen Wirtschaftsrechts. Tubingen: Mohr 
Siebeck, 2009, p.2-3; LOWENFELD, Andreas F. Internacional Economic Law. 2 ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2008, passim.  
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 Em uma ampla concepção do Direito Econômico Internacional, o Internacional Economic Law 
Interests Group da American Society of International Law – ASIL – abarca: a) o Direito do Comércio 
Internacional, compreendendo tanto do Direito da OMC e do GATT, quando direitos nacionais; b) o 
Direito Internacional Econômico da Integração, incluindo o Direito Comunitário Europeu, o NAFTA e o 
MERCOSUL; c) o Direito Internacional Privado, incluindo o Direito do Comércio Internacional; d) a 
regulamentação dos Negócios internacionais, incluindo o Direito da Concorrência, a regulamentação 
do meio ambiente e a regulamentação da segurança dos produtos; e) o Direito Financeiro 
Internacional, incluindo o Direito Contratual, o Direito Regulatório, o Direitos dos Investimentos 
Estrangeiros e o Direito Monetário Internacional, além de normas jurídicas que regulam o FMI e o 
Banco Mundial; f) o papel do Direito ao Desenvolvimento; g) o papel do Direito no desenvolvimento; 
h) o Direito Tributário Internacional e; i) o Direito Internacional da Propriedade Intelectual. CRETELLA 
NETO, op.cit., p.73. 
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ou quando tratam da transferência de valores de um Estado para o outro. 

Ressaltamos a influência das normativas e/ou atos unilaterais expedidos pelas 

organizações econômicas e financeiras internacionais – Banco Mundial, FMI e 

OCDE, principalmente – que pelo seu cunho obrigatório acabam por contribuir para 

a construção do Direito Internacional Econômico.  

 Por fim, o GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – o qual será 

estudado em momento oportuno, defende os benefícios trazidos pelo comércio 

internacional, que consegue agregar valor pela constante competição entre os 

mercados, através da especialização e das trocas comerciais que ocorrem entre os 

Estados.  

 

1.3.1 A Sociedade Econômica Internacional 

 

 A construção da sociedade internacional, diferente do que ocorre nas 

comunidades nacionais, não acontece de forma espontânea, mas através de um 

sentimento unívoco de seus participantes de se associarem.  

 A sociedade internacional, conforme propõe Beviláqua, é a forma encontrada 

para a concretização e realização plena da justiça e da paz na sociedade75. Para 

tanto, porém, é necessária uma ordem que possa organizar as relações mútuas 

entre seus membros.  

As peculiaridades da sociedade econômica internacional e as suas diferenças 

em relação à sociedade internacional merecem destaque em nossa pesquisa para a 

melhor compreensão deste trabalho.   

 Em primeiro lugar, os sujeitos que atuam no cenário da sociedade econômica 

internacional apresentam status diversos daquele que ocupam na sociedade 

internacional. Os Estados, de uma forma geral, encontram-se, juridicamente, no 

mesmo patamar. Já no contexto econômico, recebem tratamento diferenciado em 

razão de seus sistemas socioeconômicos. 

 As organizações econômicas internacionais supramencionadas apresentam 

funções especializadas, ligadas ao contexto econômico-financeiro dos Estados, 

diferentemente de outras organizações, tais como a ONU, que trata de interesses 

gerais e diversos dos países.  
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 STRENGER, Irineu. Direito internacional privado. São Paulo: LTr., 1996, p.37. 
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 Nesse contexto, as organizações não governamentais (ONGs) e as empresas 

transacionais (TNCs), que na sociedade internacional ainda lutam por um papel de 

destaque, na sociedade econômica internacional têm o reconhecimento da sua 

relevância para o cenário econômico dos Estados.  

 Entretanto, não é somente de diferenças que vivem a sociedade internacional 

e a sociedade econômica internacional. Conforme Cretella76 propõe, elas 

apresentam diversos pontos em comum, a saber: 

 
a) Ambas são bastante descentralizadas; 

b) Apresentam reduzido grau de organização, embora este seja mais elevado 

na sociedade internacional; 

c) O desenvolvimento regional é mais acentuado do que o que ocorre em 

nível universal; 

d) Seus componentes revelam-se bastante heterogêneos. 
 

A sociedade econômica internacional mais delimitada e menos abrangente 

que a sociedade internacional permite que o objeto de estudo do Direito 

Internacional Econômico seja analisado de uma forma específica e objetivo, visando 

destrinchar os liames do desenvolvimento socioeconômico e financeiros dos 

Estados.  

 

1.3.2 O Desenvolvimento Econômico e a Nova Ordem Econômica Internacional 

 

Com o fim da Segunda Grande Guerra, o mundo pode assistir a ascensão do 

capitalismo, condicionado, sobretudo, pelo desenvolvimento tecnológico, avanços 

industriais e investimentos realizados pelos Estados desenvolvidos nas nações 

menos favorecidas.  

O crescimento da indústria, principalmente, nos Estados Unidos e no Japão, 

incentivou e acelerou a corrida pela expansão e criação de novos e potenciais 

mercados consumidores. As antigas “colônias” de exploração e países 

subdesenvolvidos, primeiramente produtores e exportadores de matérias-primas e, 

consumidores de produtos importados e manufaturados, passaram a ser vistos 

como importantes polos para instalação de grandes corporações. Os altos 
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 CRETELLA NETO, José. op.cit. p.124.  
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investimentos realizados em tais localidades devem-se, primordialmente, ao baixo 

custo da mão de obra e de encargos sociais e aos incentivos fiscais, que 

aumentaram ou pelo menos mantiveram a margem de lucro em patamares 

interessantes.  

Nesse novo cenário, os países desenvolvidos começaram a sofrer com as 

questões relacionadas ao bem estar social de suas populações: envelhecimento, 

assistência médica e social, previdência social, desemprego, entre outros. O tão 

aclamado Welfare State77 perdia espaço para o neoliberalismo. De acordo com 

Cretella: 

 
Após a queda do Muro de Berlim, em 09.11.1989, que simboliza o colapso 
político dos principais Estados socialistas – que ocorreu, na verdade, de 
jure, entre 1990 e 1991 – e o acelerado processo de globalização, assiste-
se ao inequívoco triunfo do modelo econômico liberal (ou neoliberal, 
segundo alguns), baseado na liberdade dos mercados. Evidentemente, 
essa liberdade sobre limitações, impostas pelo conjunto dos Estados que 
participam mais ativamente do comércio multilateral, é simbolizada pela 
atuação da Organização Mundial do Comércio

78
.  

 

 O objetivo neste momento passa a ser a conquista de novos e maiores 

mercados, através da redução de preços e aumento da qualidade dos produtos, 

visando minimizar os efeitos da concorrência aliada à diminuição dos custos de 

produção.  

 Para tanto, uma nova forma de fabricação em âmbito global ganhou adeptos. 

O procedimento consistia em pulverizar as etapas de produção para os locais em 

que cada processo produtivo apresentasse um menor custo operacional. Dessa 

forma, não somente o consumo passa a ser  mundial, mas também a cadeia de 

produção, possíveis graças ao desenvolvimento nas áreas de transporte e 

telecomunicações.  

                                                      
77

  O Welfare state teve sua origem no pensamento keynesiano e surgiu como resposta para o que se 
vivia na Europa após o fim da Segunda Guerra Mundial. Entre os seus objetivos, há dois essenciais: 
a garantia do bom funcionamento do mercado segundo o pensamento de Adam Smith e a defesa dos 
direitos dos cidadãos na saúde, educação e alimentação. Seu desenvolvimento está intimamente 
relacionado ao processo de industrialização e os problemas sociais gerados a partir dele. A Grã-
Bretanha foi o país que se destacou na construção do Estado de Bem-estar com a aprovação, em 
1942, de uma série de providências em áres sociais como saúde e educação. Nas décadas 
seguintes, outros países seguiriam essa direção. Ocorreu também uma vertiginosa ampliação dos 
serviços assistenciais públicos, abarcando as áreas de renda, habitação e previdência social, entre 
outras. Paralelamente à prestação de serviços sociais, o Estado do Bem-estar passou a intervir 
fortemente na área econômica, de modo a regulamentar praticamente todas as atividades produtivas 
a fim de assegurar a geração de riquezas materiais junto com a diminuição das desigualdades 
sociais. (BRUE, Stanley L. História do pensamento econômico. [tradução Luciana Penteado 
Miquelino]. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p.393 e ss).  
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 Vemos, a partir daí o nascimento da globalização, fruto da necessidade de 

eliminação de obstáculos entre os Estados, com o objetivo principal de integrar a 

produção, o consumo e a circulação de mercadorias além das fronteiras.  

 Nessa nova ordem internacional um dos principais propósitos é a eliminação 

das medidas protecionistas ao comércio mundial, frequentes entre os anos de 1929-

1939, que acabaram por impulsionar a crise econômica de 1929. Como exemplo de 

tais medidas, podemos citar: tarifas aduaneiras elevadas de forma excessiva, 

práticas comerciais desleais (dumping e subsídios à exportação), flutuação de 

moedas, desvalorizações cambiais abruptas, controle sobre trocas comerciais (e.g. 

imposição de cotas), nacionalização de ativos estrangeiros e congelamento de 

capitais estrangeiros, entre outros. 

 A Nova Ordem Econômica Internacional pode ser divida em três grandes 

bases: a) a liberdade das trocas comerciais e dos pagamentos; b) a igualdade do 

tratamento; c) a reciprocidade das vantagens. Com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, os países vencedores se basearam em tais dados para difundir essa nova 

ordem econômica. Cumpre ressaltar que a Carta das Nações79 tratou do assunto em 

alguns de seus dispositivos, como no Preâmbulo80, e nos Artigos 1.381 e 5582.  

 Entretanto, não é somente de boas novas que vivem a nova fase do 

capitalismo e da globalização. O desenvolvimento de novas tecnologias, a 

automação das indústrias e os investimentos em pesquisas trouxeram consigo o 

aumento do desemprego e os consequentes problemas sociais decorrentes de tal 

situação. Nesse ponto, assistimos ao avanço das desigualdades socioeconômicas 

entre países desenvolvidos e os em desenvolvimento, bem como entre comunidades 

de uma mesma nação. 
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 Documento completo e oficial disponível em <www.onu-brasil.org.br/documentos_carta.php>. 
80

 Preâmbulo: “Nós, os povos das Nações Unidas, decididos:...A promover o progresso social e 
melhores condições de vida dentro de um conceito mais amplo de liberdade...”.  
81

 Artigo 1.3: “Os objetivos das Nações Unidas são: ... o:...Conseguir uma cooperação internacional 
para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e 
para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todo, 
sem distinção de raça, sexo, língua ou religião...”. 
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 Artigo 55: “Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às relações 
pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito do princípio da igualdade de direitos e 
da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão”: a) níveis mais altos de vida, 
trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico social; b)   a solução dos 
problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos, bem como a cooperação 
internacional, de caráter cultural e educacional; e c) o respeito universal e efetivo à raça, sexo, língua 
ou religião.  
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 Nesse cenário, os Estados começam a perder forças frente às investidas das 

grandes multinacionais, as quais priorizam a eliminação de barreiras para a 

circulação de suas mercadorias e o incremento de seus lucros. Na tentativa de 

buscar proteção, principalmente, no campo político, os países dão início à formação 

dos chamados blocos econômicos. De uma forma geral, buscam a coordenação de 

suas políticas macroeconômicas, a integração de suas legislações internas, o 

respeito às diferenças socioeconômicas dos membros e na eliminação de barreiras 

e diferenças aplicadas aos produtos oriundos dos países participantes.  

 Não somente por virtude, mas também por interesse, é necessário que os 

Estados percebam e atuem no sentido de que a construções de blocos e a 

consequente interação entre eles, com base nas regras do comércio mundial, no 

âmbito da OMC, que poder servir como forma para o desenvolvimento de uma 

cooperação mais efetiva, visando enfrentar tantos as questões de curto prazo (como 

estabilidade de moeda e equilíbrio de fluxos comerciais), quanto os grandes 

embates da humanidade como a fome, a pobreza, a degradação do meio ambiente, 

que acaba por atingir a todos, indistintamente.  

 

1.3.3 O Direito ao Desenvolvimento Econômico 

 

 Desenvolvimento, em sentido lato, refere-se a um processo de otimização, 

que implica mudança, crescimento e avanço. De acordo com o Dicionário de 

Filosofia de Nicola Abbagnano, desenvolvimento tem o sentido de “movimento em 

direção ao melhor”83. Segundo define o autor, embora o conceito não tenha ligação 

com a definição aristotélica de movimento, seu sentido é peculiar a filosofia do 

século XIX e está diretamente ligado ao conceito de progresso. 

 Em âmbito econômico, o desenvolvimento é um conceito interdisciplinar que, 

devido ao seu alcance, aproxima a economia das diversas ciências sociais. Suas 

características não se relacionam somente com o crescimento da produção de 

determinada região, mas, principalmente com os aspectos qualitativos referentes a 

tal crescimento. De acordo com Husek , o Direito Internacional do Desenvolvimento: 

 

                                                      
83

 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. Ivone Castilho. São Paulo: Martins, 2004. 
p.220. 
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Visa a se transformar em instrumento de luta contra a pobreza e a miséria. 
Tem por objetivo combater o subdesenvolvimento, por intermédio da 
cooperação internacional e de uma melhor distribuição de riqueza.

84
  

 

 Tais aspectos referem-se, sobretudo, às questões de distribuição de renda 

provenientes desse crescimento, à erradicação da pobreza, ao incremento dos 

salários, ao aumento da produtividade, a otimização dos meios de produção e das 

condições de trabalho, à melhoria das condições habitacionais, ao acesso digno e 

igualitário a saúde e a educação, ao acesso ao lazer, à melhoria das condições 

alimentares, à proteção do meio ambiente, enfim, à melhoria na qualidade de vida 

da população.  

 A ideia de desenvolvimento econômico está diretamente relacionada às 

economias capitalistas, uma vez que dependente de processos dinâmicos que 

representem a quebra das condições econômicas atuais, o desenvolvimento 

necessita da acumulação de capital que financie essa ruptura. Talvez pelo destaque 

que o acúmulo de riqueza tenha no processo desenvolvimentista, é que muitos 

confundam o conceito de desenvolvimento com o fenômeno do crescimento 

econômico pautado em questões quantitativas.  

 Sob um ponto de vista econômico, o processo de desenvolvimento tem sido 

definido como autossustentado, o que faz com que a renda per capta cresça de 

forma contínua durante um determinado espaço de tempo. Isso significa que a 

disponibilidade de bens e serviços no mercado aumenta em maiores proporções do 

que a taxa demográfica de uma certa localidade.  Trata-se, entretanto, de uma 

definição incompleta, tendo em vista que o crescimento poderá ocorrer sem que 

outros núcleos socioeconômicos o acompanhe. Além disso, nem sempre o 

incremento da renda levará ao progresso nos citados setores. Conforme proposto 

por Carolina Iwancow Ferreira e Antônio Márcio da Cunha Guimarães: 

 
O desenvolvimento econômico é mais do que simples aumento da riqueza 
material do país em seu todo, pois está associado ao incremento do bem-
estar econômico de seus habitantes, à distribuição da riqueza obtida, à 
implementação de reformas sociais, a melhorias estruturais nas condições 
de vida da população e à diminuição da desigualdade social, com inclusão 
social

85
.  
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 O desenvolvimento, assim, não pode ser limitado simplesmente a dados 

quantitativos, tratando-se de um processo muito mais abrangente e complexo. 

Abarca uma série de mudanças de cunho qualitativo e quantitativo, que podem levar 

a radicais alterações de estrutura da economia e da própria comunidade. Ainda que 

tais mudanças sejam colocadas quantitativamente, elas expressam um conjunto 

substancial de alterações de caráter qualitativo.  

 O crescimento, nesse contexto, seria traduzido no aumento da renda e do 

Produto Interno Bruto – PIB -, mas sem trazer nem uma alteração relevante na 

estrutura; isso porque tal mudança já foi implantada e o país já se desenvolveu ou 

porque o crescimento é então apenas passageiro e não se autosustentará, 

justamente por não ser capaz de causar mudanças estruturais.  

 Eros Grau faz a distinção entre desenvolvimento e crescimento, afirmando 

que o primeiro pressupõe dinâmicas alterações e implica um processo de mobilidade 

social progressivo e intermitente. Assim, o desenvolvimento poderia levar a uma 

elevação do nível econômico e cultural da comunidade, levando a uma mudança no 

patamar da estrutura social.  Percebe-se, então, a sutil diferença entre os conceitos, 

uma vez que o crescimento ocupa-se apenas das mudanças de ordem quantitativa, 

inserido na noção mais ampla de desenvolvimento86.  

 No estudo do desenvolvimento econômico, importante são as contribuições 

de Adam Smith, principalmente a partir da publicação de A riqueza das nações, 

cujas propostas foram baseadas na ideia de que qualquer pessoa, desde que 

respeite as regras da justiça, é livre para defender seus próprios interesses, 

aplicando seu capital na disputa concorrencial com os demais.  

 Adam Smith iniciou a verdadeira revolução da ciência econômica. Suas 

teorias do egoísmo, da divisão do trabalho e da regulação autônoma da vida 

econômica pela concorrência (mão invisível), são proposições ainda estudadas e 

contemporâneas, mas que podem ser abandonadas por não se encaixarem nos 

fatos da natureza moral do homem. O autor afirma que “[...] não é da benevolência 

do carniceiro, do cervejeiro ou do padeiro, que esperamos nosso jantar, mas sim do 

zelo de todos eles pelo seu próprio interesse. Não nos dirigimos a sua humanidade, 

mas ao seu egoísmo”.87  
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 A teoria do egoísmo de Smith é o instituto autoregulador e impulsionador de 

toda economia. Sua ideologia foi ao encontro dos interesses dos capitalistas 

manufatureiros e industriais da época, que desejavam ampliar suas atividades, 

conscientes de sua superioridade em mercados livres e competitivos.  

Para o liberalismo, o desenvolvimento deve ser estudado visto sob o ponto de 

vista do individualismo. Isso quer dizer que o acúmulo de riqueza por parte de um 

indivíduo ou família gera a riqueza para a nação como um todo. Nesse contexto, 

Adam Smith assevera que: 

 

O capital de todos os indivíduos que constituem uma nação aumenta, tal 
como o de um indivíduo, pela sua contínua acumulação, atingida ao 
acrescentar ao capital existente toda a parte do rendimento que é poupada. 
Deverá, portanto, crescer tanto mais rapidamente quando maior for o 
rendimento proporcionado pelo seu emprego a todos os habitantes do país, 
que, assim, ficarão habilitados a realizar a máxima poupança.

88 
 

Cumpre lembrar que das teorias de Adam Smith consagraram-se durante o 

século XIX, quando os obstáculos ao comércio interno nos países europeus, em 

especial a Inglaterra, foram eliminados. Assim, a burguesia conseguiu finalmente 

assumir seu lugar dominante nos cenários social, político e econômico, em 

decorrência do amplo grau de liberdade oferecido às empresas. Nesse contexto, o 

autor defende que o absenteísmo estatal e o livre mercado resultariam em mais 

vantagens para a riqueza das nações.  

David Ricardo, discípulo de Smith, em sua obra Princípios de Economia 

Política e Tributação, defende que a concentração de renda deveria ocorrer em favor 

dos capitalistas, uma vez que eles seriam os responsáveis pela acumulação de 

capital, que resulta no incremento dos níveis de emprego e na promoção do 

crescimento econômico. Para o autor, as inovações tecnológicas são de suma 

importância para o desenvolvimento, mas não são suficientes para impedir o 

retrocesso econômico-social dos Estados.  

Ricardo entende que o retrocesso está diretamente relacionado aos níveis de 

produção de alimentos e do aumento da taxa demográfica, o que levaria o aumento 

do custo de vida e dos salários nominais, reduzindo a taxa de lucro e os estímulos 

aos investimentos. Para ele, seria necessária a combinação entre o controle de 

natalidade e a livre importação de alimentos. 
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A esperança e a base do desenvolvimento econômico encontravam-se no 

avanço tecnológico. Conforme propunha Karl Marx, influenciado pelo método 

dialético de Hegel, as transformações são os pilares do progresso econômico-social 

dos países. Talvez tenha sido Marx um dos primeiros economistas e filósofos a 

compreender que desenvolvimento tecnológico gera mudanças tanto na combinação 

trabalho-capital quando em toda esfera econômica, política e social de uma 

comunidade.  

O autor entende que o trabalho é responsável pelo surgimento das relações 

sociais, determinando, assim, as bases sociais, culturais, políticas e institucionais de 

uma sociedade. Por tal razão, entende o autor que a acumulação de riqueza está 

diretamente ligada ao aumento das desigualdades sociais. Assim, a medida em que 

há o incremento de renda para uma parcela da população o liame que separa os 

interesses do capital dos interesses do trabalho cresce.  

O acúmulo do capital, porém, visto como impulsionador e responsável pela 

riqueza das nações por Adam Smith, para as teorias de Marx cumpre um diferente 

papel. O capital acaba por substituir o trabalho pelas inovações tecnológicas, 

originando uma massa de desempregados, despreparados e desqualificados para 

concorrência no mercado de trabalho e negocial. Por isso, para Marx, a medida que 

o acúmulo de riqueza deteriora a situação dos trabalhadores não há o que se falar 

em desenvolvimento econômico.  

No século XX, após o fim da Primeira Grande Guerra (1914-1918) John 

Maynard Keynes surge no cenário econômico com uma nova teoria acerca do 

intervencionismo estatal na economia. O autor defende que as medidas econômicas 

sejam tomadas partindo-se de uma visão macro sobre o assunto. Entende ainda que 

a política econômica deva ser um conjunto sincronizado e organizado de decisões 

que possam promover a alterações em diversos setores da sociedade (investimento, 

preços, salários, infraestrutura, etc.).  

Em sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, Keynes crítica 

de forma incisiva as teorias neoclássicas, defendendo o aumento do 

intervencionismo estatal na economia a fim de coibir o caos econômico nos países 

capitalistas. Para tanto, o autor tem como base de seus ensinamentos a visão 
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macroeconômica dos fatores de crescimento dos investimentos e seus efeitos sobre 

a renda e o emprego89.  

Apesar de todas as teorias até então estudadas se afirmarem sobre o poder 

econômico, é preciso salientar a importância de outros fatores não econômicos para 

o desenvolvimento da sociedade. Sobre o assunto, Celso Furtado assevera:  

 
A ideia de desenvolvimento está no centro da visão do mundo que 
prevalece em nossa época. Seu substrato é o processo de invenção 
cultural. A partir dessa ideia o homem é visto como um fator de 
transformação de mundo e, portanto, de afirmação de si mesmo. Tem-se 
como evidente que o homem não está em equilíbrio com o meio: necessita 
transformá-lo para realizar-se individual ou coletivamente

90
.  

 

Com essa visão centrada nas aspirações do ser humano, o desenvolvimento 

passa a ser observado a partir da origem e mudanças sociais e culturais das 

sociedades.  

Em contrapartida, alguns economistas começam a criticar as teorias 

neoclássicas da economia no século XX. Cabe destacar, nesse contexto, o proposto 

pelo ganhador do Prêmio Nobel de 1993, Douglas North. O autor destaca em sua 

obra a importância das instituições no desenvolvimento econômico dos países, 

considerando-as como medidas de limitação criadas pelos homens que imprimem 

forma às relações humanas. O sucesso do desenvolvimento, seja ele econômico, 

social ou cultural, é definido pelas instituições que consolidam e conferem 

confiabilidade à vida cotidiana, limitando e integrando a população.  

North defende que as instituições são responsáveis pelo desenvolvimento 

econômico, porém deixa em branco a questão acerca da criação de instituições 

eficientes.  

Amartya Sen, por sua vez, defende que o desenvolvimento de uma sociedade 

relaciona-se diretamente às oportunidades, acesso e liberdade que são oferecidos a 

seus indivíduos para determinarem suas escolhas e exercerem sua cidadania. Em 

sua obra, Desenvolvimento como liberdade, Sen discorre sobre o desenvolvimento 

como um processo de expansão das liberdades reais, em que essas se tornam 

meios para se atingir o objetivo esperado91.  
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Para o autor, existem três formas de liberdade fundamentais: a) a liberdade 

econômica, que garante o acesso ao mercado; b) a liberdade política, relacionada 

com os ideais democráticos; c) a liberdade social, pautada nas liberdades de 

pensamento e escolha (religião, opção sexual, etc.). Além dessas, destacam-se 

ainda as liberdades instrumentais, que teriam o condão de garantir o acesso as 

outras liberdades, como por exemplo, o direito de acesso ao mercado, as 

oportunidades sociais, o acesso aos direitos da seguridade social, entre outros.  

Trata-se de um conceito deveras interessante, uma vez que posiciona o ser 

humano como peça chave das proposições econômicas e defende o respeito e 

concretização de valores relacionados aos direitos humanos e cultura. A grande 

questão, contudo, encontram-se na forma de implementação de tais liberdades no 

processo de desenvolvimento.  

 Separar os direitos humanos do processo de liberalização econômica é tarefa 

infrutífera. Não é passível de discussão que os direitos humanos fazem parte das 

liberdades econômicas, como podemos destacar com o direito de propriedade, com 

os direitos relativos ao trabalho e ao exercício da atividade profissional. Ramos 

ainda defende que os direitos civis e políticos também compõem as liberdades 

econômicas, tendo em vista que o direito à igualdade é condição sine qua non da 

livre circulação dos fatores de produção92.  

 Os direitos humanos ainda trabalham no sentido de condicionar o 

delineamento normativo das liberdades econômicas. No exemplo dado pelo 

supramencionado autor, uma política comum de defesa da concorrência necessária 

para concretizar a real liberdade de circulação de bens e serviços é condicionada, 

pela necessidade de observância do direito de defesa, contraditório e de recurso, ou 

seja, do devido processo legal. Ainda, em âmbito regional, no caso dos pneumáticos 

recauchutados, a livre circulação de tais produtos levou a duras críticas justamente 

por violar o direito a um meio ambiente saudável e equilibrado93.  
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Nesse contexto, é preciso mesclar um pouco de cada teoria econômica 

existente para se encontrar o caminho mais eficiente para o desenvolvimento. O 

direito surge, então, como mecanismo para balancear os princípios e medidas a 

serem tomadas, com base no dever ser, em busca do desenvolvimento 

socioeconômico dos Estados94.  

 As questões envolvendo problemas ligados ao desenvolvimento econômico 

ressurgiram a partir do reconhecimento de que o desenvolvimento, ou seja, o 

aumento do bem estar da população em todos os seus aspectos sociais (saúde, 

educação, lazer, etc.) não está necessariamente relacionado com o crescimento 

econômico dos países. Tal fato reflete na necessidade de diversas áreas de estudo 

– na presente pesquisa, o Direito – se inteirarem das discussões que envolvam o 

tema supramencionado.  

