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Globalização como processo de fragmentação e concentração 

e sua influência no Direito do Comércio Internacional 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Introdução 



 

 
 

Este item 1 recebe naturalmente o título de introdução às análises expostas nos 

itens subseqüentes e tem por fim, além de apresentar os objetivos desta parte I do trabalho, 

expor alguns dos conceitos-base utilizados, os limites teóricos que trazem ao trabalho e o 

delineamento dos recortes metodológicos aplicados nesta reflexão. 

As interações transfronteiras conheceram nas últimas décadas amplitude, 

profundidade e mesmo velocidade que levaram à abordagem na literatura especializada de 

um novo processo ao qual se atribuiu a nomenclatura globalização; um processo que 

passou a ser analisado como distinto dos processos anteriores que ocorriam além das 

fronteiras dos Estados nacionais.  Pretendemos nesta parte I do trabalho apresentar os 

efeitos das duas vertentes do processo de globalização, fragmentação e concentração1, e 

examinar suas inter-relações com a atual estrutura do direito do comércio internacional 

regulamentado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).  Esta parte do 

trabalho, portanto, permitir-nos-á identificar os atuais desafios ao sistema multilateral de 

comércio e a suas formas de regulamentação, frente às demandas por um novo arcabouço 

sociojurídico na OMC. 

Antes de adentrarmos na análise das vertentes do processo de globalização, 

destacamos que esse fenômeno pode ser entendido como parte de um contínuo processo de 

transformação no sistema capitalista mundial, tendo por base a intensificação de um 

conjunto de tendências estruturais e ideológicas de caráter eminentemente, senão 

exclusivamente, econômico2.  Por outro lado, tal fenômeno também pode ser lido como o 

incremento de um movimento histórico abalizado pelo incremento da circulação de idéias e 

bens, de relações sociais e, ainda, de espaços de conflitos, relacionados, sem um vínculo 

imprescindível, com o sistema econômico3. 

Sob o ponto de vista adotado neste trabalho, o fenômeno da globalização 

ocorre em diversos níveis das relações sociais.  E, apesar de ter hoje o sistema capitalista 

                                                 
1 Nas palavras de IANNI (1997:32): "(…) globalização rima com integração e homogeneização da mesma 
forma que com diferenciação e fragmentação".  Para abordagens sobre ambas as perspectivas da 
globalização, v. também SANTOS (2002b). 
2 Para fundamentos que sustentem tal perspectiva, v. CHASE-DUNN (1991). 
3 Neste sentido, v., por exemplo, GIDDENS (1990), SANTOS (2002b, 1995), ROSENAU (1997), REIS 
(2002), FEATHERSTONE (1995, 1990), HOBSBAWN (2000, 1994), HELD (1995b), IANNI (2002a, 
2002b, 1997), THERBORN (2002).  HOBSBAWN (2000:71) inclusive enfatiza essa posição ao apontar que 
a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. A observação 
de IANNI (2002b:50) complementa a análise: "Em boa medida, a dinâmica das economias-mundo tem uma 
de suas raízes nas diversidades e desigualdades com as quais se constitui essa totalidade geo-histórica, 
implicando sempre o social, o político e o cultural, além do econômico."  THERBORN (2002:65), com base 
em suas concepções de interação e sistema como dupla face da globalização, afirma: "(...) tanto interação 
como sistema, a globalização deveria estar liberta de qualquer reducionismo econômico, tendo em perfeita 
conta a multidimensionalidade dos fenômenos sociais." 



 

 
 

como o seu grande propulsor, também tem sua garantia no desenvolvimento de meios de 

transporte e de comunicação que, inevitavelmente, promovem por si mesmos a 

intensificação de intercâmbios nos mais diversos campos. 

Não teremos neste trabalho a preocupação de identificar as causas do 

fenômeno da globalização, mas sim as conseqüências que hoje são consideradas como seu 

reflexo e que estão presentes nas relações sociais, objetivamente naquelas relacionadas ao 

sistema multilateral de comércio4.  Tomemos, então, como fato a existência do sistema 

capitalista de produção5, o qual permite a comunicação não apenas das estruturas e 

ideologias desse sistema6.  Essa consideração é importante para destacarmos que o fato de 

trabalharmos com o sistema multilateral de comércio – reconhecido como um produto das 

políticas do processo de globalização capitalista – não nos limitará aos aspectos 

econômicos característicos desse processo. 

As duas vertentes principais sobre as quais identificamos o processo de 

globalização das últimas décadas são a concentração e a fragmentação7.  Essas vertentes 

constituem a principal característica do fenômeno da globalização que é a de trazer consigo 

elementos de polaridades distintas em sua natureza, por vezes repulsivos e por vezes 

complementares.  Neste trabalho, dedicaremos a análise à unidade dessas duas vertentes: as 

polaridades de cada qual que atraem uma a outra.  A concentração sob a perspectiva da 

                                                 
4 Apesar de optarmos aqui pelo emprego da palavra globalização para sintetizar as transformações nas 
últimas décadas, temos ciência das limitações aportadas em seu conceito.  As suas causas e efeitos não 
podem ser admitidas como homogêneas e sincronizadas ao redor do globo, o que ocorre é justamente o seu 
inverso.  A observação de GIORGI (1995:47) transmite essa preocupação: "Está na moda falar de 
globalização.  Nós preferimos falar de sistema compreensivo da sociedade moderna.  Esse sistema vê a si 
mesmo em relação ao futuro: um futuro que se produz continuamente sempre de modo distinto.  Essa 
autopercepção coloca a sociedade na condição de uma contínua auto-irritação.  O futuro parece arriscado 
porque sempre pode ser diferente."  Optamos, no entanto, por utilizar aqui o conceito de globalização, que 
visa inclusive a integrar tal perspectiva de auto-irritação da sociedade contemporânea. 
5 Sem deixar de considerar a perspectiva histórica do sistema capitalista de produção, adotaremos a leitura de 
WALLERSTEIN (1979:321-2) de que o sistema capitalista é a unidade de análise do sistema mundial 
moderno.  Leitura essa aplicação por Boaventura Santos que nos fornecerá o modelo teórico para as análises 
apresentadas no trabalho, como indicado a seguir. 
6 Como apontado pela leitura de Gian Enrico Rusconi, em BOBBIO et alli (1995:148): "O capitalismo é 
caracterizado por constantes identificáveis.  Mas, no seu concreto funcionamento, essas condições dão 
origem a um conjunto complexo e mutável das combinações, que engloba também fatores 'não-capitalistas' 
(especialmente de natureza cultural), insubstituíveis para a estabilidade do próprio sistema."  HOBSBAWN 
(1994:343) sustenta que o capitalismo teve sucesso porque o sistema não foi aplicado em sua íntegra: "(...) 
capitalism had succeeded because it was not just capitalism.  Profit maximization and accumulation were 
necessary conditions for its success but not sufficient ones.  It was the cultural revolution of the last third of 
the century which began to erode the inherited historical assets of capitalism and to demonstrate the 
difficulties of operating without them." 
7 MERTUS (2000:547) considera que o processo de globalização possui cinco dimensões, inter-relacionadas 
e conflitantes entre si, quais sejam: (i) a interdependência; (ii) a fragmentação, (iii) uma renovada 
dependência; (iv) a homogeneização; e (v) a diversificação.  Sob essa consideração, reduzimos ao conceito 



 

 
 

cooperação – exigência de uma integração crescente – e a fragmentação sob a perspectiva 

de pluralidade.  Cooperação e pluralidade, como polaridades atraentes, passam inclusive a 

ser admitidas como figuras reflexivas, que necessariamente sustentam uma a outra, nas 

redes de relações sociais que se tecem no mundo globalizado8. 

Serão evidenciados aqui os campos em que o estabelecimento de redes para a 

cooperação pela pluralidade é promovido9 e deixamos em segundo nível – ou melhor, para 

o quanto interferem no sistema de cooperação – as possibilidades de conflito que 

concomitantemente emergem.  Sob essa perspectiva, serão apresentadas as demandas por 

um novo arcabouço sociojurídico na OMC, que incluirá as demandas frente ao 

reconhecimento por novas formas de participação, de novas racionalidades e formas de 

ação e, ainda, sua interferência nas formas de regulamentação do sistema multilateral de 

comércio10. 

No entanto, diante dos efeitos do processo de globalização, o direito também 

tem suas estruturas abaladas, entre as quais suas bases fundamentais de concepção de 

espaço e tempo11.  O processo da globalização traz consigo a possibilidade de diferentes 

perspectivas de espaço e tempo no mesmo espaço-tempo; são perspectivas que oscilam 

entre a compressão para uns e descompressão para outros12. 

                                                                                                                                                    
de cooperação as dimensões (i), (iii-parte) e (iv) e ao conceito de fragmentação as dimensões (ii), (iii-parte) e 
(v). 
8 Tal reflexividade segue as linhas do raciocínio de HARVEY (1992:250) de que "seria errôneo considerar 
apartadas essas duas tendências de pensamento – o universalismo e o particularismo.  Devemos encará-las, 
em vez disso, como duas correntes de sensibilidade paralelas, presentes muitas vezes na mesma pessoa, 
mesmo quando uma ou outra se tornava dominante num lugar e num momento específicos." 
9 Admitir a centralidade do trabalho sob as perspectivas de cooperação e de pluralidade não nos permite, no 
entanto, incorrer na ilusão promovida pelos discursos de que as interações ocorrem apenas em sentido de 
horizontalidade e complementaridade, nos termos da advertência de SANTOS (2002b:59).  São considerados 
discursos que inclusive podem ocultar ou manipular as trocas e as desigualdades.  O objetivo dessa 
perspectiva segue a orientação de HARVEY (1992:272-3), ao discorrer sobre as reações ao internacionalismo 
do modernismo, para "(i) tirar vantagens de todas as possibilidades divergentes; ou (ii) esforçar-se na 
construção qualitativa do lugar e dos seus significados." 
10 LOPES (1997:82) afirma que "(…) o direito, além de apresentar combinações particulares de normas, 
instituições e cultura, apresenta também combinações particulares com o restante das esferas ou dimensões 
da ação social".  Sob essa perspectiva, tentaremos abordar as novas demandas que emergem perante o direito 
do comércio internacional regulamentado pela OMC e que são resultados das combinações da esfera jurídica 
com as demais dimensões da ação social.  O objetivo é justamente identificar o quanto essas demandas 
interferem na concepção da esfera jurídica da OMC. 
11 As idéias de espaço e de tempo são fundamentais referências na vida do homem moderno e na sua ciência 
interpretativa.  Sobre a perspectiva espacial da teoria moderna e as mudanças em seu conceito, v., por 
exemplo, HARVEY (1992), SANTOS (1996) e FEATHESTONE (1995). 
12 SANTOS (2002b:45) analisa a possibilidade de diferentes configurações de espaço e tempo num mesmo 
espaço-tempo, em virtude das compressões e descompressões que tornam diaspóricas a compreensão da 
realidade e da imaginação social.  Em sua análise, SANTOS (2002b:64) sublinha que tais oscilações 
permitem a dominação de uns sobre outros conforme dominem a compressão ou descompressão de espaço-
tempo e apresenta a diferenciação entre aqueles que controlam e aqueles que não controlam tal processo. 



 

 
 

A territorialidade como a base essencial para se definir o conceito de espaço no 

mundo moderno foi fortemente afetada pela volatilização crescente de elementos das 

relações sociais, de um lado, e pelo congelamento de outras relações em sua espacialidade, 

de outro.  Em relação ao agente-chave da teoria moderna, a territorialidade foi definida 

com base na extensão do espaço em que a soberania dos Estados era exercida.  Nesse 

contexto, o direito identificou-se como o instrumento para definir as barreiras formais 

(barreiras jurídicas) entre os diferentes espaços e regular as relações internas e externas 

entre eles (a saber, os espaços)13. 

Assim, as vertentes de fragmentação e de concentração pluralizam os espaços e 

permitem novas formas de interação entre eles, e, sob o referencial do Estado, criam 

contextos de caráter local, infranacional, nacional, inter e extranacional, sendo que estes 

dois últimos muitas vezes assumem a síntese de sua multiplicidade no conceito de 

transnacional14 ou lançam a unicidade ante ao demais contexto no conceito do global15. 

Além de quebrar o "dogma espacial", mas ao mesmo tempo aliado a essa 

ruptura, o processo de globalização também permitiu o reconhecimento da possibilidade 

das relações de mão dupla no cenário internacional, iniciando-se pelos famosos conceitos 

da globalização "de cima para baixo" e da globalização "de baixo para cima"16.  Tal 

perspectiva permite-nos abordar a questão do tempo, no qual relações anteriormente de 

caráter hierárquico ou anárquico são desestruturadas e passam a ocorrer de forma 

concomitante e sem mais uma regra de ordem geral.  Apresentam-se, assim, os conceitos 

                                                 
13 Neste sentido, CARREAU, JULLIARD (1998:9) definem o direito internacional como um mecanismo de 
proteção a esse conceito de espaços distintos e "autônomos": "Le droit international est un droit de 
protection: il repose tout entier sur l'idée de préservation de l'indépendance politique des Etats." 
14 A tradicional literatura do direito internacional público de QUOC DINH (1999:689) define o termo 
"transnacional" da seguinte forma: "(...) une situation ou une personne qui a des liens de rattachement avec 
plusieurs États – tantôt un lien territorial, tantôt un lien personnel, tantôt le rattachement dû au choix 
volontaire de la loi applicable à une activité -, et qui peut-être entièrement régie ni par le droit interne, ni par 
le droit international." 
15 Ao aplicar a concepção do local e do global como as duas polaridades das novas relações possíveis nos 
espaços globalizados, IANNI (2002b:250) enfatiza essa análise e conclui: "O local e o global estão distantes 
e próximos, diversos e iguais.  As identidades embaralham-se e multiplicam-se.  As articulações e as 
velocidades desterritorializam-se e reterritorializam-se em outros espaços, com outros significados.  O mundo 
se torna mais complexo e mais simples, micro e macro, épico e dramático." 
16 SANTOS (2002b:65 e segs.) apresenta neste sentido a globalização "de cima para baixo" como a 
globalização hegemônica e a globalização "de baixo para cima" como a globalização contra-hegemônica.  
Mais detalhadamente, como globalização "de cima para baixo" o autor indica: (i) o globalismo localizado, 
que se refere ao impacto específico nas condições locais das práticas e imperativos transnacionais, e (ii) o 
localismo globalizado, referente aos fenômenos locais que foram globalizados com sucesso.  E como 
globalização "de baixo para cima": (i) o cosmopolitismo, relativo a lutas progressistas locais com o objetivo 
de maximizar o seu potencial emancipatório in loco através das ligações transnacionais e (ii) o patrimônio 
comum da humanidade referente a lutas transnacionais que têm por base compromissos da comunidade 
internacional em nome das gerações presentes e futuras. 



