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APRESENTAÇÃO

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e reflexões 
desenvolvidas na instituição.

As atividades do Cedec incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e workshops, uma 
linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção de eventos em con-
junto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da América Latina, e centros 
de pesquisa e universidades como a USP, com a qual mantém convênio de cooperação.

O desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos de origem 
com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao Cedec um perfil institucional que o 
qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da sociedade, de setores da administração 
pública em todos os níveis, de parlamentares e dirigentes políticos, do mundo acadêmico e da 
comunidade científica.  

O que é o INCT-INEU?

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos está voltado 
precipuamente à análise das relações exteriores do Estado norte-americano. Dada a centrali-
dade desse país no sistema mundial, o escopo do Instituto é bastante amplo. Como os Estados 
Unidos há muito definem seus interesses em perspectiva global e desde a Segunda Guerra os 
perseguem de forma conseqüente nesse âmbito, o trabalho do Instituto envolve consideração 
dos regimes internacionais e dos contextos regionais em que se exerce a ação do Estado norte-
americano.
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Resumo
O artigo analisa o comportamento dos EUA em contenciosos agrícolas na OMC. Argumenta-se que o 
Sistema de Solução de Controvérsias (SSC) não torna inócuas as relações de poder, mas é capaz de levar 
os EUA, ator mais poderoso do sistema internacional, a modificar políticas contestadas. A modificação, 
porém, parece estar relacionada ao tipo de ação necessária, se executiva ou legislativa. Nos casos em que 
a mudança cabe ao Executivo, ela se torna mais provável. Isso condiz com a literatura sobre o caráter mais 
protecionista do Congresso. Em alguns casos, o judiciário norte-americano tem um papel importante, algo 
que não aparece na literatura.

Palavras-chave: Estados Unidos; Agricultura; OMC; Solução de Controvérsias.

Abstract
The paper analyses the U.S. responses in WTO agricultural disputes. It is argued that although the DSB 
doesn’t neutralize power relations, it is able to direct the U.S., the most powerful actor of the international 
system, to change challenged policies. The change, however, seems to be related to the kind of action 
needed, whether it is an executive or legislative action.

Keywords: United States; Agriculture; WTO; Dispute Settlement
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medidas de adequação dos EUA às regras da 
OMC e se elas foram efetivadas pelo Executivo 
e/ou pelo Legislativo. Segundo, os casos foram 
comparados ao contencioso do algodão. 
Pode-se afirmar que este último é sui generis 
porque foi o primeiro a desafiar, no âmbito da 
Organização, aspectos estruturais da política 
agrícola norte-americana, questionando 
políticas públicas, como o apoio à renda, 
o controle de produção e a restrição de 
oferta. Até o contencioso do algodão, os 
questionamentos à proteção agrícola norte-
americana se concentram na área de acesso 
a mercado ou de defesa comercial, por isso a 
comparação teve de ser feita com casos não 
exatamente idênticos. O método permitiu 
colocar os casos em perspectiva e analisar se 
existe algum padrão de comportamento nas 
reações dos EUA. 

A análise dos casos é precedida 
por uma revisão do Sistema de Solução de 
Controvérsias (SSC) da OMC, relevante por 
ser o fórum no qual os Estados disputam 
e por poder desencadear mudanças no 
comportamento dos Estados. Por meio de 
breve revisão da literatura foram abordadas as 
relações de poder no ambiente internacional 
e a legalização do regime comercial. No que se 
refere à primeira, conclui-se que a assimetria 
de poder praticamente inviabiliza a imposição 
de modificações aos países desenvolvidos 
pelos países em desenvolvimento. Quanto 
à segunda, entende-se que ela representa 
uma maior institucionalização de um regime 
comercial que beneficia primordialmente seus 
membros mais poderosos e que isso torna 
atrativa, em parte dos casos, a modificação de 
conduta quando considerada irregular pelo 
SSC. Portanto, se as relações de poder por si 
só não podem explicar a aceitação da derrota 
em um contencioso e se a manutenção 
da credibilidade da legalização do regime 
permite entender a adequação às regras da 
OMC em parte dos casos, analisar por que 
ocorre essa variação se torna relevante. A 
hipótese para isso, como foi dito, é a natureza 
da ação doméstica, se executiva ou legislativa. 
Deve-se salientar que não há pretensão de 
fornecer resposta definitiva para as questões 
casos ainda não concluídos, que, por isso, não podem 
ser objeto de investigação.

INTRODUÇÃO

O Brasil ganhou considerável projeção 
nas relações comerciais internacionais ao 
derrotar os Estados Unidos no contencioso 
sobre subsídios agrícolas ao algodão na 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 
A vitória contribuiu, no campo da política 
comercial internacional, para elevar a posição 
do Brasil como um dos líderes dos países em 
desenvolvimento na Rodada Doha, assim 
como para colocar os países desenvolvidos na 
defensiva quanto às suas subvenções agrícolas. 
À parte o efeito político do contencioso, os 
ganhos concretos obtidos pelo Brasil, no 
campo do comércio exterior, foram parciais 
devido à relutância dos EUA em se adequarem 
às decisões do Órgão de Apelação (OAp) da 
OMC. Porém, ainda que esses ganhos tenham 
sido parciais, resultaram na alteração de alguns 
aspectos da política agrícola norte-americana. 
Analisar por que os ganhos foram parciais, isto 
é, por que foi possível alterar alguns aspectos 
da política agrícola dos EUA, pode contribuir 
para o entendimento do comportamento do 
Estado norte-americano em contenciosos na 
OMC.

A hipótese do trabalho é que nos EUA 
o Executivo é mais propenso à adequação 
às regras da OMC do que o Legislativo. 
Para investigar essa hipótese, o estudo foi 
construído em dois pilares. Primeiro, foram 
estudados os contenciosos agrícolas1 na OMC 
em que os EUA foram derrotados ou fizeram 
acordo para evitar uma provável derrota. 
Foram analisados seis casos desse tipo, o 
que é um número relevante porque até a 
elaboração deste artigo ocorreram apenas 
19 casos2. Buscou-se identificar se houve 
1  Embora o caso do camarão aqui estudado não 
seja agrícola, acreditamos que ele se caracteriza pelas 
mesmas propriedades de economia política encontra-
das nos outros casos, sendo válido o seu exame. 
2  Os casos que envolvem antidumping ou me-
didas compensatórias (coutervailing duties) foram ex-
cluídos porque neles a imposição de barreiras é feita 
automaticamente pelos órgãos competentes norte-
americanos. Como o intuito da pesquisa foi investigar 
o papel do Executivo e/ou do Legislativo na adequação 
dos EUA às regras da OMC, é preciso que os casos ana-
lisados envolvam decisões políticas. Assim, pesquisar a 
adequação em casos de antidumping e medidas com-
pensatórias seria de grande valia. Os EUA são parte em 
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solução de disputas e (possivelmente) a criação 
de novas regras”4. A legalização pode variar 
entre mais estrita ou mais lata, sendo que a 
primeira tem vinculação, precisão e delegação 
mais rigorosas que a segunda (Abbott e 
Snidal, 2001). Nas relações internacionais 
prevalecem instituições de legalização mais 
lata, decorrentes do zelo dos Estados pela 
sua soberania e autonomia, mas não está 
excluída a emergência de movimentos mais 
estritos, como os da União Europeia (UE). No 
caso do SSC, podemos considerá-lo como um 
tipo mais lato, pois seus níveis de delegação e 
vinculação não são altos. A legalização ajuda a 
manter a estabilidade do sistema internacional, 
mas ela não é inerentemente positiva ou 
comprometida com a justiça. Ela pode ser 
interpretada como a proteção dos fracos, mas 
também como a cristalização de uma ordem 
internacional propícia aos poderosos. O 
fundamental a reter, em nossa perspectiva, é 
que a política e o direito internacionais podem 
estar interligados, ainda que se deva atribuir 
peso maior ao poder na criação, manutenção 
e modificação das regras internacionais, do 
que ao Direito Internacional como domador 
de soberanias (Wight, 2002; Bull, 2002).

Entende-se o SSC como um aspecto 
legalista lato do regime comercial multilateral, 
que não está alheio às relações de poder 
(ver Lambert, 2007). É preciso ter em mente 
que esse sistema objetiva a solução de 
controvérsias, preferencialmente por meio da 
negociação, e não a realização de justiça. Ele 
prioriza a solução política e reserva espaço 
para a barganha entre os Estados, valorizando 
as relações de poder. Nos casos em que 
não há acordo, o processo se desenrola no 
Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) e 
eventualmente no OAp, que emitem relatórios 
indicando quais acusações efetivamente 
apontam irregularidades. O relatório final 
é o fim da fase mais jurídica do SSC. Após 
sua aprovação, o Estado derrotado passa 
a ter a “obrigação de revogar ou alterar a 
medida questionada, de forma a impedir 
a continuidade do conflito com as normas 
multilaterais do comércio” (Barral, 2004, p. 
42) – esta é a fase de implementação. Ocorre 
4  Todas as citações originalmente em inglês fo-
ram traduzidas ao português pelo autor.

levantadas, mas simplesmente explorar os 
casos e contribuir para o entendimento das 
reações dos EUA.