 O Direito, visto como instrumento de transformação social, surge com a tarefa 

de decifrar como a esfera jurídica pode auxiliar na promoção do desenvolvimento. O 

relacionamento entre o Direito e o desenvolvimento surgiu com o fim da Segunda 

Grande Guerra, e o consequente anseio pelas ideias de modernização, que visavam 

                                                                                                                                                                      
de consumo usados, como os pneus usados e recauchutados. Posteriormente, em 1996, o CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) elaborou a Resolução n° 23 que vetou a importação de pneus 
usados com fundamento na proteção do meio ambiente.15 Em 1999, foi publicada a Resolução do 
CONAMA n° 258/9916 que introduziu o princípio de responsabilidade dos fabricantes e importadores 
de pneumáticos usados até a sua destinação final. Segundo a Resolução, a concessão da licença de 
importação de pneumáticos está condicionada à prova da eliminação definitiva de certo número de 
pneus inservíveis. Em 2000, a Portaria 8/00 SECEX18 proibiu toda concessão de licença para 
importação de pneus usados e recauchutados. Mas, em 2004, o Brasil teve que adaptar sua 
legislação, colocando-a em conformidade com a decisão proferida pelo Tribunal Arbitral ad hoc do 
Mercosul no caso “Brasil x Uruguai: Medidas visando à proibição de pneumáticos remodelados”.19 
Diante da decisão proferida pelo Tribunal do Mercosul, o Brasil foi condicionado a abrir uma exceção 
à proibição imposta pela Portaria 8/00 SECEX. As primeiras intervenções jurídicas para impedir a 
política sanitária brasileira surgiram por meio da concessão de liminares pelos Tribunais de 1ª. 
Instância que acordavam o direito à importação de pneumáticos usados e recauchutados. Em 
seguida, o Tribunal Arbitral ad hoc do Mercosul se posicionou contrariamente à proibição da 
importação de pneus nos auto do processo impetrado pelo Uruguai  contra o Brasil. E, 
internacionalmente, quando o Grupo Especial e o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC foram 
chamados a se posicionar sobre a mesma questão, tendo como partes do litígio o Brasil e a 
Comunidade Europeia. Os outros países começaram a questionar se a política ambiental e sanitária 
brasileira, fundamentada no artigo XX, alínea b) do GATT, não constituía uma restrição disfarçada ao 
comércio internacional. Para o Tribunal, a atitude do Governo brasileiro é contrária aos princípios 
fundamentais do Mercosul.22 Ele lembrou que a Decisão CMC N° 22/00 impõe aos Estados a 
obrigação de não adotar medidas restritivas ao comércio recíproco e que a Portaria n° 8/2000 entrou 
em vigor posteriormente à Decisão CMC N° 22/00. Pelos motivos em questão, o Tribunal Arbitral ad 
hoc estimou que a Portaria n° 8/2000 é contraria ao ordenamento jurídico do Mercosul e determinou 
que o Brasil modificasse a legislação nacional em conformidade com a legislação criada no âmbito do 
Mercosul. 
94

 BARRAL, Weber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. IN: BARRAL, Weber (Org). 
Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São 
Paulo: Singular, 2005, p.45. 
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transformar as instituições jurídicas da common law como forma legítima de 

promoção da democracia e do desenvolvimento econômico.  

 Tal movimento sofreu severas críticas, sobretudo pelo fato do seu aspecto 

etnocêntrico que não observava que as instituições jurídicas e os modelos de 

desenvolvimento comportavam-se de formas diferentes em cada sociedade.  

 Uma corrente95 atual acerca do tema, contudo, passou a enxergar a relação 

entre o Direito e o desenvolvimento de forma um pouco mais contida, a partir da 

observação de certas limitações da utilização da ordem jurídica para promover 

mudanças socioeconômicas, tais como:  

 

 A crescente complexidade das normas internacionais e seu impacto no 

direito interno reforçam a relevância da flexibilidade e da estratégia dirigida ao 

caso de cada país; 

 Determinados fatores socioculturais tem forte impacto na relação entre 

“direito e desenvolvimento”: a credibilidade do sistema jurídico, fatores sociais 

e étnicos, o poder da opinião pública e da sociedade civil; 

 A democracia é apenas um primeiro passo na direção de um conceito 

abrangente acerca de desenvolvimento; 

 O desenvolvimento requer instituições jurídicas com credibilidade, cuja 

tarefa se torna mais fácil com obediência voluntária e juristas preparados. 

  

A existência de uma ordem jurídica instável e que possa sofrer alterações de 

forma abrupta apresenta consequências gravosas para a aplicação de investimentos 

e para geração de riqueza nos Estados, afetando as garantias de liberdade e de 

confiança na estrutura social. Além disso, tal instabilidade acaba por dividir a 

população em duas classes: daqueles que detém o conhecimento acerca dos limites 

e das flexibilidades das normas e daqueles que ficam vulneráveis ao seu caráter 

mais autoritário.  

É necessário, acima de tudo, que todos os cidadãos sejam tratados de forma 

equitativa, uma vez que a existência de regras que promovam privilégios acaba por 

minar a consciência acerca dos valores do conjunto da sociedade. 

 Dessa forma, a previsibilidade e clareza das regras jurídicas é fator 

indispensável para o sucesso no desenvolvimento socioeconômico das 
                                                      
95
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comunidades. Nesse contexto, destaca-se ainda a necessidade de participação 

democrática no processo de criação das normas, que a torna mais coerente e ligada 

ao cotidiano da sociedade, facilitando seu cumprimento de forma voluntária. Além 

disso, deve ser garantido a transparência e o combate imediato a qualquer forma de 

corrupção, que possam comprometer sua credibilidade a legitimidade do processo96.  

Por fim, o papel que o Direito desempenha sobre o desenvolvimento é fato 

inquestionável. Sua influência na promoção do desenvolvimento é de suma 

importância para o sucesso da matéria. A ineficiência do judiciário atua como 

incentivador da inadimplência, e a incerteza das decisões serve para impedir os 

investimentos e a efetivação dos contratos.  

 Os direitos humanos possuem, por fim, um caráter subjetivo que limita o 

exercício do poder e, consequentemente, atingem qualquer forma de ação estatal, 

ainda que referente à atividade econômica.  

 

1.3.4 A exploração do homem nos sistemas econômicos 

  

 Os críticos socialistas da economia clássica defendiam uma reforma radical: 

sua aversão ao capitalismo e aos males reais era moral. Karl Heinrich Marx (1818-

1883), o líder teórico do “socialismo científico” ignorava esse entendimento. 

Pretendia demonstrar que o capitalismo apresentava contradições internas que o 

levariam a sua possível derrocada. Acreditava que a revolução socialista só 

ocorreria quando as condições socioeconômicas da classe operária chegassem a 

um ponto de extrema revolta que levasse ao fracasso do capitalismo.  

Em cada momento da história, o método predominante ou as chamadas 

“forças materiais de produção” dão origem a um conjunto de “relações de produção” 

que os sustentam. Tais forças (tipos de capital, mão de obra, tecnologia), contudo, 

sofrem constantes mudanças, o que não ocorre com as relações de produção 

(normas, relações sociais entre os indivíduos, relações de propriedade), 

consideradas estáticas e reforçadas por uma “superestrutura” (religião, política, 

literatura, arte, filosofia) que mantém o status quo. Para Marx, com base na dialética 

de Hegel e no materialismo97, a história é um processo por meio do qual as relações 
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 O processo dialético de Gerg Hegel (1770-1831) foi de extrema importância para o 
desenvolvimento das teorias marxistas. De acordo com o filósofo alemão, o conhecimento e 
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estáticas de produção (tese) entram em confronto com as forças dinâmicas de 

produção (antítese), o que levaria a revolução do sistema, no sentido de que as 

novas relações de produção (síntese e nova tese) permitissem o maior 

desenvolvimento das forças de produção. Assim o conflito de classes seria a única 

forma de dissolução de uma sociedade. 

 Nas palavras do próprio Marx: 

 
A conclusão geral a que cheguei e que continua a servir como principal guia 
em meus estudos pode ser resumida da seguinte maneira: na produção 
social que exercem, os homens estabelecem relações definitivas que são 
indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção 
correspondem a um estágio definitivo de desenvolvimento da força de 
produção material. A soma total dessas relações de produção constitui a 
estrutura econômica da sociedade – a base real sobre a qual surgem as 
superestruturas legais e políticas e à qual correspondem as formas 
definitivas de consciência social. O modo de produção na vida material 
determina o caráter geral dos processos social, político e espiritual da vida. 
Não é a consciência do homem que determina sua existência, mas, pelo 
contrário, sua existência social determina sua consciência. Em determinada 
fase de seu desenvolvimento, as forças materiais de produção na sociedade 
entram em conflito com as relações de produção existentes ou – o que nada 
mais é do que a expressão para a mesma coisa – com as relações de 
propriedade com as quais elas trabalhavam antes. De formas de 
desenvolvimento das forças de produção essas relações se transformaram 
em grilhões (cadeias ou limitações). Assim surge o período de revolução 
social. Com a mudança da base econômica, toda imensa superestrutura é 
transformada com maior ou menor rapidez. 

98
  

 

Para Marx, a evolução da sociedade compreendia seis etapas. Na primeira, 

denominada de comunismo primitivo, não existia o conflito entre classes ou 

exploração do homem pelo homem. O sustento provinha do trabalho na terra, onde 

os indivíduos em cooperação produziam para a própria subsistência. Não produziam 

                                                                                                                                                                      
progresso histórico ocorrem por meio de um processo de conflito de ideias. Uma ideia já existente, 
denominada tese, entra em conflito com outra ideia oposta, a antítese. O resultado de tal disputa 
acaba por criar uma nova ideia ou síntese, que, por sua vez, se torno a nova tese. Marx alterou a 
noção de Hegel sobre o processo dialético, utilizando-o para criar sua própria teoria sobre o 
materialismo histórico. Embora Marx aceitasse o pensamento de Hegel sobre um processo dialético 
na história, ele substituiu o idealismo hegeliano por uma versão modificada do conceito de Ludwig 
Feuerbach sobre o materialismo histórico. Esse materialismo, na visão de Feuerbach fazia referência 
à “matéria”, às “coisas reais”  ou ao “mundo real” , em oposição ao campo do idealismo. Para o autor, 
a história consiste no processo por meio do qual as pessoas conhecem e aceitam a realidade 
utilizando a percepção dos sentidos. Diferente do que propagam as religiões, que idolatram deuses 
como algo sobrenatural ou divino, para Feuerbach, não passam de produtos da imaginação humana. 
Marx, compartilhando de tal pensamento, chegou a declarar que a “religião era o ópio do povo. É 
preciso combater a religião como a felicidade ilusória das pessoas em nome da felicidade real.” Para 
ambos os autores, o materialismo deveria ser enfatizado em detrimento do idealismo de Hegel. 
BRUE, Stanley L. História do pensamento econômico [tradução Luciana Penteado Miquelino]. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p.175.   
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em grande escala, até porque as ausências de tecnologia e de mão de obra 

habilidosa e numerosa impediam a produção para além do próprio consumo. Dessa 

forma, falar em exploração e escravidão era insubsistente, pois havia a necessidade 

de um maior número de trabalhadores que pudessem produzir mais do que o 

preciso para a sobrevivência da comunidade. Como exemplo, Marx cita os índios 

norte-americanos, antes da chegada dos europeus, ou até mesmo os índios sul-

americanos antes da vinda dos portugueses e espanhóis. 

Em um segundo momento, percebeu-se, a partir de uma maior eficiência da 

produção, que começou a produzir além do necessário para a subsistência, a 

lucratividade do trabalho escravo99, que deu origem a exploração e aos conflitos de 

classes. A escravidão tornou-se, ao mesmo tempo, instrumento para o 

desenvolvimento da produção e obstáculo ao progresso da sociedade. 

Consequentemente, o sistema foi substituído pelo feudalismo, um novo conjunto de 

relações de produção que acomodou as novas forças de produção.  

Marx considerava o sistema feudal peculiar. Enquanto no sistema 

escravagista, o indivíduo percebia o mínimo para a sua subsistência e no sistema 

capitalista, o trabalhador recebia pelas horas trabalhadas, no sistema feudal, os 

vassalos podiam trabalhar por algumas horas da semana em suas terras, mas eram 

obrigados a trabalhar nas terras do senhor durante todos os outros dias, em uma 

clara situação de exploração. Os servos trabalhavam mais do que os escravos, já 

que possuíam “as próprias terras” e gozavam de certa “liberdade”. Tal fato 

impulsionou o desenvolvimento das forças produtivas, mas não do progresso, 

preparando a entrada do capitalismo no cenário mundial.  

Crítico do capitalismo, Marx entendia que o sistema possuía contradições 

internas que levariam ao conflito de classes e consequentemente ao seu colapso. 

Apesar do ódio expresso, o economista reconhecia o grande aumento da 

produtividade e na produção que o sistema trazia. Entretanto, as técnicas de 

produção tornavam-se cada vez mais centralizadas no poder de poucos, e o sistema 

de propriedade privada de capital impedia o progresso. A consequência era visível: 

aumento do desemprego e empobrecimento da classe operária, que acaba por gerar 
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 Marx refere-se a escravidão ocorrida na Antiguidade Clássica, entre hebreus, egípcios, romanos e 
gregos. A escravidão norte ou sul-americana é considerada pelo economista uma aberração, um 
anacronismo existente em uma sociedade capitalista.  
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a revolta nos trabalhadores. O Estado, nesse contexto, torna-se um instrumento de 

força utilizado pelo sistema contra a classe trabalhadora.  

Os trabalhadores unidos, porém, tomam o poder do Estado burguês e 

estabelecem a ditadura do proletariado. Nesse socialismo, a propriedade privada da 

produção é autorizada, mas tanto o capital quanto a terra pertence ao governo 

central, às autoridades locais ou a cooperativas criadas e controladas pelo Estado. A 

produção é planejada, assim como a taxa de investimento, ignorando-se a existência 

do lucro e do mercado livre como fins norteadores das políticas econômicas. O 

processo dialético continua até o momento em que o Estado perde suas forças e o 

comunismo puro se impõe. 

Assim como em todos os outros sistemas, Marx elaborou a tese do 

capitalismo, bem como a antítese que levaria a sua derrocada. Para tanto, valeu-se 

de seis conceitos para construí-las: a teoria do valor do trabalho, a teoria da 

exploração, o acúmulo de capital e a queda da taxa de lucro, o acúmulo de capital e 

a crise, a centralização de capital e a concentração de riqueza e conflito de 

classes.100  

Ironicamente, no final dos anos 80 e início dos anos 90, o inverso aconteceu. 

Diferentemente do que propunha o economista alemão, as contradições e 

dificuldades internas dos países da Europa Oriental e da ex-URSS provocaram a 

ruína do socialismo marxista e abriram caminho para o capitalismo.  

A derrocada do sistema criado por Marx teve como base a construção de uma 

teoria econômica falha. Até mesmo os economistas de países socialistas e 

comunistas desconfiavam das teorias do valor e de sua “lei de movimento” do 

capitalismo.  

Diversos seguidores do marxismo insistiam que a economia socialista 

centralmente planejada era a sucessora lógica e necessária do capitalismo. Essa 

premissa não poderia, contudo, contrair a realidade. Enquanto a Alemanha Oriental 

socialista enfraquecia, a Alemanha Ocidental se desenvolvia. Enquanto a Coréia do 

Norte comunista mantinha-se firme como um país subdesenvolvido, a Coréia do Sul 

ganhava ares de Primeiro Mundo. Enquanto a privatização, os mercados e a reforma 
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 Em suma, como a mão de obra é a origem de todo o valor, a mais-valia e os lucros aumentam 
com a exploração dos trabalhadores. A concorrência entre os capitalistas resulta em acúmulo de 
capital, que causa a queda da taxa de lucro, crises comerciais e desemprego tecnológico. Tais 
consequências produzem centralização de capital e concentração de riqueza, assim como aumento 
no nível de desemprego e da pobreza. A polarização dos capitalistas e dos trabalhadores leva ao 
conflito de classes e à queda do capitalismo.  
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monetária na China expandiam consideravelmente sua produção de alimentos e 

manufaturas, as fazendas comunitárias da União Soviética aumentavam sua 

dependência em relação aos produtos importados.  

Nesse contexto de crise, em 1986, o então presidente soviético, Mikhail 

Gorbachev introduziu o sistema de restruturação da economia, a chamada 

perestroika. Consistia em um plano de recuperação baseado na modernização dos 

setores industriais; na descentralização da tomada de decisão; na autorização de 

criação de um setor empresarial privado; em melhores condições e incentivos aos 

trabalhadores; em um sistema de preços mais relacionado com os custos de 

produção; e em um papel de mais relevância na economia internacional101.  

Como consequência, houve o surgimento do processo de abertura política, 

denominado glasnot, que envolvia uma maior participação nas discussões e debates 

econômicos, sociais e políticos. A glasnot acabou por revelar claramente a oposição 

da maioria da população ao sistema comunista de governo e economia. Tal fato 

ficou evidente com a queda do Muro de Berlim em 1989, colocando fim a qualquer 

rastro da ideologia marxista na sociedade subordinada a esse sistema.  

O marxismo soviético ainda sofreria mais um duro golpe em 1991, quando, o 

então presidente russo, Boris Yeltsin, enviou às ruas da capital de seu país, Moscou, 

um tanque de guerra em oposição a um golpe contra Gorbachev. O golpe foi 

prontamente desfeito no momento em que seus líderes não conseguiram o apoio 

dos militares para lutarem ao seu lado. O governo de Yeltsin iniciou uma dura 

caminhada no sentido de dissolver o socialismo planejado para a criação e 

instalação de instituições capitalistas, como a propriedade privada e o livre 

mercado102.  

A passagem do socialismo marxista para o capitalismo provou ser uma árdua 

tarefa. Ainda que reformas capitalistas nos antigos países comunistas como Polônia, 

Hungria, Alemanha Oriental, entre outros tenha sido feito com sucesso, a 

privatização da indústria russa não conseguiu gerar o aumento de produção e 

prosperidade geral. Ainda não se sabe de que forma a transição russa para o 

capitalismo terminará.   
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Em contrapartida ao socialismo científico de Marx, abordaremos, de forma 

breve, as influências que as teorias de Adam Smith (1723-1790) causaram e ainda 

causam nos aspectos socioeconômicos das sociedades.  

Em sua primeira obra, The theory of moral sentiments, Smith disserta sobre o 

impacto da solidariedade representa na vida dos indivíduos. Para o autor, a 

solidariedade desperta o interesse do ser humano pelo sucesso do outro e torna a 

felicidade de um algo necessário para o outro.  

Smith divide a paixão do homem em dois planos: as paixões não sociais e as 

sociais. As primeiras são representadas pelo ressentimento, a amargura e o ódio, 

por exemplo. As sociais representam a generosidade, o carinho, a misericórdia, a 

amizade mútua e a autoestima. O ser humano tende a simpatizar pelas paixões 

sociais, uma vez que parecem mais agradáveis em todos os seus aspectos.  

 Assim, como as pessoas acabam se identificando mais com as alegrias do 

que com as tristezas alheias, o ser humano tende a exibir mais suas riqueza, 

escondendo seus infortúnios. Para o autor, muito do trabalho pesado e da correria 

deste mundo deve-se a vontade de satisfazer a vaidade do ser humano e não 

somente suprir-lhe as necessidades103.  Nesse sentido, os ricos se envaidecem de 

suas conquistas, enquanto os pobres envergonham-se de sua miséria, que os 

mantém a par desse mundo. Conforme proposto por Smith: 

 
Essa disposição em admirar e quase adorar os ricos e os poderosos e em 
menosprezar ou, pelo menos, desdenhar as pessoas mais pobres, embora 
ambos sejam necessários para estabelecer e manter a distinção de classes 
e a ordem da sociedade, é ao mesmo tempo a maior e a mais universal 
causa da corrupção dos nossos sentimentos morais [...]. 
Frequentemente, vemos as atenções respeitosas do mundo vigorosamente 
direcionadas à riqueza e ao poder e não ao sábio e ao virtuoso. Vemos, 
frequentemente, os vícios e a estupidez dos poderosos serem 
menosprezados mais facilmente do que a pobreza e a fraqueza de um 
inocente. Merecer, adquirir e desfrutar o respeito e a admiração da 
humanidade são os maiores objetos de ambição e de rivalidade. Duas 
diferentes trajetórias são igualmente apresentadas a nós, levando à 
obtenção desse tão desejado objeto. A primeira, pelo estudo da ciência e 
pela prática da virtude e a outra, pela aquisição da riqueza e da grandeza 
[...]. 
Para alcançar essa situação invejada, frequentemente os candidatos à 
fortuna também abandonam os caminhos da virtude pois, infelizmente, a 
primeira e a segunda trajetórias se encontram algumas vezes em direções 
opostas. Mas o homem ambicioso elogia tanto a si mesmo que, na situação 
esplêndida para a qual ele avança, terá muitos meios de direcionar o 
respeito e a admiração da humanidade e será capaz de agir com graça e 
propriedade superior, e o lustre de sua conduta futura cobrirá inteiramente 
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ou apagará a sujeita dos passos através dos quais ele chegou àquela 
honraria

104
.  

 

 Para Smith, as faculdades morais do homem impõem regras de 

comportamento que restringem suas ações egoístas. Tais regras são impostas por 

Deus e a desobediência a qualquer uma delas gera sofrimento interior pela 

autocondenação. Ao obedecer aos desígnios divinos, o homem é recompensado 

pela consciência tranquila e autossatisfação. Portanto, Deus é responsável pela 

felicidade do ser humano.  

 Os negociantes (ou ricos) através da renomada mão invisível e dos princípios 

da liberdade de Smith reconciliam o indivíduo com o interesse social. Na obra 

supramencionada, a compaixão e benevolência impedem o egoísmo, enquanto que 

na sua próxima obra, A riqueza das nações, a concorrência e a competividade 

direcionam o próprio interesse econômico ao bem estar social.  

 Smith inicia sua obra esclarecendo que A riqueza das nações constituía uma 

quebra das principais noções de economia da época (1776). Através de algumas 

teorias, o autor demonstra como a divisão do trabalho e o não intervencionismo do 

governo contribuiriam para o desenvolvimento do bem estar da população.  

 Em relação à divisão do trabalho, Smith defendia que a especialização de 

cada empregado, a partir do aumento de sua habilidade em produzir determinada 

mercadoria, era de suma importância para o incremento da produtividade, em uma 

época de ênfase das indústrias de produtos manufaturados. Assim, o mesmo 

número de trabalhadores poderia produzir, substancialmente, mais produtos ao 

dividir seu trabalho.  

 No jogo do caos econômico, Smith tenta encontrar a harmonia. Cada um dos 

protagonistas deste cenário busca atingir seu próprio interesse: o negociante busca 

o lucro; o trabalhador busca o melhor salário; o consumidor busca o menor preço 

aliado a melhor qualidade. Nesse contexto, existe uma mão invisível que regula o 

comportamento de cada interesse próprio por um determinado caminho em que o 

bem social triunfa. Nas palavras do autor:  

 
Cada indivíduo, necessariamente, trabalha para fazer a receita anual da 
sociedade tão grande quanto ele possa. De fato, ele geralmente não 
pretende promover o interesse público nem saber quanto está provendo 
para a sociedade. Ao preferir apoiar a indústria nacional à indústria 
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estrangeira, ele deseja apenas sua própria segurança e, ao dirigir aquela 
indústria de maneira que sua produção possa ser de maior valor, almeja 
apenas seu próprio lucro e nisso, como em outros casos, é guiado pela mão 
invisível para promover um final que não faz parte de sua intenção. Nem 
sempre é o pior para sociedade não fazer parte dela. Ao perseguir seu 
próprio interesse, o indivíduo, frequentemente, promove mais eficazmente 
aquela sociedade do que quando realmente pretende promove-la. Nunca vi 
muito benefício realizado por aqueles que simulavam comercializar para o 
bem público. É uma simulação, de fato, não muito comum entre os 
mercadores, e bem poucas palavras poder sem empregadas para dissuadi-
los.

105
  

  

 Para entender a definição da mão invisível de Smith é necessário destrinchar 

o conceito de competitividade. Para o autor, a competividade reduz os preços das 

mercadorias e, consequentemente, o lucro dos negociantes. No caso de haver 

somente um vendedor, seu lucro expressivo atrairá novos negociantes, aumentando, 

assim, a concorrência e a oferta e eliminando o lucro em demasia. Em paralelo, os 

empregos buscam os melhores trabalhadores, os empregados lutam pelos melhores 

trabalhos e os consumidores disputam pelo direito de acesso aos produtos 

existentes no mercado.  

 A partir de uma visão mais moderna, o resultado é que os recursos são 

alocados para suas aplicações mais vantajosas; a eficiência econômica se 

sobressai. A par disso, devido às economias e aos investimentos dos homens de 

negócio – novamente, afora seus próprios interesses -, o capital acumula e a 

economia cresce. A busca do próprio interesse, restrita pela competividade, tende, 

assim, a gerar a produção em massa, o crescimento econômico e, finalmente, o bem 

estar social.  

 Para tanto, o Estado não deve intervir na economia, isso porque, na visão de 

Smith, os governos gastam além do necessário, concedem privilégios de monopólio 

em detrimento da população, são corruptos e ineficientes.  

 
É evidente que todo indivíduo pode, em sua posição particular, julgar seu 
próprio interesse econômico muito melhor do que qualquer estadista ou 
legislador pode fazer por ele. O estadista, que deveria tentar direcionar as 
pessoas na forma como elas deveriam empregar seus capitais, não só se 
sobrecarregaria com a mais desnecessária atenção, mas também assumiria 
uma autoridade que seguramente não seria confiável, não só por um 
indivíduo, mas por nenhum conselho ou assembleia, qualquer que seja, e 
que em nenhum lugar seria tão perigosa como nas mãos de um homem que 
fosse insensato e imprudente o suficiente para desejar que ele próprio 
exercesse essa posição.
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 Em relação ao comércio internacional e a crença na harmonia dos interesses, 

Smith entende: 

 
A riqueza de uma nação vizinha, de qualquer forma, embora perigosa na 
guerra e na política é certamente vantajosa no comércio. Em um estado de 
hostilidade, ela pode permitir aos nossos inimigos manter frotas e exércitos 
superiores aos nossos; mas em um estado de paz e comércio, ela deve 
igualmente permitir que eles troquem conosco a um valor maior e que 
disponham de um mercado melhor, ou pela produção imediata de nossa 
própria indústria, ou pelo que quer que esteja ligado com aquela produção. 
Da mesma forma que um homem rico é, provavelmente, um melhor 
consumidor para os industriais em sua vizinhança do que um pobre, o 
mesmo acontece com uma nação rica.

107
  

 

 Em um ataque ao mercantilismo, o autor defende que o Estado não deve 

intervir no comércio internacional. As nações, como os indivíduos e as famílias, 

deveriam se especializar na produção de bens para os quais elas têm uma 

vantagem e negociá-los por bens para os quais outras nações têm uma vantagem.  