 

 
 

de heterarquia e poliarquia como diversas relações que se desenvolvem no mesmo espaço, 

no mesmo tempo e que, mesmo sendo contraditórias, podem ser todas consideradas com o 

mesmo grau de reconhecimento, validade e efetividade17.  Quebra-se dessa forma o 

segundo dogma: o "dogma temporal". 

Assim como pretendemos colocar o referencial do espaço em questão, o 

questionamento sobre o referencial do tempo permite-nos identificar a necessidade de re-

estabelecer as diferentes formas de interação diante de a pluralidade, ou seja, em que 

medida e como é possível estabelecer as redes de interação e sobretudo de cooperação. 

Frente a esse quadro múltiplo da globalização – de fragmentação e 

concentração, de desmistificação de espaço e tempo únicos –, pretendemos re-avaliar o 

papel do direito no sistema multilateral de comércio atualmente.  Ou seja, como o direito 

conjuga essas "desestruturações" da "ordem internacional"?  O que pode ser coordenado 

pelo direito?  Quais momentos de definição da esfera jurídica (criação, aplicação de regras 

e solução de conflitos) estão sendo atingidos?  Em síntese, pretendemos detectar as 

tendências e os limites da regulamentação do comércio internacional na OMC frente às 

mutabilidades constantes dos elementos integrantes do sistema mundial atual e as novas 

demandas apresentadas.  Todas essas questões serão colocadas na análise de cada uma das 

estruturas do modo de produção na OMC, conforme a disposição apresentada a seguir. 

Para a análise das influências da globalização no direito do comércio 

internacional definido no âmbito das relações multilaterais na OMC, serão apresentados 

seis itens a seguir.  Ao longo desses itens será aplicada a estrutura elaborada por 

Boaventura de Sousa Santos sobre os diferentes modos de produção na sociedade 

capitalista18.  Sob essa estrutura pretendemos distinguir os efeitos das vertentes de 

cooperação e fragmentação do processo de globalização, bem como a concomitante quebra 

de dogmas espaciais e temporais. 

No item 2, apresentaremos a composição dos modos de produção, suas 

estruturas básicas e constelações, como definidos na teoria de Boaventura Santos.  As 

estruturas básicas para cada modo de produção são o espaço estrutural em que 

desenvolvem, a unidade de prática social, a instituição privilegiada e o modo de 

racionalidade.  Os modos de produção são também compostos por constelações políticas, 

                                                 
17 KOBRIN (1997:161) conclui como resultado dessa forma de organização: "Relationships are increasingly 
networked rather than hierarchical, with both individuals and organizations enmeshed in complex, 
polygamous worldwide webs.  Multiple and competing loyalties result." 
18 V. nesse sentido, em especial, SANTOS (2001, 1999, 1995, 1985). 



 

 
 

jurídicas e epistemológicas, em torno das quais se desenvolvem modos de produção de 

poder, de produção de regras e de produção do conhecimento, respectivamente.  A 

apresentação desse modelo de modos de produção traz a definição de limites simbólicos 

que nos permitirão identificar a pluralidade e reconhecer o quanto esses espaços foram e 

são influenciados pelo processo da globalização19. 

O processo de globalização, sob a vertente de fragmentação, permitiu 

movimentos de retração e promoção dos modos de produção e assim a possível 

configuração de um novo modo de produção incipiente.  Ao mesmo tempo, sob a vertente 

de cooperação, a interação (em movimentos de dependência e interdependência) entre os 

modos de produção foi promovida. 

Em virtude dessas relações de retração e interação, detectamos a contestação 

dos dogmas de espaço e de tempo que, no caso do sistema de comércio internacional, 

atinge a relação entre nacional e internacional e a predominância dos modos de produção 

anteriormente delimitados por tais relações sobre os demais.  Assim, essa contestação 

estimulará a reflexão sobre os limites do direito internacional e da posição do Estado como 

intermediário na relação nacional-internacional. 

Para definição das transformações relativas ao processo de globalização, serão 

utilizadas teorias sociais sobre o pluralismo20 e, especificamente quanto ao questionamento 

da estrutura de espaço e tempo, serão aplicadas teorias de caráter abrangente e de 

reavaliação da estrutura do direito moderno – nesse sentido a teoria de Günther Teubner e 

críticas ao seu trabalho servirão como suporte para a análise.  Também serão importantes, 

na configuração do pluralismo, as revisões das teorias das relações internacionais que 

reconheçam as interações da pluralidade e as relações potencializadas nesse sentido, em 

especial as teorias de caráter universalista e sobre a configuração de um sistema mundial. 

                                                 
19 Outros autores desenvolvem metodologias semelhantes para a análise da pluralidade de formas de 
organização social na sociedade atual.  Em ROSENAU (1997) encontra-se o conceito de esferas de 
autoridade. 
20 HABERMAS (1997:357) considera que a perspectiva do pluralismo e dos diferentes modos de produção 
está baseada sob um conceito empírico de poder e que teoria do pluralismo substitui os interesses individuais 
dos cidadãos e os organiza em grupos de interesse, associações e centros de interesses: "C'est par simple 
substituition que la théorie sociologique du pluralisme rejoint le modèle normatif du libéralisme; en effet, elle 
remplace les citoyens isolés et leurs interêts individuels par des associations et des interêts organisés.  Elle 
suppose à la fois que tous les acteurs collectifs disposent à peu près de chances égales d´exercer une 
influence sur les processus de décision à leurs yeux significatifs, que les membres des organisations 
déterminent la politique des associations et des parties, et ceux-ci, par le biais de multiples appartenance, sont 
à leur tour amenés à accepter le compromis et à interconnecter leurs intérêts."  A respeito, v. também, FARIA 
(1999:173) sobre o "homem organizacional". 



 

 
 

O principal objetivo do item 2, ao apresentar os diferentes modos de produção, 

é examinar as reminiscências históricas e as tendências hodiernas que são carregadas pelo 

processo de globalização e investigar como estas se relacionam com o comércio 

internacional.  Assim, preparamos o quadro para colocarmos em questão a regulamentação 

do sistema do comércio internacional por uma organização internacional nos moldes da 

OMC. 

Nos itens 3 a 5, sob o conceito das estruturas dos modos de produção, a cada 

item uma estrutura é analisada em relação às influências da globalização no direito do 

comércio internacional regulamentado pela OMC e, no item 6, a constelação jurídica da 

OMC é reavaliada frente às diferentes demandas pelo novo arcabouço sociojurídico. 

O item 3 tem como foco a OMC e procura identificar os espaços em que se 

desenvolvem as relações da pluralidade resultante dos diferentes modos de produção.  Para 

tanto, uma breve apresentação do momento histórico de criação desta organização e da sua 

evolução, desde sua constituição em 1994, é apresentada, bem como a sua estrutura e seus 

princípios basilares.  Nesse momento, apresenta-se o recorte para o direito do comércio 

internacional sobre a regulamentação e o discurso promovido exclusivamente no âmbito da 

OMC. 

Com o objetivo de realizar uma leitura do sistema multilateral de comércio que 

venha a permitir a descrição da pluralidade e de mecanismos além da estrutura tradicional 

do direito internacional, serão aplicadas teorias que questionam hoje a atuação desta 

organização e sua repercussão nas relações sociais.  Teorias que examinem a posição da 

OMC seja como uma organização de caráter estritamente interestatal, seja como uma 

organização parte do sistema de "governança global"21. 

A seguir, no item 4, com o propósito de identificar as unidades de prática no 

sistema multilateral de comércio, utilizaremos os conceitos de unidade interna – a unidade 

de prática formal da OMC – e de unidade externa – que abrange a pluralidade das relações 

sociais que não é aportada pela estrutura interna, mas que tem forte influência em sua 

                                                 
21 Em relação ao conceito de governança global é interessante ressaltar desde já a sua amplitude, como 
aplicado no Relatório da Comissão sobre Governança Global da ONU: "Governance is the sum of the many 
ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is a continuing process 
through which conflicting or diverse interests may be accommodated and co-operative action may be taken. 
It includes formal institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal 
arrangements that people and institutions either have agreed to or perceive to be in their interest.", cf. 
CARLSSON, RAMPHAL (1995:2).  Compreendemos então que a governança global não se refere apenas a 
instituições e organizações formais através das quais se exerce ou não a gestão dos assuntos internacionais, 
incluindo quaisquer sistemas de regulação, em todos os níveis da atividade humana – da família à 



 

 
 

estrutura e reformulação.  Nesse momento, pretendemos identificar os princípios de 

organização da pluralidade de ações sociais que se enquadram em cada uma das unidades 

como formas de participação e interferência na OMC. 

No mesmo sentido do item anterior, as teorias aplicadas no item 4 deverão 

permitir uma leitura abrangente e crítica sobre a OMC.  A configuração das duas unidades 

de prática na OMC requer uma leitura não-formal do sistema multilateral de comércio, a 

fim de que seja possível configurar as formas de participação e conseqüente eficácia das 

regulamentações de tal organização. 

Considerando-se a pluralidade, inclusive de atores, em relação a cada uma das 

unidades, encontram-se diferentes instituições capazes de organizar o fluxo constante de 

relações sociais que se estabelecem no espaço estrutural da OMC, a serem analisadas no 

item 5. Na unidade interna, atuam as instituições que têm sua ação formalmente 

reconhecida pela OMC; enquanto que, na unidade externa, são apresentadas as formas de 

ação que, apesar de sua interferência, não são reconhecidas pela organização. 

O Estado como a instituição tradicional do sistema interestatal assume um 

papel privilegiado na OMC, com o especial e exclusivo direito de deliberação, tendo 

especificamente direito a voto.  A fim de configurar a importância das demais instituições, 

estas serão, então, identificadas pelas suas formas de interferência na OMC: como 

comerciantes, como assistentes e como propositivas.  Nesse momento, é importante ter-se 

em conta que tais instituições atuam tanto na unidade interna como na unidade externa, 

sendo que na interna sua ação muitas vezes passa a ter um caráter indireto por atuarem 

perante instituições que têm capacidade de deliberação no âmbito da OMC. 

Em tal abordagem, sobretudo para analisar a importância do papel do Estado, 

teorias sobre a democracia e sobre governança global, em especial aquelas que aportem 

modelos de participação para incremento da cooperação pela pluralidade numa sociedade 

cosmopolita em formação ou de forma mais ambiciosa para a eventual configuração de um 

Estado mundial, serão aplicadas22. 

                                                                                                                                                    
organização internacional – em que a persecução de objetivos através do exercício de controle tenha 
repercussões internacionais. No mesmo sentido, WILLETTS (2002), ROSENAU (1998) e PUREZA (2002). 
22 Nesse sentido, SANTOS (2002b:74) defende que "(o) global acontece localmente.  É preciso fazer com 
que o local contra-hegemônico também aconteça globalmente.  Para isso não basta promover a pequena 
escala em grande escala.  É preciso desenvolver (...) uma teoria da tradução que permita criar inteligibilidade 
recíproca entre as diferentes lutas locais, aprofundar o que têm em comum de modo a promover o interesse 
em alianças translocais e a criar capacidades para que estas possam efectivamente ter lugar e prosperar."  E, 
em continuidade a tal raciocínio, o mesmo autor propõe a democracia em diferentes níveis: "Ao nível dos 
Estados trata-se de transformar a democracia de baixa intensidade, que hoje domina, pela democracia de alta 
intensidade.  Ao nível do sistema interestatal, trata-se de promover a construção de mecanismos de controlo 



 

 
 

Nesse item 5, ao buscarmos identificar cada uma das instituições, 

procuraremos trazer um esboço de suas formas de ação e racionalidades mais marcantes na 

sua atuação no sistema multilateral de comércio. 

Após a identificação de perspectivas sobre as estruturas básicas em que se 

contextualiza a OMC, será abordada finalmente a constelação jurídica nessa organização, 

no item 6.  A questão central deste trabalho será colocada, isto é, quais foram as 

influências do pluralismo e os elementos de resposta da OMC e quais são as tendências de 

outras respostas pela constelação jurídica da OMC às demandas apresentadas pelos 

processos de fragmentação e cooperação.  No item 6, portanto, será contraposta a 

constelação jurídica às estruturas básicas do espaço da OMC e às demais constelações, sob 

a leitura de seus acordos e mecanismos, em relação à criação e aplicação de suas regras, 

bem como quanto ao mecanismo de solução de disputas. 