EXPECTATIVAS SOBRE SISTE-
MA DE SOLUÇÃO DE CONTRO-
VÉRSIAS DA OMC

O que se deve esperar do SSC da 
OMC? Esta é uma pergunta fundamental 
para podermos investigar o comportamento 
dos EUA nos contenciosos selecionados. O 
SSC pode ser interpretado como uma saída 
para um problema clássico das Relações 
Internacionais: em um ambiente anárquico, 
é possível superar o dilema da ação coletiva 
causado tanto pela possibilidade de ganhos 
relativos assimétricos, quanto pela ocorrência 
de free-riding e de trapaças?3 Neste trabalho, 
admite-se que as instituições internacionais 
consistem em canais importantes para 
possibilitar a cooperação de longa duração. 
Para isso, no entanto, elas devem contar com 
capacidade de monitoramento e meios para 
adequar a conduta dos membros às regras 
acordadas, diminuindo assim os free-riders e 
as trapaças. Na OMC, esses mecanismos são a 
Revisão de Políticas Comerciais e o SSC, sendo 
aquela conduzida pela própria Organização, e 
este, um processo bilateral ou plurilateral de 
lidar com os problemas supracitados.

Um conceito para abordar essa função 
é o de “legalização”, entendido como um 
movimento que remete a características 
processuais do Direito. Na definição de 
Goldstein et al. (2001, p. 3), ela seria a 
delegação “de autoridade a uma entidade 
neutra para a implementação de regras 
acordadas, incluindo sua interpretação, 

3  A questão de ganhos relativos assimétricos 
refere-se à possibilidade de um Estado fazer uso do 
ganho superior obtido numa relação de cooperação 
para eventualmente prejudicar, ou até mesmo destruir, 
aquele com quem cooperou. Num ambiente anárquico, 
cada Estado conta, no limite, apenas consigo mesmo 
para atingir seus objetivos e garantir sua sobrevivência 
(ver LAMY, 2006). Free-riding refere-se à possibilida-
de de atores usufruírem de benefícios produzidos por 
ação coletiva, mesmo sem terem participado da ação 
(ver  STEIN, 1995).
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nos quais a UE foi reclamante, são exemplos. 
Além da incapacidade da UE de forçar a 
adequação imediata, a política doméstica 
norte-americana dificulta o processo (Broek, 
2003; Davey, 2005). O contencioso do algodão 
parece encaixar-se parcialmente no padrão 
de casos observados pelos autores, nos quais 
os EUA não se adequam, nem conseguem 
negociar uma solução. A diferença aqui é que 
a assimetria de poder em relação ao Brasil é 
muito grande, o que dificulta a estratégia da 
retaliação; no que se refere à similaridade, trata-
se de uma questão politicamente sensível, 
que envolve a ação direta do Congresso. Para 
que haja adequação efetiva, é preciso que 
o Legislativo norte-americano modifique 
a Farm Bill, uma das esferas políticas mais 
paroquialistas daquele país.

A análise dos casos agrícolas abaixo 
busca averiguar se essas proposições se 
sustentam empiricamente e identificar os 
casos em que os EUA se adequaram, a extensão 
da adequação e o tipo de ação empregada, se 
executiva ou legislativa.

A REAÇÃO DOS EUA EM CON-
TENCIOSOS AGRÍCOLAS NA 
OMC

O primeiro contencioso foi movido 
pelo Canadá após alguns estados norte-
americanos, como a Dakota do Sul, criarem 
barreiras não-tarifárias à importação agrícola, 
violando diversas regras da OMC5. Em 16 de 
setembro de 1998, o governador da Dakota do 
Sul ordenou a inspeção e eventual proibição 
de circulação de caminhões que levavam 
gado, suínos e grãos canadenses para os EUA. 
O objetivo era identificar se as mercadorias 
possuíam certificados de que foram produzidas 
isentas de certas drogas proibidas nos EUA, 
mas permitidas no Canadá.

Em 24 de setembro, o governo do 
Canadá solicitou consultas com os EUA no SSC 

5  WT/DS/144 “United States – Certain measures 
affecting the import of cattle, swine and grain from 
Canada”. Boa parte do histórico dos casos foi retirada da 
documentação da OMC.

que a modificação das medidas irregulares 
cabe ao Estado derrotado e este pode optar 
pela sua não adequação. A OMC não tem 
monopólio legítimo da força para fazer valer 
as recomendações do SSC; o máximo que 
pode fazer é autorizar a retaliação de modo a 
induzir a adequação.

Há, assim, pelo menos duas relações 
de poder no SSC: na preferência por soluções 
negociadas e na fase de implementação. Uma 
primeira reflexão sobre essas duas interações, 
atribuindo às relações de poder a principal 
chave explicativa, nos levaria intuitivamente 
a afirmar que os mais poderosos sempre 
impõem sua vontade aos mais frágeis, mas 
estudos dedicados à avaliação empírica do 
sistema não permitem essa conclusão (Broek, 
2003; Busch e Reinhardt, 2003; Davey; 2005; 
Fukunaga, 2006). Os Estados mais fracos 
geralmente se ajustam às recomendações 
ou negociam uma solução, porém, embora 
os Estados poderosos obtenham resultados 
mais favoráveis, eles também se adequam e 
negociam soluções. Portanto, a propensão à 
adequação ou à solução das disputas costuma 
ser a regra, o que é apontado pela literatura.

A pergunta que surge é por que os EUA 
têm esse comportamento. Do ponto de vista 
internacional, duas respostas são atraentes: 
1) o SSC da OMC permite que acusações e 
defesas sejam avaliadas por padrões aceitos 
e em grande parte moldados pelos EUA, 
aumentando o custo “reputacional” de se 
manter irregular (Abbott e Snidal, 2001; Barral, 
2004), reputação essa necessária para qualquer 
pretensão de liderança do regime comercial 
e para não alienar os outros membros do 
regime; 2) o sistema é peça fundamental do 
regime comercial representado pela OMC e 
dirime disputas que poderiam levar a tensões 
política mais sérias.

Porém, nem sempre os EUA se adequam. 
Os principais casos desse tipo ocorrem quando 
o nível de poder do contestador é similar ao 
norte-americano e o tema é sensível. Há, então, 
tendência de que o caso vá ao final do SSC e 
que a solução seja lenta e problemática. Os 
casos referentes à Foreign Sales Corporation, 
Copyright, Lei Antidumping e Emenda Byrd, 
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a indicação dos Secretários competentes, a 
pesca ou a captura domésticas das tartarugas-
marinhas nos EUA. Posteriormente, estudos 
constataram que a pesca de camarão era 
responsável pela maior parte das mortes 
dessas tartarugas. Por conta disso, foram 
desenvolvidas redes de pesca que tinham um 
espaço, no topo ou na base, para permitir que 
tartarugas e outros animais de maior porte 
pudessem escapar caso fossem eventualmente 
capturados. Com a pressão de grupos 
ambientalistas, como o Center for Marine 
Conservation, Greenpeace e Environmental 
Defense Fund, em 1987 o Congresso tornou 
obrigatório o uso dessas redes nos EUA. 
No entanto, a lei passou a ser efetivamente 
executada somente a partir de 1990, pois foi 
postergada diversas vezes, principalmente 
por causa da forte resistência de estados e dos 
pescadores (South Carolina’s Department of 
Natural Resources, s/d). 

Essa exigência gerou para os pescadores 
um custo considerável de adaptação, 
diminuindo a produtividade em cerca de 
20% (American University, s/d.). Com isso, 
produtores norte-americanos temeram perder 
mercado doméstico, pois 75% do consumo já 
eram atendidos por importações. Como os 
principais exportadores não eram obrigados a 
utilizar as redes seguras, argumentou-se que a 
competição se tornara injusta (Crouse, 1999)8. 
Assim, sob pressão de uma aliança entre 
grupos ambientalistas e representantes da 
indústria do camarão, o Congresso aprovou a 
Seção 609 da Lei Pública 101-162, medida esta 
que deu origem ao contencioso do camarão. 

Segundo Shaffer (1999), a lei buscava 
nivelar a competição no mercado de camarão 
e ao mesmo tempo estimular outros países a 
adotarem medidas similares em prol do meio 
ambiente. A Seção 609 delega ao secretário 
de Estado, em conjunto com o secretário de 
Comércio, a missão de iniciar negociações para 
o desenvolvimento de acordos internacionais 
para a conservação e a proteção das espécies 
de tartarugas-marinhas ameaçadas de 
extinção. Porém, sua principal função é 

8  Os principais exportadores ao mercado esta-
dunidense são: Índia, Indonésia, Tailândia, México, Ma-
lásia, Coreia do Sul e Japão.

para dirimir a questão (Department of Foreign 
Affairs and International Trade, 1998a)6. Alguns 
dias depois, porém, o governo do Canadá 
anunciou a suspensão do contencioso, pois 
o governo federal dos EUA havia posto fim 
às práticas de Dakota do Sul e de outros 
estados (Department of Foreign Affairs and 
International Trade, 1998b).