 
Dar o monopólio do mercado interno para a produção da indústria nacional, 
em qualquer arte específica ou fabricação, é de certa forma dirigir as 
pessoas na maneira como elas deveriam empregar seus capitais e deve, 
em quase todos os casos, ser um regulamento inútil ou prejudicial. Se a 
produção da indústria nacional pode ser vendida aqui tão barata quanto 
aquela da indústria estrangeira, o regulamento é evidentemente inútil. Se 
não, ela deve ser geralmente prejudicial. É máxima de cada chefe de família 
prudente nunca tentar fazer em casa o que custará mais caro do que se for 
comprado. O alfaiate não tenta fazer seus próprios sapatos, mas os compra 
de um sapateiro. O sapateiro não tenta fazer suas próprias roupas, mas 
contrata um alfaiate. [...] O que é prudente na conduta de cada família, em 
particular pode ser apenas loucura naquele grande reino. Se um país 
estrangeiro pode nos fornecer uma mercadoria mais barata do que nós 
podemos fazer, melhor comprá-la dele com alguma parte da produção de 
nossa própria indústria, empregada de uma maneira pela qual possamos 
tirar alguma vantagem.
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 No que se refere ao mercado internacional, o autor defende que ele pode 

promover a divisão do trabalho, uma vez que supera a limitação do comércio 

nacional. Assim, as exportações transferem aqueles produtos pelos quais não há 

interesse no mercado interno e adquire aqueles pelos quais há uma procura 

nacional.  

 Smith repudia veemente a intervenção estatal na economia, porém em alguns 

momentos, o economista propôs uma atuação discreta, porém significativa para os 

governos nos cenários econômicos de suas nações. Dividiu-a em três funções 
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primordiais: a) proteger a sociedade do ataque estrangeiro; b) estabelecer a 

administração da justiça; c) elevar e manter os trabalhos e a instituições públicas 

para que os empresários não possam barganhar lucros estratosféricos.  

 Dessa forma, o autor defendeu algumas medidas aceitáveis de intervenção 

estatal para aprimoramento das relações negociais, como a criação e controle de 

leis para a fiel execução dos contratos; o controle sobre a emissão de papel moeda; 

o controle sobre as taxas de juros e baixas do mercado para promover projetos mais 

benéficos do que projetos especuladores e esbanjadores, que a alta taxa de imposto 

poderia permitir.  

 Além disso, caberia ao governo o oferecimento de serviços públicos que 

estimulem o comércio, a educação, incluindo canais, rodovias, portos, correios, 

escolas, entre outros. Para tanto, o financiamento deveria provir dos impostos.  

 Smith viu a economia como uma forma de crescimento e desenvolvimento 

econômico mundial e relevante. Em sua teoria do desenvolvimento econômico, 

afirmou que a divisão do trabalho estimula o acúmulo de capital e que ambos 

trabalham juntos para aumentar a produtividade do trabalho. O crescimento na 

produtividade do trabalho aumenta a produção nacional, a qual amplia o mercado e 

justifica a distância entre a divisão do trabalho e o acúmulo de capital. Como um 

resultado do acúmulo de capital, as reservas de salários crescem e os salários 

aumentam. Os salários mais altos motivam o crescimento ainda maior da 

produtividade. O crescimento da produção nacional aumenta o número de bens 

disponíveis para o consumo, o que, para o autor, constitui a riqueza de uma nação.  

 Cumpre ressaltar que as obras de Smith foram escritas em um período em 

que o investimento e a produção estavam em desenvolvimento, por tal razão, o 

autor enxergou um cenário otimista para o crescimento econômico e o progresso 

dos indivíduos. Os ciclos dos negócios, a produção em alta escala, o desemprego e 

o capital excedente constituiriam preocupações para o futuro. A harmonia dos 

interesses conquistou um mercado livre e competitivo, levando cada indivíduo a 

servir a sociedade enquanto serve a si mesmo.  

 “É difícil pensar que o desenvolvimento possa realmente ser visto 

independentemente de seus componentes econômicos, sociais, políticos ou 

jurídicos”109, conforme exposto por Amartya Sen. Independente do sistema 
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econômico escolhido ou defendido, deve-se observar a posição que o ser humano 

ocupa em tal contexto.  

 No sistema proposto por Karl Marx, em seu socialismo científico, o homem é 

claramente explorado pelo homem. A luta de classes entre proletariado e burguesia 

é levada a última racio, levando ao colapso do capitalismo através de suas próprias 

mãos.  

 A partir de suas teorias, baseadas nas seis etapas já mencionadas 

anteriormente, o proletariado se revolta com a extrema violência praticada pelos 

burgueses através da exploração nos chãos de fábrica. O Estado, nesse contexto, 

não tem papel relevante no sentido de proteger ou impedir que os menos 

favorecidos sejam violentados econômica e socialmente. Ao contrário, o governo, na 

visão de Marx, impulsiona tal situação, à medida que se torna um instrumento de 

manipulação e de jogos de interesses nas mãos daquele que detém o poder.   

 No entendimento de Adam Smith, o Estado deve ocupar uma posição menos 

intervencionista possível, pois sua falta de ética e comprometimento com os 

interesses da população acabam por ruir o avanço conquistado pelo liberalismo 

econômico. Contudo, cabe ressaltar que Smith entende que há momentos em que o 

governo precisa agir e o desenvolvimento é dependente dessa ação, seja para criar 

normas que regulem a atuação das empresas ou para proteger a sociedade de 

ataques externos.  

 Independente do sistema econômico escolhido é notória a ideia de que o 

Estado não deve intervir na economia do país, basicamente por não se tratar de 

uma instituição confiável. A descrença na benevolência e vantagens de se ter um 

Estado atuante perduram até os dias de hoje no mundo capitalista. Porém, nos 

países em desenvolvimento tal entendimento deve ser observado com mais cuidado.  

 A intervenção estatal no caso dos países menos favorecidos, pobres ou em 

desenvolvimento se faz necessária em certos segmentos da economia. Deixar a 

regulação do mercado ao livre arbítrio das empresas ou que a mão invisível o regule 

torna-se perigoso no cenário econômico-social. A sobrepujança dos interesses dos 

países mais ricos e favorecidos mina, ou no mínimo, não observa se os interesses 

sociais das nações pobres estão sendo respeitados.   

 Qualquer que seja o sistema econômico defendido, socialismo ou capitalismo, 

o ser humano não pode ser considerado como último interessado no jogo de 

interesses dos poderes econômicos das sociedades. Seja por Marx, que defende a 
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ditadura do proletariado, mas que aguarda a derrocada do capitalismo e, portanto, a 

exploração do homem até o seu limite, seja por Smith, que espera que o desejo de 

crescimento, o egoísmo e a autorregularão do mercado levem ao desenvolvimento 

econômico das nações.  

 O ser humano e o mais importante, os direitos humanos, devem ser levados 

em consideração, primordialmente, quando se fala em interesses econômicos e 

sistemas que possam levar ao desenvolvimento econômico-social dos países. Como 

já dito anteriormente, não se espera somente o crescimento econômico de uma 

nação, mais o seu desenvolvimento, o qual abrange conceitos muito mais amplos. 

De pouco adianta o crescimento de uma nação que não se desenvolve, pois os 

frutos colhidos com o incremento econômico não atingem da forma necessária e 

justa sua população.  
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CAPÍTULO II – A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 

 

1.4 A CRIAÇÃO, A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO 

 

Os riscos representados pela possibilidade de novas medidas protecionistas 

que colocassem em xeque os avanços que o sistema multilateral do comércio havia 

instituído nas décadas seguintes ao final da Segunda Guerra, culminaram na 

convocação de uma nova rodada de negociações comerciais em Puntal del Este, no 

Uruguai, no ano de 1986. A chamada Rodada Uruguai teve seu fim somente em 

abril de 1994 em Marraqueche, Marrocos, devido, principalmente, ao tenso clima 

criado entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento acerca de assuntos 

comerciais de alta complexidade.  

Os primeiros defendiam, em consonância com as transformações do sistema 

produtivo, a conclusão de acordos sobre o comércio de serviços e os direitos de 

propriedade intelectual, enquanto os segundos pleiteavam a redução de subsídios 

agrícolas e a substituição do Acordo Multifibras, que fortalecia do setor têxtil. 

O resultado de maior destaque da Rodada Uruguai foi a criação da 

Organização Mundial do Comércio, a primeira organização internacional do mundo 

pós-Guerra Fria, instituída a partir do novo contexto internacional produzido pela 

queda do muro de Berlim e pela desintegração da União Soviética.  

No final da Segunda Guerra, em 1947, o Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio – GATT - contava com a adesão de 23 Estados, ao passo que ao final da 

Rodada Uruguai, mais de 100 Estados participaram da criação da OMC. 

No que tange a evolução do sistema do GATT para a OMC, cabe reproduzir a 

colocação de Cretella:  

 
A transição do sistema do GATT para a OMC deve ser analisada sob dois 
aspectos: primeiro, entendendo-se GATT na acepção de “tratado 
internacional”, não se pode considerar que, juridicamente, tenha havido 
efetiva “sucessão”, pois os Acordos da OMC sobre o comércio de 
mercadorias adotaram o essencial do “GATT 1947” sobre a rubrica “GATT 
1994, o que leva alguns a se referir aos Acordos atualmente em vigor com a 
expressão “Acordos GATT-OMC” [...] Em outra acepção, no entanto, em 
que GATT é entendido como “organização internacional”, ocorreu, 
juridicamente, o fenômeno da sucessão por parte da OMC. Essa sucessão 
do GATT pela OMC fica evidente pelo fato de que as Partes Contratantes 
do GATT 1947, o Comitê executivo da Comissão Interina da OMC e o 
Comitê preparatório da OMC adotaram, em 08.12.1994, uma decisão 
denominada Acordo sobre a Transferência de Haveres, de Obrigações, de 
Relatórios, de Pessoal e de Funções da Comissão Interina da OMC. [...] É 
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em virtude desse acordo de transferência que a OMC sucedeu “fisicamente” 
ao GATT em 01.01.1995.”

110 
 

Em relação ao GATT, a OMC representou ao mesmo tempo a continuidade e 

a ruptura do sistema comercial existente na época. Em um primeiro momento, é 

notória a adoção pela OMC dos princípios que nortearam à atuação do GATT e o 

reconhecimento dos acordos de liberalização comercial negociados durantes as 

antigas rodadas. Por outro lado, o conjunto normativo e institucional existente 

mostra-se insuficiente frente a nova necessidade de regulação estimulada pela 

aceleração da interdependência e interpenetração dos mercados111.  

Nas palavras de Amaral Júnior, a OMC “é um sistema de regras que ordena o 

mercado mundial ao definir os comportamentos lícitos e ilícitos, além de prever 

mecanismos que garantam o cumprimento das suas normas”112. Trata-se de um 

sistema de regras, fruto do compromisso entre os Estados, de suma importância 

para a manutenção da ordem, mas que não guarda relação direta entre o poder e o 

interesse dos países.  

O simples interesse mútuo por parte dos Estados não é suficiente para 

criação de uma norma. É necessário que os sujeitos que participam do processo de 

criação jurídica juntem forças para transformar meras ideias em normas vinculantes 

através de comportamentos que, na maioria das vezes, se traduzem em concessões 

recíprocas.  

Diferente das demais organizações de Bretton Woods113 criadas, inicialmente, 

para exercer funções regulatórias de fluxos de capitais e para administrar crescentes 
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ativos, a OMC, tem como ativos principais suas normas, e não seus recursos, o que 

confere aos seus Membros ímpeto em manter a sólida credibilidade erga omnes da 

Organização114.  

O novo Direito Internacional Econômico sobre o qual se funda a OMC requer 

a promoção de regras de colaboração  recíprocas entre os Estados-Membros, 

discutidas no âmbito da Rodada Uruguai, que culminaram na adoção de técnicas de 

gestão necessárias a implementação e ao respeito aos tratados internacionais. 

Estes destinados a promover a interdependência dos interesses comuns das partes 

contratantes, os quais se baseiam, sobretudos em três importantes institutos: a) o 

princípio da transparência; b) a natureza consensual do processo de decisão; c) o 

Sistema de Solução de Controvérsias.  O primeiro trata da conduta obrigatória de 

um Membro, o qual deverá cientificar os outros Membros acerca de medidas 

excepcionais adotadas referentes a determinado tratado. O segundo, como o próprio 

nome explica, trata da natureza consensual do processo de decisão, que diferencia, 

em muito, a OMC do BIRD e do FMI. O Sistema de Solução de Controvérsias, por 

sua vez, objeto de nossa pesquisa, será estudado mais profundamente em momento 

oportuno.  

No âmbito das relações econômicas e comercias entre seus participantes, a 

OMC tem como principais objetivos a serem concretizados: a) elevação dos níveis 

de vida da população; b) elevação dos níveis de vida de emprego e renda; c) 

incremento dos volumes e receitas reais, bem como da demanda efetiva de bens e 

serviços; d) aumento da produção e do comércio de bens e serviços; e) otimização 

dos recursos mundiais, em respeito ao meio ambiente e ao conceito de 

desenvolvimento sustentável; reforçando os ideais propostos inicialmente pelo GATT 

e em conformidade com as novas configurações do FMI e BIRD no que tange a 

maior preocupação em relação à preservação ambiental.  

O Acordo Constitutivo da OMC estabelece a estrutura da organização em seu 

Artigo IV e seu Anexo 2 denominado “Entendimento Relativo às Normas e 

Procedimentos sobre a Solução de Controvérsias” dispõe sobre a criação de órgãos 
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competentes para atuar nos casos de Dispute Settlement (controvérsias) entre os 

participantes. Os órgãos constitutivos da OMC são: 

 
 Conferência Ministerial (Ministerial Conference): órgão máximo da OMC, 

composto por representantes de todos os Membros. Reúne-se a cada dois 

anos e apresenta como função: desempenhar todas as atribuições da OMC. 

 Conselho Geral: composto por representantes de todos os Membros, que se 

reunirão quando demonstrada a necessidade. Desempenha as funções do 

Conferência Ministerial, nos casos de intervalo, além das suas próprias 

funções determinadas pelo Acordo Constitutivo. Quando previsto 

desempenhará as funções do Órgão de Solução de Controvérsias.  

 Órgão de Solução de Controvérsias: OSC – Dispute Settlement Body – 

disposto no Artigo 2 (1) do Anexo 2 do ESC, tem a função de responder as 

consultas formuladas pelos Membros e de solucionar as controvérsias 

referentes aos temas constantes dos acordos abrangidos pelo Acordo 

Constitutivo e seus anexos, estabelecer os panels, adotar Relatórios 

elaborados pelos panels e pelo Órgão Permanente de Apelação (Standing 

Appellate Body), supervisionar o cumprimentos das decisões  e das 

recomendações existentes nos Relatórios, autorizar a suspensão de 

concessões e de outras obrigações determinadas pelos acordos abrangidos.  

 Órgão Permanente de Apelação: disposto no Artigo 17 (1) do Anexo 2, trata-

se do órgão ao qual serão dirigidas as apelações ajuizados pelos Membros 

contra os Relatórios emitidos pelo Grupo Especial (panel). Cuida também das 

representações feitas por terceiros interessados na controvérsia.  

 Secretaria: instituída através do Artigo VI é comandada por um Diretor-Geral, 

indicado pela Conferência Ministerial. Aquele possui as seguintes funções: 

indicar os integrantes do pessoal da Secretaria, estabelecendo seus deveres 

e condições de trabalho, de acordo com o regulamento adotado pela 

Conferência Ministerial.  

 

O direito da OMC é respeitado mundialmente graças a dois processos 

simultâneos: o da unificação e o da primazia das regras do sistema multilateral de 



71 
 

comércio115. O primeiro determina que as regras da OMC têm alcance mundial em 

decorrência do concurso de determinados expedientes que expandem o domínio 

espacial das regras jurídicas. O princípio do acordo único (single undertaking) 

demonstra a consonância com tal processo, uma vez que propõe que a conclusão e 

a participação no sistema dependam da aceitação global daquilo estabelecido no 

acordo. Podemos citar ainda, a cláusula da nação mais favorecida e o princípio do 

tratamento nacional, que serão estudados em momento oportuno. 

A unificação das regras trata das tentativas de erradicar o unilateralismo dos 

governos, que acabam por minar as conquistas multilaterais. Nesse contexto, a 

previsão do procedimento a ser adotado para a utilização das medidas de defesa 

comercial e a exigência de que o país vencedor de uma controvérsia não recorra a 

prática de sanções unilaterais diante do descumprimento de uma decisão do OSC 

podem ser citados como avanço no mencionado processo de unificação. Além disso, 

podemos citar ainda o tratamento especial e diferenciado a que estão sujeitos os 

países em desenvolvimento.  

A OMC dinamiza o processo de regulação do espaço econômico mundial, 

tornando-se, ao mesmo tempo, um centro de produção de regras e princípios e um 

instituto para regulação jurídica das relações econômicas internacionais, fortalecido 

no seu Sistema de Solução de Controvérsias, a ser estudado em capítulos 

posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
115

 FABRI, Hélène Ruiz. La contribution de l’Organisation Mondiale du Commerce à la gestion de 
l’espace juridique mondial. In: LOUQUIN, Eric; KESSEDJIAN, Catherine (Org.) La mondialisation du 
droit. Paris: Litec, 2000.p.347-389. In: AMARAL JUNIOR, Alberto. op.cit. p. 54.  
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2.2 O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

 

 As controvérsias nascidas das relações comerciais entre os países foram 

solucionadas, em sua maioria, através de acordos diplomáticos entre as nações, ou 

seja, de tratativas ainda que impostas, entre os Estado conflitantes. Nesse contexto, 

surgiram os problemas relacionados ao poder dos países desenvolvidos na 

sobreposição de seus interesses aos países em desenvolvimento, que acabavam 

por renegar suas garantias e seus direitos pelo medo de criarem entraves aos 

acordos comerciais ou perderam concessões em transações já existentes. 

O papel da Organização Mundial do Comércio no cenário internacional é, sem 

dúvida, de importância ímpar no que se refere à regulamentação comercial realizada 

através de negociações multilaterais, em busca da liberalização do comércio e 

consequente desenvolvimento socioeconômico dos Estados.  

O mais relevante e significativo resultado obtido com a Rodada Uruguai foi a 

adoção de um sistema de solução de controvérsias para os membros da OMC, que 

ainda permite a aplicação de sanções e retaliações aos participantes que 

descumpram as medidas propostas pela Organização. O novo mecanismo quase 

judiciário116 de equacionamento das diferenças comerciais (há características 

judiciais e extrajudiciais), protegido por novos órgãos e marcos regulatórios, instituiu 

                                                      
116

 “Assim, as negociações da Rodada Uruguai criaram um sistema de resolução de disputas muito 
mais próximo do sistema judiciário. Isto ocorreu porque a UE e outros decidiram que um sistema mais 
adjudicativo seria desejável como meio de limitar a tendência dos EUA de tomar medidas comerciais 
unilaterais, sob a argumentação de que o sistema do GATT era inadequado. [...] Nas palavras de 
Peter Sutherland, ‘após quase cinquenta anos de acerto e erro, experimentos com diferentes tipo de 
procedimentos e melhorias graduais, o sistema de resolução de disputas da nova ordem comercial 
multilateral terá no futuro de seguir um processo automático de direito e levar a um resultado’. É 
neste ponto que pairam as dúvidas para o futuro, se os Estados-membros, particularmente as 
grandes potências econômicas, irão entender que este processo, eficiente por sua automacidade e 
escopo abrangente, representa uma limitação grande demais às suas respectivas soberanias”. 
(GOYOS JUNIOR, Durval de Noronha. A OMC e o tratados da Rodada Uruguai. São Paulo: 
Observador Legal, 1994, p.147-148); Um dos exemplos mais claros da tendência à maior juridicidade 
do mecanismo de solução de controvérsias da OMC é o Órgão de Apelação. [...] Para apelar de uma 
decisão, o Membro da OMC deve estar preparado para tratar de questões estritamente jurídicas, que 
pouco ou nada têm a ver com a solução da controvérsia, no sentido de um entendimento mutuamente 
negociado, pela via diplomática. [...] Os relatórios do Órgão de Apelação publicados até o momento 
confirmam essa tendência: a linguagem é carregada de termos jurídicos e de interpretações que 
somente são compreensíveis para funcionários governamentais e juristas familiarizados com as 
regras do comércio internacional, com o jargão GATT/OMC e com uma maneira de examinar as 
controvérsias muito mais próximas da tradição anglo-saxã de common law e de argumentação legal, 
mediante a apresentação de precedentes, do que dos regimes de direito civil, de tradição romana. 
PRADO, Victor Luiz. Mecanismo de solução de controvérsias: fonte de poder e de problemas na 
OMC. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do (Coord.). A OMC e o comércio internacional. São Paulo: 
Aduaneiras, 2002, p.268-269. 



73 
 

procedimentos estruturados e etapas claras, vinculando-se a eficiência à presteza 

das decisões.  

 O Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, nesse contexto, constitui o 

pilar de sustentação da Organização e de seu sistema de negociação. Trata-se de 

um sistema de resolução de conflitos entre os membros e apresenta como principais 

funções: autorizar a criação dos chamados panels, adotar o relatório elaborado 

pelos panels e pelo Órgão de Apelação, supervisionar a execução das 

recomendações sugeridas pelos panels e pelo Órgão de Apelação e autorizar a 

suspensão de concessões comerciais. Nesse sentido, cabe reproduzir o disposto no 

Artigo 3.2 do ESC:  

 
O Sistema de Solução de Controvérsias da OMC é o elemento essencial 
para trazer segurança e previsibilidade ao sistema multilateral de comércio. 
Os Membros reconhecem que esse sistema é útil para preservar direitos 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 da intepretação do direito 
internacional público.  

 

 Analisaremos, portanto o surgimento e o desenvolvimento do sistema de 

Solução de Controvérsias da OMC, bem como a forma de execução e imposição de 

sanções aos Estados. 

 

2.2.1 A Estrutura e o Funcionamento 

 

 A Carta de Havana estabeleceu, em seu Capítulo VII, a forma de solução de 

conflitos no âmbito da Organização Internacional do Comércio, visando impedir o 

uso de medidas unilaterais no campo econômico, utilizadas de forma descontrolado 

no período entre guerras. Previa ainda a possibilidade de submissão do caso em 

disputa à arbitragem na hipótese de revelarem infrutíferos os acordos diplomáticos 

mantidos inicialmente.  

 O sistema anterior do GATT, por sua vez, disciplinou de maneira insuficiente 

o assunto. Em caso de conflitos comerciais, era aberto um processo de consultas e 

após o estabelecimento dos panels de especialistas, que elaboravam um relatório 

sobre a controvérsia. Entretanto, o relatório precisava ser aprovado pelo Conselho 

Geral, por consenso. Dessa forma, caso a parte vencida não aceitasse o proposto 

no relatório o processo era completamente bloqueado. 
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 Com a introdução dos sistemas de panels, a partir de 1955, os modelos 

puramente diplomáticos deram lugar às formas jurisdicionais mais complexas, que 

propunham solucionar disputas através da aplicação de normas a cargo de um 

terceiro imparcial. Antigamente, os membros poderiam automaticamente participar 

de um panel para resolução do conflito, ainda que aquele membro fosse parte da 

demanda. O novo modelo proibiu tal participação, atenuando, dessa forma, o poder 

que alguns países como Estados Unidos e Reino Unido.  

O Acordo constitutivo da OMC previu a criação de um mecanismo de solução 

de controvérsias, cujas características, definidas na Rodada Uruguai, se 

consubstanciaram no Entendimento sobre Regras e Procedimentos que Governam a 

Solução de Controvérsias - ESC, responsável pela alteração dos artigos XXII e XXIII 

do GATT117.   

A aplicação desse instrumento normativo é responsabilidade do Órgão de 

Solução de Controvérsias, que é uma especialização funcional do Conselho Geral 

da OMC.  

 Os problemas que assombravam o sistema anterior foram corrigidos pela 

nova regulamentação, tais como: a excessiva fragmentação, a morosidade 

procedimental e o não cumprimento das recomendações e decisões dos panels.  

 Dessa forma, verifica-se a transação do modelo construído em negociações 

por vias diplomáticas para consolidação de um sistema organizado em torno de 

regras jurídicas. Cumpre salientar que o novo sistema não impede a negociação 

diplomática entre os membros em caso resultante da imposição de medidas que 

possam ser incompatíveis com os tratados da OMC.  

 As consultas, realizadas durante um prazo preestabelecido, antes da 

formalização do panel, não limitou o recurso às negociações diretas após o início do 

procedimento formal para a solução da controvérsia.  

 O pedido de constituição de um panel será dirigido ao Órgão de Solução de 

Controvérsias, que só poderá rejeita-lo se todos os membros estiverem de acordo. 

Conforme ensina Gabrielle Marceau: 

 
Quando solicitado, o painel deve ser estabelecido, os relatórios do painel e 
do Órgão de Apelação devem ser adotados pelo OSC (composto por todos 
os membros) e sanções retaliatórias devem ser autorizada. Todo o 
processo de disputa deve ser concluído no prazo de 9 a 12 meses e, até 
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 AMARAL JUNIOR, Alberto do. op.cit. p.100. 
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agora, painéis e do Órgão de Apelação têm respeitado muito bem os prazos 
fixados no DSU.

118
  

 

 A insatisfação de uma das partes ou de ambas garante aos litigantes um novo 

julgamento por parte do Órgão de Apelação.  

O Órgão de Apelação cuida somente das questões jurídicas que se referem à 

interpretação dos tratados da OMC. Realiza um controle de legalidade ao verificar se 

o direito da Organização foi interpretado de forma correta. 

 Conforme disposto nos artigos XXII e XXIII do GATT e do ESC, os Membros 

da OMC delegaram aos panels e ao Órgão de Apelação o poder para adjudicar suas 

disputas e fazer recomendações ao OSC. O ESC define a jurisdição dos panels (e 

do Órgão de Apelação) a: (1) alegações de desrespeitos as normas e acordos da 

OMC pela(s) parte(s) reclamante(s); (2) especificação das formas de 

solução/conclusão recomendadas pelos panels e pelo Órgão de Apelação; e (3) a 

vedação em aumentar ou diminuir as regras da OMC.  

Os chamados “covered agreements", são os acordos que estão sob a 

jurisdição do Sistema e encontram-se listados no Apêndice 1 do ESC, conforme 

dispõe o Artigo 1119 do citado diploma. São eles: a) Acordos multilaterais sobre o 

comércio de mercadorias; b) Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços; c) Acordo 

sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio; d) Acordo sobre comércio de aeronaves civis; e) Acordo sobre Contratos 

Públicos; f) Acordo International sobre laticínios; g) Acordo Internacional sobre carne 

bovina.  

O termo “covered agreements” ainda inclui decisões da OMC e legislação 

secundária, se houver. Nesse contexto, o Artigo 4 do ESC estabelece que consultas 

poderão ser iniciadas em caso de violação a quaisquer “covered agreement”.  