Assim, na estrutura desta parte I, o item 2 aponta a metodologia de análise, os 

itens 3, 4 e 5 configuram a estrutura do espaço e das instituições relacionadas ao direito do 

comércio internacional na OMC e o item 6 dimensiona as influências dos processos de 

fragmentação e cooperação na constelação jurídica do sistema multilateral de comércio. 

A conclusão deverá aportar as notas finais sobre o direito do comércio 

internacional face ao processo de globalização e suas vertentes de fragmentação e 

concentração.  O objetivo será discernir as resultantes do processo de globalização que 

promoveram "distúrbios" nas formas tradicionais de concepção do sistema mundial e, 

conseqüentemente, nas suas respectivas formas de regulamentação, no caso, sob o enfoque 

no sistema multilateral de comércio regulamentado pela OMC. 

Desse modo, a conclusão desta parte I do trabalho proporcionará as 

perspectivas a serem lançadas na análise da parte II, com o enfoque sobre o caso do Estado 

e da sociedade brasileiros na recepção de um novo arcabouço sociojurídico na OMC. 

Antes de avançarmos nas análises previstas para cada item, entendemos ser 

fundamental esclarecer determinados conceitos aplicados neste trabalho.  Pois, a fim de 

buscar uma leitura não-formal da OMC e do direito do comércio internacional e identificar 

as influências do processo de globalização sobre a instituição e sua esfera jurídica, foram 

aplicadas teorias da sociologia, da filosofia, da ciência política (o que inclui as relações 

                                                                                                                                                    
democrático através de conceitos como o de cidadania pós-nacional e o de esfera pública transnacional."  A 
respeito dessas diferentes concepções de reorganização do sistema mundial, trabalharemos com as teorias 
sobre o cosmopolitismo, tanto com o grupo que classificamos como cosmopolitas cêntricos (HELD, 
HABERMAS, ZOLO), como com o grupo dos cosmopolitas policêntricos (BECK, MESSNER, ROSENAU, 
TEUBNER).  Desenvolveremos essas concepções no item 3.2. 



 

 
 

internacionais) e do direito.  Grande parte da bibliografia utilizada é recente e não-

sistematizada, o que permite a utilização de conceito sem muitos critérios rígidos. 

Um primeiro ponto que requer esclarecimento é o das diferentes concepções 

espaciais aplicadas, com a utilização dos termos "local", "infranacional", "nacional", 

"interestatal", "internacional", "transnacional", "cosmopolita", "mundial" e "global".  

Partiu-se da tradicional distinção entre o nacional e o internacional, sendo que para o 

nacional se manteve o conceito das acepções relacionadas ao Estado como ente político.  

Para o internacional, entendeu-se que o conceito estava muito fragilizado tal como 

aplicado nas teorias políticas atuais e por essa razão restringiu-se parte desse conceito ao 

interestatal, ou seja, o espaço em que ocorrem as relações entre os Estados.  De qualquer 

forma, não foi possível evitar o emprego do termo "internacional" ao longo das análises 

realizadas.  O conceito é aplicado no trabalho para categorias já definidas nas ciências 

sociais, como "direito internacional", "comércio internacional", "sistema internacional" e 

"organização internacional", por exemplo. 

O termo "interestatal", assim como o termo "cosmopolita", são aplicados como 

referências a um espaço estrutural específico, no contexto dos modos de produção 

identificados no item 2.1. 

O termo "infraestatal" mantém o referencial do Estado e é utilizado, em 

especial, para referências relativas a instituições públicas com atuação para além do espaço 

nacional, mas que, de alguma forma, ainda mantêm uma relação com o espaço nacional.  

Nesse caso abordaremos os parlamentos e autoridades públicas dos Estados-Membros da 

OMC.  

Para o conceito de transnacional aplicaremos a definição indicada acima para 

as instituições com atuação em mais de um Estado, sem estar vinculada a apenas uma 

ordem jurídica nacional nem ao direito internacional (como esse foi classicamente 

concebido). 

Os conceitos do local e do global aparecem com uma dimensão sem referência 

necessária ao Estado como entidade política.  Referem-se, respectivamente, às 

particularidades identificadas em um espaço-tempo e às totalidades comuns a diferentes 

espaços-tempos. 

Por fim, decidimos ainda aplicar o conceito mundial com referência ao que 

envolve totalidades que, no entanto, podem ser congruentes e incongruentes.  O mundial 

pretende diferir do global na medida em que este permite identificar os elos comuns de 



 

 
 

meio-ambiente e patrimônio comum da humanidade, enquanto que o mundial pode fazer 

referência tanto a esses elementos como a outros de unidade mais tênue (como a questão 

de direitos humanos e multiculturalismo). 

Outro ponto a ser esclarecido é a utilização do conceito de instituições não-

estatais.  Tendo em vista que a OMC é uma organização de caráter intergovernamental, 

que admite, como Membros, Estados, e no caso, também, Territórios Aduaneiros, 

aplicamos o conceito de instituições não-estatais com um caráter residual para todas 

aquelas instituições que não são e não podem vir a ser Membros da OMC.  

Adicionalmente, também foi necessário incluir no conceito toda e qualquer forma de 

organização e representação social que não o Estado na forma como ele é representado na 

OMC.  

Assim, o conceito de instituições não-estatais, neste trabalho, compreende 

todas formas de representação no espaço da OMC que não aquela pela qual seus Membros 

costumam fazer-se representar no âmbito da organização e que tenham por fim apresentar 

contribuições técnicas e políticas na sua atuação.  Esse conceito, quando aplicado às 

estruturas e mecanismos jurídicos da OMC, inclui: organizações intergovernamentais, 

organizações não-governamentais, parlamentares, autoridades públicas infra-estatais, mídia 

e especialistas com atuação na sua capacidade pessoal.  Grande parte das análises desse 

trabalho, em especial quanto à parte de pesquisa de campo, está concentrada nas 

instituições não-estatais de caráter intergovernamental e as de caráter não-governamental. 

O primeiro grupo envolve as organizações internacionais stricto sensu e o segundo grupo, 

as organizações não-governamentais stricto sensu, movimentos sociais, entidades privadas 

com fins lucrativos, associações privadas, associações de parlamentares e a academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Globalização e comércio internacional: 

uma leitura pelos modos de produção 

 

 



 

 
 

2.1 A composição dos modos de produção 

Para compreensão dos movimentos promovidos pelo processo de globalização 

e suas resultantes sobre o comércio internacional, utilizaremos a metodologia aplicada na 

definição dos diversos espaços-tempos, configurados pela sociologia, nos quais se 

desenvolvem diferentes modos de produção. 

Os modos de produção favorecem a sistematização da pluralidade de atores e 

de suas inter-relações, na medida em que permitem compreender as formas de controle 

geradas por distintos centros estruturalmente autônomos, com racionalidades e 

procedimentos distintos. 

O modelo adotado para os modos de produção será aquele proposto por 

Boaventura Santos.  De acordo esse autor, as sociedades capitalistas são formações ou 

configurações políticas constituídas por alguns modos básicos de produção que se 

articulam de maneiras específicas1.  Os modos de produção são tipos ideais que sintetizam 

as predominantes formas de relação, racionalidades e atuação das instituições e que 

refletem, assim, diferentes graus de poder e organização presentes na sociedade2. 

No quadro analítico dos modos de produção, Boaventura Santos distingue entre 

os seus componentes estruturas básicas e constelações3.  São estruturas básicas: (i) o 

espaço estrutural, (ii) a unidade de prática social, (iii) a instituição privilegiada e (iv) o 

modo de racionalidade. 

Cada modo de produção define o espaço estrutural em que se desenvolve a 

retórica e os compromissos entre aqueles que participam do espaço.  Os limites simbólicos 

dos espaços são, portanto, definidos pelo senso comum de seus próprios elementos4. 

A unidade de prática social é a dimensão ativa do espaço estrutural, ou seja, o 

princípio de organização das ações sociais e coletivas, o maior critério de identificação 

daquele espaço estrutural.  Refere-se à situação ou a posição que garante a participação 

daqueles que estão no espaço. 

                                                 
1 A respeito, v. os trabalhos de Boaventura Santos em que constam suas análises a respeito dos diferentes 
modos de produção na sociedade capitalista, revistos continuamente pelo próprio autor em SANTOS (2001, 
1999, 1995, 1985). 
2 HARVEY (1992:189) proclama a diferença de espaço-tempo para os diferentes atores, quando afirma: "(...) 
podemos afirmar que as concepções do tempo e do espaço são criadas necessariamente através de práticas e 
processos materiais que servem à reprodução da vida social". 
3 Para descrições das estruturas e constelações, v., em especial, SANTOS (1995:416). 
4 Nas palavras de SANTOS (1995:457): "I conceive of the six structural places as social relations endowed 
with specific spatialities, sites of production and reproduction of social agency, and institutions, of power, 
legality and knowledge; but also as rhetorical places or topoi, around which different common senses are 
built, ideological orthodoxies that, very much like moral codes, define symbolic boundaries and invite 
commitments from those located inside them." 



 

 
 

A forma institucional privilegiada refere-se à organização que, constantemente, 

organiza o fluxo das relações sociais no espaço, suas formas, padrões e procedimentos.  

Compõe-se de todas as formas que se estabelecem com repetição, em seqüências rotineiras 

e regularizadas nos espaços.  Observa-se que a forma institucional privilegiada pode ser 

compartilhada, isso é, não designa apenas um dos atores ativos no espaço, mas todos 

aqueles que têm a capacidade de organização e influência constante. 

O modo de racionalidade consiste no direcionamento da ação social.  Sempre 

se tem uma principal forma de racionalidade que define e avalia o quanto a ação pertence 

àquele dado espaço estrutural.  Boaventura Santos, no entanto, destaca que, devido às 

constantes interações entre os espaços, todas as racionalidades devem ser tidas como 

parciais5. 

Os modos de produção são também compostos por constelações políticas, 

jurídicas e epistemológicas.  De acordo com Boaventura Santos, é sobre as constelações 

que se estabelecem os conceitos para identificar o modo de produção relativo a 

determinada relação social. 

A constelação política é a conjuntura que define os modos de produção de 

poder, que são estabelecidos para Boaventura Santos pelas trocas desiguais no espaço6,7, 

enquanto que a constelação jurídica se refere à forma de produção de regras e às próprias 

regras implementadas.  Compõe-se, portanto, do conjunto de procedimentos e padrões 

normativos regulares, considerados como coerentes por um dado grupo, que contribui para 

a prevenção de disputas.  E, por sua vez, a constelação epistemológica diz respeito às 

formas e trocas de conhecimento que levam a um senso comum específico e estabelecem, 

dessa forma, limites do razoável e demarcações simbólicas para uma ação ordenada e para 

a comunicação8. 

Boaventura Santos identifica seis espaços estruturais que integram o sistema 

capitalista atual.  São eles: (i) o doméstico, (ii) o da produção, (iii) o do mercado, (iv) o da 

                                                 
5 Cf. SANTOS (1995:422). 
6 Assim Boaventura Santos resume e exemplifica, em SANTOS (1995:409): "What makes social relations an 
exercise of power is the extent to which the interests of the parties in the relation are unequally dealt with or, 
more blatantly, the extents to which A affects B in a manner contrary to B's interests." 
7 Boaventura Santos compara o desenvolvimento das formas de poder ao curso de um rio, em SANTOS 
(1995:409): "Power constellations are clusters of relations among people and among social groups.  Rather 
than machines, they are like rivers: according to the season or the stretch, they are now dangerous, then 
amenable, now navigable, then not, now fast, then slow, now flowing then ebbing, and sometimes changing 
courses; they are, however, irreversible, never returning to the source.  In sum, they are like us; neither 
chaotic, nor totally predictable." 
8 Cf. SANTOS (1995:438). 



 

 
 

comunidade, (v) o da cidadania e (vi) o interestatal9.  O espaço doméstico é o núcleo social 

das relações baseadas na afetividade.  O espaço da produção é composto pelo conjunto de 

relações sociais com base na produção de bens passíveis de trocas econômicas, de 

processos de produção pelo trabalho e de relações estabelecidas no próprio processo de 

produção.  O espaço do mercado forma-se a partir das relações de distribuição e consumo 

de bens e serviços.  O espaço da comunidade é o espaço constituído pelas relações sobre a 

produção e reprodução de territórios simbólicos e de identidades comunitárias.  O espaço 

da cidadania é o espaço constituído pela "esfera pública" que se refere às relações de 

produção das obrigações políticas verticais entre cidadãos e Estado.  E, por fim, o espaço 

interestatal é a soma dos efeitos pertinentes das relações sociais atingidos pela divisão 

internacional do trabalho10. 