As medidas de inspeção estaduais foram 
concebidas como uma espécie de retaliação 
às práticas canadenses, consideradas barreiras 
não-tarifárias aos produtos agrícolas daqueles 
estados norte-americanos (South Dakota 
State News Web, 1998). Assim, para eliminar 
as inspeções, os EUA exigiram a negociação 
de um acordo de liberalização agrícola com 
o Canadá, concluído em dezembro de 1998 
(Glickman, 1998).

Em suma, os EUA rapidamente 
modificaram sua conduta, desfazendo a tensão 
com os canadenses. Isso indica a propensão 
do Executivo em resolver os contenciosos. 
As medidas em questão eram de natureza 
administrativa, ou seja, da alçada do Executivo, 
o que parece ter sido um aspecto importante 
para a rapidez do caso. Nenhuma ação 
legislativa foi necessária. Mas deve-se destacar 
que os EUA utilizaram o episódio para extrair 
concessões. A negociação bilateral de barreiras 
não-tarifárias agrícolas, um processo ainda 
em andamento, pode ser interpretada como o 
movimento que aplacou o descontentamento 
de alguns estados dos EUA.

O segundo caso se refere à proibição 
norte-americana da importação de certos 
tipos de camarão e seus derivados (Shaffer, 
1999)7. O motivo do contencioso, levado à 
OMC em 1996, foi o questionamento que Índia, 
Paquistão, Malásia e Tailândia fizeram sobre 
medidas ambientais adotadas pelos EUA. 
Tais medidas baniram a importação daqueles 
produtos devido à sua forma de produção, 
considerada danosa ao meio ambiente. 

As medidas ambientais em questão 
derivam da Lei de Espécies Ameaçadas, de 
1973, que proibiu, entre outras coisas, e sob 
6  O Canadá também iniciou processo de solu-
ção de controvérsias no âmbito do NAFTA.
7  WT/DS/58 “United States — Import prohibi-
tion of certain shrimp and shrimp products”.
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os EUA argumentaram que estavam agindo 
em conformidade com o Artigo XX(g) do 
GATT, isto é, que a concessão da permissão 
estava vinculada à conservação de uma fonte 
natural esgotável. Em maio de 1998, o painel 
decidiu que os EUA violaram o Artigo XI e que 
suas políticas não atendiam às determinações 
do Artigo XX(g), ressaltando que as medidas 
aplicadas representavam uma ameaça ao 
sistema multilateral de comércio. Entretanto, 
o painel ressalvou que 

os EUA perderam o caso não porque 
buscaram proteger o meio ambiente, 
mas porque discriminaram membros 
da OMC. Forneceram aos países do 
hemisfério ocidental – principalmente aos 
caribenhos – ajuda técnica e financeira 
e maiores períodos de transição [e] não 
deram as mesmas vantagens aos quatro 
países asiáticos (Índia, Malásia, Paquistão 
e Tailândia) que fizeram a reclamação na 
OMC10.

Após embates no OAp em julho e em 
outubro do mesmo ano, foram confirmados 
resultados favoráveis aos países asiáticos. 
Contudo, o OAp reverteu a interpretação do 
painel, alegando que as políticas dos EUA não 
poderiam ser inseridas no escopo do Artigo 
XX(g). A inconsistência norte-americana 
prendia-se à discriminação no tratamento dos 
membros da OMC11.

Os EUA afirmaram que adequariam suas 
políticas ao parecer da OMC e negociaram com 
as partes reclamantes um período de ajustes de 
13 meses. O Departamento de Estado definiu 
as seguintes medidas para a adequação: a) 
maior flexibilidade em considerar programas 
ambientais de outros países como compatíveis 
aos projetos norte-americanos; b) regras claras 
para concessão de certificação; c) iniciativas 
para conclusões de acordos internacionais 
ambientais na área do Oceano Índico para 

10  WT/DS/58. “United States – Import prohibition 
of certain shrimp and shrimp products”. 1998. Disponí-Disponí-
vel em http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/
edis08_e.htm. Acesso em 25/05/2008.
11  WT/DS/58. “United States – Import prohibition 
of certain shrimp and shrimp products”. 1998. Disponív-
el em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/
edis08_e.htm>. Acesso em 25/02/2008.

obrigar o Congresso a autorizar anualmente, 
mediante relatório do Departamento de 
Estado, a importação de camarão e seus 
derivados provenientes apenas de países 
ambientalmente responsáveis. Isto é, somente 
aqueles países que conseguissem provar que 
a pesca de camarão não colocava em risco as 
tartarugas-marinhas poderiam exportar aos 
EUA. A proibição da importação deveria entrar 
em vigor dentro de três anos, tempo necessário 
para que os parceiros comerciais se ajustassem 
à lei ambiental norte-americana. Além disso, os 
EUA deveriam treinar produtores estrangeiros 
interessados na utilização das redes seguras. 

Inicialmente, o Departamento de 
Estado aplicou a lei somente aos países 
caribenhos e do lado ocidental do Atlântico, 
o que contrariou legisladores, ambientalistas 
e a indústria do camarão (Crouse, 1999). Sob 
pressão desses grupos, posteriormente o 
Departamento aceitou expandir a aplicação 
da lei para todos os exportadores, mas não 
definiu prazos nem ameaças de embargo. 
Assim, ambientalistas e a indústria do camarão 
iniciaram processo judicial junto à U.S. Court 
of International Trade (USCIT), órgão do 
judiciário, contra a conduta do Departamento 
de Estado, a qual determinou, no final de 
1995, que a lei deveria abarcar igualmente 
todos os países exportadores de camarão e 
seus derivados para os EUA. O Departamento 
de Estado solicitou um ano de prazo para 
aplicar a lei aos países de outras regiões, mas 
teve o pedido negado pela USCIT. A partir de 
maio de 1996, grande parte dos exportadores, 
principalmente os asiáticos, teve bloqueadas 
suas vendas aos EUA.

Índia, Paquistão, Malásia e Tailândia9 
solicitaram consultas junto aos EUA 
questionando a regularidade do embargo, 
que no seu entender contrariava as regras da 
OMC. Tais Estados alegavam que os norte-
americanos estavam violando o artigo XI do 
GATT, que define que os membros da OMC 
não manterão restrições de importações. Já 

9  Curiosamente, a Tailândia foi um dos países 
certificados para continuar vendendo camarão aos EUA 
pela utilização do TED. Todavia, os tailandeses reclama-
vam que a medida estadunidense violava sua soberania 
ao determinar como deveria ser feita a pesca em águas 
sob sua jurisdição.
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eliminado, entre 1990 e 1993, a produção foi 
desestimulada, diminuindo paralelamente 
a competitividade da carne de cordeiro, que 
tradicionalmente foi uma indústria pequena 
e sem capacidade de atender ao mercado 
nacional. Simultaneamente, australianos e 
neozelandeses adotaram uma estratégia mais 
agressiva de exportação aos EUA, aumentando 
significativamente sua presença no mercado 
daquele país.

Como resposta, a American Sheep 
Industry Association solicitou, em outubro 
de 1998, proteção comercial ao governo por 
meio de salvaguardas. A Associação reclamava 
que o surto de importações causava dano 
à produção doméstica e que precisava de 
proteção temporária para se reestruturar. A 
United States International Trade Commission 
(USITC), órgão independente responsável 
por recomendar ou não a imposição de 
salvaguardas, concluiu que as importações 
não causavam dano sério ao setor, mas que 
o crescimento delas ameaçava os produtores 
domésticos. Assim, por meio de Proclamation, 
o presidente Clinton ordenou a imposição de 
quotas tarifárias por 3 anos a partir de 22 de 
julho de 1999, renováveis por mais 5 anos.

Pouco antes das salvaguardas 
entrarem em vigor, Austrália e Nova Zelândia 
demandaram consultas com os EUA no SSC. As 
queixas principais eram que os procedimentos 
de cálculo da USITC e o argumento de que 
o crescimento das importações ocorreu 
de maneira imprevisível não estavam de 
acordo com as regras da OMC. As consultas 
ocorreram a partir abril de 1999 e, como foram 
ineficazes, levaram ao estabelecimento de 
um painel em agosto daquele ano. Os países 
da Oceania obtiveram resultados favoráveis 
no OSC, confirmados pelo OAp em maio de 
2001, cujo relatório recomendava a retirada 
das salvaguardas. Em junho de 2001 os EUA 
comunicaram ao OSC que implementariam 
as recomendações, mas que seria preciso 
negociar um prazo para isso. Após negociações 
entre os três países, os EUA afirmaram, em 
setembro, que retirariam as salvaguardas em 
novembro daquele ano, o que de fato ocorreu 
(New Zealand Ministry of Foreign Affairs & 
Trade, 2007; Vaile, 2001).

preservação das tartarugas-marinhas; e d) 
oferecimento de treinamento técnico para 
construção, instalação e operação das redes 
especiais para qualquer governo solicitante.