                                                      
118

 MARCEAU, Gabrielle. WTO dispute settlement and humam rights. European Journal of 
International Law. Firenze, v.13, p.759, 2002. Tradução livre do texto original: When requested, a 
panel must be established, reports of the panel and Appellate Body must be adopted by the DSB 
(composed of all members) and retaliatory sanctions must be authorized. The entire dispute process 
should be completed within 9 to 12 months and, so far, panels and the Appellate Body have respected 
quite well the deadlines set down in the DSU.  
119

 Article 1. The rules and procedures of this Understanding shall apply to disputes brought pursuant 
to the consultation and dispute settlement provisions of the agreements listed in Appendix 1 to this 
Understanding (referred to in this Understanding as the “covered agreements”). The rules and 
procedures of this Understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes 
between Members concerning their rights and obligations under the provisions of the Agreement 
Establishing the World Trade Organization (referred to in this Understanding as the “WTO 
Agreement”) and of this Understanding taken in isolation or in combination with any other covered 
agreement. <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_01_e.htm#article1>. 
Acesso em 14/08/2014.  

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_09_e.htm#app_1
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_09_e.htm#app_1
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_01_e.htm#article1
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Victor Prado destaca três características do Sistema de Solução de 

Controvérsias da OMC: a abrangência, a automacidade e exequibilidade120. A 

primeira diz respeito à competência do sistema para analisar a violação de todos os 

acordos da OMC e a inexistência de outro órgão com função de solucionar tais 

conflitos. Conforme dispõe o próprio ESC: 

 
Todos os Acordos da OMC – seja os da parte relativa ao comércio de 
mercadorias, seja o Acordo sobre Serviços ou sobre Aspectos de 
Propriedade Intelectual relativos ao Comércio – estão cobertos pelo mesmo 
procedimento de solução de controvérsias, ainda que alguns acordos 
contenham certas especificidades, listadas no próprio Entendimento

121
.  

 

 A automacidade, nas palavras do autor, “deriva da regra do consenso 

negativo, válido para o estabelecimento dos panels, para a adoção de relatórios e 

decisões dos panels e do Órgão de Apelação, para a supervisão da implementação 

das decisões e para autorização de compensação ou suspensão de concessões 

(retaliação).” Em suma, consiste nas etapas que as demandas percorrem, 

obedecendo a limites temporais severos, que impedem ações unilaterais das partes 

na tentativa de atrasar indevidamente o processo.  

 A exequibilidade, por sua vez, demonstra a força executiva da OMC no 

sentido de compelir os membros no cumprimento de suas decisões, através da 

imposição de sanções. O Membro demandante poderá solicitar autorização para 

retirar concessões e/ou vantagens comerciais de que o Membro vencido desfruta em 

função dos acordos da OMC.  

 Trata-se de um mecanismo ágil se comparado a qualquer outro processo 

internacional de adjudicação, e fica muito difícil para qualquer uma das partes 

retardá-lo por muito tempo. Os Membros consideram tais aspectos interessantes e, 

por tal razão, o sistema é bem utilizado. O fato de haver alegações que tratam de 

violações, desrespeito ou qualquer outra consideração sobre direitos humanos não 

irá, de forma alguma, afetar a automacidade desse rápido processo.  

Somente os Estados e os territórios aduaneiros membros da OMC têm 

acesso ao mecanismo de Solução de Controvérsias. Da mesma forma, a jurisdição 

do Órgão de Solução de Controvérsias é obrigatória para todos os membros, não se 
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 PRADO, Victor Luiz do. Mecanismos de solução de controvérsias: fonte do poder e de problemas 
na OMC. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do (Org.). OMC e o comércio internacional. São Paulo: 
Aduaneiras, 2002. p 264-266. 
121

 Vide apêndice 2 do Entendimento relativo às normas e procedimentos sobre Solução de 
Controvérsias da OMC. op. cit. p.32. 
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exigindo o consentimento do demandado para que se inicie o processo no âmbito do 

Órgão de Solução ou de Apelação. Nota-se que a qualquer momento, as partes 

podem suspender os trabalhos de um panel na tentativa de uma negociação pela via 

diplomática.  

Outra curiosidade do sistema da OMC a ser destacada refere-se a vinculação 

das partes aos relatórios emitidos pelos panels ou Órgão de Apelação. Enquanto no 

sistema do GATT a parte tinha o direito de se opor ao relatório e dessa forma 

inviabilizar a sua adoção, no novo modelo adota-se a técnica do consenso invertido, 

ou seja, o relatório somente não será adotado se, por consenso, todos os membros 

assim decidirem. 

 Conforme disposto no artigo 3.7 do ESC, os membros deverão avaliar a 

utilidade de atuar com base nos procedimentos existentes para solução de conflitos 

da OMC, antes da apresentação de uma reclamação. Apesar de não existir norma 

que exija a comprovação de interesse de agir no momento de formulação de um 

pedido de constituição de um painel, o artigo acima citado demostra, ao mínimo, a 

necessidade de existência de uma relação entre a iniciativa de um membro e os 

meios escolhidos para se promover a solução da disputa. Como exemplo, podemos 

citar o caso EC-Bananas III122, em que o Órgão de Apelação entendeu que havia 

interesse de agir por parte dos Estados Unidos, independente da pouca quantidade 

produzida de bananas, acrescentando que todo país exportador está apto para 

acionar o mecanismo de solução de controvérsias, pois a OMC se dedica a proteger 

a competição em matéria comercial.  
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 O Caso EC - Bananas: Comunidades Européias — Regime de importação, venda e distribuição de 
bananas, em que as Comunidades Européias são demandadas por Equador, Guatemala, Honduras, 
México e EUA, teve início no dia 05 de fevereiro de 1996. As consultas foram requisitadas com o 
argumento de que o regime de importação, venda e distribuição de bananas, estabelecido em virtude 
do Regulamento 404/93 e de subsequentes medidas regulatórias legislativas e administrativas pelas 
Comunidades Europeias (CE), restringia a entrada de bananas produzidas por eles no mercado 
europeu. Pelo regime de 6 quotas tarifárias das CE, os países ACP5 (África, Caribe e Pacífico) eram 
beneficiados com preferências como quota com tarifa zero e preferência tarifária de 300 
Euros/tonelada para exportações extra quota. Para os países que exportam bananas às CE em 
condições de nação mais favorecida (“países NMF”), a tarifa consolidada é de 680 Euros/tonelada, 
com uma quota de 2,2 milhões de toneladas a 75 Euros/tonelada. Após o resultado não satisfatório 
das consultas os demandantes solicitaram o estabelecimento de um painel a fim de examinar a 
questão a luz do GATT, do Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações, do 
Acordo Sobre Agricultura, do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) e o Acordo sobre 
medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio. O Grupo Especial concluiu que o regime de 
importação de bananas das CE, assim como os procedimentos de concessão de licenças para a 
importação de bananas dentro deste regime eram incompatíveis com o GATT. Disponível em 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds27_e.htm. Acesso em 10/10/2014.  

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds27_e.htm
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 A natureza e o processo do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC e 

o alcance do artigo 23 do ESC atraem a jurisdição de qualquer conflito que possa 

causar impactos no comércio, incluindo aqueles que envolvam questões sobre 

direitos humanos.  

As demandas na OMC podem ser dividas em: reclamação pela violação das 

obrigações previstas nos acordos abrangidos; reclamação de não-violação e 

reclamações de “situação”.  

No primeiro caso, o demandante alega que uma vantagem resultante, direta 

ou indiretamente, dos acordos da OMC se encontra anulada ou comprometida, ou 

que a realização dos objetivos visados por tais compromissos é obstaculizada pelo 

descumprimento das obrigações subscritas por parte de outro membro. O artigo 3.8 

do ESC, inspirado na tradição jurisprudencial do GATT, estabelece a presunção de 

que uma medida, que anule ou diminua uma vantagem que os acordos assegurem, 

incide de maneira desfavorável sobre os outros membros. Não se conseguiu, até 

agora, reverter esta presunção pela prova de que a infração às regras não importa 

na redução dos benefícios auferidos123.  

As reclamações de não violação originaram-se, remotamente, das cláusulas 

inseridas nos acordos comerciais bilaterais, que tinham como escopo impedir que as 

obrigações estabelecidas em matéria de concessões tarifárias não sejam 

comprometidas por barreiras tarifárias ao comércio ou por outras medidas 

governamentais. Atendem às circunstâncias específicas em que não há o 

desrespeito flagrante a algum acordo celebrado.  

As demandas “de situação”, por sua vez, equivalem a uma cláusula de 

salvaguarda, uma vez que o demandante alega que uma vantagem oriunda dos 

acordos da OMC, ainda de que forma indireta, se encontra anulada ou reduzida por 

uma medida, aplicada por outro membro, ou decorrente de uma situação a ele 

imputável. 

 Algumas críticas feitas ao sistema de panels, adotado de forma gradativa pelo 

GATT, na evolução para um modelo jurisdicionalizado de solução de disputas, 

defendem que o modelo infla o conflito no interior na organização em detrimento das 

soluções negociadas. A existência de um sistema como o da OMC exerce uma 

maior pressão em favor da resolução dos conflitos, capazes de evitar o recurso à via 

contenciosa, o que tornou o mecanismo muito mais legalista do que esperado pelos 
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 AMARAL JUNIOR, Alberto do. op.cit.p.108. 
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negociadores da Rodada Uruguai. Tal fato estimularia os países desenvolvidos a 

demandarem acerca de questões que poderiam ser solucionadas pela via 

diplomática124.  Além disso, não havia certeza quanto ao cumprimento das 

recomendações feitas pelos relatórios dos panels, o que dependeria de discussões 

futuras somente obtidas no curso das negociações.  

A valorização exclusiva das negociações permite aos países mais poderosos 

impor sua vontade aos Estados menos favorecidos, o que é totalmente inconcebível 

em um sistema de prevalência das regras, cuja bandeira defendida é o tratamento 

igualitário, sem discriminações ou privilégios. 

As mais exaltadas críticas feitas ao sistema de solução de conflitos do GATT 

realçavam os seguintes pontos:  

 
a) A demora e a incerteza intrínsecas ao procedimento, já que inexistia um 

direito à constituição do painel, pois as partes contratantes deliberavam 

sobre a sua criação de forma discricionária. Não havia limites temporais 

para as várias fases em que o procedimento se desdobrava, como as 

consultas, o pedido de instituição de um panel e o julgamento final da 

disputa; 

b) A ausência de rigor e clareza das decisões; 

c) A dúvida relativa à adoção do relatório elaborado pelo painel, devido à 

predominância da regra do consenso;  

d) A lentidão em se adotarem as recomendações constantes dos relatórios 

e o descumprimento parcial ou total da decisão proferida.  

 

Não obstante às falhas apontadas, o sistema do GATT demonstrou, na maior 

parte das vezes, ser capaz de assegurar a harmonia entre os direitos e as 

obrigações das partes. Nota-se que durante os anos de 1948 a 1989, as 

reclamações feitas foram quase sempre acolhidas, apesar da ligeira queda no nível 

de cumprimento das decisões década de 80. 

Tal fato deve-se, sobretudo, ao número exorbitante (92%) de reclamações 

feitas pelos Estados Unidos e países da Comunidade Europeia, além da resistência 
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 PRADO, Victor Luiz do. Mecanismos de solução de controvérsias: fonte do poder e de problemas 
na OMC. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do (Coord.). op cit. p. 267. 
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norte-americana em cumprir as recomendações feitas pelos panels, o que acabou 

por limitar a eficácia do modelo de solução de controvérsias.  

Outro ponto que merece destaque refere-se aos altos custos de litigar no 

sistema da OMC. Como dito anteriormente, o novo mecanismo resultou em um 

“adensamento da juridicidade” (thickening of legality), como ensina Celso Lafer125. 

Demandar junto a OMC passou a ser tarefa de extrema complexidade, vez que, 

além dos altos custos, a propositura de um panel requer conhecimento jurídico 

específico, do que os países em desenvolvimento padecem em sua maioria.  

Na Rodada Uruguai iniciou-se o movimento pela reforma do sistema de 

solução de conflitos, baseado, principalmente, na importância do cumprimento das 

decisões para eficácia do modelo. 

No que se refere a execução das decisões do Sistema, é necessário definir o 

conceito de sanção, em âmbito extraterritorial. É caracterizada como um ato 

coercitivo, autorizado pelo direito internacional, quando ocorre o descumprimento de 

uma obrigação por parte do Estado.  

Apesar da pouca utilização de mecanismos sancionatórios, eles se mostram 

necessários e úteis para fortalecer a posição de organizações internacionais perante 

os Estados, além de garantirem a manutenção da ordem política.  

No sistema da OMC, o ESC declara que caso o Estado não adote a 

recomendação formulada ou ofereça compensações, o Órgão de Solução de 

Controvérsias concederá autorizações para suspensão de concessões ou outras 

obrigações. Vale lembrar que a suspensão deve ser equivalente ao montante de 

danos sofridos pelo demandante, não gerando reparação a prejuízos causados 

antes da prolação da decisão pelo Órgão.  

 Alguns países em desenvolvimento como Cuba, Honduras e Quênia 

defendem uma espécie de “retaliação coletiva”. Por tal proposta, sempre que um 

país em desenvolvimento saísse vitorioso de uma disputa contra um país 

desenvolvido, outros membros também teriam a faculdade de suspender 

concessões ao demandado. Uma das críticas feita ao modelo diz respeito à 

extensão de direitos a terceiros que não teriam participado do conflito126.  
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 LAFER, Celso. A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira. op.cit. 
p.122 e 148. 
126

 AMARAL JUNIOR, Alberto do. op.cit. p.114. 
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 Importante ressaltar que o mecanismo de execução das decisões no âmbito 

da OMC tende a beneficiar os países desenvolvidos em detrimento dos países em 

desenvolvimento. As sanções previstas pelo não cumprimento das recomendações, 

quando aplicadas pelos Estados desenvolvidos exercem maior pressão e se tornam 

mais eficazes, devido à importância de seus mercados consumidores; no quadro 

inverso, a aplicação dos remédios previstos pode gerar efeitos econômicos 

consideráveis, dada a maior dependência dos países em desenvolvimento em 

relação aos desenvolvidos. Além disso, os países desenvolvidos se abstêm a 

executar as recomendações, tendo em vista a ausência de mecanismos que os 

obriguem. Cabe lembrar que as regras atuais impedem a aplicação de sanções 

antes da finalização do processo, o que incentiva a manutenção da medida 

conflitante e discutida127.  

Com relação à retaliação, não há nenhuma regra que discipline o assunto ou 

permita verificar a legalidade ou licitude das atitudes do demandante. Tal omissão 

acaba por incentivar o abuso, uma vez que o vencedor poderá impor ao demandado 

montante superior ao autorizado na recomendação, gerando o desequilíbrio entre o 

dano e a indenização.  

Nos casos EC-Bananas III e EC- Hormones128, os EUA alteraram a lista 

aprovada pelo Órgão de Solução de Controvérsias acerca dos bens ou valores, 

objetos da retaliação. Trata-se uma ação unilateral que gera instabilidade e 

insegurança, com extensos prejuízos ao comércio internacional.  

Em resposta a atuação americana, a Comunidade Europeia propôs a 

impossibilidade de alteração dos bens e valores retaliados, vinculando a mudança à 

aprovação do Órgão de Solução de Controvérsias. 
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 AMARAL JUNIOR, Alberto do. A reforma do sistema de solução de controvérsias da OMC e os 
países em desenvolvimento. São Paulo: Aduaneiras, 2006. p.82. 
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 A disputa “Hormone Beef” é uma das controvérsias agrícolas mais interessantes desde a criação 
da Organização Mundial do Comércio. Na década de 1990, no meio da crise da doença da “vaca 
louca”, a União Europeia proibiu a importação de carne que contivesse hormônios artificiais. As 
regras da OMC permitiriam tais proibições, mas apenas quando um dos Membros apresentasse 
evidências científicas concretas de que se tratava de uma medida de saúde e segurança. Canadá e 
os Estados Unidos se opuseram a esta proibição, levando a questão ao Órgão de Solução de 
Controvérsias da OMC. Na seção nº 208 de 13 de fevereiro de 1998, a OMC decidiu que a UE não 
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O Brasil, juntamente com os países membros do G-6 (Argentina, Canadá, 

Índia, Nova Zelândia e Noruega) sugeriram a retirada das sanções quando houvesse 

o cumprimento, total ou parcial, das recomendações do Órgão.  

Em 2005, as Comunidades Europeias e o Japão propuseram a necessidade 

de informar ao Órgão de Solução de Controvérsias os meios pelos quais cumpriu a 

recomendação, demonstrando, em conjunto com as ideias citadas anteriormente, a 

preocupação na efetividade e eficácia no cumprimento das decisões proferidas pelo 

Órgão de Solução de Controvérsias.  

 

2.2.2 A Controvérsia no Direito Internacional 

  

 A controvérsia no Direito Internacional pode surgir em diversos contextos. 

Pode ser objeto de uma simples interpretação de um tratado internacional ou de 

conflitos referentes à demarcação de fronteiras ou de caráter político/religioso.  

 Diferente do plano interno, em que as questões divergentes entre os 

jurisdicionados estão sob tutela do Estado, que tem o poder soberano para dirimir os 

conflitos que lhe são apresentados, no plano internacional a existência de inúmeros 

países, soberanos da mesma forma, acaba por criar um ambiente em que as partes 

dependam de seu consciente para solucionar pacificamente os conflitos.  

 O conceito de controvérsia internacional foi dado pela Corte Permanente de 

Justiça, quando decidiu, no julgamento do caso Mavromatis, que se trata de uma 

“contradição, um desacordo entre dois ou mais sujeitos de direito acerca da 

interpretação jurídica ou materialidade do fato”. Tal conceito adotado em 1924 deixa 

aberta a interpretação de conflito, “tanto envolvendo aqueles relativos a um 

desacordo jurídico como qualquer outra questão de fato que leva efetivamente ao 

contraditório com a oposição de teses jurídicas para sua discussão”129.  

A faculdade da auto interpretação de normas ou fatos, por parte dos Estados, 

podem desencadear conflitos ou desacordos, quando a pretensão de um em relação 

a um objeto (questão fática ou jurídica) afeta os interesses de outro, que apresenta 

interpretações e interesses diversos.  Nesse momento, podem os interessados 

resolver o litígio ou submetê-lo a jurisdição de um terceiro, a quem incumbe aplicar o 

direito ao caso concreto.  
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 MENEZES, Wagner. Tribunais internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013. 
p.102.  
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Para Guido Soares, as controvérsias internacionais surgem de duas formas: 

quando há disputas sobre o significado de uma norma internacional ou quando a 

divergência na qualificação dos fatos venha a motivar a criação de uma nova regra. 

No primeiro caso, os Estados não concordam sobre o sentido da norma, enquanto 

no segundo, é necessária a elaboração de uma nova norma para solucionar a 

disputa130.  

As controvérsias internacionais podem ser classificadas a partir das partes 

que delas participam. Em relação ao direito internacional público, as disputas podem 

envolver dois ou mais Estados, um Estado e uma organização internacional ou duas 

organizações internacionais. Tradicionalmente, elas são solucionadas pela via 

diplomática ou jurisdicional, por meio da arbitragem ou por recurso à Corte 

Internacional de Justiça. As controvérsias de direito internacional privado, por sua 

vez, opõem pessoas físicas ou jurídicas, situadas em jurisdições diferentes. 

 O debate acadêmico acerca da natureza jurídica da controvérsia (se política 

ou jurídica), a nosso ver, é irrelevante, tendo em vista que um conflito pode abarcar 

diversos temas como comércio, direitos humanos, meio ambiente, mesclando, 

assim, rastros de questões políticas e jurídicas ao mesmo tempo. 

 Conforme assevera Wagner Menezes, muitas vezes torna-se impossível 

determinar as causas objetivas e subjetivas da eclosão de uma controvérsia 

internacional, uma vez que “elas são sempre estranhas à vontade dos Estados” e 

somente são conhecidas após a sua exteriorização e apresentação pública que 

podem se basear em princípios, na retaliação a algum tipo de violência ou 

maquiando verdadeiros objetivos que não podem ser divulgados131. 

 Independente da natureza e das partes envolvidas em uma controvérsia 

internacional, os Estados devem sempre se posicionar de forma a dirimi-la e findá-la 

dentro das possibilidades e formas mais adequadas.  

 Quando os instrumentos de prevenção de conflitos mostram-se ineficazes, é 

necessário ter o conhecimento da controvérsia, levando-se em consideração a 

dimensão do conflito, para a escolha do mais adequado mecanismo de solução de 

controvérsia e, a composição da discussão, para que os litigantes possam decidir 

acerca dos procedimentos que irão utilizar para solução da demanda.  
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 SOARES, Guido Fernando da Silva.  Curso de direito internacional público. São Paulo: Atlas, 
2001. p.163 
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2.2.3 Os Princípios referentes à Igualdade de Tratamento 

  

 Entre os diversos princípios que norteiam a OMC, dois merecem destaque: o 

Princípio da Não Discriminação e o Princípio da Reciprocidade, que apesar de 

apresentarem características diversas e mostrarem-se contraditórios em 

determinados pontos, visam colocar em prática objetivos básicos da Organização 

em relação à garantia de acesso aos mercados e competição justa entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 

 

2.2.2.1 A Cláusula da Nação Mais Favorecida 

 

 O Princípio da Não Discriminação constitui um dos pilares do novo sistema 

multilateral do comércio previsto pelo antigo GATT (1947), dividindo-se entre a 

Cláusula da Nação mais favorecida (Artigo I)132 e a Cláusula de tratamento nacional 

(Artigo III)133, que estudaremos em capítulo próprio.  

 A Cláusula da Nação mais favorecida dispõe que qualquer vantagem atribuída 

a determinado Estado deve ser imediata e automaticamente atribuída a todos os 

outros membros da Organização, com exceção das normas de importação que 

estabelecem cláusulas de tratamento diferenciado aos países em desenvolvimento. 

                                                      
132

 Artigo I do GATT 1994 (Cláusula da Nação mais favorecida): Com relação às tarifas alfandegárias 
e taxas de qualquer tipo aplicadas sobre ou em conexão com a importação ou exportação ou 
impostas na transferência internacional de pagamentos por importações ou exportações, e em 
relação ao método de incidência de tais tarifas e taxas, e em relação a todas as regras e formalidades 
relacionadas à importação e exportação, e em relação a todas as questões referidas nos parágrafos 2 
e 4 do Artigo III, qualquer vantagem, benefício, privilégio ou imunidade concedida por qualquer 
[Membro] a qualquer produto originado em ou destinado a qualquer outro país será conferido 
imediatamente e automaticamente aos produtos equivalentes originados em ou destinados aos 
territórios de todos os outros Membros.  
133

 Artigo III do GATT 1994 (Cláusula da Obrigação do Tratamento Nacional): 1. Os membros 
reconhecem que tributos internos e outros encargos internos, e leis, regulamentos e requisitos que 
afetem a venda interna, oferta para venda, compra, transporte, distribuição ou uso de produtos, e 
regulamentações quantitativas internas que requeiram a mistura, processamento ou uso de produtos 
em quantidades ou proporções especificadas, não devem ser aplicados a produtos importados ou 
domésticos de modo a conferir proteção à produção doméstica. 2. Os produtos do território de 
qualquer Membro importados para o território de qualquer outro [Membro] não serão sujeitos, direta 
ou indiretamente, a tributos internos ou outros encargos internos de qualquer tipo superiores àqueles 
aplicados, direta ou indiretamente, a produtos domésticos similares. Além disso, nenhum [Membro] 
aplicará tributos internos ou outros encargos internos a produtos importados ou domésticos de forma 
contrária aos princípios estabelecidos no parágrafo 1. [...] 4. Aos produtos do território de qualquer 
Membro importados para o território de qualquer outro [Membro] será dado um tratamento não menos 
favorável do que o acordado a produtos similares de origem nacional em relação a todas as leis, 
regulamentos e requisitos que afetem sua venda interna, oferta para venda, compra, transporte, 
distribuição ou uso. O disposto neste parágrafo não impedirá a aplicação de taxas internas 
diferenciadas de transporte baseadas exclusivamente na operação econômica dos modos de 
transporte e não na nacionalidade do produto. 
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Isso porque a Cláusula da Nação mais favorecida visa coibir regras de importação 

que gerem discriminações ou preferências entre os países membros.  

 Qualquer benefício atribuído a um membro referente ao comércio e que possa 

gerar efeitos sobre importações e exportações ou situações que influenciem direta 

ou indiretamente situações de venda, compra, uso, distribuição e transporte devem 

ser direcionados a todos os outros participantes134.  

 Esse mecanismo, ao democratizar as vantagens concedidas a um membro, 

despolitiza as ações, coíbe o unilateralismo, contribui com a estabilidade das regras 

e, em última instância, com a paz e dignificação da vida humana. Para Adilson 

Rodrigues Pires135, estabelece as condições igualitárias de comércio no mundo.  

 Entre as exceções mencionadas anteriormente, podemos citar os Artigos 

XXIV 3 (a) e XXIV 5 do GATT (1994), que acabam garantindo o tratamento 

diferenciado aos países em desenvolvimento. O primeiro estabelece que os Estados 

podem estabelecer concessões maiores dos que as acordadas multilateralmente, 

tendo em vista facilitar o tráfego na fronteira. Já o segundo, garante aos membros da 

Organização dispensar tratamento preferencial em zonas de livre comércio e união 

aduaneiras. Vale destacar: 

 
Tais acordos sob os auspícios da cláusula na nação mais favorecida, a qual 
estabelece que todos os signatários devem tratar-se de modo tão favorável 
quanto o fazem em relação a qualquer outro país. Por conseguinte, 
qualquer privilégio, imunidade ou favor concedido a um país deve ser 
estendido a todos. Entretanto, as nações podem dar tratamento preferencial 
àquelas em desenvolvimento e podem entrar em quaisquer áreas 
comerciais com uma – ou mais nações [...]. Um segundo importante 
princípio adotado pelo GATT é a proteção às indústrias nacionais sob a 
forma de tarifas alfandegárias, em vez de medidas mais inibidoras do 
comércio

136
.   

 

 Os Artigos XX e XXI do GATT também considerados exceções, dispõem 

sobre a imposição de medidas restritivas a importações de determinados lugares e 

produtos por questões ambientais, sanitárias, morais ou até mesmo por questões de 

segurança.  
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136

 SMITH, Len Young; MANN, Richard A; ROBERTS, Barry S. International business law. In 
_______. Business law and the regulation of business. 4 ed. West Publishing Company, 1993. p. 
1080/1081. 



86 
 

 A partir da cláusula do tratamento diferenciado é que nasceu os SGP – 

Sistema Geral de Preferências (Generalizes System of Preference)137 idealizado 

pelos Estados Unidos na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) em 1964 e incorporados, posteriormente, por mais 26 

países.  

 Há casos, porém, que a Cláusula da Nação mais favorecida poderá ser 

desconsiderada, caso seja necessária a aplicação de medidas que impeçam ou 

corrijam situações de dumping, subsídios ou quando constatado que algum membro 

violou o ordenamento do sistema causando anulação ou prejuízo de benefício a 

outro participante.  