Assim, os espaços identificados por Boaventura Santos são compostos pelos 

elementos expostos no quadro a seguir: 

 

Quadro A 

Os modos de produção 

 
Espaço 
estrutural 

Unidade de 
prática 
social 

Forma 
institucional 
privilegiada 

Modo de 
racionalidade 

Forma de 
poder 

Forma de 
regulamen-
tação 

Forma 
Epistemológica 

Espaço 
doméstico 

Sexos e 
gerações 

Casamento 
família, 
parentesco 

Maximização 
da afetividade 

Patriarcado Direito 
doméstico 

Cultura familiar 

Espaço da 
produção 

Classe, 
natureza em 
função do 
capitalismo 

Empresa, 
corporação 

Maximização 
do lucro, 
maximização 
da degradação 
da natureza 

Exploração, 
"funcionalism
o da natureza" 

Direito da 
produção 

Produtividade, 
tecnologia, 
treinamento 
profissional, 
cultura 
corporativa 

Espaço do 
mercado 

Consumidor Mercado Maximização 
da utilidade e 
da necessidade 
de bens 

Fetichismo do 
consumismo 

Direito das 
trocas 

Consumismo, 
cultura de 
massa 

Espaço 
comunitário 

Etnia, raça, 
nação, povo, 
religião 

Comunidade, 
vizinhança, 
região, 
movimentos 
socais, igreja 

Maximização 
da identidade 

Diferenciação 
desigual 

Direito 
comunitário 

Conhecimento 
local, cultura 
comunitária, 
tradição 

                                                 
9 Boaventura Santos denomina de "mundial" o espaço a que aqui atribuímos a nomenclatura "interestatal".  
Em virtude da aplicação de teorias sobre o sistema mundial (world system theories) e seus recentes 
desenvolvimentos, com as teorias de governança global, optamos por utilizar a nomenclatura interestatal, o 
que não prejudica o retrato feito por Boaventura Santos de tal espaço como constataremos a seguir. 
10 Para uma descrição mais detalhada de cada um desses espaços estruturais e seu funcionamento, v. 
SANTOS (2001:273 e 1995:420 e segs.).  Uma releitura dos espaços também pode ser encontrada em FARIA 
(1999:156 e segs.). 



 

 
 

 
Espaço 
estrutural 

Unidade de 
prática 
social 

Forma 
institucional 
privilegiada 

Modo de 
racionalidad
e 

Forma de 
poder 

Forma de 
regulamen-
tação 

Forma 
Epistemológica 

Espaço da 
cidadania 

Cidadão Estado Maximização 
da fidelidade 
(submissão) 

Dominação Direito 
territorial 
(nacional) 

Nacionalismo 
da cultura e da 
educação, 
cultura cívica 

* Espaço 
interestatal 

Estado- nação Sistema 
internacional, 
associações e 
organizações 
internacionais
tratados 
internacionais 

Maximização 
da eficiência 

Intercâmbio 
desigual 

Direito 
sistêmico 

Ciência, 
progresso 
universalista, 
cultura global 

Fonte: Adaptado de SANTOS (1995:417), com tradução livre pela autora. 
* Obs: Boaventura Santos utiliza o termo "mundial" este espaço. No entanto, a fim de padronizar os termos 
aplicados neste trabalho, alteramo-lo para "interestatal", sem que isso prejudique a estrutura originalmente 
prevista pelo autor para este espaço. 

 

Boaventura Santos afirma que tais modos de produção refletem os núcleos de 

relações sociais mais sedimentados da sociedade capitalista e a sua distinção e autonomia 

estrutural é resultante de um longo processo histórico11. 

E, como parte essencial dos modos de produção, Boaventura Santos, sob os 

conceitos de boundary-setting e path-breaking, identifica as ações sociais em relação aos 

modos de produção: enquanto um estabelece os limites de cada espaço, o outro permite as 

transformações que nele se reproduzem12. 

Os modos de produção são apresentados em suas estruturas e constelações 

identificados no Quadro A como tipos ideais.  Assim, é importante destacar que, apesar de 

essencialmente determinados pelo seu espaço estrutural, estes complexos não são auto-

suficientes e, por isso, desenvolvem continuamente interações com os demais modos de 

produção.  Nessa interação, há inclusive a participação de diferentes atores nos espaços 

estruturais além daquele em que cada instituição participa com preponderância13. 

Tal interação entre os modos de produção, na prática, pode levar a algumas 

situações específicas, como, por exemplo, de independência, de interferência, de 

                                                 
11 Cf. SANTOS (1995:416). 
12 Nas palavras de SANTOS (1995:442): "The different structural forms of power, law and knowledge, 
unfold in the two contrasting modes that I have already identified: boundary-setting and path-breaking.  As 
boundary-setting, they establish the limits, as path-breaking, they create contingency and may dislocate the 
limits.  Insofar they are inhabited by partial contradictions (the systemic reproduction of a certain form of 
inequality), the structural places also unfold in a contradictory manner.  Hence their functional reproduction 
cannot be guaranteed a priori or forever; on the contrary, they are inherently problematic." 
13 V., p. ex, a afirmação em SANTOS (1995:260): "Some social actors (individuals, groups, classes, 
organizations) participate in only one [mode of production] of them; but many of them participate in both, 
according to time or issue, moving back and forth between two without pledging irreversible or exclusive 
allegiance to one or the other." 



 

 
 

dependência e de interdependência14.  Na primeira situação, os modos de produção podem 

atuar em um mesmo contexto de espaço e tempo e terem uma interação apenas necessária 

para manter as relações sociais, sem provocar influências nas situações sob um ou outro 

modo.  Por sua vez, as interações de interferência levam à idéia de sobreposição dos 

elementos de um modo de produção sobre outro, seja por força, seja por incapacidade 

responsiva do modo de produção "dominado"15 e no seu grau máximo a interferência 

assume o caráter de dependência de um modo de produção em relação a outro.  No sentido 

de interdependência, os modos de produção interagem sem provocar alterações 

significativas nas esferas uns dos outros, apesar de criarem ambientes favoráveis a 

determinadas situações que não subsistirão sem a interação dos modos envolvidos. 

Além da "natural" insuficiência dos modos de produção e sua conseqüente 

interação, é importante destacar que há contextos históricos que favorecem a autonomia 

dos espaços e outros que a negam.  Nos contextos de concentração e fragmentação do 

processo de globalização, ocorrem esses dois movimentos antagônicos; esse é o famoso 

paradoxo sobre o qual se estrutura o processo de globalização contemporâneo16.  No 

entanto, como pretendemos trabalhar com a unidade do conceito, o reforço à autonomia 

dos espaços será analisado apenas para distinguirmos suas estruturas conceituais, e a 

negação a essa autonomia, para estabelecer as formas de dependência e interdependência17 

que podem emergir nesse processo de globalização sob as perspectivas do sistema do 

comércio internacional da OMC. 

                                                 
14 SANTOS (1995:420) utiliza os termos "combinações", "interferências mútuas", "interfaces" e 
"interpretações" dos espaços envolvidos e, também, "sobreposições" e "híbridos".  Preferimos, no entanto, 
especificar mais a nomenclatura e deixarmos, por exemplo, (i) o conceito de "interface" como 
"independência", (ii) "interpretação" e "sobreposição" como "interferência" e "dependência" e (iii) 
"combinação", "interferência mútua" e "híbrido" como "interdependência". 
15 V., p. ex., SANTOS (1995:435), em que o autor exemplifica a "dominação" pela regulamentação do direito 
estatal, característica do espaço da cidadania, sobre as demais formas de regulamentação, por ser aquela 
capaz de pensar o sistema jurídico como uma totalidade, "ainda que seja uma totalidade ilusória", como 
destaca o autor. 
16 Exemplar nesse sentido são os quatro modos de produção da globalização apontados em SANTOS 
(2002b:65 e segs.). 
17 A respeito da diferenciação dos espaços estruturais, v. FARIA (1999:191-2): "Numa situação-limite, essa 
diferenciação conduz a um dilema: de um lado, ela abre caminho para uma emancipação e para uma 
interdependência crescentes, razão pela qual cada sistema só consegue preservar seu potencial de evolução se 
souber interagir com outros sistemas; de outro lado, contudo, ao se abrir a essa interação, cada sistema 
sempre acaba correndo o risco de ter as suas especificidades apropriadas por outros sistemas, ou, então, de 
vê-las descaracterizadas pela influência determinante dos sistemas mais fortes – o que compromete a sua 
autonomia". 



 

 
 

 

2.2  Influências do processo de globalização nos modos de produção 

 

(a) Autonomia dos modos de produção: retração e promoção 

No contexto das duas vertentes do processo de globalização – concentração e 

fragmentação –, a autonomia torna-se um elemento importante.  Sob dois aspectos 

podemos demonstrar a tendência à autonomia: (i) como retração dos modos de produção já 

existentes e (ii) como promoção para novos espaços. 

A análise da autonomia dos modos de produção permite identificar o reforço 

das características de cada um dos espaços, trata-se de um enfoque sobre as relações 

internas aos modos de produção.  O processo de globalização põe em evidência a 

pluralidade de diferentes formas de organização de cada um dos modos de produção, bem 

como de assimilação de formas preponderantes em pontos de intercâmbio. 

Pesquisar a autonomia permitirá também distinguir as principais alterações 

promovidas por cada um dos modos de produção na sociedade capitalista como um todo.  

Essas conclusões servirão como suporte para identificar a relação dos modos de produção 

com o comércio internacional. 

Quanto aos modos de produção já identificados, os movimentos de retração 

não ocorrem na mesma intensidade em cada um deles.  Isso porque, no processo de 

globalização, movimentos analisados em função de um recorte nas relações pessoais, por 

priorizarem a dimensão do espaço, assumem a perspectiva do localismo e tendem a retrair-

se com mais ênfase em suas características particulares, promovendo a perspectiva de 

fragmentação.  Incluem-se, nesse contexto, os espaços doméstico, comunitário e da 

cidadania, os quais pluralizam seus espaços de atuação.  Assim, os impactos do processo 

de globalização nesses modos de produção são mais acentuados quando da sua retração. 

Por outro lado, os demais espaços do sistema capitalista, os espaços da 

produção, do mercado e o espaço interestatal, priorizam o tempo e identificam-se mais 

diretamente com conceito do globalismo, de modo que passam inclusive a ter sua força 

motriz baseada e promovida pelo processo de globalização.  Assim, a retração desses 

espaços passa a ser perceptível com a própria disposição de cada um de seus espaços 

estruturais, que ficam relacionados de forma mais próxima aos conceitos de interação e 

cooperação, até mesmo como forma de sintetizar o espaço de sua atuação sobre os demais, 

em relações de interferência (i.e., dependência para os demais). 



 

 
 

Dessa forma, a retração permitiu reforçar as características puras de cada um 

dos modos de produção e, ainda, permitiu que se configurassem possíveis novos modos de 

produção entre os elementos que se encontravam em interação.  São as perspectivas dos 

movimentos de boundary-settting e de path-breaking, apontados acima e que nos 

auxiliarão nesta leitura. 

Apresentaremos, em um primeiro momento, alguns movimentos detectados na 

promoção da autonomia em cada um dos modos de produção para, num segundo momento, 

identificarmos a formação de um possível novo modo de produção, nos moldes da teoria 

de Boaventura Santos, importante para a análise pretendida por este trabalho. 

No espaço doméstico, o seu modo de produção foi afetado pelos movimentos 

de globalização no sentido de reafirmar as características culturais das formas de 

organização doméstica de cada sociedade.  Envolveu basicamente princípios de relações 

culturais locais frente à diversidade proporcionada pela circulação de informações e de 

pessoas18. 

Os princípios presentes no modo de produção doméstico favoreceram, por 

exemplo, a propagação dos direitos humanos, inclusive aqueles relativos a gênero e 

proteção de gerações futuras.  Esses conceitos são muito importantes hoje para redefinir 

muitos aspectos de sua influência nos demais espaços.  Além disso, a retomada da 

autonomia de tal espaço permitiu que fossem apresentadas questões como a relação entre 

diferentes culturas e diferentes formas de relação afetiva. 

Identificamos, portanto, que a retomada dos movimentos de autonomia no 

espaço doméstico pode ser considerada tanto no sentido boundary-setting como path-

breaking.  Tornam-se boundary-setting ao reforçar o espaço doméstico e a importância da 

retomada de conceitos de afetividade nas relações sociais.  E, ao mesmo tempo, path-

breaking quando promovem a releitura do próprio espaço, desestabilizando as suas 

instituições (gênero e gerações), e influenciando os demais campos do espaço, como a 

unidade de prática (conceito de casamento, de família, das relações afetivas em geral), a 

                                                 
18 Nesse sentido HOBSBAWN (2000:82-3) aponta para o impacto do movimento de pessoas no processo de 
globalização para determinadas formas de relação social, exemplificando com a simples constatação de que 
"(o) grau em que as viagens internacionais podem mudar o mundo é algo que, na minha opinião, ainda não 
avaliamos devidamente."  Em uma perspectiva bastante positiva, JOHNSTON (2003), Secretário Geral da 
OCDE, sustenta o apoio do multilateralismo nas relações internacionais: "Today I see multilateralism in a 
different light. It is really a combination or interface of these inter-governmental relationships with the 
phenomenon of globalisation. Business has globalised, culture has globalised, education has globalised; even 
the young have globalised, travelling the planet as my generation never had the means to do." 



 

 
 

forma de poder (além do patriarcado-padrão), as formas de regulamentação e, por 

conseguinte, a própria epistemologia característica do espaço. 

Essa autonomia do espaço doméstico permite, sobretudo, o seu distanciamento 

do espaço comunitário.  A família como a base da organização social era reconhecida 

como microcosmo comunitário.  Na sua retração permite, portanto, uma maior autonomia 

para se organizar conforme os próprios princípios de afetividade e não de padrões de 

identidade social necessária. 

No mesmo sentido segue a retração do espaço comunitário.  Hoje as 

comunidades, não apenas pela facilidade na circulação de informações, mas sobretudo 

pelos movimentos de pessoas, "desespacializam" suas questões.  Esse espaço acaba por 

traduzir as múltiplas formas de organização social que se constituem pela própria 

identificação dos interesses de seus membros. 