É interessante notar que o 
Departamento de Estado não fez qualquer 
menção à suspensão das barreiras ambientais. 
Elas continuaram aplicadas às nações que 
não se enquadrassem nos padrões norte-
americanos. A Malásia requisitou, em outubro 
de 2000, que o OSC revisse as medidas de 
implementação adotadas pelo EUA, pois 
entendeu que o OAp havia estipulado o 
fim do embargo. Em julho de 2001, o painel 
de revisão deu ganho de causa aos EUA, 
confirmado pelo OAp, alegando que o país 
havia acatado a decisão anterior, já que agora 
não havia discriminação no tratamento dos 
membros da OMC12.

A adequação norte-americana foi 
conduzida pelo Departamento de Estado 
e consistiu em expandir o treinamento e o 
financiamento para países que buscassem 
adotar medidas ambientalmente responsáveis, 
conforme a legislação norte-americana. Para 
entender esses movimentos, é preciso notar que 
a Seção 609 concedia discricionariedade em 
sua forma de implementação, o que permitiu 
ao Departamento de Estado concentrar o foco 
da assistência na região caribenha e nos países 
da América do Sul. Porém, a aplicação seletiva 
pelo Departamento já havia sido condenada 
pela USCIT, órgão do Judiciário, o que pode 
ser considerado um forte incentivo na direção 
da adequação às regras da OMC. 

O terceiro caso é o da imposição pelos 
EUA de salvaguardas à importação de carne 
de cordeiro da Nova Zelândia e da Austrália, 
em 22 de julho de 199913. Os produtores 
americanos passaram por dificuldades 
econômicas na década de 1990 (Clemens e 
Babcock, 2004). Historicamente, aquela carne 
era subproduto da produção de lã, que era 
subsidiada pelo governo. Quando o programa 
de subsídios à lã começou a ser gradualmente 

12  WT/DS/58/AB/RW “United States — Import 
prohibition of certain shrimp and shrimp products”.
13  WT/DS/177 e WT/DS/178 “United States — 
Safeguard measure on imports of fresh, chilled or fro-
zen lamb”.
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principalmente as provenientes da UE. Em 
março de 1998, a USITC encaminhou ao 
presidente Clinton um relatório informando 
que o produto estava sendo importado em 
quantidade prejudicial aos empresários 
domésticos do setor. Assim, recomendou ao 
Executivo que fossem tomadas medidas para 
garantir ajustes que tornassem a indústria 
mais competitiva (Clinton, 1998). 

De maneira similar ao caso anterior, 
Clinton expediu uma Proclamation impondo 
limitações quantitativas à importação de 
glúten de trigo por um período de três anos 
e um dia. Essa medida do Executivo, no 
entanto, excetuava os membros do NAFTA, 
Israel, os países beneficiários da Iniciativa 
para a Bacia do Caribe e da Lei de Preferências 
Comerciais Andinas, além de outros países 
em desenvolvimento que tinham baixa 
participação no mercado norte-americano de 
glúten. As restrições quantitativas, na prática, 
deveriam ser alocadas entre União Europeia 
e Austrália, responsáveis na época por 
aproximadamente 85% das importações norte-
americanas (Holcomb, 2000). Outro argumento 
para a criação da Proclamation 7103 era a 
alegação de que a UE estaria subsidiando suas 
exportações por meio dos lucros provenientes 
do amido de trigo (co-produto derivado do 
processo de confecção do glúten de trigo), 
além de taxarem abusivamente as exportações 
estadunidenses do produto (Slattery, 2002). A 
imposição de tarifas vigoraria até 1º de junho 
de 2001, havendo a possibilidade de renovar 
as salvaguardas por mais dois anos, conforme 
decisão do Executivo. 

É interessante notar que, apesar 
de a USITC também ter informado que as 
importações do Canadá causavam prejuízos aos 
produtores domésticos, este país foi poupado 
das limitações por fazer parte do NAFTA, o 
que foi explorado pelos representantes da 
UE no painel estabelecido na OMC. Em março 
de 1999, a UE solicitou consultas com os EUA 
e, em julho de 2000, o painel deu ganho de 
causa aos europeus alegando, entre outras 
coisas, que as restrições norte-americanas não 
eram compatíveis com as regras do Acordo 
sobre Salvaguardas porque a aplicação das 
medidas não atingiu o Canadá, mesmo tendo 

Esse caso permite observar que o SSC 
foi eficiente em dirimir o contencioso. Dois 
países desenvolvidos, que não são grandes 
potências, derrotaram os EUA: o país foi 
obrigado a efetuar as modificações necessárias 
para se adequar à OMC. Um fator decisivo 
para entender essa adequação prende-se ao 
fato de que as salvaguardas foram impostas 
por meio de Proclamation, uma espécie de 
decreto que o presidente dos EUA detém e 
que lhe faculta emitir desde ordens relativas 
a eventos comemorativos até sobretaxas à 
importação de petróleo (Howell, 2003). Se 
não for derrubada pelo Judiciário, apenas o 
presidente pode revogá-la, e o Congresso só 
pode modificar seus efeitos pela aprovação de 
leis. Na prática, é algo difícil, pois o presidente 
ainda tem o poder de veto, e coalizões 
congressuais para cassar os vetos são raras 
(Cameron, 2000). Desse modo, reconhecendo 
a irregularidade perante o regime comercial, o 
presidente Bush precisou somente revogar a 
medida para a adequação.

Cabe apontar ainda que os EUA 
conseguiram dos seus adversários a concessão 
de prazo para implementação. De comum 
acordo com eles também decidiu estender 
por mais 1 ano e em até US$ 37,7 milhões o 
Lamb Meat Adjustment Assistance Program, 
criado para estabilizar o mercado de carne 
de cordeiro e auxiliar a reestruturação dos 
produtores. O programa havia sido iniciado 
no ano 2000, com previsão de duração de 3 
anos e um fundo de US$ 100 milhões. Essa 
extensão pode ser entendida como um side 
payment aos produtores nacionais. Contudo, 
o movimento mais importante no plano 
doméstico foi a re-instauração dos programas 
de apoio e subsídio aos produtores de lã na 
Farm Bill de 2002 (Clemens e Babcock, 2004).

O quarto contencioso se refere à 
imposição de salvaguardas pelos EUA à 
importação de glúten de trigo proveniente 
da UE14. Após a petição elaborada pelo Wheat 
Gluten Industry Council, a USITC iniciou um 
estudo para avaliar se o setor de glúten de trigo 
estava sendo prejudicado por importações, 

14  WT/DS/166 “United States — Definitive safe-
guard measures on imports of wheat gluten from the 
European Communities”.
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Neste caso, além dos side payments, a 
ação da UE parece ter sido fundamental. Ao 
longo do contencioso, a UE buscou pressionar 
os EUA por meio de ameaça de retaliação. Em 
1998 foi criada uma normativa que imporia 
taxas ao glúten de milho norte-americano e 
outras restrições quantitativas para compensar 
perdas estimadas em aproximadamente 13,7 
milhões de euros, devidas às salvaguardas 
ao glúten de trigo. As medidas retaliatórias 
vigorariam a partir de julho de 2001, mês 
em que expirariam as salvaguardas norte-
americanas, ou cinco dias depois da decisão 
do OSC, caso ficasse comprovado que os 
EUA estavam violando regras da OMC, o que 
efetivamente ocorreu em janeiro de 2001 
(Council of European Union, 1998; Official 
Journal of European Communities, 2001)17.

O quinto caso é o contencioso entre 
Brasil e EUA sobre o “Imposto Especial de 
Equalização” (Equalizing Excise Tax - EET). O 
estado da Flórida cobrava o EET das empresas 
processadoras que utilizavam insumos cítricos 
importados, principalmente suco de laranja 
concentrado congelado18. Segundo o governo 
brasileiro, o EET “equivaleria à Florida Box 
Tax, aplicado sobre as laranjas produzidas no 
estado, e teria o objetivo de eliminar qualquer 
vantagem que o produto estrangeiro pudesse 
usufruir por não estar sujeito à taxa local” 
(MRE, 2007). Além disso, produtos similares 
de outros estados dos EUA eram isentos do 
imposto. Assim, o EET era acusado de proteger 
produtores da Flórida de forma inconsistente 
com as regras da OMC, pois infringia o princípio 
do tratamento nacional (Food & Drink Weekly, 
2002a).