 Entretanto, sabemos que, apesar do que defende e do objetivo da Cláusula 

da Nação mais favorecida, o sistema do comércio mundial, em sua realidade, 

mostra-se deveras diferente. Pensemos no caso hipotético de um calçado fabricado 

segundo as normas trabalhistas internacionalmente reconhecidas e protegidas e 

outro calçado produzido por crianças exploradas economicamente. Para a OMC, o 

conceito de similaridade é atestado a partir de três elementos: qualidade, função e 

destinação final. Pela Cláusula da Nação Mais Favorecida produtos similares não 

devem sofrer discriminação por parte de outros similares oriundos de outros países. 

Não se nota, entretanto, com o produto em mãos, nenhum tipo de violação a regras 

de direitos humanos, conforme os Acordos da OMC, o que demonstra a dificuldade 

da Organização em protegê-los.  

                                                      
137

 O Sistema propõe a importação de todos os produtos encontrados no programa e originários de 
determinados países em desenvolvimento.  Com base no Capítulo V do Acordo de Comércio de 1974 
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compensatório para se realizar o desenvolvimento auto sustentado; c) usufruir a vantagem de os 
países em desenvolvimento potencialmente representarem mercados com taxas mais elevadas de 
crescimento para as exportações norte-americanas; d) reconhecer que os países em 
desenvolvimento necessitam de divisas para honrar os seus compromissos financeiros internacionais. 
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dos EUA (US International Trade Commission - USITC), responsável pela publicação dos produtos 
enquadrados pelo SGP. O sistema sofre revisões anuais para atender aos interesses dos 
importadores norte-americanos; dos exportadores estrangeiros e dos países beneficiários. A retirada 
de um produto ou a exclusão de um beneficiário é de competência do Presidente norte-americano. 
No Brasil, a Circular nº 3/01 da Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, de 19 de janeiro de 2001, 
publicada no DOU de 24/01/2001, é o documento que publica as informações sobre o SGP dos EUA, 
incluindo no Anexo II, os produtos enquadrados em benefício do Brasil.  
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Conforme assevera Celso Lafer138, os países em desenvolvimento não gozam 

das vantagens econômicas trazidas pela liberalização comercial no mesmo patamar 

que os países desenvolvidos, isso porque não possuem o desenvolvimento 

industrial, científico, tecnológico e social para competirem com os produtores e 

consumidores do primeiro mundo.  

 Nesse contexto, o tratamento da Nação Mais Favorecida não cumpre 

totalmente seu papel, visto que estabelece tão somente a igualdade formal entre os 

países desenvolvidos e os em desenvolvimento, que lutam pela igualdade real 

através da implementação de regras que possam efetivar suas vantagens e 

benefícios. Cabe ainda a colocação de Carreau e Juillard acerca de tais 

mecanismos: 

 
O direito econômico internacional não trata da mesma forma os países 
desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Ele acomodou suas regras 
de um modo que, nas relações econômicas internacionais, os países em 
desenvolvimento recebam um tratamento mais favorável que os países 
desenvolvidos entre si e entre os outros. As regras bem equipadas mostram 
uma originalidade forte, a ponto de que são agora objeto de uma 
sistematização especial; se trata do desenvolvimento do direito internacional 
em que a ideia de igualdade real assume a ideia de igualdade formal

139
.  

  

 Enfim, as cláusulas de Tratamento Diferenciado e da Nação Mais Favorecida 

possuem o condão de implantar mecanismos equiláteros para que países com 

menor potencial de crescimento possam desenvolver-se no cenário do comércio 

atual sem, contudo, colocar em risco ou sacrificar outras garantias e direitos.  

 

2.2.2.2 A Cláusula da Obrigação do Tratamento Nacional 

 

 A cláusula da Obrigação de Tratamento Nacional, conhecida como a 

obrigação de TN, determina que os membros da OMC não discriminem produtos 

importados após eles terem entrado no mercado doméstico. Em outras palavras, o 

país A não deve tratar os produtos importados dos países B ou C de forma 
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desfavorável em relação as suas próprias mercadorias “similares” produzidas em 

território nacional.  

 Dessa forma, nenhuma restrição diferente daquela que recai sobre os 

produtos nacionais poderá ser aduzida a bens importados de outros países, sejam 

elas relacionadas à tributação, fiscalização ou medidas que restrinjam a circulação e 

comercialização das mercadorias.  Nas palavras do próprio Artigo III (1) do GATT 

1994: 

 
 [...] tributos internos e outras taxas internas, e leis, regulamentos e 
requerimentos que afetem a venda, oferta para venda, compra, transporte, 
distribuição ou uso dos produtos internamente, bem como regulamentos 
quantitativos internos que requeiram a mistura, o processamento ou uso de 
produtos em quantidades ou proporções especificadas [...].” 

 

 Seguindo a mesma linha da Cláusula estudada anteriormente, a Obrigação do 

Tratamento Nacional também comporta suas exceções. A exemplo, citamos o caso 

do pagamento de subsídios (permitidos pela OMC) a empresas nacionais, quando o 

governa pretende estimular o crescimento do setor industrial doméstico ou ainda a 

preferência pela aquisição de produtos nacionais em desfavor de produtos 

importados, por parte do governo local, para o próprio consumo.  

 Um importante argumento que vem sido levado a OMC diz respeito à 

aplicação de tributos mais elevados para produtos manufaturados em violação aos 

direitos humanos. Nesse caso, constaria da embalagem dos produtos a identificação 

de que aquela mercadoria fora fabricada em respeito aos direitos humanos. Ocorre 

que, não somente o Artigo XI do GATT 1994 veda qualquer forma de restrição ao 

comércio, mas também o Princípio do Tratamento Nacional se opõe ferozmente a 

esse pensamento. Dessa forma, por mais digno e sensato que possa parecer, tal 

argumento não encontra guarida no âmbito da OMC.  

 A par da já estudada Cláusula da Nação Mais Favorecida, que busca coibir a 

discriminação entre os membros da Organização, na tentativa de ampliar e 

liberalizar o comércio mundial, a Cláusula do Tratamento Nacional proíbe a 

diferenciação entre bens produzidos localmente e aqueles importados dos países 

membros.  

 A Cláusula da Nação Mais Favorecida ainda é complementada pelo princípio 

da reciprocidade nas negociações, que estimula a troca de concessões no que 

tange o acesso aos mercados por meio do daquilo que cada país tem interesse em 
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oferecer como contrapartida. Tal situação acaba por limitar a concorrência de free-

riding (“carona”, “corrida livre”), ou seja, aquela em que determinado negociador se 

aproveita dos benefícios conquistados por outro sem ter contribuído para tanto. O 

princípio da reciprocidade surge como uma forma de concretizar e incentivar a 

liberalização do comércio e o acesso aos mercados de uma forma mais justa e 

ampla, na medida em que cria um equilíbrio entre deveres e direitos que dependerão 

exclusivamente da vontade e do poder de negociação dos Estados, com base em 

código de conduta multilateral.   

 A Cláusula da Obrigação do Tratamento Nacional, assim, configura mais uma 

tentativa do comércio multilateral na manutenção da ordem e do tratamento 

igualitário, uma vez que visa coibir a discriminação de produtos e o protecionismo 

exacerbado de alguns Estados na tentativa de impor mercadorias nacionais a sua 

população.  

 

2.2.2.3 Os Princípios da Transparência, Vigilância e Cooperação Internacional 

 

 O princípio da Vigilância é de responsabilidade dos próprios membros da 

Organização, que assumem o dever de observar o real cumprimento dos acordos e 

compromissos estabelecidos entre os componentes da Organização. O princípio da 

Transparência refere-se à claridade e fácil acesso de todos os membros aos 

documentos oficiais, leis, regulamentos que estruturam a OMC, possibilitando assim 

que o princípio da Vigilância seja colocado em prática.  

 Vale destacar, nesse contexto, que a OMC não se utiliza do princípio da 

Vigilância para verificar a compatibilidade entre as práticas comercias adotadas 

pelos países membros e os acordos estabelecidos no âmbito da Organização. Tal 

tarefa cabe aos próprios participantes, que através de documentos expedidos pela 

OMC, formalizam os ideais de cooperação internacional exigidos para o bom 

andamento do comércio multilateral.  

 Para tanto, a OMC criou um instrumento para verificação e acompanhamento 

das práticas comerciais adotadas pelos membros. Ao Órgão de Exame das Políticas 

Comerciais da OMC ficou a responsabilidade de avaliar, periodicamente, as políticas 

comerciais criadas e praticadas pelos Estados, descrevendo, em um documento 

próprio (Trade Policy Rewiew Mechanism) como tais políticas e práticas influenciam 

o comércio internacional. Por meio de tal sistemática, a Organização consegue 
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conferir transparência às relações com seus membros e entre eles, o que torna 

possível a vigilância recíproca.  

 Os Estados são obrigados também a informar a OMC, por meio de uma 

declaração quanto as suas políticas comerciais, especialmente, quando há 

alterações em relação as suas medidas compensatórias, antidumping ou qualquer 

outra regra ou técnica que venha a mudar ou influenciar o cenário do comércio.  

 A periodicidade das avaliações ou das declarações emitidas pelos membros 

fica a cargo da Organização. Geralmente, os países com um menor 

desenvolvimento econômico são examinados a partir de intervalos maiores (mais de 

seis anos). Já os países desenvolvidos, que apresentam papel de destaque no 

cenário internacional submetem-se ao exame a cada dois anos.  

 A partir de tal contexto, percebe-se a importância da participação dos Estados 

no desenvolvimento humano e na proteção dos direitos humanos, não somente em 

relação aos seus nacionais, mas também em relação a todos os seres humanos. Os 

princípios da Transparência, Vigilância e Cooperação Internacional permitem que 

qualquer irregularidade referente a práticas comerciais degradantes ou ilegais sejam 

vistas, denunciadas e rechaçadas por quaisquer membros da Organização.  

 Para tanto, é ainda necessário que os Estados tenham consciência da 

importância do desenvolvimento humano para o sucesso do comércio internacional 

e vice-versa. A OMC, nesse cenário, possui papel de relevância para garantir 

efetividade e eficácia à proteção dos direitos humanos à medida que conferir papel 

de destaque a tais normas em seu arcabouço institucional.  
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CAPÍTULO III – AS QUESTÕES DE DIREITOS HUMANOS NO SISTEMA DE 

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DA OMC 

 

 
3.1 A atuação da OMC no Desenvolvimento Econômico dos Estados Membros  
 

Com o fim da Segunda Grande Guerra o mundo passou a observar de uma 

forma mais direta e intensa as disparidades que separavam os países ricos dos 

países pobres. A partir desse momento, cria-se a relação entre o desenvolvimento 

dos Estados e os movimentos de interdependência e cooperação, baseados em um 

direito internacional de solidariedade, garantido por meio de normas impositivas.  

O GATT em suas disposições genéricas tentou promover, sem sucesso, o 

equilíbrio entre os Estados, através da garantia de tratamento igualitário entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Conforme asseverado por Celso Mello, 

o direito aplicado aos desiguais acaba por intensificar a desigualdade, não 

correspondente, assim, às relações essenciais internacionais em um meio de 

desiguais140.  

Diversas negociações realizadas entre os países em desenvolvimento (desde 

as reuniões anteriores a Conferência de Havana) no pós-Segunda Guerra 

afundaram junto com a malsucedida Organização Internacional do Comércio - OIT.  

A Carta de Havana, responsável por harmonizar o livre comércio e as pretensões 

dos países menos favorecidos acabaram por sacrificar as conquistas que se 

verificariam no uniforme crescimento mundial. 

Não atento às diferenças socioeconômicas entre as comunidades dentro e 

entre fronteiras, dispensando tratamento igualitário a todos os Membros, o GATT, no 

que se refere a sua normatização, instrumentalizou um multilateralismo com a 

intenção de reduzir as diferenças, mas que, na verdade, corroborava com as 

desigualdades e intensificava a predominância dos desenvolvidos141.  

 Interessante, nesse ponto, reproduzir a colocação de Willian Russel Easterly, 

Professor de Economia da Universidade de Nova York: 
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1996, p.24. 
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 SOARES, Maria Clara Couto. GATT: acordo acentua desigualdade. Políticas Governamentais. v.8, 
n.98, jan/fev. 1994. p.23.  
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A maioria da população mundial ainda não se despediu dos velhos e maus 
dias que precedem o desenvolvimento.  A maioria da população mundial 
não teve a sorte de ter nascido junto aos rios da prosperidade. Quando nós, 
dos países ricos, olhamos hoje para os países pobres, enxergamos nossa 
própria pobreza do passado. Todos nós somos descendentes da pobreza. 
No longo prazo, todos nós viemos da baixa renda. Embarcamos na busca 
pelo crescimento numa tentativa de fazer os países pobres crescerem, 
saindo da pobreza para a riqueza.

142  
  

Nesse sentido, os países que hoje se encontram industrializados puderam 

concentrar seus esforços no desenvolvimento econômico através do protecionismo 

estatal, antes de liberalizar suas economias. Adotaram inúmeras medidas para 

proteger seu poderio econômico, até que se estabilizassem e estivessem prontos 

para encarar a concorrência de outros Estados. Percebe-se, porém, que esses 

mesmos países que se desenvolveram a custa da interferência estatal, coíbem ou, 

ao menos, impedem que os países em desenvolvimento tomem as mesmas 

providências para proteger suas economias até o momento em que estejam 

estabilizadas e amadurecidas para competição no mercado mundial143.  

Além disso, os países em desenvolvimento passaram por um período de 

extrema turbulência econômica, tendo em vista a desvalorização dos seus produtos 

de exportação e as perenes barreiras protetivas impostas pelos mais ricos. Mesmo 

com a redução expressiva de algumas tarifas alfandegárias por parte dos países 

desenvolvidos, isso não foi suficiente e nem supressor das consequências advindas 

do crescimento de medidas protecionistas não tarifárias criadas por tais países144.  

O discurso da liberalização econômica passa a ser utilizado de acordo com a 

conveniência dos países desenvolvidos, que adotam a ideologia do livre mercado 

somente quando se encontram em patamares de maior desenvolvimento e 

competividade. 
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A OMC, com o objetivo já mencionado de redução de desigualdades e 

tratamento igualitário, acaba por facilitar o caminho dos países desenvolvidos rumo 

ao seu empoderamento econômico-social em detrimento do desenvolvimento dos 

Estados menos industrializados. Nas palavras de José Magalhães 

 
 [...] Volta o mundo a assistir a Santa Aliança, do Congresso Viena de 1815, 
sob nova roupagem, mas com o mesmo efeito de grupo governador dos 
destinos do mundo, impondo padrões e comportamentos aos Estados 
dotados de menor base de poder.

145
   

 

Hedley Bull, Professor de Economia da London School of Economics defende 

que o cerne da questão está em se acreditar que as organizações internacionais 

busquem o bem comum acima dos interesses particulares dos Estados: 

 
Mas se é, sobretudo, por meio do ponto de vista dos estados, reunidos em 
organizações internacionais, que precisamos tentar  descobrir qual o bem 
comum da humanidade, estamos usando uma lente distorcida. De fato, as 
ideologias universais adotadas pelos estados são notoriamente 
subservientes aos seus interesses especiais, e os acordos entre os estados 
representam sabidamente o resultado de barganha e de ajustes, sem levar 
em conta qualquer interesse da humanidade como um todo.

146 
 

Observa-se certa ausência de moralidade nos mercados, que buscam, 

sobretudo e contra todos, atingir seus próprios interesses147. Acerca de tal assunto, 

pertinente a colocação de Amartya Sen:  

 
Mas gostaria de mostrar que a economia, como ela emergiu, pode tornar-se 
mais produtiva se der uma atenção maior e mais explícita às considerações 
éticas que moldam o comportamento e o juízo humano. Não é o meu intuito 
descartar o que foi ou está sendo alcançado, e sim, inquestionavelmente, 
exigir mais.

148
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 Entretanto, não se pode negar as importantes conquistas obtidas pelo 

GATT/OMC ao longo da trajetória do comércio internacional. O surgimento de um 

direito econômico internacional incumbido de diminuir as desigualdades 

socioeconômicas entre os Estados, superando a hipótese de igualdade formal 

determinada pelo direito internacional clássico, bem como o surgimento de um 

direito internacional do desenvolvimento, dirigido exclusivamente ao combate da 

miséria, não podem ser deixados ao esquecimento. Conforme proposto por Celso 

Mello: 

 
[...] O DI Econômico deve estar a serviço do desenvolvimento, vez que este 
é o grande flagelo da nossa época em que bilhões de pessoas morrem na 
miséria e ignorância. A ideia de justiça da ordem jurídica internacional vai 
surgir com o Direito Internacional do Desenvolvimento que é posterior ao 
Direito Internacional Econômico, visto que começa a ser instituído na 
década de 60. O Direito Internacional do Desenvolvimento visa a fazer com 
que o Direito Internacional Público transforme-se em uma luta contra a 
pobreza e a miséria.

149
  

[...] Defino o Direito Internacional do Desenvolvimento como o ramo do 
Direito Internacional Público, que visa a estabelecer uma ordem jurídica 
internacional em que ele seja utilizado como um instrumento de combate ao 
subdesenvolvimento. A sua finalidade é estabelecer a “justiça econômica 
internacional”, isto é, a redistribuição da riqueza. Pode ser uma utopia, mas 
prefiro lutar por ela a lutar por meia de dúzia de ricos e esquecer o que é 
humanismo. O Direito Internacional do Desenvolvimento é uma crítica do 
Direito Internacional Público, mas feita por internacionalistas. Assim sendo, 
o Direito Internacional do Desenvolvimento seria também uma nova leitura 
do Direito Internacional Econômico. Este não esgota aquele. O 
desenvolvimento abrange aspectos que não são econômicos.

150  
 

 Celso Mello ainda disserta sobre a diferença entre o direito do 

desenvolvimento e o direito ao desenvolvimento:  

 
O primeiro é um conjunto de normas que visa a realização do segundo. O 
DI do Desenvolvimento estuda as formas de cooperação internacional, bem 
como os organismos internacionais, tudo visando à concretização do direito 
ao desenvolvimento.

151 
 

 O direito do desenvolvimento, e consequentemente do direito ao 

desenvolvimento tiveram impulso com o fim da Segunda Guerra, em que teve início 
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uma caminhada em torno da conscientização mundial acerca da necessária 

solidariedade.  O desejo dos países menos desenvolvidos, e principalmente, dos 

recém-emancipados pela sua autodeterminação, culminou em uma mobilização em 

torno de objetivos comuns, exigindo-se respeito pelo acesso ao desenvolvimento e a 

elaboração formas para a sua efetivação.  

 A partir da Rodada Kennedy, os países em desenvolvimento posicionaram-se 

de forma mais crítica, exigindo ações concretas que culminassem na efetivação de 

suas demandas. Nesse contexto, nasceu a UNCTAD (Conferência das Nações 

Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), que tem como objetivo promover o 

desenvolvimento de uma forma abrangente.  

 Com a Conferência de 1964, os pedidos e reclamações dos países menos 

desenvolvidos ganharam força, culminando na criação do Comitê sobre Comércio e 

Desenvolvimento no GATT, sob os olhares da UNCTAD.   

 Em 1965, tem-se a criação no GATT (Parte IV) da seção sobre Comércio e 

Desenvolvimento, o que demonstra a preocupação, especificamente, sobre o 

assunto. Posteriormente, cria-se o Sistema Geral de Preferências, já estudado em 

capítulo pertinente.  

 O artigo XXXVI da Parte IV do GATT estabelecia, em suma, a necessidade de 

atenção aos países em desenvolvimento, flexibilizando, dessa forma, o princípio da 

reciprocidade. Os demais dispositivos previam o compromisso dos países 

desenvolvidos em alcançar os objetivos propostos pelo GATT, atrelando as 

negociações a temas ligados aos produtos primários. Tal fato, porém, não conseguiu 

impedir que os países ricos reduzissem barreiras tarifárias nas áreas estranhas ao 

interesse comercial dos países pobres, obrigando-os a realizarem concessões em 

prol daqueles.  

 O Sistema Geral de Preferências voltado para a concessão de tratamento 

comercial privilegiado aos países em desenvolvimento por parte dos desenvolvidos, 

através de reduções tarifárias unilaterais e não lineares, derrogadoras do princípio 

da reciprocidade, com o intuito de reduzir as diferenças de desenvolvimento, tornou-

se ineficaz, pois acabou por não considerar a cooperação como um dever jurídico, 

mas somente como um dever moral, ao livre arbítrio dos Estados.  

 A urgente necessidade de estabelecimento de um equilíbrio negocial, capaz 

de garantir aos países menos desenvolvidos formas de competição e concorrência 

leais, por meio de derrogações gerais aos princípios básicos do GATT ou através de 
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formas de proteção especial foi levada em consideração pela Organização. Sanções 

contra práticas de dumping, subvenções internas e aos produtos primários de 

exportação; restrições quantitativas em relação à importação de bens que pudessem 

causar prejuízo a produtos nacionais ou restrições gerais relativas ao equilíbrio do 

balanço de pagamentos e à preservação de posição financeira externa foram 

autorizadas; intervenção direta do Estado (através de subvenções ou tarifas 

aduaneiras) foram permitidas, desde que em favor do crescimento econômico; além 

do estímulo a criação de zonas de livre comércio e união aduaneiras que dinamizam 

as relações comerciais entre os participantes.  

 Em tal contexto de busca pelo desenvolvimento, tem-se o nascimento de uma 

Nova Ordem Econômico Internacional sob supervisão da ONU. No texto de 

resoluções da Assembleia Geral, proclama-se o fortalecimento da soberania, da 

cooperação baseada na equidade, da autodeterminação dos povos, do regramento 

jurídico que compense as desigualdades, da participação igualitária dos países nas 

discussões sobre os problemas globais, além de diversos assuntos relativos ao 

direito ao desenvolvimento.  

 Na década de 80, entretanto, o quadro otimista que cercava os países em 

desenvolvimento começa a ruir. O fim da Guerra Fria, a posição sempre ofensiva 

dos países mais pobres, a quase ínfima participação dos menos favorecidos em 

organizações internacionais de grande e expressiva importância (e.g. BIRD e FMI), a 

fragmentação da unicidade (com a crescente adoção do pragmatismo), o recurso ao 

unilateralismo dos EUA, contribuíram para a mudança que levaria ao 

enfraquecimento das pretensões dos países em desenvolvimento.  

 A partir desse momento, novos rumos são tomados e novos temas tornam-se 

prioridade na agenda, principalmente, dos países desenvolvidos, tais como 

investimentos, serviços e propriedade intelectual152. Os princípios do neoliberalismo 

econômico e da economia de mercado passam a ser defendidos pelos poderosos, 

que tomam a dianteira das negociações.  

 Nesse turbulento contexto, a OMC inicia uma caminhada no sentido de 

proteger os países menos favorecidos. O artigo XI, 2 do Acordo Constitutivo da OMC 

surge para evitar que as economias em desenvolvimento assumam compromissos 
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ou aceitem concessões que possam colocar em risco suas necessidades de 

desenvolvimento, financeiras e comerciais e sua capacidade administrativa e 

institucional. Além disso, cabe lembrar as disposições acerca da não reciprocidade 

entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento (constantes no GATT 1994), 

as presentes no Acordo Geral sobre Comércio e Serviços, as que asseguram um 

maior prazo para o cumprimento de determinados acordos, as que garantem mais 

assistência técnica, facilitam o acesso de seus produtos no mercado e as condições 

específicas concedidas pelo Entendimento sobre Normas e Procedimentos relativos 

à Solução de Controvérsias. Tal posicionamento coaduna com os objetivos 

propostos pela Organização e o fundamenta sua existência: 

 
Um meio para um fim, que é a melhoria do bem-estar e das condições de 
vida de todos os povos, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
Isso demanda uma coerência entre políticas comerciais e outras políticas 
públicas, ou seja, a inserção das políticas comerciais em um contexto de 
objetivos internacionais e nacionais amplos que incluem prioridades sociais, 
ambientais e de desenvolvimento

153
.  

 

Nesse mesmo entendimento, Sarah Joseph propõe: 

 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) caracteriza-se com uma 
organização voltada a facilitar a negociação e a supervisionar as normas 
que conduzem a liberalização do comércio internacional. [...] Mas, do ponto 
de vista dos direitos humanos, uma avaliação do “sucesso” da OMC 
envolve, necessariamente, a percepção de sua intervenção nos campos da 
pobreza e do desenvolvimento: o comércio internacional deve ser guiado 
como um meio para enfrentar a pobreza e promover o desenvolvimento, e 
não tratado como um fim em si mesmo

154
. 

 

 Por tal razão, cabe aos desafortunados, através de seus profissionais 

habilitados e da força que possuam em conjunto, determinar e explanar suas 

necessidades e propor as soluções para as questões que frustram o seu 

desenvolvimento. A eles cabe lutar com o arsenal que possuem, a fim de garantir o 

mínimo de dignidade que a ausência de uma moralidade ética lhes retira.  

 O desenvolvimento, principal objetivo perseguidos pelos países em um 

momento de globalização desgovernada, não deve ser visto somente sob o ponto de 

vista do crescimento econômico traduzido no acesso igualitário aos bens de 
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consumo e consequente diminuição da miséria, mas também da promoção da 

liberdade no sentido de atribuir valores aos bens que mais lhe convierem, atingindo, 

dessa forma, um estilo de vida pleno. Para Amartya Sen: 

 
A perspectiva baseada na liberdade apresenta uma semelhança genérica 
com a preocupação comum com a qualidade de vida, a qual também se 
concentra no modo como as pessoas vivem (talvez até mesmo nas 
escolhas que têm), e não apenas nos recursos ou na renda de que elas 
dispõem”.

155
  

 
O autor defende, assim, que o desenvolvimento consiste na exclusão das 

privações (como pobreza, tirania, falta de oportunidades econômicas, destituição 

social sistemática, precários serviços públicos) das liberdades reais, representadas 

pelas oportunidades, capacidades, possibilidades e garantias.  