A retração do espaço comunitário favoreceu o reconhecimento das diversas 

formas de organização social presentes na sociedade mundial, sendo que cada forma busca 

reforçar suas peculiaridades.  Mas, ao ser influenciada pela interação, com o tempo, retoma 

a sua autonomia com muitos mais híbridos, ou seja, relações interdependentes com outros 

modos de produção, do que apresentava anteriormente.  Exemplificamos os híbridos com a 

crescente miscigenação de raças e de grupos étnicos, a multiplicação de seitas religiosas 

etc.  A grande importância dos híbridos internos ao espaço comunitário é que eles afetam 

suas instituições, as quais reconhecem a capacidade de se pluralizarem, inclusive na 

multiplicação de suas racionalidades e formas de poder antes exclusivamente baseadas na 

diferenciação-repulsiva.  Os híbridos do espaço comunitário comprovam a capacidade de 

multiplicação nesse espaço e podem promover a fragmentação e a cooperação ao mesmo 

tempo19. 

Retomar a autonomia do espaço comunitário é boundary-setting na medida em 

que reforça as formas de organização entre indivíduos por critérios de identidade e 

interesses comuns – considerando que estas formas de organização apenas aumentam na 

sociedade atual20 –, e é path-breaking na medida em que o aumento dessas formas de 

organização modifica os padrões de suas discriminações repulsivas ao incorporar, 

concomitantemente, padrões de miscigenações integrativas. 

                                                 
19 HUNTINGTON (1993) defende a tese sobre a possibilidade do choque entre as civilizações, devido ao 
crescente processo de interação entre diferentes. 
20 Nesse sentido BOLI, THOMAS (1999:20 e segs.) apresentam os dados sobre o incremento de 
organizações de caráter não-governamental internacionais e apresentam os setores em que se concentram 
seus interesses.  V., para mais detalhes, o item 5. 



 

 
 

A retração no espaço da cidadania, a fim de reforçar a sua autonomia, permite a 

revisão de diferentes conceitos na medida em que a relação de cidadania foi modificada 

pelo processo de globalização.  A migração e a comunicação permitem aos indivíduos o 

conhecimento de outras realidades em que não seja necessário o sacrifício demandado pela 

lealdade incondicional.  Assim, manter a racionalidade do sistema de lealdade pela 

dominação da instituição privilegiada, no caso o Estado, não é tão fácil.  Tende-se mais 

facilmente a exigir a lealdade do Estado para com seus cidadãos do que o reverso21. 

Tal retração, portanto, exige a mudança das características tradicionais da sua 

instituição privilegiada22.  Assim, deparamo-nos com o conceito de "crise do Estado".  

Esse conceito de crise está mais aliado à perspectiva de mudança do que ao conceito de 

extinção da instituição23.  A atuação do Estado é hoje invocada como essencial para a 

manutenção das muitas estruturas ainda desejadas pela sociedade atual, mas o seu 

monopólio é que é questionado24. 

A autonomia do espaço da cidadania ao ser reforçada admite a perspectiva de 

boundary-setting e path-breaking sobre o um mesmo elemento: o Estado.  Tanto quanto a 

                                                 
21 V., nesse sentido, a entrevista de Hobsbawn sobe o Estado como instituição, em HOBSBAWN (2000:38 e 
segs.), ao frisar que o Estado não se enfraqueceu quanto aos seus mecanismos de controle.  O que ocorre é 
que não mais centraliza os meios de coerção e ainda os cidadãos estão hoje menos dispostos a obedecer às 
leis do Estado.  O autor ainda aponta que, como conseqüência, tais fenômenos trouxeram mudanças no 
relacionamento entre as atividades estatais e não-estatais no interior de seu território. V. HOBSBAWN 
(2000:43). 
22 Tradicionalmente, o Estado aparece como o ator central e único passível da análise pelas ciências sociais.   
Assim Wallerstein apresenta esse fato sob as influências das ciências do século XIX, em WALLERSTEIN 
(1987:316): "We live in states.  There is a society underlying each state.  States have histories and therefore 
traditions.  Above all, since change is normal, it is the states that normally change or develop.  They change 
their mode of production; they urbanize; they have social problems; they prosper or decline.  They have the 
boundaries, inside of which factors are 'internal' and outside of which they are 'external'.  They are 'logically' 
independent entities such that, for statistical purposes, they can be 'compared'.(…) the only problem was that, 
as time went on, more and more 'anomalies' seemed to be unexplained within this framework, and more and 
more lacunae (of uninvestigated zones of human activity) seem to emerge."  Essa conclusão de Wallerstein 
abre-nos a perspectiva das relações sociais que não eram suficientemente cobertas pelo reducionismo das 
relações somente em relação ao Estado, sob o binômio nacional-internacional. 
23 Como esboçado por HAY (1996:87), o conceito de crise representa não apenas ruptura, mas também 
transformação: "Crisis, from the Greek kρισιs, kρινειν - literally ‘to decide’ – is a moment of decisive 
intervention, a moment of rupture and a moment of transformation (…) Crisis is a lived (and hence 
subjective) experience and a moment of action and intervention in the shaping of institutions and the 
reshaping of the state (…)." 
24 Cf. SANTOS (1999:300): "A perda da centralidade institucional e da eficácia reguladora dos Estados 
nacionais, por todos reconhecidas, são hoje um dos obstáculos mais resistentes à busca de soluções globais.  
É que a erosão do poder dos Estados nacionais não foi compensada pelo aumento de poder de qualquer outra 
instância transnacional com capacidade, vocação e cultura institucional viradas para a resolução solidária dos 
problemas globais."  BOYER, DRACHE (1996:1 e segs.) defendem com mais ênfase a permanência do 
Estado como entidade política necessária e não apenas histórica, apesar de reconhecerem a necessidade de 
sua reforma atualmente, com especial enfoque sobre a sua relação com o mercado.  KUNTZ (2002) também 
questiona essas transferências de controle do Estado sem a definição de uma outra autoridade política e 
aponta para os seus riscos. 



 

 
 

manutenção do Estado é exigida, a sua estrutura é questionada.  No entanto, a sua alteração 

provoca importantes reformulações nos seus demais elementos, como será retomado 

especificamente no item 5. 

A retração do espaço da produção, por ter seus fundamentos relacionados ao 

sistema capitalista, depende da estrutura dos demais espaços relacionados a tal sistema 

econômico e relaciona-se diretamente com o espaço do mercado.  Isso ocorre por ter como 

base a relação necessária entre produção e consumo: o consumo centra-se no mercado na 

medida em que se passa de um sistema de subsistência de produção para um sistema de 

produção em massa ou em série.  

A hipervolatilização do capital dificulta hoje, na retração do espaço da 

produção, a relação entre sua unidade de prática social (os movimentos de classe, 

sindicatos e suas federações) e sua instituição privilegiada (empresas, corporações), na 

medida em que os centros dessas estruturas se distanciam enormemente25.  Uma tem 

atuação local e outra, global; é um espaço contraditório em si.  Tal relação dificulta 

sensivelmente a definição da autonomia do espaço da produção26. 

A predominância do capitalismo financeiro hoje sobre o capitalismo da 

produção também é fator impeditivo ao fortalecimento da autonomia deste espaço.  No 

entanto, um aspecto importante que afeta o espaço da produção atualmente é a limitação 

dos recursos naturais sobre a qual está baseado e, assim, a conseqüente limitação do lucro.  

Por tais razões, o espaço da produção pode vir a ser retomado e seus elementos de poder e 

regulamentação, alterados. 

O espaço do mercado, apesar de relacionado ao espaço da produção, tem mais 

facilidade de retomar a sua autonomia.  Pois, no processo de globalização, o espaço do 

mercado foi favorecido pelo fato de seus elementos independerem das fronteiras físicas e 

também pela sua promoção nas últimas décadas por meio de estruturas jurídicas 

específicas.  Nesse caso, a pouca dependência física relaciona-se à hipervolatilização do 

capital e o favorecimento jurídico, à promoção de políticas de investimento, da facilidade 

                                                 
25 Sobre a localização da produção v. SANTOS (2002a).  Sobre globalização e internacionalização do capital 
v. IANNI (2002b:53 e segs.). 
26 Sobre a necessidade de concomitante internacionalização do trabalho, v. MAIOR, HELOANI, SILVA 
(1999:89), em que o autor defende que a organização do trabalho no nível supranacional requer a 
incorporação de novas figuras ao mundo jurídico.  No mesmo sentido URIARTE (2001:79): "(...) la 
globalización y la integración regional instalan un nuevo escenario que ya no es (solamente) el nacional; a 
éste se superpone ahora, otro multinacional (sea regional o planetario).  Y en ese nuevo escenario, mayor y 
diferente, ya no pueden actuar solo los viejos actores nacionales, pensados para aquél es necesario 
reestructurar a los actores o crear nuevos actores apropiados para la dimensión del nuevo escenario y de las 
relaciones, ya no exclusivamente nacionales, que inevitablemente surgirán en el nuevo contexto." 



 

 
 

de circulação de bens e serviços e do pouco controle no desenvolvimento da cultura de 

massas pela publicidade e a propaganda.  Por tais razões, no atual processo de 

globalização, o espaço do mercado assume o momento de retração, com significativa 

facilidade e poucas mudanças e limitações a sua autonomia27. 

Sua forma de regulação é, portanto, cada vez mais bem estruturada, como o 

exemplo da lex mercatoria28.  Apenas duas limitações podem ser apresentadas na retração 

da autonomia do espaço do mercado.  São elas: (i) sua estreita ligação com o espaço da 

produção e (ii) o conceito reducionista de bens necessários a commodities29. 

O espaço interestatal também sofre uma retração com algumas 

particularidades.  Assim como o espaço da cidadania, o espaço interestatal foi privilegiado 

nas relações atinentes ao Estado30.  Tradicionalmente, as teorias das relações internacionais 

e o direito internacional reduziram suas análises a dois níveis de relações sociais: o 

nacional e o internacional31.  A retração desse espaço, sob a influência do processo de 

globalização recente, permitiu, então, o reconhecimento de novas leituras do mundial e a 

redefinição do espaço interestatal32. 

                                                 
27 IANNI (2002b:56) esclarece tal situação de forma enfática: "Com a nova divisão internacional do trabalho, 
a flexibilização dos processos produtivos e outras manifestações do capitalismo em escala mundial, as 
empresas, corporações e conglomerados transnacionais adquirem preeminência sobre as economias 
nacionais.  Elas se constituem nos agentes e produtos da internacionalização do capital.  Tanto é assim que as 
multinacionais redesenham o mapa do mundo, em termos geoeconômicos e geopolíticos muitas vezes bem 
diferentes daqueles que haviam sido desenhados pelos mais fortes Estados nacionais." 
28 MAGALHÃES (1994:42) sintetiza os elementos presentes no conceito da lex mercatoria: "Tais regras 
(disciplinadoras do comércio internacional), nascidas da prática contratual, por vezes codificada por 
organismos privados, foram caracterizadas como verdadeira lex mercatoria, um direito dos comerciantes ou 
de profissionais desvinculado das normas legais dos Estados".  Para outras referências a respeito do tema, v. 
GOLDMAN (1964), HUCK (1992), QUEIROZ (1999) e MERTENS (1997). 
29 WALLERSTEIN (1999) aponta inclusive alguns problemas ecológicos como possíveis causas da crise do 
sistema capitalista.  
30 IANNI (2002b:41) prefere atribuir essa transformação do Estado à natureza do sistema capitalista e 
relaciona as transformações do Estado ao seu elemento principal de diferenciação no espaço internacional: 
"Acontece que o capitalismo, enquanto modo de produção e processo civilizatório, cria e recria o Estado-
nação, assim como o princípio da soberania que define a sua essência." 
31 SANTOS (1996:260) afirma que: "O Estado moderno assenta no pressuposto de que o direito opera 
segundo uma única escala, a escala do Estado."  A classificação tradicional de duas esferas, a nacional e a 
internacional, é motivo de crítica devido ao isolamento ou mesmo "ilhamento" que promove entre as relações 
sociais presentes nas duas esferas e ainda por não abranger as relações mais relacionadas a um conceito 
híbrido das duas esferas – o transnacional, nesse sentido v. também GIDDENS (1987:33, 1979:225).  A 
estrutura de tal conceito pode ser observado na tradição ética do direito internacional apresentada em 
NARDIN, MAPEL (1992:23 e segs.).  Há leituras das relações internacionais que pretendem aliar as duas 
esferas e buscar a inter-relação entre as mesmas, mantendo-as de qualquer forma distintas uma da outra, um 
trabalho nesse sentido pode ser analisado em EVANS et alli (1993). 
32 SANTOS (2002b:57) aponta para um sistema mundial em transição com aporte de novas concepções além 
do sistema mundial moderno.  Enquanto esse estaria baseado em dois pilares, a economia-mundo e o sistema 
interestatal, o sistema mundial em transição assenta-se em três pilares, incluindo os dois anteriores e um 
envolvendo práticas sociais e culturais, de modo que nenhum dos pilares, diferentemente do sistema 
internacional moderno, tem a consistência de um sistema. 



 

 
 

Identificamos, nas abordagens de recentes teorias das relações internacionais, 

um traço comum que é ampliar a dimensão das instituições ou, sob a denominação mais 

utilizada nas teorias, dos atores.  Joseph Nye define o espaço mundial hoje como um 

tabuleiro de xadrez com três dimensões, de acordo com os temas a serem trabalhados: (i) a 

militar, (ii) a econômica, e (iii) a transnacional.  Nas duas primeiras, lança apenas os 

Estados como atores importantes e, na última, afirma que "é o campo das relações 

transnacionais que atravessam fronteiras fora do controle governamental" e, ainda que, 

"esse campo inclui atores tão diversos"33.  Essas conclusões influem significativamente nos 

princípios basilares do direito internacional, sobretudo quanto ao aspecto dos sujeitos de 

direito. 