O Brasil solicitou consultas em março 
de 2002 e, como essas não dirimiram a disputa, 
pediu a instauração de um painel cinco meses 
depois. O OSC decidiu estabelecer o painel em 
outubro do mesmo ano, mas a escolha dos 
17  A Austrália parece não ter tido motivos para 
iniciar um contencioso, pois teve que aumentar sua 
produção para alcançar o teto estipulado pelo Execu-
tivo. European Union (EU). “WTO rules in favour of EU 
against the US on wheat gluten”. Bruxelas, 2000. Dispo-Bruxelas, 2000. Dispo-
nível em: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/
november/tradoc_114819.pdf. Acesso em 08/01/2007.
18  WT/DS250/1. “United States – Equalizing ex-
cise tax imposed by Florida on processed orange and 
grapefruit products”.

a USITC concluído que as exportações daquele 
país compunham o total de importações que 
prejudicavam seriamente os produtores norte-
americanos15. Os EUA recorreram ao OAp 
em setembro de 2000 e, apesar de algumas 
modificações feitas ao relatório do painel, o 
Órgão deu ganho de causa à UE16. 

Em abril de 2001, próximo ao prazo 
final para a vigência das salvaguardas norte-
americanas, o USITC elaborou um novo 
relatório para o presidente George W. Bush, 
relatando quais foram as mudanças efetuadas 
pelos produtores domésticos para que estes 
pudessem competir de maneira mais adequada 
com as indústrias estrangeiras de glúten 
de trigo (USTR, 2001). O estudo da USITC foi 
elaborado novamente em decorrência de uma 
petição efetuada em novembro de 2000 pelos 
produtores do setor, na qual era requisitada 
uma prorrogação das salvaguardas por mais 
dois anos. O relatório apontou que a indústria 
havia feito importantes melhorias em sua 
estrutura, mas que as dificuldades financeiras 
ainda persistiam. Portanto, a Comissão 
recomendou ao presidente a extensão das 
salvaguardas por mais dois anos (USTR, 2001).

No entanto, a administração Bush 
decidiu não renovar as restrições à importação. 
A decisão foi tomada tanto para evitar a 
retaliação comercial da UE por meio da OMC, 
quanto para pôr fim à retaliação sobre o 
glúten de milho dos EUA no mercado europeu, 
cujas perdas também eram milionárias. 
Paralelamente, a indústria de glúten de trigo 
recebeu side payment de cerca de US$ 40 
milhões do governo norte-americano sob 
a forma de “fundos para a comercialização, 
desenvolvimento do produto e custeio 
de capital para um período de dois anos” 

(European Union, 2001). 

15  WT/DS/166/R. “United States – Definitive safe-
guard measures on imports of wheat gluten from the Eu-
ropean Communities: Report of the Panel”. Julho 2000. 
Em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds166_e.htm. Acesso em: 10/01/2007.
16  WT/DS/166/AB. “United States – Definitive 
safeguard measures on imports of wheat gluten from 
the European Communities: Report of the Appellate 
Body”. Dezembro 2000. Em http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2003/november/tradoc_114811.pdf. Aces-
so em: 10/01/2007.
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Com a referida emenda, os processadores 
de produtos cítricos importados poderão 
se recusar a pagar até dois terços do EET, 
proporção que era tradicionalmente 
destinada a campanhas publicitárias e 
outros métodos de promoção exclusiva 
do suco de laranja da Flórida, em 
detrimento do produto similar importado. 
Ainda de acordo com a nova redação 
dos estatutos, os processadores poderão 
também objetar que o terço restante 
de seu pagamento do EET seja dirigido 
a atividades de publicidade, relações 
públicas ou marketing pelo FDOC  (MRE, 
2007). 

Neste caso, o dinheiro seria destinado a 
pesquisas e à manutenção do Departamento 
de Cítricos da Flórida (FDOC, em inglês). Com 
essas mudanças, Brasil e EUA notificaram o 
OSC em maio de 2004 que a controvérsia 
estava encerrada por meio de acordo.

Esse caso demonstra que os EUA 
realizaram concessões ao Brasil para dirimir 
o contencioso. No entanto, elas não foram 
simples e desencadearam pelo menos dois 
problemas domésticos. Primeiro, produtores 
de outros estados se mobilizaram contra o fim 
da isenção e pediram o reembolso retroativo 
do imposto. Segundo, e mais importante, após 
a emenda de 2002, produtores de insumos 
cítricos da Flórida moveram processo, em 
março de 2003, buscando também a isenção de 
imposto similar a ser destinado à publicidade. 
Eles argumentavam que os importadores 
desses insumos poderiam optar por não 
pagar dois terços do EET, o que favorecia 
as compras de insumos de seu principal 
concorrente, o Brasil. Argumentavam também 
que a propaganda realizada pelo FDOC tinha o 
efeito de aumentar a demanda, sendo que os 
produtores da Flórida não tinham capacidade 
de supri-la. Com isso, mais produtos seriam 
importados, principalmente brasileiros, 
fortalecendo os concorrentes. Contudo, o 
argumento mais forte era que a reversão 
automática do imposto recolhido para fins 
de publicidade feria a Primeira Emenda da 
Constituição dos EUA, ao “compelir o discurso” 
(compel speech). Os produtores ganharam 
esse processo judicial e o FDOC apelou da 

painelistas foi adiada e, de fato, nunca chegou 
a ocorrer, e isto por três motivos: as partes não 
chegavam a um consenso sobre quem seriam 
os painelistas; as negociações entre os dois 
países tornaram-se produtivas; um processo 
judicial doméstico que afetava diretamente o 
caso foi concluído.

Um juiz do condado de Polk, na 
Flórida, decidiu, em 15 de março de 2002 
(antes de o Brasil solicitar consultas), que a 
isenção fiscal dos outros estados dos EUA 
era inconstitucional. Segundo o juiz Dennis 
Maloney, a “taxa discrimina o suco estrangeiro 
baseada apenas no fato de que é estrangeiro” 
(Dias, 2002). A queixa partiu de cinco empresas 
nos EUA das quais três, incluindo a brasileira 
Citrovita, importam insumos brasileiros.

Em meados de abril, a lei estadual 
sobre o EET foi emendada pelo Legislativo da 
Flórida, por solicitação do governo estadual, 
eliminando a isenção de outros estados 
ao EET. Essa foi uma primeira medida de 
adequação dos EUA que pode ser resultado 
tanto do processo jurídico doméstico, quanto 
da pressão brasileira. Essa interpretação 
atribui relevância à ação brasileira porque é 
comum ocorrerem apelações nos EUA sobre 
decisões judiciais, o que não houve neste 
caso. O United States Trade Representative 
(USTR) explicara ao governador da Flórida que 
seria improvável uma defesa bem-sucedida 
na OMC (Associated Press, 2002). Assim, a 
conexão entre o veredicto e o caso na OMC 
aponta para a relevância da ação brasileira.

A emenda, porém, não solucionou a 
controvérsia na OMC. O governo brasileiro 
argumentou que o valor do imposto cobrado 
das importações era maior que o cobrado na 
Flórida, o que caracterizava a discriminação. 
Além disso, a maior parte do imposto 
recolhido continuava sendo empregada 
para a propaganda dos insumos da Flórida, 
considerada outra prática discriminatória 
(Food & Drink Weekly, 2002b).

As negociações bilaterais continuaram 
e, em 12 de maio de 2004, o governador da 
Flórida finalmente sancionou a emenda que 
pôs fim ao contencioso. 
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os EUA. Em junho de 2004, o OSC emitiu 
relatório favorável ao Brasil. Os EUA apelaram 
da decisão e o encerramento da fase mais 
jurídica do caso ocorreu em março de 2005, 
com o OAp confirmando resultados positivos 
ao Brasil20. Para se adequar ao parecer da 
OMC, os EUA deveriam reformar os créditos à 
exportação e eliminar o programa Step 2 até 
30 de junho de 2005 (National Cotton Council, 
2005). Além disso, outras medidas deveriam 
ser implementadas em até 15 meses.