Cabe a colocação de Daniel Griswold sobre a relação entre a OMC e seu 

papel no direito ao desenvolvimento humano:  

 
Quando se discutem comércio e globalização no Congresso dos EUA ou na 
mídia americana, o foco é quase totalmente voltado para o impacto 
econômico interno – na indústria, nos empregos e nos salários. Entretanto, 
comércio é algo mais do que exportar soja e máquinas-ferramentas. 
Significa também exportar liberdade e democracia.  
O comércio e a globalização podem incentivar a reforma política 
aumentando a liberdade do povo para exercer maior controle sobre seu 
cotidiano. Em países menos desenvolvidos, a expansão de mercados 
significa que as pessoas já não precisam subornar funcionários do governo 
ou lhes pedir permissão para importar uma TV ou peças para seu trator. 
Controles de intercâmbio externo já não limitam sua liberdade de viajar ao 
exterior. [...] Trabalhadores e produtores que vivem em países mais abertos 
são menos dependentes das autoridades para sua subsistência. Em uma 
economia direcionada para o mercado, por exemplo, o governo não pode 
mais proibir a publicação de jornais independentes, mesmo que suas 
matérias desagradem às autoridades governantes. Em economias e 
sociedades mais abertas, o “efeito CNN” da mídia global e a atenção do 
consumidor expõem e desencorajam abusos contra os trabalhadores. Nos 
países em desenvolvimento mais globalizados, as multinacionais têm mais 
estímulos para oferecer benefícios e salários competitivos do que nos 
países fechados.  
Liberdades econômicas e rendas crescentes, por sua vez, ajudam a criar 
uma classe média mais educada e com mais consciência política. Uma 
classe empresarial em ascensão e uma sociedade civil mais próspera 
geram líderes e centros de influência fora do governo. Com o passar do 
tempo, as pessoas economicamente livres também querem e esperam 
exercer seus direitos políticos e civis. Por outro lado, um governo que isola 
seus cidadãos do resto do mundo pode controlar as pessoas com mais 
facilidade e privá-las de recursos e informações que elas poderiam usar 
para contestar a autoridade governamental.  
Em âmbito multilateral, um acordo bem-sucedido na OMC criaria no mundo 
inteiro uma clima mais propício à democracia e aos direitos humanos. Os 
países menos desenvolvidos, com a abertura de seus mercados 
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relativamente fechados e a conquista de mais acesso aos mercados dos 
países ricos, poderiam atingir taxas de crescimento mais elevadas e 
desenvolver a crescente classe média que forma a base da maioria das 
democracias. Uma conclusão satisfatória das negociações da Rodada de 
Desenvolvimento de Doha, da OMC, reforçaria a globalização e a expansão 
das liberdades políticas e civis, duas tendências que caminham juntas e 
marcaram os últimos 30 anos. O fracasso poderá retardar e frustar o avanço 
nas duas frentes para milhares de pessoas.  
Nas últimas três décadas, globalização, direitos humanos e democracia têm 
avançado juntos de forma vacilante – nem sempre no mesmo ritmo em 
todos os lugares, mas de modo a não deixar dúvidas de que estão 
interligados. Ao incentivar a globalização em países menos desenvolvidos, 
não estamos apenas contribuindo para aumentar as taxas de crescimento e 
de renda, promover padrões mais elevados e alimentar, vestir, abrigar aos 
pobres, estamos também disseminando liberdades políticas e sociais

156
.  

 

A globalização tem suscitado posicionamentos favoráveis e contrários, 

otimistas e pessimistas, de amor e de ódio, de esperança e de desespero157, como 

nas palavras de Celso Mello: 

 
A globalização é uma grande ameaça aos valores tradicionais e que 
acabará, possivelmente, por beneficiar alguns Estados de que as matrizes 
das transnacionais são nacionais. O fenômeno da globalização só produziu 
a miséria. Todo o capitalismo é selvagem. A grande questão é de saber se 
é possível parar com a globalização e se voltar a valorizar o homem e não o 
capital.

158
  

 

 Em suma, a concepção do desenvolvimento não é mais utilizada, como há 

décadas passadas, somente no sentido do crescimento do comércio internacional. 

No atual cenário, o teor da ideologia deve ser compreendido sob o ponto de vista do 

comércio internacional, do meio ambiente e, sobretudo, dos direitos humanos.  

Conforme propõe Welber Barral: 

 
[...] No plano intelectual existe um questionamento sobre o próprio conceito 
de desenvolvimento. Há 50 anos, esse conceito era imediatamente 
relacionado com o crescimento econômico e com a industrialização. Essa 
correlação não é hoje automaticamente aceita, e o conceito de 
desenvolvimento deve levar em conta outros adjetivos condicionadores, 
como o de que também deve ser sustentável, deve ser humano, deve ser 
libertário. Novos problemas, que adquiriram relevância nas últimas décadas 
– como a situação do meio ambiente, dos conflitos étnicos ou de gênero – 
acabaram tornando mais complexo ainda o conceito de desenvolvimento.

159  
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 O direito ao desenvolvimento passa a exigir um comportamento solidário e de 

cooperação para que se atinja o desenvolvimento humano, levando-se em 

consideração o efetivo exercício das liberdades fundamentais, direitos políticos e 

civis, sociais, econômicos e culturais160.  

 

3.2 Os conflitos entre os acordos da OMC e os Tratados de Direitos Humanos 
  

 O sistema multilateral do comércio e o regime internacional de proteção aos 

direitos humanos desenvolveram-se, principalmente após o fim da Segunda Guerra, 

de formas divergentes e descasadas. O ponto final colocado às barreiras que 

obstaculizavam o livre comércio, imposto pela Carta de Havana não logrou 

suficiente. Outros interesses de suma importância foram reconhecidos para 

demonstrar a necessidade de se dar vida a uma disciplina abrangente do comércio 

internacional. O desejo em questão relacionava-se com a ideia de se criar um 

sistema de comércio justo e digno, que na visão dos elaboradores da Carta de 

Havana, seria o ponto fundamental para a conquista da paz entre os Estados.  

 A relação entre o mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC e as 

regras de direitos humanos constitui uma pequena parcela de um problema muito 

maior que envolve conceitos éticos e acordos comerciais. 

De um lado, há o entendimento de que algumas normas dos tratados da OMC 

encorajam, permitem, levam ao desrespeito e à violação de regras de direitos 

humanos, o que deveria causar a condenação de tais acordos comerciais.161 Outros 

entendem que aqueles que ferem normas de direitos humanos, consequentemente 

ferem normas da própria OMC162.  

Há ainda quem se utilize das regras de direitos humanos para justificar 

desvios das regras de acesso ao mercado da OMC163 ou para garantir privilégios e 
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preferências ou outras vantagens sob o pretexto de respeito aos direitos 

humanos164.  

De acordo com Joost Pauwelyn há três hipóteses em que uma defesa 

baseada nos direitos humanos pode ser apresentada em uma lide corrente na 

OMC165:  

  

1. “As violações das regras da OMC permitidas ou mesmo impostas pelos 

meios de solução de controvérsias de um tratado sobre direitos humanos. 

É o caso da Resolução da Conferência Internacional do Trabalho, adotada 

com base na investigação levada a cabo por uma Comissão de Inquérito 

independente, sobre a necessidade de instituir providências contra 

Mianmar por graves violações da Convenção sobre Trabalho Forçado da 

OIT. Desde 1919, esta foi a primeira vez em que se recomendou a 

aplicação de sanções nos termos do artigo 33 da Constituição da OIT. 

Vários membros da OMC decretaram embargo comercial a Mianmar, o 

que suscita o conflito entre as regras da OMC que proíbem o embargo e a 

recomendação da OIT que o determinou. Pauwelyn defende a tese de que 

a Resolução da OIT deveria prevalecer por ser mais recente e específica. 

Em consequência, o sistema de solução de controvérsias da OMC não 

poderia, a pedido de um membro, determinar a ilegalidade do embargo.  

 
2. As infrações dos acordos da OMC permitidas ou impostas por um tratado 

de direitos humanos. Isso ocorre quando uma medida é proibida pelos 

acordos da OMC, mas é prescrita ou permitida de maneira explícita pelos 

dispositivos de outro tratado ou pelo direito internacional costumeiro. 

Exemplificam essa situação as medidas que um membro da OMC deve 

tomar (ou tem direito de estabelecer) com base em um tratado multilateral 

sobre a proteção dos direitos humanos ou a preservação do meio 

ambiente que seja vinculante para todas as partes em disputa, ou, ainda, 

no contexto de um tratado bilateral que preveja a imposição de medidas 

incompatíveis com as normas da OMC. Se, na hipótese, o painel 

considerar que existe incompatibilidade normativa, cabe-lhe decidir qual 

                                                      
164

 Como exemplo, a possibilidade de consideração dos direitos humanos nas preferências do SGP.  
165

 PAUWELYN, Joost. apud AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A solução de controvérsias na OMC. São 
Paulo: Atlas, 2008, p. 270-271.  



102 
 

das normas deverá preponderar a partir das regras de conflito do direito 

internacional. Se prevalecer o tratado de direitos humanos, não se deve na 

opinião de Pauwelyn, perquirir sobre eventuais violações das regras da 

OMC.  

 
3. As medidas que infringem os acordos integrantes do sistema multilateral 

de comércio, permitidas por um tratado de direitos humanos, sob a 

condição de que um painel da OMC verifique se foram violadas as 

disposições deste tratado. Esta possibilidade surge se um tratado de 

cooperação econômica, celebrado por membros da OMC, autorizar o uso 

de sanções comerciais para punir a transgressão aos direitos humanos. 

Indaga-se de seria lícito, na ausência de averiguação prévia, efetuada de 

maneira independente por uma corte, tribunal ou comissão, impor sanções 

comerciais segundo a ótica de uma das partes. Pauwelyn assevera que, 

em princípio, a expansão da competência dos painéis a ponto de recobrir o 

exame da violação de outro tratado não pode ser aceita, pois sua 

jurisdição se circunscreve aos pleitos relativos aos tratados da OMC.”  

 
Os artigos 3.2 e 19.2 do ESC propõe que o Órgão de Solução de 

Controvérsias cuide do equilíbrio entre os direitos e deveres dos Estados membros. 

Nesse sentido, a primeira proposta apresentada por Pauwelyn vai de encontro ao 

disposto nas normas supramencionadas, uma vez que estaria se negando o direito 

dos membros de se posicionarem de forma contrária a adoção unilateral de sanções 

que não estão expressamente dispostas no ESC.  

Na segunda hipótese apresentada, cumpre ressaltar que caso o panel aplique 

uma regra não existente na legislação da OMC, isso poderá levar ao aumento de 

direitos e deveres não previstos originariamente. Assim, os panels e o Órgão de 

Apelação teriam competência para aplicar as convenções de direitos humanos, 

contanto que não haja o acréscimo de obrigações e direitos que os tratados da 

Organização contemplaram.  

Diferentemente é o caso de conflito entre normas que se encontram em 

posições hierárquicas diversas. As regras jus cogens, comuns nos tratados de 

direitos humanos, sobressaem-se sobre as regras comerciais que não se encontram 

no mesmo nível hierárquico. Como já explicado em capítulo próprio, as normas jus 
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cogens carregam em seu bojo obrigações erga omnes, que vinculam todos os 

Estados, o que não ocorre com o restante das normas de direito internacional geral.  

Nesse contexto, tratados realizados entre Estados que violem ou não respeitem 

dispositivos de caráter erga omnes poderiam ser invalidados.  

Isso não significa, por sua vez, que todo tratado que contradiga tais 

obrigações são nulos. Em regra, as normas jus cogens são aptas a anular ou 

invalidar tratados. Porém, é compreensível que nem toda obrigação erga omnes 

carregue esse caráter, ainda que seja difícil encontrar um dever erga omnes que não 

provenha de uma norma de jus cogens.  

Conforme entendimento da Corte Internacional de Justiça: 

 

[...] uma distinção essencial deve ser desenhada entre as obrigações de um 
Estado em relação a comunidade internacional como um todo, e aquelas 
decorrentes vis-a-vis de acordos entre os Estados no campo da proteção 
diplomática. Pela sua própria natureza, o primeiro torna-se a preocupação 
de todos os Estados. Em vista da importância dos direitos envolvidos, a 
todos os Estados interessa ter um interesse legal na sua proteção; são as 
obrigações erga omnes. Tais obrigações derivam, por exemplo, no direito 
internacional contemporâneo, da proibição de atos de agressão e de 
genocídio, assim como dos princípios e regras referentes aos direitos 
básicos do ser humano, incluindo proteção contra qualquer forma de 
escravidão e discriminação racial. Alguns desses direitos entraram no corpo 
do direito internacional geral ( Convenção para Prevenção e Repressão do 
Crime de Genocídio, Opinião Consultiva, CIJ. Relatório de 1951, p.23), 
outros são conferidos pelos instrumentos internacionais de caráter universal 
ou quase universal

166
.  
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O Instituto de Direito Internacional, em 1989, asseverou que as obrigações 

erga omnes são um dever de solidariedade entre os Estados para assegurar a 

proteção concreta dos direitos humanos.  

A Comissão de Direito Internacional asseverou os requisitos que identificam 

as normas peremptórias:  

 
Os critérios para a identificação de normas imperativas de direito 
internacional geral são encadeados. O artigo 53 da Convenção de Viena 
requer não apenas que a norma em questão deva satisfazer todos os 
critérios de reconhecimento como uma norma de direito internacional geral, 
obrigatório como tal, mas, ainda, que deva ser reconhecido como tendo 
caráter peremptório, pela comunidade internacional dos Estados. Até agora, 
relativamente poucas normas imperativas têm sido reconhecidas como tal. 
Mas vários tribunais, nacionais e internacionais, têm afirmado a ideia de 
normas peremptórias em contextos não se limitando à validade dos 
tratados. Essas normas imperativas que são claramente aceitas e 
reconhecidas incluem as proibições de agressão, genocídio, a escravidão, a 
discriminação racial, crimes contra a humanidade e tortura, bem como o 
direito à autodeterminação.

167
 

 

A Comissão entende ainda que em alguns casos, os princípios interpretativos 

são suficientes para solucionar os conflitos normativos sem a necessidade de se 

responsabilizar os Estados. Para ela, onde há um conflito aparente entre obrigações 

primárias, em que uma delas surge de um Estado diretamente subordinada a uma 

norma peremptória do direito internacional geral, é evidente que essa obrigação 

deva prevalecer. O processo de interpretação e aplicação deve resolver cada 

questão sem a necessidade de se recorrer as regras secundárias de 

responsabilidade do Estado.  Teoricamente, pode se prever um conflito resultante 

entre uma obrigação, aparentemente lícita em sua face e inocente em seu propósito, 

e uma norma peremptória. Se nesse caso, seria demais para invalidar o tratado 

como um todo simplesmente porque sua aplicação no caso concreto não estava 

prevista. Mas, na prática, tais situações não parecem ter ocorrido, mesmo se 

estavam ao ponto de acontecer, normas peremptórias de direito internacional geral 
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geram fortes princípios interpretativos, os quais resolverão todos ou a maioria dos 

conflitos.168 

Em caso de conflito entre uma norma peremptória e uma regra da OMC, esta 

última será declarada nula e não produzirá quaisquer efeitos. Conforme ensina 

Amaral Júnior, não se trata de uma situação corrente, não só pelo fato do número 

reduzido de normas peremptórias, mas também porque a interpretação de acordo 

com o princípio da boa-fé poderá abafar os ânimos para um conflito eminente.169  

Em relação à competência do Órgão de Apelação para a declaração de 

nulidade de uma norma da OMC incompatível com uma regra jus cogens, a 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados foi omissa quanto a reposta. O 

artigo 66 da Convenção somente facultou as partes a possibilidade de submissão 

das controvérsias a CIJ, quando da interpretação ou aplicação dos artigos 53 ou 64, 

porém não garantiu a Corte o monopólio.  

Tal fato, porém, não diminui a importância da CIJ na resolução dessas 

questões. O problema encontra-se no reconhecimento da competência do Órgão de 

Apelação para declarar a nulidade de uma norma da OMC em caso de conflito, uma 

vez que se trata de uma função iminentemente jurisdicional. Não lhe caberia a 

decisão sobre a validade ou não de um tratado, ou se determinada regra de direito 

humano foi violada, mas cabe-lhe a responsabilidade de resguardar a hierarquia das 

normas internacionais.  

Assim, uma regra da OMC deixa de ser aplicada quando conflitante com outra 

hierarquicamente superior. Nas palavras de Amaral Júnior: “as normas de jus 

cogens postulam obediência e respeito em todos os foros e níveis.”170 

A Federação Internacional de Direitos Humanos assevera que o artigo 55 e 

56 da Carta das Nações Unidas, devem ser interpretados à luz das Convenções e 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que abrangem todos os direitos 

humanos (e não apenas o jus cogens), e, portanto, a obrigação dos Estados de 

tomar ações e medidas para a sua proteção inclui todos os direitos humanos. Além 

disso, uma vez que o artigo 56 tenha sido incluído na Carta da ONU, e o artigo 103 

do mesmo diploma estabelece que, em caso de conflito, a Carta das Nações Unidas 

substitui qualquer outro tratado, as disposições do artigo 56, interpretado de modo a 
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incluir todos os direitos humanos, substituirá qualquer outra obrigação oriunda de um 

tratado, incluindo os acordos da OMC.  

Trata-se de um conceito bastante aberto, pois apenas alguns direitos 

humanos são reconhecidos como tendo adquirido o status de jus cogens, 

proporcionando-lhes a superioridade hierárquica normativa sobre as disposições da 

OMC em casos de conflito.  

Muitas disposições da OMC estão dispostas em termos de uma proibição 

geral, dando flexibilidade aos membros no cumprimento das suas obrigações no 

âmbito da Organização. Devido à natureza das obrigações da OMC e das matérias a 

que se referem, é difícil imaginar um "conflito" direto ou primário entre uma 

disposição da OMC e uma norma peremptória. Além disso, as consequências de um 

conflito com uma norma do jus cogens são tão drásticas, que se exige uma forte 

presunção de conformidade com elas de antemão. 

Sem dúvida, um panel ou o Órgão de Apelação só pode determinar se certas 

medidas nacionais de um Membro violam uma disposição da OMC, não do jus 

cogens. Todavia, é possível para um panel ou para o Órgão de Apelação determinar 

que qualquer violação a uma norma peremptória jus cogens será incompatível com a 

verdadeira interpretação/aplicação das regras da OMC. O panel interpreta a 

disposição da OMC, de modo a evitar conflitos com o jus cogens. Caso não seja 

possível, a disposição da OMC deve ser excluída de forma legal. O panel é 

confrontado com uma norma obscura da Organização e deve, posteriormente, 

apresentar um relatório ao OSC em conformidade. 

A OMC é alvo de críticas que apontam a excessiva ênfase dispensada ao 

livre-comércio e a falta de sensibilidade para as consequências negativas do 

processo de liberalização. Note-se tal fato a partir do Relatório produzido pela ONU 

denominado The Realization of Economic, Social and Cultural Rights: Globalization 

and its impact on the Full Enjoyment of Human Rights171. A Subcomissão de Direitos 

Humanos, responsável pela elaboração do documento constatou duas formas de 

globalização: uma vista de cima e outra, vista de baixo. A primeira é formada pelas 

empresas transnacionais, os fluxos de investimento, o mercado mundial e a OMC.  

                                                      
171

 U.N Commission on Human Rights, 52d Session. Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/13 (2000).  Disponível 
em  http://www1.umn.edu/humanrts/demo/Globalization_Oloka-Onyango,Udagama.pdf.  Acesso em 
18/01/2015. 
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Nesse contexto, o Relatório expõe que os atores da globalização a partir de 

cima apresentam ações antidemocráticas, as quais ensejam as crescentes violações 

dos direitos civis e políticos e dos direitos econômicos, sociais e culturais. A OMC 

mina com a liberdade que os países em desenvolvimento precisam para efetivar as 

políticas públicas destinadas ao bem estar da população.  

A globalização a partir de baixo, por sua vez, é composta pelos movimentos 

em favor dos direitos humanos e do meio ambiente, responsáveis por 

acrescentarem uma faceta democrática ao processo de globalização, 

principalmente, quando atacam as medidas hegemônicas que o permeia. Assim, o 

Relatório conclui que a OMC necessita de mudanças em relação ao tratamento que 

dispensa aos países em desenvolvimento e as ONG’s, aumentando a sua 

participação, bem como alterar a relação que mantém com o sistema da própria 

ONU.  

A OMC tem a sua própria personalidade jurídica internacional e como tal, é 

obrigada pelo direito internacional até onde suas funções como organização 

internacional permitem. Os tratados assinados pela Organização estão sujeitos às 

disposições da Convenção de Viena 1989 que, incluindo as relativas ao jus cogens, 

são semelhantes às da Convenção de Viena de 1969 para as tratados entre 

Estados. Pode-se dizer, então, que a decisão de um panel que tolerasse, levasse a, 

ou encorajasse um membro a violar suas obrigações em relação aos direitos 

humanos, provocaria a responsabilidade internacional da OMC? Devemos, assim, 

concluir que, nesse caso, a OMC não seria a pessoa que estaria adotando medidas 

ilegais que violam normas de direitos humanos? O Membro da OMC que adota a 

medida estaria afrontando uma norma do jus cogens, e não a própria 

Organização172. 

Parece que o sistema adjudicante da OMC tem a fazer é examinar a medida e 

decidir se é incompatível com a legislação da Organização, interpretando-a de forma 

coerente com o direito internacional, incluindo os direitos humanos. O Estado deve 

alterar a sua medida para que ela esteja em conformidade com as regras de direitos 

humanos, enquanto continua a cumprir com as disposições da OMC. Todos os 

direitos e obrigações dos Membros são cumulativos, e em conformidade com a 
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 COSTA, Lígia Maura. Os direitos humanos no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC: 
demolindo obstáculos e construindo pontes. REDIDH – Revista de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. v.1, n.1, jul. – set.2013).  
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legislação da OMC não oferecem qualquer justificação para confrontar regras de 

direitos humanos.  

 

3.3 A aplicabilidade das regras de Direitos Humanos no sistema legislativo da 

OMC 

  

 Diversos tratados recentes promoveram a associação entre direitos humanos 

e comércio internacional. Alguns acordos realizados pela Comunidade Européia 

incluíram uma cláusula que faculta aos participantes a adoção de medidas 

apropriadas, como a suspensão de ajuda financeira ou de preferências comerciais, 

quando a democracia e os princípios básicos no campo dos direitos humanos não 

forem respeitados. O novo Sistema Geral de Preferências (SGP) da União Europeia, 

com vigência para o período entre 2006-2015, declara que somente se beneficiarão 

do SGP-plus os produtos provenientes das nações que tiverem celebrado os 

principais acordos internacionais sobre direitos humanos e desenvolvimento 

sustentável.  

 Já no SGP norte-americano, os países em desenvolvimento perdem as 

preferências comerciais que lhe forem concedidas se o presidente dos EUA concluir 

que foram violados os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Em 

alguns tratados de livre-comércio realizados pelos EUA, buscou-se estabelecer a 

obrigação de cumprir as regras domésticas sobre direitos humanos no texto do 

acordo principal e vincular esta obrigação a possíveis sanções comerciais aplicáveis 

quando se descumprir o que foi pactuado.  

 Em relação a OMC, o Preâmbulo do Acordo que deu origem a Organização 

destacou a necessidade de proteção e consecução dos objetivos necessários para a 

eficácia dos direitos humanos. Entre eles: o pleno emprego, o crescimento da renda, 

o aumento da demanda e o uso dos recursos mundiais de acordo com os princípios 

de desenvolvimento sustentável.  

No que se refere ao ESC, o artigo 3(2)173 estabelece que “as recomendações 

e decisões do OSC não podem estender ou limitar direitos e obrigações 

                                                      
173

Artigo 3(2) do ESC: The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing 
security and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to 
preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the 
existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public 
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provenientes dos acordos em discussão”.  O artigo 19(2)174 do mesmo diploma legal 

dispõe que “nas suas decisões e recomendações, os panels e o Órgão de Apelação 

não podem estender ou limitar direitos provenientes dos acordos em discussão”. 

Nesse contexto, cumpre ressaltar que as questões relacionadas aos direitos 

humanos não estão relacionadas na lista do citado Apêndice 1 do Artigo 1 do ESC 

como “covered agreements”. Assim, os panels do OSC, bem como do Órgão de 

Apelação não poderiam impor ou imprimir efeitos às disposições de direitos 

humanos, na medida em que tais normativas acrescentariam ou diminuiriam direitos 

e obrigações aos Membros. Isso, porém não retira a obrigação do sistema 

adjudicante da OMC de interpretar e aplicar a sua legislação em conformidade com 

os tratados e convenções de direitos humanos.  

Para Marceau, o OSC e a legislação aplicável da OMC podem ser 

considerados de domínio limitado·. Essa limitação, porém, não reduz as obrigações 

dos Membros da Organização de cumprirem, em todos os momentos, seus deveres 

provenientes de leis internacionais, incluindo as que se referem aos direitos 

humanos. Esse domínio limitado só demonstra a ausência de coordenação entre o 

sistema legislativo da OMC e outros sistemas legislativos internacionais, tal como o 

de direitos humanos. Nas palavras da autora:  

 
Este domínio de competência limitada do direito e das instâncias da OMC 
não significa, contudo, reduzir as obrigações dos membros da OMC em 
relação ao cumprimento, em todos os momentos, de suas outras obrigações 
de direito internacional, incluindo aquelas relativas aos direitos humanos. 
Este domínio limitado da OMC só agrava a falta de coordenação entre o 
sistema legislativo da OMC e os outros sistemas de direito internacional, 
como o da proteção de dos direitos humanos.

175
  

  

Em sua alínea “a”, o Artigo XX permite restrições comerciais unilaterais 

“necessárias à proteção da moralidade pública”. Vedar a comercialização de 

material fotográfico pornográfico com grave desrespeito aos direitos da mulher e da 

criança é, inquestionavelmente, uma medida com tal intuito. Na mesma linha, 

                                                                                                                                                                      
international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights and 
obligations provided in the covered agreements. 
174

Artigo 19(2) do ESC:  In accordance with paragraph 2 of Article 3, in their findings and 
recommendations, the panel and Appellate Body cannot add to or diminish the rights and obligations 
provided in the covered agreements.. 
175

 Idem. p.773.Tradução livre do texto original: This limited jurisdictional domain of WTO law and the 
WTO adjudicating bodies does not, however, reduce the obligations of WTO Members to comply at all 
times with their other International law obligations, including those on human rights. This limited 
domain of the WTO only exacerbates the lack of coordination between the WTO system of law and 
the others system of international law, such as that of human rights law. 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_01_e.htm#article3A2
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seguem as alíneas “b”; “e” e “g” do citado artigo, as quais se referem, 

respectivamente, a medidas “necessárias à proteção da saúde e da vida das 

pessoas”, a “artigos fabricados nas prisões” e a “conservação de recursos naturais 

esgotáveis”. Tratam-se, na verdade, de medidas comerciais restritivas que podem 

estar relacionadas a condições subumanas de trabalho, servindo de base legal para 

a proteção dos direitos humanos no âmbito da OMC.  

 O problema, contudo, encontra-se na forma para implementação das 

exceções constantes do mencionado Artigo XX. De acordo com o dispositivo, é 

necessária uma análise prévia que possa mesurar e balancear a sua utilização, o 

chamado de teste de “peso e medida”. Isso porque a OMC busca a aplicação da 

medida menos restritiva possível, levando em consideração o seu valor e as suas 

consequências nas relações comerciais.  

 Nesse contexto, até que ponto o fato de proibir a importação de mercadorias 

produzidas por crianças, com base nas exceções do Artigo XX (a) do GATT 1994, 

poderia ser considerada a medida menos restritiva possível? Em resposta a esse 

questionamento o OSC, no caso DOMINICAN REPUBLICAN – IMPORT AND SALE OF 

CIGARETTES
176 asseverou que “na análise devem ser levados em consideração 

fatores como o impacto no comércio, a importância dos interesses a serem 

protegidos pela medida, ou a contribuição da medida para alcançar o objetivo 

buscado. O peso e a medida desses três fatores informam qual medida alternativa 

poderia se esperar que o Membro envolvido pudesse empregar”. Enfim, a supressão 

da medida, per se, de produtos fabricados com a utilização mão de obra infantil 

retira o fim almejado pela medida, qual seja, o de punir violações aos direitos 

humanos177.  