A restrição no espaço interestatal à identificação de instituições privilegiadas é 

um dos pontos-chave para a diferenciação de um novo modo de produção.  No sistema 

interestatal, a característica essencial da instituição privilegiada é a soberania.  Apesar de a 

personalidade jurídica no direito internacional não depender unicamente deste fator34, é 

verdade que a personalidade dos outros sujeitos do direito internacional depende do Estado 

– em caráter derivado, funcional e relativo35 – e não propriamente da natureza de tais 

agentes.  

Tal consideração na retração do modo de produção do sistema interestatal mais 

uma vez nos permite a análise sobre as perspectivas de boundary-setting e path-breaking 

em relação a um mesmo elemento: o Estado; tal como ocorreu na retração do espaço da 

cidadania.  No entanto, no espaço interestatal, o reforço de sua autonomia reafirma esse 

espaço como um sistema necessário entre Estados (boundary-setting), mas reconhece que 

esses não mais compõem a única unidade de prática presente no sistema mundial, ou seja, 

que o espaço interestatal interage e sofre influências de outros espaços e também permite a 

promoção de outros (path-breaking). 

Boaventura Santos, ao identificar cada um dos modos de produção, relaciona 

no quadro (Quadro A supra) seus elementos centrais, e, de acordo com o autor, outros 

elementos coexistem no mesmo espaço mas são periféricos, ou seja, não têm influência na 

coordenação do modo de produção tal como concebido.  No entanto, os elementos 

periféricos podem adquirir importância e podem (i) ou ser deslocados para o centro, em um 

                                                 
33 Em O Estado de São Paulo, NYE (2002). 
34 Cf. QUOC DINH (1999:565). 
35 Cf. QUOC DINH (1999:697). 



 

 
 

movimento, como denomina Boaventura Santos, anti-sistêmico, (ii) ou deslocar do espaço 

a que pertenciam e compor novos espaços36. 

Compõe-se, assim, uma multiplicidade de combinações entre os espaços 

estruturais definidos.  Por essas interações, os elementos podem admitir um baixo grau de 

tensão ou um alto grau de tensão.  No primeiro caso, tem-se a possibilidade de facilitar a 

obstrução, a consolidação, a expansão ou a contração, que complementa ou subverte o 

espaço em tensão e, na segunda alternativa, tem-se a possibilidade de formar a matriz 

organizacional de um novo espaço social37.  

Há uma relação de movimentos que podemos verificar hoje que não estão 

integrados em nenhum dos modos de produção apresentados por Boaventura Santos, nem 

como elementos centrais e nem mais como elementos periféricos.  A centralidade do 

Estado nas relações sociais dos últimos séculos ofuscou algumas formas de organização 

social que ficavam submetidas ao Estado e, assim, estabeleciam a relação dual entre o 

nacional e o internacional38.  Com a reformulação do Estado, destacada pela retração dos 

espaços da cidadania e interestatal, em especial, emergem os conceitos do local, do 

transnacional e do global39. 

No quadro apresentado por Boaventura Santos (Quadro A supra), perspectivas 

do local, do transnacional e do global são identificadas nos demais espaços, além do 

espaço interestatal40.  No entanto, há alguns movimentos que não estão integrados nesses 

                                                 
36 Boaventura Santos afirma que o desenvolvimento de um novo espaço estrutural nada mais é do que uma 
forma híbrida dos demais espaços que se sustenta ao longo do tempo e define seus limites.  Cf. SANTOS 
(1995:420): "Phenomenologically speaking, the developmental logic of a specific structural place is but a 
sustained form of hybridization.  Such hybridization is neither chaotic nor infinite, because the structural 
places are limited in number and concrete in internal specification". A própria forma de análise realizada em 
suas diferentes obras permite-nos detectar a possibilidade de definição de outros modos de produção.  V., a 
respeito, SANTOS (2001:273, 1999:124-7, 1995:416-20). 
37 Cf. SANTOS (1995:442). 
38 De acordo com PUREZA (2002:238 e segs.), o mundo interestatal foi então transformado pelos realistas 
em senso comum e apoiou sua fundamentação: (i) no individualismo estatal; (ii) no mundo como um campo 
de luta pelo poder; e (iii) na apologia do eterno presente.  Assim PUREZA (2002:235) aponta que a 
territorialidade e a construção nacional aniquilaram o internacionalismo solidário como fórmula alternativa.  
A abordagem aqui é que esse histórico restringiu em termos paradigmáticos o sistema internacional. 
39 COX (1992a:494) aponta para as novas mudanças: "'International relations' implies the Westphalian state 
system as its basic framework, and this may no longer be an entirely adequate basis since there are forms of 
power other than state power that enter into global relations." 
40 BULL (1977:63) já sustentava que além da sociedade internacional, aqui identificada com o espaço 
interestatal, havia outros elementos que influenciavam a política internacional: "Como a sociedade 
internacional não é senão um dos elementos fundamentais da política internacional moderna, e compete 
sempre com os elementos do estado de guerra e da solidariedade ou conflitos transnacionais, é sempre um 
erro interpretar os acontecimentos como se a sociedade internacional fosse o elemento exclusivo ou 
dominante."  E o autor ainda complementa: "Demonstrar que a sociedade internacional moderna proporciona 
um certo grau de ordem não é o mesmo que demonstrar que estruturas de um tipo bem diferente não 
poderiam proporcionar uma ordem de forma mais eficaz." 



 

 
 

espaços e têm hoje significativa atuação no sistema, seja pelo seu conhecimento técnico, 

seja pela sua capacidade de mobilização41.  O que pretendemos demonstrar aqui é que 

alguns elementos da periferia dos modos de produção já são centrais e compõem uma nova 

forma de apreensão da realidade, ou seja, a pluralidade de atores e de relações foi 

potencializada e proporciona a leitura de um novo espaço estrutural. 

Por isso, entendemos ser necessário, ao vislumbrar a retração dos modos de 

produção e conseqüente reafirmação de suas características predominantes, tentar 

identificar o quanto é possível a promoção de alguns movimentos com a percepção do 

local, do transnacional e do global – sintetizados aqui no termo "cosmopolita" –, em um 

novo modo de produção que se insira no contexto do sistema capitalista como ocorre 

atualmente. 

Os movimentos cosmopolitas, para os quais pretendemos detectar um novo 

modo de produção, são movimentos dotados de um discernimento do mundo responsável 

pela produção e reprodução da influência mútua42.  Não apenas pela sua forma 

organizacional, mas, sobretudo, pela racionalidade que trazem consigo e pelas constelações 

de poder, de regulamentação e de conhecimento, esses movimentos carregam 

oportunidades para esforços emancipatórios e componentes de um potencial novo modo de 

produção43,44. 

Para ampliar as noções adotadas por Boaventura Santos, é necessário 

configurarmos as alterações decorrentes do reconhecimento dos novos movimentos, 

relacionadas aos elementos constitutivos e construtivos desse ambiente.  Para tanto, sob as 

                                                 
41 WILLETTS (2002) inclusive descreve o envolvimento de diferentes movimentos e organizações de caráter 
não-governamental, para promover e executar os trabalhos da ONU, em áreas relativas a temas diversos 
como reconstrução, desenvolvimento, direitos humanos, questões de gênero, meio ambiente, desarmamento. 
Recentemente temos os movimentos contra as minas terrestres, para a redução da dívida de países em 
desenvolvimento e para a criação do Tribunal Penal Internacional. 
42 Neste sentido, IANNI (2002b:238): "Ocorre que a sociedade global não é a mera extensão quantitativa e 
qualitativa da sociedade nacional.  Ainda que esta continue a ser básica, evidente e indispensável, 
manifestando-se inclusive em âmbito internacional, é inegável que a sociedade global se constitui como uma 
realidade original, desconhecida, carente de interpretações." 
43 Boaventura Santos distingue tendências no sistema mundial como novas oportunidades para esforços 
emancipatórios em relação ao sistema capitalista, no sentido de uma transição paradigmática, v. SANTOS 
(1995:258).  Em sua teoria, o autor identifica as tendências de mudanças no espaço mundial.  No entanto, 
identifica-as como tendências contra o sistema e aponta-as como se estivessem ocorrendo de forma marginal 
às estruturas vigentes.  Distanciamo-nos desse conceito, sem nos contrapormos a ele, ou seja, identificamos o 
potencial emancipatório que podem desenvolver esses movimentos, mas, por enquanto, pretendemos limitar 
a análise sobre sua atuação no sistema capitalista e não para além desse. 
44 Como afirma PUREZA (2002:246): "O luto de Vestefália não nos legou nenhum modelo institucional 
determinado mas sim horizontes em aberto.  Perdida a referência ao estadocentrismo absoluto e exclusivo, o 
nosso tempo pós-vestefaliano é também o da experimentação da hegemonia descontrolada como o da 
oportunidade de uma nova cultura regulatória."  Pretendemos, assim, explorar tal abertura em um novo 
espaço estrutural em processo de formação. 



 

 
 

estruturas dos modos de produção, tentaremos traçar alguns delineamentos para a 

composição do novo espaço. 

Antes de adentrarmos na análise de cada uma das estruturas e constelações do 

possível novo espaço, deixamos a ressalva de que na sua definição muitas terminologias 

não pacíficas na literatura especializadas serão utilizadas.  Assim, os termos aplicados 

deverão ser interpretados nos limites indicados ao longo da exposição, inclusive quanto à 

denominação cosmopolita. 

O termo "cosmopolita" ressurge hoje na doutrina como um termo desgastado 

pelas suas diferentes concepções nas teorias das relações internacionais.  Por isso, 

apresentamos aqui os termos estritos com que será aplicado neste trabalho.  O espaço 

denominado aqui de "cosmopolita" não é utilizado na acepção de "universalismo", como 

união de valores comuns entre os seres humanos.  Isso porque o universalismo na teoria 

das relações internacionais, em geral, identifica-se com "estabilidade"45 e aplicamos aqui o 

termo "cosmopolita" como a relação de diferentes particularidades ou individualismos no 

contexto atual de globalização.  Considerando-se ainda que cada ação ou reação das 

particularidades ou individualismos, nesse espaço cosmopolita, mesmo que seja uma 

pequena parcela, passa a ter efeitos em escala mundial.  A possibilidade de percepção 

dessa pluralidade leva, então, à concepção de concentração. 

O espaço cosmopolita é, portanto, o espaço de produção e reprodução da 

maximização da sinergia entre diferentes percepções do mundo que se tocam, mas não se 

identificam.  As relações presentes nesse contexto permitem-nos identificar um novo 

espaço estrutural incipiente e ainda pouco definido, que segue em paralelo aos tradicionais 

espaços estruturais apontados por Boaventura Santos (Quadro A supra). 

O critério de identificação do novo espaço estrutural, ou seja, a sua unidade de 

prática, é a percepção de mundo.  É a apreensão das diferentes causas e conseqüências de 

ações e reações no mundo que organiza as ações sociais e coletivas em tal espaço. 

Assim sendo, compõem o espaço cosmopolita as diferentes relações do mundo 

globalizado que, ou pelo seu aspecto da fragmentação ou pelo da concentração, fazem com 

que cada instituição se sinta atingida com as ações que tenham origens ou efeitos no 

                                                 
45 A vertente do universalismo refere-se às doutrinas de caráter antiparticularista, antiindividualista; 
acentuando os elementos morais e espirituais que os homens possuem em comum e, como nota importante, 
não se contrapõe à realidade política da centralidade do Estado.  Nesse sentido são apontadas teorias nas 
relações internacionais como as tradições grociana e kantiana, v. NARDI, MAPEL (1992:142 e segs. e 279 e 
segs.).  A respeito Giuseppe Ricuperati, em BOBBIO et alli (1995:293), ainda distingue no cosmopolitismo 



 

 
 

mundo.  James Rosenau, ao apresentar a sua teoria para além dos conceitos de fronteiras, 

nas relações globais, introduz uma nova visão de mundo com base na fragmentação que 

aqui denominaremos "pluralismo", apresentada no quadro a seguir: 

 

Quadro B 

Duas visões do mundo que se ofuscam e uma que emerge 

 
 

Visões do 
Mundo 

Ontologias Paradigmas Teorias 

Limites 
Unidades 
principais 

Principais 
temas 

Parâmetros Variáveis 
Principais 

Realismo Fixos Estado Segurança Atores visam a ganhos 
relativos em estruturas 
anárquicas de confronto 

Poder 
relativo 

Liberalismo Fixos Estado Economia Atores visam a ganhos 
absolutos em estruturas 
anárquicas de 
cooperação 

Ultrapassa o 
nível de 
preferências 
individuais 

Pluralismo* Porosos Diversos 
atores 

Diversos 
temas 

Aptidões dos cidadãos 
Relação de autoridade 
Bifurcações estruturais 

Turbulência 

Adaptado de ROSENAU (1997:31) com tradução livre pela autora. 
* Obs: James Rosenau utiliza o termo fragmentation para a terceira visão de mundo apresentada.  Com o 
objetivo de padronizar a terminologia utilizada neste trabalho e sem prejudicar o conceito de diversidade 
apresentado pelo autor, substituímo-lo pelo termo "pluralismo". 

 

As considerações de James Rosenau resumem o contexto das visões de mundo 

antes restrita aos aspectos realista e liberal, que fundamentam inclusive as principais 

tendências nas teorias das relações internacionais46 sobre estratégias de ganhos em 

estruturas anárquicas.  Em seguida, o autor apresenta a nova tendência sob os aspectos do 

pluralismo, justamente o espaço que agora pretendemos ampliar no quadro-base de 

Boaventura Santos.  O quadro de Rosenau estabelece como paradigma para a própria 

pluralidade de atores a perspectiva de mundo, seja pela causa, seja pela conseqüência. 