 Os EUA realizaram as ações necessárias 
para a adequação à OMC quanto ao programa 
Step 2, embora de forma atrasada. Em 5 
de julho de 2005, o Executivo encaminhou 
proposta ao Congresso para a eliminação deste 
programa, que foi considerado proibido por 
ser, ao mesmo tempo, subsídio à exportação 
de commodity não notificada e subsídio de 
substituição de importações. Mais de um ano 
depois, em 1º de agosto de 2006, o Step 2 foi 
efetivamente eliminado (USTR, 2006). 
 Como entender a eliminação desse 
subsídio agrícola pelo Congresso? A eliminação 
do Step 2 foi incluída em um projeto de lei 
orçamentária que criaria a Deficit Reduction 
Omnibus Reconciliation Act, de 2005. Como 
tal, os trabalhos não foram concentrados 
nos Comitês de Agricultura da Câmara e do 
Senado, nem considerados sob a lógica da 
política agrícola, condições que dificultam a 
liberalização (Browne, 1995; Sheingate, 2001; 
Davis, 2003). Sob a lógica orçamentária, o 
mais adequado para o congressista passou 
a ser o bom manejo dos recursos federais 
para a redução do déficit orçamentário. O 
objetivo era melhorar o saldo das contas 
do governo e para isso o corte de gastos foi 
considerado medida essencial. A verba que 
seria destinada ao setor agrícola, por exemplo, 
foi cortada em US$ 2,7 bilhões em cinco anos, 
de um total de cerca de US$ 40 bilhões que 
a lei exigia que não fossem gastos no mesmo 
período (Abbott, 2006). A eliminação do Step 
2 tornou-se oportuna em decorrência do 
parecer da OMC, ainda mais porque seu custo 
varia de acordo com os preços de mercado, 
sendo em certa medida instável. Além disso, o 
compromisso assumido pelo Executivo (e não 
20  WT/DS/267/AB/R. “United States – Subsidies 
on upland cotton. Report of the Appellate Body”.

decisão. Em outubro de 2004, o Tribunal de 
Apelação Distrital manteve a decisão e, em 
janeiro de 2005, o Departamento apelou ao 
Superior Tribunal estadual, onde o processo 
parece ainda estar em andamento (Southern 
Garden Citrus, 2005; Schneider, 2008). Deve-
se destacar que esse segundo desdobramento 
doméstico confluiu na direção da demanda 
brasileira, fortalecendo sua posição.

É possível perceber a propensão 
do Executivo em buscar solução para o 
contencioso, mas é preciso atentar para o fato 
de que o caso envolveu os poderes Legislativo 
e Judiciário. A participação deste último pode 
ter sido fundamental para a viabilização das 
concessões efetuadas. Sem seus veredictos, 
teria sido  mais difícil para o Legislativo da 
Flórida buscar se adequar devido ao poder 
político dos grupos de interesse desse setor. 
Se esses grupos possuem influência na política 
nacional, é provável que ela seja ainda maior 
no plano estadual (Langevin, 2006), podendo 
resultar, por exemplo, na prolongação do 
processo no SSC. Portanto, a pressão em 
dois níveis, o interno e o externo, parece ter 
sido relevante para o sucesso brasileiro e a 
adequação às regras da OMC.

Contudo, a ação posterior dos EUA 
colocou novas barreiras ao produto brasileiro. 
Em outubro de 2004, quatro empresas 
produtoras da Flórida solicitaram investigação 
de dumping contra o Brasil, o que resultou na 
imposição de medidas tarifárias antidumping 
para a importação de suco de laranja brasileiro 
a partir de março de 2006 (International Trade 
Administration, 2006a; 2006b).

Por fim, será abordado o contencioso 
do algodão entre Brasil e EUA19. Em setembro 
de 2002, o Brasil solicitou consultas com os 
EUA na OMC, questionando a regularidade 
das leis e regulamentações que concediam 
subsídios ao setor americano do algodão. 
Os subsídios promoveriam queda do preço 
internacional do produto e desvio de comércio, 
prejudicando as exportações brasileiras 
para terceiros mercados. As consultas não 
dirimiram a controvérsia e, em fevereiro de 
2003, solicitou-se a abertura de painel contra 
19  WT/DS/267. “United States – Subsidies on up-
land cotton”.
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uma janela de oportunidade para a mudança 
doméstica. Leis agrícolas e emendas podem 
ser votadas nos intervalos de reedição da 
Farm Bill, mas não é comum a alteração de 
programas estruturais fora de época. Nas 
palavras de Woods Eastland, presidente do 
National Cotton Council (NCC), a “decisão 
de eliminar completamente um programa 
agrícola norte-americano no meio de uma 
Farm Bill é virtualmente sem precedentes” 
(Nelson, 2005). Outro aspecto importante é 
que o Step 2 é especificamente destinado ao 
setor do algodão, isto é, não abrange diversas 
commodities. Com isso, a resistência à mudança 
seria concentrada apenas neste setor, com 
influência política em um menor número de 
congressistas, ao contrário do programa de 
Garantia de Crédito à Exportação. 
É preciso lembrar, porém, que a mudança 
não foi imediata. O Executivo solicitou 
formalmente a eliminação do programa logo 
após o vencimento do prazo estipulado pela 
OMC, mas foi criado acordo entre o Legislativo 
e os cotonicultores para fazer corresponder 
o fim do programa ao ano fiscal do algodão. 
Eastland afirmava entender a necessidade de 
se adequar à OMC, embora o NCC discordasse 
do parecer do contencioso, mas destacou que 
“ao eliminar o programa Step 2 na conclusão 
do atual ano fiscal, ao invés de eliminação 
imediata [como propunha o presidente], o 
Comitê de Agricultura do Senado conseguiu 
limitar falhas de mercado”24. Cabe destacar 
que o Comitê de Agricultura do Senado, 
embora não capitaneasse o projeto de lei, 
conseguiu obter uma compensação para 
os cotonicultores com a postergação da 
eliminação do programa.

Quanto ao programa de Garantia de 
Crédito à Exportação, para legalizá-lo seria 
preciso eliminar sua característica de subsídio 
à exportação, isto é, seria necessário passar 
a cobrar taxas dos usuários que tornassem a 
manutenção do programa autossuficiente25. 

24  Ibidem.
25  Desse modo, o programa poderia continuar 
atendendo às commodities não notificadas como 
sendo subsidiadas. Mesmo que os EUA resolvessem 
admitir o programa como subsídio à exportação em 
caráter definitivo, seria preciso diminuir a quantidade 
de financiamento destinada ao arroz porque, embo-
ra se trate de commodity notificada, ele excede os 

cumprido) na Conferência Ministerial de Hong 
Kong, em dezembro de 2005, de eliminar 
“todas as formas de subsídios à exportação 
de algodão”21 era outro motivo para eliminar o 
programa22.
Quando a Deficit Reduction Omnibus 
Reconciliation Act, de 2005, foi sancionada 
pelo presidente, em 8 de fevereiro de 2006, a 
eliminação do Step 2 foi selada. De acordo com 
a Seção 1103 da referida lei, o programa seria 
extinto em 1º de agosto de 2006. Segundo 
Portman, então chefe do USTR, “a eliminação 
desse programa lida com duas prioridades 
importantes. Ela implementa recomendações 
do contencioso contra o Brasil na OMC e 
cumpre os compromissos feitos recentemente 
na Ministerial de Hong Kong de eliminar 
subsídios [de exportação] para o algodão até 
2006” (USTR, 2006)23.
Por um lado, acontecimentos internacionais 
forneceram os argumentos e a ‘necessidade’ 
de ação interna numa direção pretendida pelo 
Executivo, viabilizando a mudança doméstica. 
É o que se pode interpretar da afirmação de 
Robert Goodlatte, então presidente do Comitê 
de Agricultura da Câmara: “Não estou feliz com 
isso, mas provavelmente é o passo adequado 
a dar neste momento” (Folha Online, 2006). 
No âmbito doméstico, a lei orçamentária foi 

21  OMC, WT/MIN(05)/DEC. Doha Work Pro-
gramme. Ministerial Declaration, p. 3.
22  Algo similar ocorreu com a emenda Byrd, que 
destinava os recursos provenientes da cobrança de 
tarifas anti-dumping e medidas compensatórias (coun-
tervailing duties) às empresas que haviam solicitado 
as respectivas investigações de práticas desleais de 
comércio. Essas transferências de recursos foram con-
sideradas violadoras das regras da OMC; em 2003, os 
Estados Unidos chegaram a ser retaliados por Japão, 
México, Canadá e União Europeia, mas elas somente 
foram extintas pelo Congresso em 2006. A lógica para 
sua extinção pode ser similar à do Step 2. Segundo 
informe do Departamento de Estado, “antes da passa-
gem da emenda Byrd, o Tesouro norte-americano rece-
bia toda a receita de anti-dumping e medidas com-
pensatórias. A eliminação da emenda retomaria aquela 
prática, reduzindo o déficit orçamentário federal em 
cerca de US$ 300 milhões em 5 anos” (ODESSEY, 2006). 
No entanto, há algumas diferenças importantes entre 
os casos: a emenda Byrd atendia a diversos setores e 
houve retaliação contra ela; já o Step 2 é específico 
para o setor de algodão e não houve retaliação a ele.
23  Contudo, não se deve esquecer que a modali-
dade GSM-102 de Garantia de Crédito à Exportação foi 
considerada subsídio à exportação e vigora até hoje.
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(a) se refere ao GSM-102 e ao SCGP).