 Outro ponto a ser considerado diz respeito ao caput do Artigo XX, o qual 

determina que as medidas restritivas não sejam aplicadas de forma a discriminar 

arbitraria ou injustificadamente países onde existam as mesmas condições, ou 

sejam utilizadas de forma a disfarçar restrições ao comércio internacional. Nesse 

caso, algumas punições ou sanções decorrentes de atos que violem direitos 

humanos poderiam ser compreendidas como medidas arbitrárias, restritivas ou 

ainda, injustificadas. Assim a restrição ou a proibição de importação de certo produto 
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 Dominican Republican – Import and Sale of Cigarettes , WT/DS302/AB/R. Disponível em 
www.wto.org/english/tratop_e/dispu.../302abr_e.doc. Acesso em 29/12/2014. 
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 COSTA, Lígia Maura. op.cit,.p.85. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu.../302abr_e.doc
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só poderá ser admitida se ocorrer entre “países onde prevaleçam as mesmas 

condições”. 

 Nesse sentido cabe a colocação da OSC no caso UNITED STATES – IMPORT 

PROHIBITION OF CERTAIN SHRIMP AND SHRIMP PRODUCTS: 

 
A linguagem precisa do caput exige que a medida não seja aplicada de 
forma a constituir um meio de "discriminação arbitrária ou injustificável entre 
países em que prevalecem as mesmas condições" ou uma "restrição 
disfarçada ao comércio internacional". Existem três padrões contidos no 
caput: primeiro, a discriminação arbitrária entre países onde prevalecem as 
mesmas condições; segundo, a discriminação injustificada entre os países 
onde existam as mesmas condições; e terceiro, uma restrição disfarçada ao 
comércio internacional. Para que uma medida seja aplicada de forma a 
constituir uma "discriminação arbitrária ou injustificável entre países onde 
prevalecem as mesmas condições", três elementos devem existir. Em 
primeiro lugar, a aplicação da medida deve resultar em discriminação. 
Como dissemos no caso - Estados Unidos – Gasolina - a natureza e a 
qualidade dessa discriminação são diferentes da discriminação no 
tratamento de produtos que já foi considerada incompatível com uma das 
obrigações substantivas do GATT de 1994, como os artigos I, III ou XI. Em 
segundo lugar, a discriminação deve ser arbitrária ou injustificável no 
caráter. Vamos examinar este elemento de arbitrariedade ou de falta de 
justificativa em detalhes abaixo. Em terceiro lugar, essa discriminação deve 
ocorrer entre países onde prevalecem as mesmas condições.

178 
 

 Em relação ao disposto na alínea “b” do Artigo XX, o OSC já se posicionou no 

sentido de que a norma perderia sua finalidade caso um Membro não pudesse 

adotar e implementar medidas necessárias à proteção humana, à vida ou saúde179. 

No dispute settlement  EUROPEAN COMMUNITIES: MEASURES AFFECTING ASBESTOS 

AND ASBESTOS-CONTAINING PRODUCTS, o OSC asseverou:  

 
A avaliação dos evidentes riscos à saúde oriundos das propriedades físicas 
dos produtos, permite que uma medida inconsistente com o Artigo III(4) seja 
justificada pelo Artigo XX(b) [...] No caso, o objetivo buscado pela medida é 
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 United States - Import Prohibition Of Certain Shrimp And Shrimp Products. Wt/Ds58/Ab/R. 
Disponível em http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ds58abr.doc. Acesso em 29/12/2014. 
Tradução livre do texto original: The precise language of the chapeau requires that a measure not be 
applied in a manner which would constitute a means of "arbitrary or unjustifiable discrimination 
between countries where the same conditions prevail" or a "disguised restriction on international 
trade."  There are three standards contained in the chapeau:  first, arbitrary discrimination between 
countries where the same conditions prevail; second, unjustifiable discrimination between countries 
where the same conditions prevail; and third, a disguised restriction on international trade.  In order for 
a measure to be applied in a manner which would constitute "arbitrary or unjustifiable discrimination 
between countries where the same conditions prevail", three elements must exist.  First, the 
application of the measure must result in discrimination.  As we stated in United States – Gasoline, the 
nature and quality of this discrimination is different from the discrimination in the treatment of products 
which was already found to be inconsistent with one of the substantive obligations of the GATT 1994, 
such as Articles I, III or XI.   Second, the discrimination must be arbitrary or unjustifiable in character.  
We will examine this element of arbitrariness or unjustifiability in detail below.  Third, this 
discrimination must occur between countries where the same conditions prevail.  
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 COSTA, Lígia Maura. op.cit., p.86. 
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a preservação da vida humana e da saúde através da eliminação ou 
redução [...] de asbestos. O valor buscado é tão vital quanto importante no 
mais alto nível. A questão pendente, então, é se há uma medida alternativa 
que alcance o mesmo resultado final e que seja menos restritiva ao 
comércio do que a proibição

180
.  

 

 Tal fato elucida um posicionamento da OSC no sentido de proteção dos 

direitos humanos, em especial, da saúde e da vida, nos termos dos Acordos da 

OMC.  

 As exceções gerais do Artigo XIV do GATS seguem a mesma linha de 

raciocínio dos argumentos utilizados para as exceções do Artigo XX. No caso da 

“proteção da moral pública ou manutenção da ordem pública” é preciso demonstrar 

que a medida restritiva utilizada é necessária para se atingir o objetivo proposto e 

que não há nenhuma outra forma menos gravosa para resolução das questões nos 

termos dos Acordos da OMC. Tal fato é ilustrado no caso UNITED STATES – 

MEASURES AFFECTING THE CROSS-BORDER SUPPLY OF GAMBLING AND BETTING 

SERVICES
181, em que os Estados Unidos tiveram sua pretensão rejeitada pelo OSC, 

pois não conseguiram demonstrar que a medida adotada era a necessária para se 

alcançar o objetivo proposto pelo Artigo XIV(a) do GATS182.  

 O sucesso da liberalização do comércio internacional de bens e serviços é 

dependente de um sistema eficiente de resolução de conflitos que atenda aos 

anseios dos Estados atuantes deste cenário. O Dispute Settlement Body da OMC 

tem cumprido sua função no sentido de observar e decidir, nos termos de seus 

Acordos, sobre medidas que visam discriminar produtos e países e que possam 

prejudicar o desenvolvimento do comércio mundial. Por tal razão, é necessário que 

se discuta com cautela se é cabível a implementação de um sistema de regras, no 

âmbito da OMC, que busque a proteção dos direitos humanos, a qualquer preço, 

sem que ocorra o desvio da finalidade precípua da Organização.  
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 European Communities: Measures Affecting Asbestos And Asbestos-Containing Products. 
WT/DS135/AB/R. Disponível em  http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/135abr.doc. Acesso em 
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3.4 A Responsabilidade dos Estados Membros da OMC pela violação das 

convenções de Direitos Humanos. 

 

A responsabilidade internacional dos Estados continua a se apresentar como 

uma questão de fundamental importância nesse início de século XXI. A falta de um 

juiz ou legislação universal que detenha um poder de coerção supranacional torna 

dependente a execução do direito internacional dos modelos arbitrários da “justiça 

privada” característicos de uma sociedade descentralizada183.  

Conforme decisão da Corte Permanente de Justiça Internacional em uma 

demanda germano-polonesa a responsabilidade internacional apresenta um caráter 

compensatório:  

 
É um princípio de Direito Internacional em que a violação de um 
compromisso acarreta a obrigação de reparar a falta cometida. A reparação 
é, pois, complemento indispensável para a devida aplicação de um 
convênio, sem que seja preciso que assim haja estipulado no mesmo

184
. 

 

 Antes, assuntos que ficavam ao domínio reservado dos Estados passam a ser 

de interesse e proteção coletivos. A evolução e a expansão do direito internacional 

demonstram, cada vez mais, a diminuição das fronteiras e o crescimento do direito 

internacional da cooperação. Conforme propõe Arantes Neto: 

 
O direito internacional da cooperação substitui progressivamente o modelo 
horizontal do direito internacional voltado para a regulação da relação entre 
Estado por um modelo que visa à organização de regras comuns no 
interesse de todos

185
. 

 

Nesse sentido, a responsabilidade internacional dos Estados tem o condão de 

proteger a legalidade internacional per se, compreendida na expressão dos valores 

mais profundos e comuns da humanidade.  

O direito internacional da responsabilidade tem seus pilares na proteção da 

legalidade, o que leva a uma maior preocupação com a efetividade do direito. Assim, 

as formas de execução, anteriormente de domínio político-diplomático dos Estados, 

passam a integrar o sistema da responsabilidade internacional. As antigas 

“represálias” são substituídas pelas “contramedidas”, transformando o que antes 
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 ARANTES NETO, Adelino. Responsabilidade do Estado no Direito Internacional e na OMC. 
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eram recursos unilaterais a atos ilícitos em direitos. As contramedidas, de caráter 

temporário e subsidiário, passam a ser instrumentos para o adimplemento das 

obrigações, que visam garantir efetividade à proteção jurídica da legalidade.  

A proteção da legalidade nesse novo cenário acompanha a evolução e o 

reconhecimento de certas obrigações internacionais de caráter erga omnes ou de 

normas dos jus cogens, abandonando sua natureza unidimensional para adequar-se 

à proteção da legalidade comum e coletiva186. 

Diferente do que se possa imaginar, a responsabilidade internacional enseja a 

fragmentação da unidade de tal vertente do direito. Normas secundárias específicas 

organizam as consequências do ato ilícito na seara internacional e a forma de 

solução de conflitos dentro de cada regime. Como exemplo de tal fragmentação do 

ordenamento jurídico internacional e do direito internacional da responsabilidade, 

podemos citar o próprio Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, o Tribunal 

Internacional para o Direito do Mar, O Tribunal Penal Internacional e os tribunais 

regionais de direitos humanos. Nesse sentido, “a responsabilidade do Estado em 

direito internacional corresponde a sistemas diversificados de responsabilidades”187, 

que devem se adequar às necessidades específicas de cada sistema primário.  

Em relação à responsabilidade dos Estados membros pela violação das 

convenções de Direitos Humanos, cabe pontuar que o tema não é corrente no 

Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. A Comissão de Direito Internacional 

da ONU elaborou um Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade dos Estados188 

em caso de violação das obrigações internacionais referentes às normas jus cogens 

ou aquelas que não tenham esse caráter.  

Conforme preconizam os artigos 42 e 48, o Estado violado pode reivindicar a 

punição do Estado infrator, assim como os outros Estados poderão exigir a 

responsabilização pela violação de uma obrigação erga omnes e solicitar ao tribunal 

adequado a sanção conforme previsto no artigo 48: a cessação do ato ilícito, a 

garantia de não repetição nos termos do artigo 30, e a reparação do dano no 

interesse do Estado violado ou dos beneficiários da obrigação violada.  
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Isso demonstra que, apesar de o Estado não sofrer sanções por parte dos 

órgãos jurisdicionais da OMC, ele será responsabilizado de outra forma por 

determinado tribunal. Conforme dito anteriormente, os benefícios adquiridos pelo 

Estado infrator poderão ser anulados através da aplicação de normas sobre a 

responsabilidade do Estado em outro tribunal ou corte189. 

Os Estados tendem a solucionar seus conflitos de forma diplomática, 

evitando-se, dessa forma, discussões e consequências mais sérias para todos. 

Levando-se em consideração que os princípios da boa-fé regem os contratos e os 

acordos estabelecidos, presume-se que as questões envolvendo os direitos 

humanos e os tratados da OMC são quase inexistentes.  

Apesar de não ser uma situação corrente nos quadros da OMC, caso exista 

algum conflito que não possa ser solucionado baseado nos princípios da boa-fé, o 

Órgão de Solução de Controvérsias e o Órgão de Apelação não poderão aplicar as 

normas que não pertençam ao seu quadro normativo, incluindo nesse cenário as 

normas de direitos humanos. Não se trata de uma instância jurisdicional com 

competência para aplicar as regras de direito internacional de forma ampla, 

aumentando ou diminuindo, assim, os direitos e deveres dos seus membros. Cabe-

lhe, por sua vez, a aplicação e interpretação do direito da OMC, contanto que seja 

de forma compatível com o direito internacional de forma geral, principalmente, no 

que tange a legislação hierarquicamente superior e aos direitos humanos. 

Conforme disposto no artigo 103 da Carta das Nações Unidas: “No caso de 

conflito entre as obrigações dos membros nas Nações Unidas em virtude da 

presente carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, 

prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta.” Nota-se que 

alguns dispositivos da Carta da ONU se referem aos direitos humanos, enfatizados 

no Preâmbulo, no sentido de um objetivo que a Organização deve buscar.  

Assim, no caso de conflito entre uma norma referente aos direitos humanos, 

em especial, as de caráter erga omnes, e uma norma decorrente de um acordo ou 

tratado específico, a primeira deverá prevalecer. Em outro caso, o dispositivo em 

questão deverá ser interpretado levando-se em consideração as regras 

determinantes dos direitos humanos. Da mesma forma deve agir a OMC, 

coadunando os interesses comerciais às regras prevalentes dos direitos humanos.  
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 Em razão da indivisibilidade dos direitos humanos, a violação ao direito ao 

desenvolvimento humano, de caráter socioeconômico, enseja a violação aos demais 

direitos fundamentais, uma vez que a vulnerabilidade econômica social propicia a 

vulnerabilidade dos direitos civis e políticos. Conforme dispõe Amartya Sen: “a 

negação da liberdade econômica, sob a forma de pobreza extrema, torna a pessoa 

vulnerável a violações de outras formas de liberdade. (...) A negação da liberdade 

econômica implica a negação da liberdade social e política”.190  

 A proteção aos direitos humanos é fator de precípua importância em qualquer 

processo de liberalização econômica. Desprezar tal fato constitui uma opção política, 

que não pode ser considerada pragmática ou funcionalista, mas que tende a violar 

uma união mais profunda. Isso porque impõe obstáculos a uma reação mais 

coordenada entre o desrespeito aos direitos humanos, que impedem o fluxo livre dos 

fatores de produção e que impedem a defesa do bem estar e da dignidade da 

pessoa humana nos diversos Estado que compõe a sociedade internacional.  
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CONCLUSÃO 

 

A proteção dos direitos humanos no plano internacional é assunto que ainda 

enseja diversas discussões acerca da sua concreta efetividade, principalmente, no 

que diz respeito a sua definição, a existência de um rol, a forma de implementação 

de tais direitos, a identificação do conceito de cada direito e os instrumentos que 

possam garantir a sua proteção em qualquer plano de discussão ou conflito.   

Tratam-se, na verdade, de questões conexas. Conforme já afirmamos em 

nossa pesquisa, os direitos humanos são utilizados para denominar os direitos 

positivados nos documentos internacionais e as exigências básicas referentes à 

liberdade, dignidade e igualdade, que não puderam atingir um patamar jurídico 

positivo.  

As diferentes facetas dos direitos humanos surgiram, inicialmente, como 

ideais, que refletiam a crescente conscientização contra a opressão e as 

insurgências estatais. Cada espécie de direito humano constitui um padrão 

normativo e implica uma relação de direto público entre seres humanos e 

autoridades públicas que visa os valores humanos fundamentais e busca proteger 

as necessidades contra a interferência do Estado.  

A noção de fundamento absoluto dos direitos humanos, todavia, torna-se 

ponto prejudicial, uma vez que os direitos dos homens formam uma classe sujeita 

modificações, ou seja, são direitos relativos e compõe um grupo heterogêneo, que 

inclui pretensões diferentes e até divergentes, culminando na impossibilidade de 

terem por base o mesmo fundamento absoluto.  

Assim, a discussão central sobre dos direitos humanos passa a ser a busca 

pela sua eficácia, pois apenas a demonstração de que são necessários e desejáveis 

não foi sua suficiente para resolução do problema de sua concretização. Mais do 

que encontrar o fundamento absoluto dos direitos humanos, o fator fundamental 

passou a ser a busca pelos diversos fundamentos possíveis em cada caso concreto, 

unidos à pesquisa acerca dos problemas inerentes a sua eficácia.  

Com e edição da Carta de São Francisco após o fim da Segunda Guerra 

Mundial em 1945, a proteção dos direitos humanos ganhou status internacional, 

tornando-se um dos pilares de sustentação da futura Organização das Nações 

Unidas e, principalmente, um dever para os Estados.  
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Na criação da Organização Mundial do Comércio, os direitos humanos 

receberam atenção no Preâmbulo do Acordo, com destaque para a consecução dos 

objetivos necessários para a eficácia dos direitos sociais do homem. 

 Diante deste quadro, o fenômeno da globalização mostra suas diversas 

faces, com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas 

interligadas de uma forma complexa. Atualmente, diferentes culturas, raças e etnias 

vêm sendo empurradas pela globalização, envolvendo praticamente todos os 

Estados, uns como dominantes, hegemônicos e outros como dominados, 

subordinados, com graves consequências para as nações e seus cidadãos.  

A globalização traz consigo, além da expansão econômica, política, militar e 

territorial, a eliminação de barreiras geográficas nacionais, destruindo e unindo 

identidades nacionais pela imposição de governos e modos de produção, enquanto 

difunde a cultura. Expressa um novo momento de expansão do capitalismo como 

processo civilizatório de alcance mundial, de imensas proporções, envolvendo 

países e nacionalidades, grupos e classes sociais, culturas e civilizações, economias 

e sociedades.  

Na esfera econômica, forma-se uma nova relação entre o Estado, a 

sociedade e os agentes econômicos.  Tal relação é a consagração de um processo 

contínuo de eliminação de fronteiras, desenhadas no nível jurídico-político pela 

necessidade de uma nova ordem econômica, que tornou transnacional o fluxo 

internacional de capitais.  

Nesse contexto, é necessário o estabelecimento de um equilíbrio entre os 

posicionamentos que separam o direito do comércio internacional e os direitos 

humanos, na tentativa de consolidar o desenvolvimento socioeconômico dos países 

menos desenvolvidos e de evitar o surgimento de relações e conflitos que incitem ou 

agravem as questões de desigualdade existentes entre os Estados.  

Este cenário de exclusão, que aparece nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, demonstra a necessidade de se observar as estratégias de 

concretização dos direitos humanos, principalmente, os relativos aos direitos 

econômicos, sociais e culturais.  Se os direitos civis e políticos mantêm a 

democracia dentro de limites adequados, o direito ao desenvolvimento humano 

impõe limites razoáveis aos mercados. 

O comércio internacional passa a ser um meio para o alcance do sucesso de 

concretização dos direito ao desenvolvimento, figurando a OMC como uma das 
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responsáveis pela exigência de um comportamento solidário e de cooperação entre 

os Estado que efetive o exercício dos direitos humanos. Nesse sentido, trata-se de 

verdadeira afronta ao bom-senso ao se posicionar, no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio, a valorização do direito ao desenvolvimento humano em 

segundo plano quando confrontado com questões de puro interesse econômico,.  

 A tentativa da doutrina de separar o comércio internacional e os direitos 

humanos busca diminuir o alcance imposto pelas exceções dos artigos XX e XXI do 

GATT de 1947, que tratam, basicamente, da defesa do meio ambiente, dos direitos 

sociais e dos países menos desenvolvidos, em um caminho diverso dos ideais de 

justiça amplamente perseguidos no cenário contemporâneo.  

 Diversos tratados recentes tentaram conciliar o comércio internacional e os 

direitos humanos através da inclusão de cláusulas que possibilitam às partes a 

adoção de certas medidas, como a suspensão de ajuda financeira ou de 

preferências comerciais, quando a democracia e os princípios básicos de direitos 

humanos não forem respeitados.  

Algumas questões, intrínsecas ao cenário internacional das últimas décadas, 

elevaram de forma drástica a probabilidade de conflitos normativos, como, por 

exemplo, o aumento significativo das normas de cooperação, a aceleração da 

interdependência em níveis universal e regional, a hierarquia dos valores e a 

generalização dos meios jurídicos de solução de controvérsias. O espetacular 

crescimento do número de tratados multilaterais levou ao surgimento de conflitos 

entre regras de diferentes subsistemas, a exemplo do que ocorre entre os acordos 

da OMC e os tratados de direitos humanos dentro do mesmo subsistema, caso 

comum de divergências entre as disposições dos acordos que compõem o sistema 

multilateral do comércio.  

A OMC não está isenta as questões que permeiam outras esferas do direito 

internacional. Trata-se de um subsistema aberto e dinâmico, que recebe os efeitos 

das mudanças que se produzem no sistema jurídico internacional e, ao mesmo 

tempo, influencia em seu próprio desenvolvimento. Os princípios de proteção dos 

direitos humanos, vetor axiológico das conferências mundiais no pós Segunda 

Guerra, mereceram atenção dos Estados nas tratativas da Rodada Uruguai, 

recebendo, como já dissemos, guarida do Preâmbulo do Acordo constitutivo da 

Organização.  
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Normas internacionais criadas para efetivar e garantir objetivos sociais sofrem 

ameaças de embate frente os compromissos de liberalização comercial. A 

superioridade de certas normas, devido à consagração do jus cogens pela 

Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, é fator decisivo para potenciais 

disputas, e julgamentos proferidos em determinadas instâncias acabam por atingir 

setores que, a princípio, estão fora de sua competência original.  

Nesse sentido, faz-se necessária a aplicação simultânea, coerente e 

coordenada das várias fontes de direito internacional para a questão da antinomia 

caracterizada pela existência de normas incompatíveis, que não podem ser 

interpretados de uma única forma. Trata-se de uma nova forma de observar o 

comportamento coexistente das normas, sem a necessidade de abandono da norma 

incompatível, mas transformando-a em um recurso extremo a ser utilizado quando 

todos os demais se mostrarem insuficientes.  

Essa interação entre as normas visa oferecer uma resposta mais concreta e 

eficaz para os problemas que rodeiam a aplicação do direito na OMC. Sua utilidade 

encontra-se em observar a conexão entre regras de subsistemas diferentes segundo 

o princípio da coerência que almeja conferir harmonia ao processo de aplicação das 

normas internacionais. Observa-se a coexistência das diversas fontes sob um novo 

enfoque a partir dos pontos convergentes que as conectam.  

Esse novo modelo, por sua vez, requer a análise das normas incompatíveis 

em plano horizontal, ou seja, as normas devem estar no mesmo nível hierárquico. 

No caso das normas jus cogens, não há o que se falar em coexistência, uma vez 

que as regras cogentes sobrepõem-se sobre aquelas normas que se encontram 

degraus abaixo. Pode-se concluir, assim, que os acordos da OMC estão sujeitos às 

normas jus cogens em razão da superioridade intrínseca ao relacionamento entre 

tais regras.  

A proteção dos direitos humanos é questão de extrema importância neste 

modelo de interação entre as fontes de direito para a aplicação coordenada e 

simultânea das normas internacionais.  

Conforme destacamos nesse trabalho, a aplicação de fontes de direito 

internacional se sujeita às disposições existentes nos artigos 3.2 e 19.2 do ESC, os 

quais determinam que os panels e o Órgão de Apelação não podem acrescentar ou 

subtrair os direitos e as obrigações estabelecidas nos acordos da OMC. Não se trata 

de uma regra comum de conflito que regule, de forma substancial, a relação entre 
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tratados em colisão. O artigo 3.2, em vez de direcionar o direito material a ser 

aplicado em uma disputa, compartilha com as regras substantivas de conflito, 

visando garantir a primazia, ainda que não exclusiva, das regras contidas nos 

acordos da OMC.  

É possível a criação de instrumentos que contornem tais questões na medida 

em que se possa fazer a aplicação harmônica das normas que regulam o comércio 

internacional e a proteção dos direitos humanos. O artigo XX do GATT/1994 tem 

papel de importância ímpar nesse contexto para que, através da interpretação 

sistemática, seja possível atingir a harmonia entre os objetivos que os subsistemas 

do direito internacional buscam concretizar. As exceções trazidas pelo artigo 

mencionado permitem aos Estados participarem do sistema multilateral do comércio 

sem desistirem de parte da soberania em aspectos de suma importância para a 

ordem legal e política. A interpretação das exceções, assim, é ponto primordial tanto 

para a sujeição aos deveres vigentes na OMC quanto para a efetividade de políticas 

governamentais relativas à proteção de direitos sociais relevantes.  

Além disso, os acordos da OMC trazem disposições referentes à proteção 

dos direitos humanos e à preservação do meio ambiente em uma clara 

demonstração da abertura de valores que ultrapassam o sistema do comércio 

internacional em sentido estrito. Tal fato demonstra a necessidade da coexistência 

harmônica entre as normas para que se possa buscar, dessa forma, o 

desenvolvimento socioeconômico da humanidade e a consecução da justiça.  
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ANEXOS 
 
 

Os anexos desta pesquisa referem-se aos panels da OMC mencionados no 

Capítulo III, obedecendo, inclusive, a ordem em que foram citados, nos quais os 

direitos humanos foram reivindicados em disputas comerciais entre os países 

membros da Organização.  

Devido ao extenso volume dos casos em sua íntegra, optamos por anexar os 

resumos, que estão disponíveis para a consulta no site da Organização, conforme 

os endereços informados na presente pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

 

DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS302 

Dominican Republic — Measures Affecting the Importation and Internal Sale of Cigarettes 
Current status: Report(s) adopted, with recommendation to bring measure(s) into 
conformity on 19 May 2005 

Key Facts:  

Short title: Dominican Republic — Import and Sale of Cigarettes 

Complainant: Honduras 

Respondent: Dominican Republic 

Third Parties: Chile; China; European Communities; El Salvador; 
Guatemala; Nicaragua; United States 

Agreements cited: 
(as cited in request for 
consultations) 

GATT 1994: 
Art. II:1, III:2, III:4, X:1,X:3, XI:1, XV, X:3(a) 

Request for 
Consultationsreceived: 

8 October 2003 

Panel Reportcirculated: 26 November 2004 

Appellate Body 
Report circulated: 

25 April 2005 

Article 21.3(c) Arbitration 
Reportcirculated: 

29 August 2005 

Summary of the dispute to date : The summary below was up-to-date at 24 February 2010   

Consultations 
Complaint by Honduras. 
On 8 October 2003, Honduras requested consultations with the Dominican Republic concerning certain 
measures affecting the importation and internal sale of cigarettes. This request is a new and expanded version 
of a complaint filed by Honduras on 28 August 2003 (WT/DS300/1). 
According to Honduras, the Dominican Republic: 

 applies special rules, procedures and administrative practices to determine the value of imported 
cigarettes for the purpose of applying the Selective Consumption Tax (inter alia, in certain instances, considers 
the value of imported cigarettes to be equal to the value of the “nearest similar” product in the domestic 
market), and fails to establish and apply transparent and generally applicable criteria for determining the value 
of imported cigarettes (inter alia, fails to establish and apply such criteria for the identification of the “nearest 
similar” product);  

 does not publish the surveys conducted by the Central Bank that are to be used to determine the 
value of cigarettes for the purpose of applying the Selective Consumption Tax;  

 accords conditions of competition to imported cigarettes that are less favourable than those accorded 
to domestic cigarettes by requiring that stamps be affixed to cigarettes packages in the territory of the 
Dominican Republic;  

 entails costs and administrative burdens hindering the importation of cigarettes by requiring 
importers of cigarettes to post a bond;  

 levies a transitional surcharge for economic stabilization of 2% of the CIF value of the imported goods;  

 levies a foreign exchange fee of 4.75% of the value of the imported merchandise. 
Honduras considers that these Dominican Republic’s measures are inconsistent with Articles II:1(b), III:2, III:4, 
X:1, X:3(a), XI:1, and XV:4 of GATT 1994. 
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On 23 October 2003, Guatemala and Nicaragua requested to join the consultations. On 28 October 2003, the 
Dominican Republic accepted both requests. 
On 8 December 2003, Honduras requested the establishment of a panel. At its meeting on 19 December 2003, 
the DSB deferred the establishment of a panel. 
  