O que dá o caráter de "cosmo" ao novo modo de produção é o interesse das 

diversas instituições de características porosas, sobre o que se passa com cada uma, não 

                                                                                                                                                    
as leituras universalistas e internacionalistas (necessidade de uma unidade política supranacional).  
Reiteramos que neste trabalho não admitiremos nenhuma dessas leituras.  
46 A teoria realista relacionada a tradições que sobrevalorizam as conseqüências em relação aos seus meios, 
sempre na perspectiva da autodefesa.  Em um sistema anárquico, o realismo propõe o individualismo na 
busca dos objetivos.  Por isso, o sistema internacional é definido pelos realistas como um sistema que tem a 
sua estrutura determinada pela distribuição de capacidade substantiva (materialismo), sob um mecanismo de 
balança de poder; ao passo que o liberalismo se relaciona às tradições que pregam a defesa dos direitos 
individuais, com ênfase na liberdade.  A corrente liberal possui forte crença na racionalidade, e, por isso a 
estrutura do sistema tem bases no materialismo e nas instituições que compõe o sistema.  Para descrição das 
diferentes correntes, v. NARDI, MAPEL (1992:62 e segs., 1992:201 e segs..), FONSECA (1998:43 e segs.), 
COX (1981), WENDT (1999:1 e segs.), HELD (1995b:24-7) e MERKE (2002:5 e segs.). 



 

 
 

importa qual tenha sido diretamente afetada.  Essa relação de interesse deve-se à própria 

percepção de mundo que as suas instituições carregam, ou seja, quanto mais uma for 

afetada a outra, ainda que indireta e remotamente, tanto mais poderá vir a ser afetada pela 

mesma causa ou conseqüência, como uma espiral de inter-relações47. 

Assim, a forma institucional privilegiada referente ao aparato que organiza o 

fluxo constante das relações sociais em repetição nesse espaço passa a ser policêntrica.  Ou 

seja, há uma pluralidade de instituições no espaço cosmopolita com capacidade de 

participação nesse espaço e influência na sua estrutura; por isso, adotaremos aqui o 

conceito não de uma sociedade organizada hierarquicamente nem anarquicamente – como 

tradicionalmente o é o espaço interestatal48 –, mas de uma sociedade heterárquica49.  Na 

estrutura heterárquica, a autoridade política não deve, portanto, nem ser centralizada 

(hierarquia) nem descentralizada (anarquia), mas compartilhada50. 

Destaca-se que em uma estrutura heterárquica não é apenas a capacidade de 

participação de cada uma das instituições que é importante, mas também a sua capacidade 

de coordenação.  Pois a principal característica dessa forma de organização é a sua 

alternância: a cada momento uma ou mais instituições podem participar e uma ou mais 

pode coordenar.  Portanto, a ausência de uma autoridade única, central e constante não 

significa, no entanto, que não possa haver coordenação51. 

A relação heterárquica fundamenta-se, portanto, em uma pluralidade de 

instituições porosas, que estabelecem redes de interação. É um sistema de redes 

permeáveis em que os interesses podem se cruzar e, então, instigar, ou a cooperação, ou o 

confronto entre seus atores.  Como delineado por James Rosenau, esse é ainda um espaço 

                                                 
47 Por isso, os movimentos ambientalistas acabam sendo os grandes exemplos dessas formas de atuação, por 
trabalharem com o conceito de que o ecossistema é apenas um. 
48 BULL (1977:57) refere-se à sociedade anárquica como aquela que se ordena na ausência de um governo ou 
de regras. 
49 O conceito de uma sociedade internacional organizada sobre a forma heterárquica é abordada, nesses 
termos, nas obras de TEUBNER (1997a) e NEYER (2001).  Também muito usual e nos mesmos termos tem-
se o conceito de sociedade em redes (network society).  GORDENKER, WEISS (1995a:375) definem o 
conceito de redes como "networks represent flat or horizontal organizational forms in contrast to vertical 
ones based on hierarchical authority.  Networks, in other words, rest on the coexistence of autonomy and 
interdependence."  KOBRIN (1997:152), de uma perspectiva econômica do espaço mundial, analisa 
"International strategic alliances signal the replacement of integrated transnational hierarchies by global 
networks, by a cooperative and reciprocal organization of economic transactions."  No mesmo sentido, 
ainda, MESSNER (1997) trabalha o conceito de redes nas organizações sociais. 
50 NEYER (2001), conceitua a estrutura heterárquica como o reconhecimento da soberania formal do Estado, 
e, ao mesmo tempo, que o reconhecimento de uma rede complexa de relações interdependentes requer regras 
para a interação e a inclusão de atores além do Estado no processo de formulação de uma política pós-
nacional.  V. também, a esse respeito LADEUR (1999). 



 

 
 

em turbulência, e um dos importantes fatores dessa instabilidade é justamente a forma de 

coordenação que deve emergir dessa nova estrutura heterárquica, ainda não consolidada. 

Nesse sentido, a racionalidade do novo modo de produção, relativo ao 

direcionamento da ação social, está baseada na sinergia necessária entre as instituições do 

espaço.  A maximização da interação entre as instituições é essencial inclusive para 

permitir e reforçar a participação destas.  Tendo em vista a configuração da estrutura 

heterárquica, nenhuma das instituições tem o completo domínio dos instrumentos.  Por 

essa razão e a fim de que possam se complementar a desejável coordenação52. 

A interação política, dessa forma, requer uma permanente interação dos 

processos comunicativos entre as diversas instituições.  A comunicação é o elemento 

abstrato que permite a promoção dos interesses das instituições envolvidas.  Por isso, o 

acesso, a capacidade de compreensão e de responsividade às informações tornam-se fatores 

essenciais nesse modo de produção. 

A comunicação como forma de poder, em casos de distribuição desigual tanto 

em relação à capacidade locucionária das instituições como em relação ao acesso às 

informações e aos meios que a tornam possível53, permite a prevalência dos interesses de 

uma ou outra instituição.  Assim, o pluralismo pode favorecer a redistribuição de poder, 

mas não provoca a sua deterioração54. 

A constelação jurídica, ou seja, o conjunto de procedimentos e padrões 

normativos regulares para o novo espaço deve ser congruente com as suas estruturas 

básicas.  No contexto da teoria geral e da filosofia do direito, uma importante teoria que 

permite englobar sobretudo a relação heterárquica das suas instituições é a teoria do direito 

reflexivo. 

O direito reflexivo, tal como formulado por Günther Teubner, tem por tese 

central a concepção do direito com vistas a preservar os diferentes processos de auto-

                                                                                                                                                    
51 De acordo com ROSENAU (1997:443), na medida em que se expande a fragmentação, torna-se cada vez 
mais fundamental a cooperação na condução da política.  ROSENAU (1997:445) então conclui "so will the 
need for cooperation among diverse types of collectivities at various levels of aggregation." 
52 NEYER (2001) conclui nesses termos que "(...) effective governance in heterachical multi-level contexts 
requires an inclusive and co-operative mode of interaction".  
53 SANTOS (2002b) apresenta a observação sobre a concentração do tempo daqueles que dominam os novos 
espaços-tempos da comunicação. 
54 Cf. ROSENAU (1997:44).  PUREZA (2002:245) complementa a observação ao salientar que embora "a 
presença da sociedade civil transnacional no coração da governação global (...) possa ser percebida como um 
sinal de (e simultaneamente um teste a) um ressurgimento de princípio da comunidade num espaço 
regulatório até agora hegemonizado pelos princípios do Estado e do de democraticidade e de sentido contra-
hegemônico relativamente às forças tradicionais de governação do sistema interestatal (...) [o] universo do 
chamado mundo não governamental é profundamente heterogéneo e não pode arriscar-se a uma afirmação 
generalista de participação nesse mundo, como um todo, numa refundação solidária do internacionalismo." 



 

 
 

regulação em cada área específica da sociedade e assegurar a integração de seus sistemas 

parciais diferenciados55.  Em seu funcionamento, como apresenta José Eduardo Faria, "ele 

não interfere na autonomia de cada sistema particular; o que faz é procurar levá-lo a 

aprender a ouvir as diferentes pressões advindas dos sistemas que o rodeiam.  Dito de outro 

modo, como dentro dessas áreas são forjadas racionalidades normativas próprias e seu 

papel é promover entre os diferentes sistemas uma (auto) reflexão sobre os efeitos sociais 

tanto de suas decisões quanto de sua atuação sobre seus interesses específicos 

potencialmente generalizáveis", o que os induz "a não ultrapassar as situações-limite"56. 

Assim, essa forma de regulamentação assume um caráter muito mais 

procedimental e não se destaca pela sua imperatividade; mas se limita a estabelecer 

premissas para decisões, a facilitar o entendimento, a estimular negociações e a viabilizar 

soluções adaptáveis para cada situação específica57. 

Por fim, a constelação epistemológica do novo modo de produção passa a 

refletir os diferentes temas de interesse e de percepção do mundo trazidos pela pluralidade 

de suas instituições.  A troca de conhecimento que leva à formação do senso comum desse 

novo espaço está baseada nas culturas do cosmopolitismo, do patrimônio comum, da 

mobilidade, da unicidade e da diversidade.  As formas epistemológicas visam, dessa forma, 

a envolver as diferentes percepções de mundo de suas instituições. 

As características expostas para o novo modo de produção promovido na 

autonomia dos espaços estão sintetizadas no quadro a seguir e, para os fins deste trabalho, 

                                                 
55 Cf. TEUBNER (1997b:772): "While legal theory has limited its deconstructive efforts to concepts of legal 
hierarchy developed by legal theory and doctrine, today's globalization of law is deconstructing the operative 
hierarchy, questioned for decades by legal critique, effectively breaks down under the pressures of 
globalization." (grifos nossos). E, ainda, do autor TEUBNER (1997b:784), "(…) a 'constitution' for 
polycontextural law would need to redefine its focus: from the sovereignty of politics to the domination of 
the many environments and from the sovereignty's abuse of power to self-destructive tendencies of colliding 
discourses".  FARIA (1999:186, nota 26) apresenta esclarecimentos sobre a teoria: "Inspirado na teoria 
sistêmica de Niklas Luhmann, mas dela se afastando em vários aspectos, especialmente quando se propõe a 
conjugá-la com a teoria crítica de Jürgen Habermas e a promover m síntese entre racionalidade sistêmica e 
racionalidade discursiva, o modelo do 'direito reflexivo' foi originariamente formulado por Günther 
Teubner."  No mesmo sentido, OLGIATI (1996: 89 e segs.):  "Teubner condena a falência da clássica 
concepção da relação do direito na sociedade, como reflexo de sua organização hierárquica – monopólio do 
poder pelo Estado – para configurar o conceito de heterarquia numa sociedade policontextual de produção de 
normas Nesse contexto Teubner aborda as mudanças proporcionadas pelo incremento do intercâmbio de 
relações e o conseqüente incremento da autonomia e poder de interferência na organização de diversos atores 
sociais, além do Estado." 
56 Cf. FARIA (1999:196). 
57 Cf. FARIA (1999:184-5).  Assim FARIA (1999:215) e OLGIATI (1996:91) resumem o Direito reflexivo 
tem por fim: (i) garantir o bom funcionamento das cadeias produtivas auto-reguladas, (ii) coordenar as 
diferentes racionalidades dos múltiplos sistemas sociais e econômicos autônomos e (iii) canalizar e 
neutralizar os conflitos interorganizacionais e intersistêmicos. 



 

 
 

compõem o sétimo modo de produção que interagem no sistema do comércio 

internacional. 



 

 
 

Quadro C 

O novo modo de produção 

 

Espaço 
estrutural 

Unidade 
de prática 

social 

Forma 
institucional 
privilegiada 

Modo de 
racionalidade 

Forma de 
poder 

Forma de 
regulamen-

tação 

Forma 
Epistemológica 

Espaço 
Cosmopolita 

Visão do 
mundo 

Policêntrica e 
variável 
(conforme a 
perspectiva de 
análise, do 
tema e dos 
atores 
envolvidos)* 

Maximização 
da sinergia 

Comunica-
ção 

Direito 
Reflexivo 

Culturas do 
cosmopolitismo 
do patrimônio 
comum, da 
mobilidade, da 
unicidade e da 
diversidade 

* São considerados instituições: os: Estados, as organizações intergovernamentais, as associações, 
organizações e movimentos sociais de caráter local, nacional e transnacional -incluindo empresas-, bem 
como os indivíduos. 

 

Após definir o possível novo espaço promovido no ambiente da globalização, é 

importante fazermos algumas considerações de caráter teórico sobre a sua estrutura.  

Admitimos o novo modo de produção como um modo iminente de produção.  Por isso, não 

é de se deixar de reconhecer que a sua autonomia estrutural é mais frágil do que a dos 

demais espaços, resultantes de um longo processo histórico.  No entanto, o que 

pretendemos demonstrar com a nova configuração é um espaço de relações sociais que se 

consolida na estrutura da sociedade capitalista e dessa forma nela influi. 