A modalidade GSM-103 foi desativada 
pelo USDA em 30 de junho de 200528 e, em 
outubro daquele ano, o mesmo ocorreu com 
o SCGP. Na prática, essas ações resolveram o 
problema de utilizar as modalidades como 
subsídio à exportação, o que pôde ser feito 
por decisão do Executivo, pois a legislação 
faculta isso ao secretário de Agricultura, como 
se pode observar: o USDA “não deverá garantir 
(...) o pagamento do crédito disponibilizado 
para financiar exportações a menos que o 
secretário determine que a venda irá (...) 
promover a exportação de commodities 
agrícolas norte-americanas”29. Como a venda 
com crédito garantido pelo programa pode 
resultar em retaliação contra exportações 
agrícolas norte-americanas, há um motivo para 
a desativação. O trecho transcrito, assim como 
outros contidos no §5622 citado, facultam 
ao secretário a utilização das modalidades 
como parte da estratégia de incentivo às 
exportações agrícolas. O parecer desfavorável 
da OMC pode ter desencorajado o uso dos 
programas. 

Já que o Executivo não pode eliminar 
o limite de 1% sem ação legislativa, o GSM-
102 poderia ter sido desativado, como foram 
o GSM-103 e o SCGP. O fato é que a mera 
desativação administrativa do programa não 
resolvia definitivamente o problema, pois ele 
poderia ser retomado sem empecilhos legais 
domésticos. De fato, em 5 de julho de 2005, 
o USDA enviou ao Congresso proposta para 
retirar o limite de cobrança de 1% imposto 
pela lei, assim como para eliminar o GSM-
103 (USDA, 2005b), ações estas que podem 
ser interpretadas na direção da adequação. 
Mas foi somente com a Farm Bill de 2008 que 
a restrição de 1% do GSM-102 foi extinta e 
que o USDA foi direcionado a cobrar taxas de 
contratação que “cubram, mas não excedam, 

não foi possível verificar no que consiste essa exceção.
28  É interessante notar, porém, que a taxa co-
brada dos usuários da modalidade GSM-103 não está 
sujeita ao limite de 1% que incide sobre o GSM-102 e 
o SCGP. Grosso modo, o Executivo poderia ter aumen-
tado o valor da taxa para descaracterizar o GSM-103 
como subsídio à exportação, mas não o fez.
29  United States Code, Título 7, capítulo 87, 
subcapítulo II, parte A § 5622 (c).

O United States Department of Agriculture 
(USDA) adotou medidas de adequação em 
30 de junho de 2005, quando do vencimento 
do prazo estabelecido pelo painel (USDA, 
2005b), mas foi apenas em 2008 que a devida 
legislação foi aprovada, como veremos. 

De acordo com o Departamento, 
a mudança na estrutura da taxa cobrada 
para as modalidades GSM-102 e SCGP para 
uma mais baseada no risco do empréstimo 
seria um primeiro passo importante para 
dirimir o contencioso do algodão. Para o 
então secretário de Agricultura, essa ação 
demonstrava comprometimento com a 
OMC: “Ao implementar essas mudanças, 
asseguramos a continuidade da liderança 
norte-americana nas negociações da Rodada 
Doha, nas quais trabalhamos rumo a um 
resultado ambicioso que será benéfico à 
agricultura norte-americana” (USDA, 2005a). 
Contudo, o Relatório de Apelação sobre a 
Implementação do painel da OMC, emitido 
em 2 de junho de 2008 e confirmando o 
Relatório de Implementação de 2007, afirmou 
que as ações concernentes ao programa GSM-
102 haviam sido insuficientes26. Já as medidas 
adotadas para o GSM-103 e SCGP parecem 
ter sido suficientes, pois o relatório não faz 
menção a elas.

Para a adequação completa do GSM-
102, seria preciso eliminar o teto de 1% do 
empréstimo para a cobrança da taxa de 
contratação. Sem isso, o GSM-102 continua a 
ser caracterizado como subsídio à exportação 
agrícola. Porém, o limite de 1% era estabelecido 
pelo Congresso, de modo que “Não obstante 
qualquer outra cláusula da lei, o Secretário não 
pode cobrar uma taxa [origination fee] sobre 
qualquer transação de garantia de crédito sob 
a Seção 5622 (a) desse título em excesso à 
quantia igual a 1% da quantidade de crédito a 
ser garantida sob a transação”27 (a Seção 5622 
compromissos firmados. Além do arroz, o relatório WT/
DS267/RW, nota 191, aponta que carnes de frango e 
suína excedem os limites compromissados.
26  OMC, WT/DS267/AB/RW. United States Sub-
sidies on upland cotton. Recourse to article 21.5 of the 
DSU by Brazil. Item VIII (b).
27  United States Code, Título 7, capítulo 87, sub-
capítulo II, parte B, §5641. A lei coloca como exceção 
transações realizadas sob a Seção 1542 (b) do Food, 
Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990, mas 
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Nesse sentido, o questionamento àqueles 
subsídios domésticos não diz respeito à 
compatibilidade com as regras da OMC, 
como ocorreu contra o Step 2 ou o programa 
de Garantia de Crédito à Exportação. Isso 
quer dizer que a mudança doméstica para a 
concessão futura de subvenções precisa ocorrer 
no cálculo destas e não necessariamente no 
desenho dos programas. Uma decisão a esse 
respeito pode estar vinculada à negociação de 
Doha. 

Além disso, a modificação para 
subvenções futuras deve ser feita 
especificamente para o algodão, pois foi 
para esse produto que ficou provada a 
relação entre os subsídios domésticos e 
grave prejuízo. Apesar de haver suspeitas de 
que outras commodities sejam igualmente 
vulneráveis a um desafio similar ao do algodão 
– as principais commodities subsidiadas estão 
entre as mais exportadas –, a mesma prova 
teria de ser efetuada para que os subsídios 
concedidos pelos mesmos programas fossem 
considerados irregulares (Schnepf e Womach, 
2007). De imediato, os pagamentos ao algodão 
deveriam ser suspensos para cessarem seus 
efeitos adversos. A Farm Bill de 2008, porém, 
parece não trazer modificações significativas.

O último subsídio doméstico contestado 
foi o programa de Pagamentos Diretos, que 
deve ser re-classificado de caixa-verde para 
caixa-amarela, ou modificado para que seu 
componente distorcivo seja eliminado. Neste 
último caso, seria preciso alterar a seção 1106 
da Farm Bill de 2002 para eliminar a restrição 
de pagamentos aos produtores de frutas, arroz 
selvagem, verduras e legumes, estendendo o 
subsídio a todos os agricultores. Já a primeira 
alternativa, mais comumente comentada, 
poderia ter implicações mais profundas 
para a política agrícola norte-americana 
(Schnepf, 2007). Isso porque reclassificar esses 
pagamentos – que entre os anos fiscais de 
1996 e 2006 transferiram por volta de US$ 5 
bilhões por ano e constituíram 26% do custo 
da política agrícola – como distorcivos poderia 
levar os Estados Unidos a excederem seu limite 
agregado de subsídio permitido na OMC, 
como teria ocorrido em 2005 e 2006 caso eles 
tivessem sido efetivamente reclassificados. 

perdas e custos operacionais do programa no 
longo prazo”30. A nova lei também eliminou o 
GSM-103 e o SCGP. 

No que se refere aos subsídios 
exclusivamente domésticos, o painel havia 
recomendado que até 21 de setembro de 2005 
os EUA adotassem medidas para “remover 
os efeitos adversos ou eliminar aqueles 
subsídios norte-americanos identificados 
como contingentes aos preços — marketing 
loan provisions, Step 2 e Pagamentos Contra-
Cíclicos” (Schnepf, 2007, p. 15). Contudo, até 
o momento o Marketing Assistance Loan e 
os Pagamentos Contra-Cíclicos não sofreram 
modificação ou eliminação.

Frente à reclamação brasileira de 
que as medidas de implementação norte-
americanas eram insuficientes, ou mesmo 
inexistentes, o governo norte-americano 
argumentou que, após as ações referentes ao 
Step 2 e ao programa de Garantia de Crédito 
à Exportação, a política de subsídio doméstico 
ao algodão não mais causaria prejuízos graves 
aos interesses brasileiros, pois, em conjunto, 
seu impacto no mercado internacional teria 
sido diminuído (Schnepf, 2007). Contudo, o 
Relatório de Apelação sobre a Implementação 
do painel da OMC destacou que os Marketing 
Assistance Loans e os Pagamentos Contra-
Cíclicos deveriam ser modificados, pois os 
subsídios concedidos por esses programas 
continuaram a rebaixar o preço do algodão31. 

É preciso ter em mente que o desafio 
aos subsídios domésticos norte-americanos 
no SSC não é uma contestação dos programas 
em si, mas sim das quantidades compulsórias 
que devem ser transferidas aos produtores32. 
É por isso que boa parte do contencioso foi 
concentrada em modelos econométricos. 

30  Food, Conservation and Energy Act of 2008, 
Título III, Subtítulo B, Seção 3101.
31  WT/DS267/AB/RW. United States Subsidies on 
upland cotton. Recourse to article 21.5 of the DSU by 
Brazil. Item VIII (c). Entretanto, o Relatório de Imple-Item VIII (c). Entretanto, o Relatório de Imple-
mentação concluiu, a despeito da acusação brasileira, 
que os dois programas não causaram grave prejuízo 
aos interesses brasileiros em termos de desvio de 
comércio, isto é, não houve aumento do market share 
norte-americano em decorrência das subvenções. Item 
15.1 (b).
32  Idem, Item  9.55.
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Executivo. Nesses casos, no nível internacional, 
atribui-se a adequação à manutenção da 
reputação do Estado e da credibilidade do 
regime comercial (Abbott e Snidal, 2001; 
Davis, 2003).