Panel and Appellate Body proceedings 
Further to a second request to establish a panel by Honduras, the DSB established a panel at its meeting on 9 
January 2004. China, Chile, the European Communities and the United States reserved their third-party rights. 
On 19 January 2004, Guatemala, Nicaragua and El Salvador reserved their third-party rights. 
On 17 February 2004, the Panel was composed. On 23 August 2004, the Chairman of the Panel informed the 
DSB that the Panel expected to complete its work by October 2004. 
On 26 November 2004, the Panel report was circulated to Members. The Panel found that: 

 The transitional surcharge and the foreign exchange fee imposed by the Dominican Republic are 
inconsistent with Article II:1(b) of GATT 1994. The foreign exchange fee is not justified under Article XV:9(a) of 
GATT 1994;  

 The stamp requirement imposed on cigarettes by the Dominican Republic is inconsistent with Article 
III:4 of GATT 1994;  

 Honduras did not demonstrate that the bond requirement imposed on cigarette importers by the 
Dominican Republic violates either Article X:1 or Article III:4 of GATT 1994; and  

 Before the legislation was amended in January 2004, the Dominican Republic imposed its Selective 
Consumption Tax on imported cigarettes in a manner inconsistent with Articles III:2 and X of GATT 1994. 

The Panel then recommended that the Dominican Republic bring its measures (namely, the foreign 
exchange fee, the transitional surcharge and the stamp requirement) into conformity with its WTO obligations. 

On 24 January 2005, the Dominican Republic notified its intention to appeal certain issues of law and legal 
interpretations developed by the Panel. On 7 February 2005, Honduras notified its intention to appeal certain 
issues of law and legal interpretations developed by the Panel. 

On 22 March 2005, the Chairman of the Appellate Body informed the DSB that the Appellate Body would 
not be able to circulate its Report within the 60-day period due to the time required for completion and 
translation of the Report, and that it estimated it would be circulated to WTO Members no later than 25 April 
2005. 

On 25 April 2005, the report of the Appellate Body was circulated to Members. The Appellate Body 
upheld three findings but reversed four of the Panel’s legal findings. The Appellate Body found: 

 The stamp requirement imposed on cigarettes by the Dominican Republic is not justified under the 
exception of Article XX(d) of the GATT 1994;    

 The bond requirement imposed on cigarette importers by the Dominican Republic violates Article III:4 
of GATT 1994. 

At its meeting on 19 May 2005, the DSB adopted the Appellate Body Report and the Panel Report, as 
modified by the Appellate Body Report. 
  
Implementation of adopted reports 
At the DSB meeting on 13 June 2005, the Dominican Republic announced its intention to implement the 
recommendations and rulings of the DSB, and indicated that it would need a reasonable period of time to 
implement the recommendations and rulings of the DSB.  Both parties failed to agree on a reasonable time of 
period for implementation in accordance with Article 21.3(b) of the DSU. On 12 July 2005, Honduras requested 
that the reasonable period of time be determined through binding arbitration pursuant to Article 21.3(c) of the 
DSU.  On 21 July 2005, both parties jointly requested M. John Lockhart to act as arbitrator pursuant to Article 
21.3(c) of the DSU, and on 22 July 2005 Mr Lockhart accepted the appointment to serve as arbitrator.  On 29 
July 2005, the parties requested that the arbitration proceedings be suspended so as to allow the parties to 
further explore the possibility of reaching an agreement on a reasonable period of time for implementation. On 
4 August 2005, the Arbitrator agreed to treat the matter as suspended until further notice.  On 16 August 2005, 
the parties jointly informed the Arbitrator that they had mutually agreed that the Dominican Republic shall 
bring the measure at issue into conformity within 24 months from 19 May 2005. On 29 August 2005, the 
Arbitrator’s Report was circulated to the Members. 
 
 
 



 
 

ANEXO II 

 

DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS58 
 
United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products 
Current status: Compliance proceedings completed without finding of non-compliance 
on 21 November 2001. 
 
Key Facts:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary of the dispute to date: The summary below was up-to-date at 24 February 2010   

Consultations 
Complaint by India, Malaysia, Pakistan and Thailand. 
On 8 October 1996, India, Malaysia, Pakistan and Thailand requested consultations with the United States 
concerning a ban on importation of shrimp and shrimp products from these complainants imposed by the US 
under Section 609 of US Public Law 101-162. Violations of Articles I, XI and XIII of the GATT 1994, as well 
nullification and impairment of benefits, were alleged. 
On 9 January 1997, Malaysia and Thailand requested the establishment of a panel. At its meeting on 22 January 
1997, the DSB deferred the establishment of a panel. On 30 January 1997, Pakistan also requested the 
establishment of a panel. 
  
Panel and Appellate Body proceedings 
Further to Malaysia’s and Thailand's request, the DSB established a Panel at its meeting on 25 February 1997. 
At the same meeting, the DSB established a panel in accordance with the request made Pakistan. It also agreed 
that the two panels would be consolidated in a single panel, pursuant to Article 9.1 of the DSU with standard 
terms of reference. Australia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, the European Communities, Guatemala, Hong 

Short title: US — Shrimp 

Complainant: India; Malaysia; Pakistan; Thailand 

Respondent: United States 

Third Parties: Australia; Canada; Colombia; Costa Rica; European 
Communities; Ecuador; El Salvador; Guatemala; 
Hong Kong, China; Japan; Mexico; Nigeria; 
Philippines; Senegal; Singapore; Sri Lanka; 
Venezuela, Bolivarian Republic of; Pakistan; 
Thailand 

Agreements cited: 
(as cited in request for 
consultations) 

GATT 1994: Art. I, XI, XIII, XX 

Request for 
Consultationsreceived: 

8 October 1996 

Panel Reportcirculated: 15 May 1998 

Appellate Body 
Reportcirculated: 

12 October 1998 

Article 21.5 Panel 
Reportcirculated: 

15 June 2001 

Article 21.5 Appellate 
Body Reportcirculated: 

22 October 2001 
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Kong, India, Japan, Mexico, Nigeria, the Philippines, Senegal, Singapore and Sri Lanka reserved their third-party 
rights. 
On 25 February 1997, India also requested the establishment of a panel on the same matter. At its meeting on 
20 March 1997, the DSB deferred the establishment of a panel. Further to a second request to establish a panel 
by India, the DSB agreed to establish a panel at its meeting on 10 April 1997. The DSB also agreed that this 
panel would be consolidated with the panel already established at the request of Malaysia, Thailand and 
Pakistan. El Salvador and Venezuela reserved their third party rights, in addition to those delegations who had 
reserved their third-party rights to the panel established at the requests of Malaysia, Pakistan and 
Thailand.  On 15 April 1997, the panel was composed. 
On 15 May 1998, the panel report was circulated to Members. The panel found that the import ban in shrimp 
and shrimp products as applied by the United States is inconsistent with Article XI:1 of the GATT 1994, and 
cannot be justified under Article XX of the GATT 1994. 
On 13 July 1998, the United States notified its intention to appeal certain issues of law and legal interpretations 
developed by the panel. The Appellate Body report was circulated to Members on 12 October 1998. The 
Appellate Body reversed the panel’s finding that the US measure at issue is not within the scope of measures 
permitted under the chapeau of Article XX of the GATT 1994, but concluded that the US measure, while 
qualifying for provisional justification under Article XX(g), fails to meet the requirements of the chapeau of 
Article XX. 
The DSB adopted the Appellate Body report and the Panel report, as modified by the Appellate Body report, on 
6 November 1998. 
  
Reasonable period of time 
On 25 November 1998, the United States informed the DSB that it was committed to implementing the 
recommendations of the DSB and was looking forward to discussing with the complainants the question of 
implementation. The parties to the dispute announced that they had agreed on an implementation period of 
13 months from the date of adoption of the Appellate Body and Panel reports, i.e. it expired on 6 December 
1999. On 22 December 1999, Malaysia and the United States informed the DSB that they had reached an 
understanding regarding possible proceedings under Articles 21 and 22 of the DSU. 
  
Compliance proceedings 
On the grounds that the United States had not implemented appropriately the recommendations of the DSB, 
on 12 October 2000, Malaysia requested that the matter be referred to the original panel pursuant to Article 
21.5 of the DSU. In particular, Malaysia considered that by not lifting the import prohibition and not taking the 
necessary measures to allow the importation of certain shrimp and shrimp products in an unrestrictive manner, 
the United States had failed to comply with the recommendations and rulings of the DSB. At its meeting of 23 
October 2000, the DSB referred the matter to the original panel pursuant to Article 21.5 DSU. Australia, 
Canada, the European Communities, Ecuador, India, Japan, Mexico, Pakistan, Thailand and Hong Kong, China 
reserved their third-party rights. On 8 November 2000, the compliance panel was composed. 
The compliance panel circulated its report on 15 June 2001. The compliance panel concluded that: 

 the measure adopted by the United States in order to comply with the recommendations and 
rulings of the DSB violated Article XI:1 of the GATT 1994; 

 in light of the recommendations and rulings of the DSB, Section 609 of Public Law 101-162, as 
implemented by the Revised Guidelines of 8 July 1999 and as applied so far by the US authorities, was justified 
under Article XX of the GATT 1994 as long as the conditions stated in the findings of this Report, in particular 
the ongoing serious good faith efforts to reach a multilateral agreement, remain satisfied. 

 should any one of the conditions referred to above cease to be met in the future, the 
recommendations of the DSB may no longer be complied with. In such a case, any complaining party in the 
original case may be entitled to have further recourse to Article 21.5 of the DSU. 
On 23 July 2001, Malaysia notified the DSB its intention to appeal the compliance panel report. In particular, 
Malaysia sought review by the Appellate Body of the compliance panel’s finding that the US measure at issue 
does not constitute unjustifiable or arbitrary discrimination between countries where the same conditions 
prevail and that it is therefore within the scope of the measures permitted under Article XX of the GATT 1994 
as long as the conditions stated in the findings of the compliance panel report, in particular the ongoing serious 
good faith efforts to reach a multilateral agreement, remain satisfied. 
On 19 September 2001, the Chairman of the Appellate Body informed the DSB that it would not be able to 
circulate its report within 60 days.  It was estimated that the Appellate Body report would be circulated no later 
than 22 October 2001. 



 
 

The Appellate Body report was circulated to the Members on 22 October 2001. The Appellate Body upheld the 
contested findings of the compliance panel. Since it had upheld the panel’s findings that the US measure was 
now applied in a manner that met the requirements of Article XX of the GATT 1994, the Appellate Body 
refrained from making any recommendations. On 21 November 2001, the DSB adopted the Appellate Body 
report and the compliance panel report, as upheld by the Appellate Body report. 
  
Implementation of adopted reports 
At the DSB meeting on the adoption of the Appellate Body report and the compliance panel report, as upheld 
by the Appellate Body on 21 November 2001, the United States stated that was pleased that both the Article 
21.5 panel and the Appellate Body had found that the United States had implemented the DSB's 
recommendations and rulings insofar as it had found that the US compliance measure was justified as a 
conservation measure under Article XX(g) of the GATT 1994 and that the United States had rectified the prior 
measure's discriminatory aspects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III 

 
 
DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS135 
 
European Communities — Measures Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos 
Current status: Report(s) adopted, no further action required on 5 April 2001  
 
Key facts   

Short title: EC — Asbestos 

Complainant: Canada 

Respondent: European Communities 

Third Parties: Brazil; Zimbabwe; United States 

Agreements cited: 
(as cited in request for consultations) 

GATT 1994: Art. III, XI, XXIII,XXIII:1(b) 
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS): 
Art. 2, 3, 5 
Technical Barriers to Trade (TBT): Art. 2 

Request for 
Consultationsreceived: 

28 May 1998 

Panel Reportcirculated: 18 September 2000 

Appellate Body 
Reportcirculated: 

12 March 2001 

 
Summary of the dispute to date: The summary below was up-to-date at 13 March 2013 
 
Consultations 
Complaint by Canada. 
On 28 May 1998, Canada requested consultations with the EC in respect of measures imposed by France, in 
particular Decree of 24 December 1996, with respect to the prohibition of asbestos and products containing 
asbestos, including a ban on imports of such goods. Canada alleged that these measures violate Articles 2, 3 
and 5 of the SPS Agreement, Article 2 of the TBT Agreement, and Articles III, XI and XIII of GATT 1994. Canada 
also alleged nullification and impairment of benefits accruing to it under the various agreements cited. 
On 8 October 1998, Canada requested the establishment of a panel. At its meetings on 21 October 1998, the 
DSB deferred the establishment of a panel. 
  
Panel and Appellate Body proceedings 
Further to a second request to establish a panel by Canada, the DSB established a panel at its meeting on 25 
November 1998. The US reserved its third-party rights. The report of the panel was circulated to Members on 
18 September 2000. The Panel found that: 

 the “prohibition” part of the Decree of 24 December 1996 does not fall within the scope of the TBT 
Agreement;  

 the part of the Decree relating to “exceptions” does fall within the scope of the TBT Agreement. 
However, as Canada had not made any claim concerning the compatibility with the TBT Agreement of the part 
of the Decree relating to exceptions, the Panel refrained from reaching any conclusion with regard to the 
latter;  

 chrysotile asbestos fibres as such and fibres that can be substituted for them as such are like products 
within the meaning of Article III:4 of the GATT 1994;  

 the asbestos-cement products and the fibro-cement products for which sufficient information had 
been submitted to the Panel are like products within the meaning of Article III:4 of the GATT 1994;  

 with respect to the products found to be like, the Decree violates Article III:4 of the GATT 1994; 
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 insofar as it introduces a treatment of these products that is discriminatory under Article III:4, the 
Decree is justified as such and in its implementation by the provisions of paragraph (b) and the introductory 
clause of Article XX of the GATT 1994;  

 Canada has not established that it suffered non-violation nullification or impairment of a benefit 
within the meaning of Article XXIII:1(b) of the GATT 1994. 

On 23 October 2000, Canada notified the Dispute Settlement Body of its decision to appeal certain issues 
of law covered in the Panel Report and legal interpretations developed by the Panel. The Appellate Body 
circulated its report on 12 March 2001. The Appellate Body: 

 ruled that the French Decree, prohibiting asbestos and asbestos-containing products had not been 
shown to be inconsistent with the European Communities’ obligations under the WTO agreements;  

 reversed the Panel’s finding that the TBT Agreement does not apply to the prohibitions in the measure 
concerning asbestos and asbestos-containing products and found that the TBT Agreement applies to the 
measure viewed as an integrated whole. The Appellate Body concluded that it was unable to examine Canada’s 
claims that the measure was inconsistent with the TBT Agreement;  

 reversed the Panel’s findings with respect to “like products”, under Article III:4 of the GATT 1994. The 
Appellate Body ruled, in particular, that the Panel erred in excluding the health risks associated with asbestos 
from its examination of “likeness”.  

 reversed the Panel’s conclusion that the measure is inconsistent with Article III:4 of the GATT 1994. 
The Appellate Body itself examined Canada’s claims under Article III:4 of the GATT 1994 and ruled that Canada 
has not satisfied its burden of proving the existence of “like products” under that provision; and  

 upheld the Panel’s conclusion, under Article XX(b) of the GATT 1994, that the French Decree is 
“necessary to protect human … life or health”. 

 In this appeal, the Appellate Body adopted an additional procedure “for the purposes of this appeal 
only” to deal with amicus curiae submissions. The Appellate Body received, and refused, 17 applications to file 
such a submission. The Appellate Body also refused to accept 14 unsolicited submissions from non-
governmental organizations that were not submitted under the additional procedure. 

At its meeting of 5 April 2001, the DSB adopted the Appellate Body report and the panel report, as 
modified by the Appellate Body report. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO IV 
 

 
DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS285 
 
United States — Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting 
Services 
Current status: Authorization to retaliate granted on 28 January 2013  

Key facts    

Short title: US — Gambling 

Complainant: Antigua and Barbuda 

Respondent: United States 

Third Parties: Canada; Chinese Taipei; European 
Communities; Japan; Mexico; China 

Agreements cited: 
(as cited in request for consultations) 

Services (GATS): Art. II, VI, VIII,XI, XVI, XVII 

Request for Consultationsreceived: 13 March 2003 

Panel Report circulated: 10 November 2004 

Appellate Body Reportcirculated: 7 April 2005 

Article 21.3(c) Arbitration 
Reportcirculated: 

19 August 2005 

Article 21.5 Panel 
Reportcirculated: 

30 March 2007 

Recourse to Article 22.6 
Arbitration Reportcirculated: 

21 December 2007 

Summary of the dispute to date: The summary below was up-to-date at 13 March 2013 

Consultations 
Complaint by Antigua and Barbuda. 
On 21 March 2003, Antigua and Barbuda requested consultations with the US regarding measures applied by 
central, regional and local authorities in the US which affect the cross-border supply of gambling and betting 
services. Antigua and Barbuda considered that the cumulative impact of the US measures is to prevent the 
supply of gambling and betting services from another WTO Member to the United States on a cross-border 
basis. 
According to Antigua and Barbuda, the measures at issue may be inconsistent with the US obligations under 
the GATS, and in particular Articles II, VI, VIII, XI, XVI and XVII thereof, and the US Schedule of Specific 
Commitments annexed to the GATS. 
On 12 June 2003, Antigua and Barbuda requested the establishment of a panel. At its meeting on 24 June 2003, 
the DSB deferred the establishment of a panel. 
  
Panel and Appellate Body proceedings 
Further to a second request by Antigua and Barbuda, the DSB established a panel at its meeting on 21 July 
2003. Canada, the EC, Mexico and Chinese Taipei reserved their third-party rights. On 23 July 2003, Japan 
reserved its third-party rights. 
On 15 August 2003, Antigua and Barbuda requested the Director-General to compose the panel. On 25 August 
2003, the Director-General composed the panel. On 29 January 2004, the Chairman of the Panel informed the 
DSB that it would not be possible for the Panel to complete its work in six months because various factors had 
had an impact on the Panel’s timetable, such as a party’s request for preliminary rulings, the intervention of 
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the holiday season, the heavy agenda of the panelists as well as the complexity of the legal and factual 
questions which had been raised. The Panel hoped to complete its work by the end of April 2004. 
In the context of the negotiations for a mutually agreed solution to the present dispute, the parties requested 
the Panel to suspend the panel proceedings, in accordance with Article 12.12 of the DSU, until 23 August 2004. 
On 25 June 2004, the Panel agreed to this request. The parties subsequently requested a continuation of the 
suspension until 4 October 2004, and the Panel agreed to the request on 18 August 2004. The parties 
requested a continuation of the suspension until 16 November 2004, and the Panel agreed to the request on 8 
October 2004. On 5 November 2004 Antigua requested the resumption of the panel proceedings to the Panel 
and the United States did not object to this request. The Panel has therefore agreed to resume the panel 
proceedings as from 8 November 2004. 
On 10 November 2004, the report of the Panel was circulated to Members. The Panel found that: 

 The GATS Schedule of the United States has been interpreted to include specific commitments for 
gambling and betting services under the sub-sector entitled “Other Recreational Services (except sporting)”;  

 Three US federal laws (the Wire Act, the Travel Act and the Illegal Gambling Business Act) and the 
provisions of four US state laws (those of Louisiana, Massachusetts, South Dakota and Utah) on their face, 
prohibit one, several or all means of delivery included in mode 1 of GATS (i.e. cross-border supply), contrary to 
the United States’ specific market access commitments for gambling and betting services for mode 1. 
Therefore, the United States failed to accord services and service suppliers of Antigua treatment no less 
favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in the US 
Schedule, contrary to Article XVI:1 and Article XVI:2 of the GATS (i.e. concerning market access);  

 Antigua failed to demonstrate that the measures at issue are inconsistent with Articles VI:1 and VI:3 of 
the GATS (i.e. concerning domestic regulation);  

 The United States was not able to invoke successfully the GATS exceptions provisions. In this regard, 
the United States was not able to demonstrate that the Wire Act, the Travel Act and the Illegal Gambling 
Business Act are “necessary” under Articles XIV(a) and XIV(c) of the GATS (i.e. “exceptions” provisions, including 
for public morals) and are consistent with the requirements of the chapeau of Article XIV of the GATS;  

 The Panel decided to exercise judicial economy with respect to Antigua’s claims under Articles XI (i.e. 
concerning payments and transfers) and XVII (i.e. concerning national treatment) of the GATS. 

On 7 January 2005, United States notified its intention to appeal certain issues of law and legal 
interpretations developed by the Panel. On 19 January 2005, Antigua and Barbuda notified its intention to 
appeal certain issues of law and legal interpretations developed by the Panel. 

On 8 March 2005, the Chairman of the Appellate Body informed the DSB that the Appellate Body would 
not be able to circulate its Report within the 60-day period due to the time required for completion and 
translation of the Report, and that it estimated it would be circulated to WTO Members no later than 7 April 
2005. 

On 7 April 2005, the report of the Appellate Body was circulated. The Appellate Body: 

 upheld the Panel’s finding that an alleged “total prohibition” on the cross-border supply of gambling 
and betting services cannot, in and of itself, constitute a “measure” subject to dispute settlement under the 
GATS;    

 found that the Panel should not have ruled on claims advanced by Antigua with respect to eight state 
laws of the United States, as to which Antigua had not made a prima facie case of inconsistency with the 
GATS;    

 upheld the Panel’s finding, albeit for different reasons, that the United States’ Schedule includes a 
commitment to grant full market access in gambling and betting services. In particular, in the course of its 
interpretation of the United States’ Schedule, the Appellate Body disagreed with the Panel’s designation of two 
documents — referred to as W/120 and the 1993 Scheduling Guidelines — as “context” for the interpretation 
of Members’ Schedules, finding instead that they constitute “preparatory work”;    

 upheld the Panel’s finding that the United States acts inconsistently with Article XVI:1 and sub-
paragraphs (a) and (c) of Article XVI:2 by maintaining certain limitations on market access not specified in its 
Schedule; and    

 reversed the Panel’s finding that the United States had not shown that the three federal statutes are 
“necessary to protect public morals or to maintain public order”, within the meaning of Article XIV(a); found 
hat the United States’ measures are justified under Article XIV(a) of the GATS as measures “necessary to 
protect public morals or to maintain public order”; and upheld, albeit on a narrower ground, the Panel’s finding 
that the United States had failed to show that these measures satisfy the conditions of the chapeau of Article 
XIV. 



 
 

At its meeting of 20 April 2005, the DSB adopted the Appellate Body report and the Panel report, as 
modified by the Appellate Body report. 
  
Implementation of adopted reports 
At the DSB meeting of 19 May 2005, the United States stated its intention to implement the DSB’s 
recommendations and indicated that it would need a reasonable period of time to do so. As the Antigua and 
Barbuda and the United States had failed to agree on a reasonable time of period for implementation in 
accordance with Article 21.3(b) of the DSU, on 6 June 2005, Antigua and Barbuda requested that the 
reasonable period of time be determined through binding arbitration pursuant to Article 21.3(c) of the 
DSU.  On 30 June 2005, pursuant to the request from Antigua and Barbuda, the Director-General appointed Dr 
Claus-Dieter Ehlermann to act as arbitrator under Article 21.3(c) of the DSU.  On 19 August 2005, the Arbitrator 
circulated his Award to the Members, determining that the reasonable period of time for implementation was 
11 months and 2 weeks from 20 April 2005, expiring on 3 April 2006. 
  
Compliance proceedings 
On 24 May 2006, the parties informed the DSB that, given the disagreement as to the existence or consistency 
of measures taken by the United States to comply with the recommendations and rulings of the DSB, they had 
agreed on certain procedures under Articles 21 and 22 of the DSU. On 8 June 2006, Antigua and Barbuda 
requested consultations under Article 21.5 of the DSU. On 6 July 2006, Antigua and Barbuda requested the 
establishment of an Article 21.5 panel.  At its meeting on 19 July 2006, the DSB referred the matter to the 
original panel, if possible.  China, the European Communities and Japan reserved their third party rights.  On 16 
August 2006, the Panel was composed. 
On 20 December 2006, the Chairman of the Panel informed the DSB that due to the parties' schedulng 
constraints as well as the time required for the completion and translation of the report into French and 
Spanish, the Panel would not be able to issue its report within the 90-day period foreseen in Article 21.5 of the 
DSU. The Panel expects to circulate its report to Members by the end of March 2007. 
On 30 March 2007, the Article 21.5 panel report was circulated to Members. The Panel concluded that the 
United States had failed to comply with the recommendations and rulings of the DSB. 
At its meeting on 22 May 2007, the DSB adopted the Article 21.5 panel report. 
  
Proceedings under Article 22 of the DSU (remedies) 
On 21 June 2007, Antigua and Barbuda requested authorization from the DSB, pursuant to Article 22.2 of the 
DSU, to suspend the application to the United States of concessions and related obligations of Antigua and 
Barbuda under the GATS and the TRIPS Agreement. On 23 July 2007, the United States (i) objected to the level 
of suspension of concessions and obligations proposed by Antigua and Barbuda and (ii) claimed that Antigua 
and Barbuda's proposal does not follow the principles and procedures set forth in Article 22.3 of the DSU. At its 
meeting on 24 July 2007, the DSB agreed that the matter had been referred to arbitration as required under 
Article 22.6 of the DSU. On 21 December 2007, the decision by the Arbitrator was circulated to Members. The 
Arbitrator determined that the annual level of nullification or impairments of benefits accruing to Antigua is 
US$21 million and that Antigua may request authorization from the DSB to suspend obligations under the 
TRIPS Agreement at a level not exceeding US$21 million annually. 
At the DSB meeting on 24 April 2012, Dominica read a statement on behalf of Antigua and Barbuda which 
stated that the United States was not in compliance with the ruling of the panel, the Appellate Body and the 
compliance panel.  Antigua and Barbuda had formally notified the United States of its desire to seek recourse 
to the good offices of the Director-General in finding a mediated solution to this dispute.  Antigua and Barbuda 
requested that this matter remain under the DSB's surveillance. 
At the DSB meeting on 28 January 2013, Antigua and Barbuda requested the DSB to authorize the suspension 
of concessions and obligations to the United States in respect of intellectual property rights. Pursuant to the 
request by Antigua and Barbuda under Article 22.7 of the DSU, the DSB agreed to grant authorization to 
suspend the application to the United States of concessions or other obligations consistent with the Decision 
by the Arbitrator. 
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