No nível doméstico, a baixa relevância 
que os setores interessados na proteção têm 
para as pretensões eleitorais do presidente 
permite-lhe suportar os custos de descontentar 
esses eleitorados. Combater o protecionismo 
doméstico de modo a maximizar a eficiência 
da alocação de recursos com as forças do 
mercado seria outro incentivo para adequação 
à OMC (Frieden e Rogowski, 1996). Ao mesmo 
tempo, o Executivo possui capacidade de 
oferecer side payments, como a abertura 
de negociações bilaterais com o Canadá, a 
extensão do programa de ajuste ao setor de 
carne de carneiro e o programa de assistência 
financeira aos produtores de glúten de trigo 
(Goldstein e Steinberg, 2007).

Porém, quando a ação cabe ao 
Legislativo, a adequação tende a ser mais 
problemática. Primeiro, porque os legisladores 
não estão em contato direto com o âmbito 
internacional, o que diminui sua sensibilidade 
aos custos de reputação, ao contrário do poder 
Executivo, que constitucionalmente deve 
conduzir a política externa. Segundo, porque 
os grupos de interesse têm influência maior 
sobre as pretensões eleitorais dos legisladores 
do que sobre a presidência. Nos Estados 
Unidos, o sistema distrital e principalmente a 
periodicidade bienal das eleições para a Câmara 
dos Deputados potencializam a influência de 
setores pouco expressivos economicamente, 
mas politicamente mobilizados (Mayhew, 1975; 
Arnold, 1990; Browne, 1995). Os legisladores 
afetados podem ter mais dificuldade em 
oferecer side-payments. Confrontados entre o 
internacional e o doméstico, e na ausência de 
possíveis compensações ao seu eleitorado, os 
legisladores optam pelo doméstico. 

É por isso que o contencioso em 
torno do imposto sobre os insumos de 
laranja e outros cítricos é interessante. A 
tendência era a de que o Legislativo estadual 
não modificasse, ou ao menos relutasse ao 
máximo em modificar o imposto que servia 

Nenhuma das duas alternativas parece ter 
sido levada a cabo pelo Congresso.

O PAPEL DO EXECUTIVO E DO 
LEGISLATIVO NAS REAÇÕES 
DOS EUA

Em quê esse último caso destoa dos 
outros? A resposta será buscada nos níveis 
internacional e doméstico, tendo como base um 
referencial teórico que lida com a porosidade 
da fronteira entre o externo e o interno, com 
a politização doméstica de assuntos antes 
atribuídos à política internacional, e vice-
versa (Keohane e Milner, 1996; Soares de 
Lima, 2000). A politização doméstica pode 
criar estímulos e constrangimentos à ação 
do Estado, resultando em comportamentos 
internacionais ambíguos (Milner, 1997). 

Por que os EUA não se adequaram 
a todas as recomendações do OSC se o 
algodão representa uma parcela ínfima de sua 
economia e a não adequação cria custos de 
reputação, prejudicando inclusive a liderança 
em negociações mais relevantes para o país, 
como serviços? Um Estado racional assumiria 
o pequeno custo econômico da adequação 
agrícola para obter ganhos maiores em outros 
setores na Rodada Doha, por exemplo. A não 
adequação, porém, diminui a credibilidade 
dos EUA em um regime comercial que 
favorece seus interesses, além de evidenciar 
a ocorrência de trapaças nas regras da OMC, 
o que pode, numa condição extremada e 
hipotética, levar à evasão de países do regime 
comercial.

Podemos encontrar pistas para 
entender esse comportamento nas instituições 
domésticas. A reconstituição dos casos deixou 
claro que existe uma propensão maior do 
Executivo em buscar adequação em relação 
ao Legislativo. Uma primeira explicação, já 
evidenciada, se relaciona à distribuição da 
autoridade doméstica. Existem políticas e 
práticas que são controladas pelo Executivo 
e outras pelo Legislativo. Nos casos contra o 
Canadá, contra a Austrália e a Nova Zelândia, 
contra a UE e contra os países asiáticos, 
vimos que as medidas contestadas eram 
administrativas e foram modificadas pelo 
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partir dos norte-americanos, um sinal de que 
o SSC não invalida as relações de poder.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho examinou o 
comportamento dos EUA em seis contenciosos 
agrícolas na OMC. Os casos mostraram 
que o SSC cria incentivos para os EUA, ator 
mais poderoso do sistema internacional, 
modificarem políticas e práticas consideradas 
irregulares pela OMC, mas que os incentivos 
internacionais não são suficientes.

Nos cinco primeiros casos houve 
modificação das práticas contestadas. No 
sexto, houve adequação parcial, embora muito 
aquém do esperado pelo Brasil. A solução das 
controvérsias nos cinco primeiros casos e a 
manutenção das tensões no último parecem 
estar relacionadas ao tipo de ação necessária 
para a modificação do comportamento dos 
EUA, se executiva ou legislativa. Em casos sob 
autoridade do Executivo, observou-se uma 
maior propensão à solução das controvérsias. 
No caso que envolveu o Legislativo da 
Flórida, a disputa judicial interna parece ter 
potencializado a demanda brasileira. Já no 
último caso observaram-se ações do Executivo 
na direção da adequação às recomendações da 
OMC, assim como alguma ação do Legislativo. 
No entanto, os maiores programas de subsídio 
doméstico continuam irregulares. 

Essas constatações nos permitem duas 
considerações finais:

1) o SSC, pelo menos isoladamente, 
parece não ser o fórum mais adequado para 
reestruturar grandes questões distributivas 
internacionais na área agrícola. Note-se que 
uma afirmação mais contundente sobre isso 
demandaria o estudo, no mínimo, das reações 
da UE e do Japão em contestações agrícolas 
na OMC. Além disso, é preciso deixar claro que 
o foco deste estudo é a área agrícola e que 
não há nele a pretensão de generalização para 
outros setores; 

2) é preciso reconhecer os limites do 
SSC e os constrangimentos estruturais internos 
dos adversários para que se criem expectativas 

como proteção aos seus produtores de 
laranja, considerados os mais importantes do 
país e uma das maiores potências agrícolas 
do estado. É provável que nem o governador 
da Flórida pudesse descurar do apoio desses 
produtores. Porém, a propensão do Executivo 
nacional à adequação, aliada à decisão judicial 
contra o efeito discriminatório do imposto, 
criaram as condições para que o Legislativo 
estadual modificasse sua política antes 
mesmo de um relatório do OSC. No caso do 
camarão, a decisão judicial doméstica pode 
ter tido o mesmo efeito de impulsionar a 
adequação às regras da OMC, já que a USCIT 
considerou ilegal a aplicação seletiva da lei, 
mas poderíamos esperar uma propensão à 
adequação do Executivo.

No caso do algodão a situação é 
mais complexa, pois além das medidas da 
alçada do Executivo, foram consideradas 
irregulares perante a OMC as políticas 
nacionais de subsídio agrícola. A política 
agrícola é controlada por um Congresso 
estruturalmente paroquialista em questões 
agrícolas, cujos processos eleitoral e de criação 
da Farm Bill potencializam a força política 
dos cotonicultores. Assim, os legisladores 
claramente priorizam as preferências locais em 
detrimento dos compromissos internacionais, 
de forma condizente com suas pretensões 
eleitorais (Browne, 1995; Hart e Babcock, 2002; 
Sheingate, 2001; Orden, 2002; Miller, 2005). 
Exemplo disso foi a renovação e o aumento de 
subsídios concedidos pela Farm Bill de 2008, 
aprovada pelo Congresso depois de cassar, 
com grande maioria, o veto do presidente 
Bush.

É claro que não se deve menosprezar 
a força do presidente nos Estados Unidos em 
conseguir modificações do Congresso. Mas 
deve-se perguntar se a questão é importante 
o suficiente para um engajamento de peso 
do presidente. Esse não parece ser o caso 
do contencioso do algodão. Considerando 
a assimetria de poder entre Brasil e EUA, 
não é provável que o primeiro imponha 
modificações ao segundo. Sem poder 
de retaliação equiparável ao da UE, que 
isoladamente também não é suficiente para 
alterar a conduta dos EUA, a adequação deve 
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disso. Se no nível internacional parecem 
evidentes os limites do desafio brasileiro à 
política agrícola dos Estados Unidos, o nível 
doméstico deve ser mais bem explorado 
para se entender o comportamento norte-
americano. Este estudo procurou contribuir 
para isso ao apontar, empiricamente, para 
uma propensão maior do Executivo do que 
do Legislativo americanos em adequar o país 
às regras da OMC.
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