O espaço cosmopolita está determinado pela instabilidade, e as perspectivas 

sobre suas tendências inclusive podem ser traçadas em sentidos opostos: (i) ou como uma 

fase transitória, em que o processo tende a formar um Estado mundial que trará a fusão dos 

espaços interestatal e cosmopolita, suas estruturas e princípios, (ii) ou para um espaço em 

constate turbulência, a colidir constantemente com a definição e redefinição dos seus 

limites58.  Esse é um ponto crucial em nossa análise: questionar qual a atual situação dos 

                                                 
58 Nessas linhas, o cosmopolitismo encontra duas linhas teóricas principais. Uma primeira linha que aborda o 
cosmopolitismo sob uma perspectiva cêntrica, na medida em que transporta as estruturas de coordenação 
política estatal para o ambiente interestatal, o que resulta em formas hierárquicas de poder, sob estruturas de 
caráter supraestatal.  Como representantes dessa linha teórica, reconhecemos em alguns dos trabalhos de 
HABERMAS (2000, 1998), HELD (1995a, 1995b, 1993), FALK, STRAUSS (2001), BOBBIO (1995), 
ARCHIBUGI (1995), cada qual com as suas particularidades.  A segunda linha teórica tem o cosmopolitismo 
sob uma perspectiva mais fragmentada, que identifica a relevância de novas formas de interação e o 
reconhecimento de mecanismos de auto-regulamentação (policêntrica).  Como representantes dessa linha, 
identificamos ROSENAU (1998, 1997, 1992a), TEUBNER (1997d), MESSNER (2002), SCHOLTE (2001) 
e BECK (1999a), cada qual com suas particularidades, entre outros autores. JUNNE (2001:193) esboça para 
linhas semelhantes a classificação como hiperglobalistas para o primeiro grupo e tranformativistas para o 
segundo grupo. 



 

 
 

elementos que compõem tal espaço e, tendo em vista suas tendências, de diferentes 

perspectivas, examinar quais as implicações ao sistema de comércio multilateral da OMC. 

O novo modo de produção apresentado incorporou conceitos desenvolvidos 

pelos resultados de diversas disciplinas recentes, nas áreas da filosofia, da sociologia, da 

política e jurídica.  No entanto, a introdução do novo modo de produção não deve ser 

admitida como solução, mas sim apenas como uma leitura teórica na tentativa de situar as 

novas relações promovidas59. 

Todos os modos de produção, como bem destaca Boaventura Santos, estão em 

contínuo processo de transformação e interação com outros.  Destacamos, então, a 

particularidade desse novo modo de produção em transformar-se mais rapidamente e 

interagir mais facilmente com os demais pela grande volatilidade ainda presente em seus 

componentes, já que os demais espaços estão mais sólidos. 

 

(b)  Interação dos modos de produção 

Os modos de produção são tipos-ideais que, como apontado acima, na 

realidade, interagem entre si, provocando modificações nas estruturas e constelações uns 

em relação aos outros60. 

Analisar os processos de interação é mais complexo do que analisar os 

processos de retração, pois aqueles permitem um grande número de combinações entre os 

diferentes modos de produção, suas estruturas e constelações.  E, ainda que fossem 

identificadas uma a uma, as variações dos graus de influência de um ou mais modo(s) de 

produção sobre outro(s) exponencializaria o número de relações possíveis.  Portanto, a 

análise a seguir não terá por fim configurar cada uma das possibilidades de interação, mas 

indicar os principais elementos com que cada modo de produção pode contribuir para a 

perturbação nas suas interações, no contexto do atual processo de globalização. 

Assim como para os processos de retração, o movimento de interação não 

ocorre com a mesma veemência em cada um dos modos de produção.  A interação entre os 

                                                 
59 Para visualização das novas relações promovidas e suas estruturas, v. quadros apresentados por HELD 
(1995b:43) e MESSNER (2002:23). 
60 SANTOS (1996:262) exemplifica a importância de tais interações em relação ao próprio sistema jurídico: 
"A interacção e a intersecção entre os diferentes espaços jurídicos é tão intensa que, no nível de 
fenomenologia da vida sócio-jurídica, não se pode falar de direito e de legalidade mas antes de inter-direito e 
inter-legalidade.  Neste nível, é menos importante analisar os diferentes espaços jurídicos do que identificar 
as complexas e dinâmicas relações entre eles." (itálicos no original).  Complementa SANTOS (1996:272): "A 
interlegalidade é a dimensão fenomenológica do pluralismo jurídico.  Trata-se de um processo altamente 
dinâmico porque os diferentes espaços jurídicos não são sincrónicos e por isso também as misturas de 
códigos de escala, de projecção ou de simbolização são sempre desiguais e instáveis." 



 

 
 

modos de produção depende de dois processos fundamentais: (i) a sensibilidade de um 

modo frente a outro e (ii) a volatilização dos seus elementos.  Não há como se estabelecer 

um sem o outro.  Isso porque a sensibilidade deve ser condição tanto pré como pós, ou 

seja, um modo de produção distingue a sua capacidade de interação com outro modo, tem 

os seus elementos volatilizados e reconhece a recepção pelo outro modo de produção de 

seus elementos – assim um frente a outro em uma relação ideal de espiral infinita.  Nessa 

relação de espiral, a interação pode promover tanto relações de interdependência entre os 

modos de produção como de dominação de um modo de produção sobre outro 

(dependência)61. 

Na interação, os movimentos de boundary-settting e de path-breaking ocorrem 

ambos ao mesmo tempo em que a influência por um modo de produção sobre outro(s) é 

exercida.  Na mesma medida em que os próprios espaços se auto-afirmam no processo de 

retração e re-questionam suas estruturas sob a perspectiva da pluralidade promovida pela 

globalização (um processo intra-espaços), na interação, as estruturas desses espaços e suas 

racionalidades são volatilizadas frente a outros modos de produção (um processo inter-

espaços), e o primeiro movimento tem relação com o segundo e vice-versa.   

Analisaremos, a seguir, para cada um dos modos de produção o quanto esses 

possuem elementos e constelações capazes de promover tais relações inter-espaciais.  

Retomaremos mais adiante as influências provocadas pelas interações em relação ao 

comércio internacional especificamente no item 2.3. 

Os elementos volatilizados do modo de produção doméstico, ao interagirem, 

trazem consigo a relação de suas unidades de prática (relações de gênero e entre gerações) 

como estruturas a serem questionadas e que alteram significativamente a estabilidade dos 

demais espaços.  Da mesma forma, o espaço comunitário, ao volatilizar seus elementos e 

reforçar suas formas de organização, proporciona o aumento de grupos interlocutores e de 

pressão que interagem com os demais espaços, na definição de seus interesses e valores.  

Assim, quando os elementos desses espaços se submetem ao movimento de path-breaking, 

eles provocam na interação rearranjos nos demais modos de produção.  Ao interagirem, 

tais espaços também reafirmam – ou ao menos esforçam-se em reafirmar – o seu modo de 

                                                 
61 As possíveis relações de dependência e interdependência são exemplarmente descritas por FARIA 
(1999:191-2): "Numa situação-limite, essa diferenciação conduz a um dilema: de um lado, ela abre caminho 
para uma emancipação e uma interdependência crescentes, razão pela qual cada sistema só consegue 
preservar o seu potencial de evolução se souber interagir com os outros sistemas; de outro lado, contudo, ao 
se abrir a essa interação cada sistema sempre acaba correndo o risco de ter suas especificidades apropriadas 



 

 
 

produção particular (boundary-setting), sem permitir a sua integral submissão a outro 

processo de produção com o qual interagem. 

Os espaços da produção e do mercado, intimamente relacionados, promovem 

pelo viés econômico do processo de globalização influências marcantes nas estruturas e 

constelações dos demais espaços.  As relações de produção e consumo assumem a 

tendência crescente de serem padronizadas – exigência da própria eficiência de um suposto 

mercado global. 

A padronização, nesses dois espaços estruturais, é promovida pelas instituições 

presentes em tais modos de produção e pela racionalidade dessas mesmas instituições.  

Assim, as grandes corporações transnacionais constituem os principais agentes a atuar ao 

redor de todo o globo com a perspectiva de instituírem seus padrões de produção e 

consumo.  A "transnacionalização" das instituições produtoras instiga a conseqüente 

"transnacionalização" das relações de trabalho62 e de consumo.  A interação desses espaços 

é, portanto, muito enfatizada no sistema capitalista que tem suas bases na relação 

produção-consumo.  Essa interação entre os dois modos de produção provoca fortes 

influências nos demais. 

Os modos de produção relativos aos espaços do mercado e da produção 

assumem a perspectiva path-breaking no momento em que conseguem introduzir com seus 

conceitos transnacionais novas formas de responsividade e interação dos demais modos de 

produção.  E permanecem como boundary-setting ao manterem as suas estruturas e 

constelações não-dependentes dos espaços com os quais interagem. 

O processo de globalização ocasiona, sob a perspectiva da retração, a 

reformulação do papel do Estado e de sua estrutura e, sob a perspectiva da interação, uma 

redução da influência do espaço da cidadania sobre demais espaços63.  Essa redução de 

influência permite, assim, que os demais modos de produção estabeleçam seus boundary-

settings com mais facilidade.  No mesmo sentido, a interação do espaço interestatal com os 

demais sofre significativas alterações com o processo de reestruturação do Estado64. 

                                                                                                                                                    
por outros sistemas, ou, então, de vê-las descaracterizadas pela influência determinante dos sistemas mais 
fortes – que compromete a sua autonomia." 
62 V. nota 28 supra sobre a internacionalização das relações de trabalho. 
63 Quanto à absorção dos demais espaços ao espaço da cidadania, HOBSBAWN (2000:39) aponta: "o Estado 
tornou a política nacional e então todas as formas de políticas lhe foram subordinadas ou dela passaram a 
depender". 
64 De acordo com SANTOS (1995:111), o Estado-nação foi tomado como central ao longo dos dois últimos 
séculos e sua centralidade só foi possível devido à desconsideração dos espaços locais e transnacionais pela 
teoria política de caráter liberal hegemônica durante tal período.  No mesmo sentido, PUREZA (2002). 



 

 
 

Daí o importante recurso, ao abordarmos a interação dos modos de produção, 

ao tradicional binômio nacional-internacional.  Esses conceitos carregam a figura do 

Estado como a interface necessária frente às unidades de prática dos demais modos de 

produção, admitindo-se, inclusive, como o filtro entre os dois níveis de relação65. 

A redução do monopólio do Estado e o conseqüente favorecimento à 

emergência de outras instituições de coordenação, contudo, esvaziam as nomenclaturas de 

referência necessária do Estado66.  Surge, então, o termo "transnacional" para indicar tudo 

o que foge ao controle das fronteiras geográficas de um Estado (seja pelo viés nacional, 

seja pelo viés internacional), abrindo ainda espaço para os conceitos de local e global. 

Entre os contextos de local, transnacional e global circulam diferentes formas 

de racionalidade que devem em cada caso ser reconhecidas uma a uma, a fim de não se 

prejudicar o próprio desempenho do que há no espaço da cidadania e no espaço 

interestatal. 

Observa-se que o termo internacional para indicar o ambiente das 

macrorelações está esgotado.  Pois, na medida em que são reconhecidos os demais modos 

de produção, o espaço internacional de macrocosmo passa a ser o microcosmo de um 

conjunto de modos de produção que, ao estar em constante retração e interação, sofre o 

enfoque sobre seus aspectos interestatais.  Quando examinamos a interação, a importante 

conseqüência da remodelagem do Estado como instituição e da abertura para a pluralidade 

é justamente o deslocamento da dependência para um conceito predominantemente de 

interdependência. 

Ainda no tocante ao contexto de interação, a interdependência permite que os 

espaços antes dominados possam trazer suas perturbações e suas racionalidades para além 

de onde se costumavam definir.  Daí a questão sobre as conseqüências dessa expansão das 

relações sociais e as estruturas que então demandará.  As perspectivas de interação 

apontadas para cada um dos modos de produção podem assumir o seu potencial de forma 

mais acentuada e, então, ganhar relevância. 

Outro ponto a destacar na interação é a influência do espaço emergente, o 

espaço cosmopolita.  As estruturas e constelações desse espaço também se inserem no 

contexto de relações de interdependência e de dependência e influenciam os demais modos 

de produção tanto quanto são influenciadas pelas demais. 

                                                 
65 V. EVANS et alli (1993). 
66 Nesse sentido v. nota 21 supra sobre mudanças no relacionamento entre as atividades estatais e não-
estatais no âmbito nacional. 



 

 
 

A interação do espaço cosmopolita, por si mesma, até pela característica de ser 

algo novo, tem a perspectiva de path-breaking, pois traz novas formas de racionalidade e 

paradigmas aos modos de produção tradicionais.  Tal interação ao mesmo tempo deve de 

ser tomada sob a perspectiva de boundary-setting para que o novo espaço não se disperse e 

perca a unidade. 

A interação dos modos de produção, assim como a sua retração, configura um 

ambiente de relações extremamente dinâmicas que são cada vez mais intensificadas pelos 

movimentos de concentração e fragmentação do processo de globalização.  Pois esses 

movimentos ocorrem no nível interno dos modos de produção e também nas relações 

externas de um em relação ao outro.  Tal dinâmica dificulta, como veremos a diante, a 

aplicação de conceitos estáticos e pressupostos, habitualmente adotados pelas teorias das 

relações sociais. 

As relações passam a ter características genéricas e a serem identificadas em 

um exercício post hoc, ou seja, as estruturas e as constelações são pós-identificadas, 

conforme as possibilidades de participação dos modos de produção, em função de suas 

estruturas e constelações, que vão definir seus interesses e sua aptidão para participarem. 

 

2.3  O comércio internacional e os modos de produção dependentes e 

interdependentes: formas de regulamentação 

O comércio como sistema de trocas é elemento componente das relações 

sociais de longa data.  O mecanismo de troca do excesso pelo ausente ou escasso constituiu 

a base das expansões nas relações entre os povos e permitiu, ainda, o desdobramento de 

um processo de intercâmbio além daquele relacionado às necessidades para a 

sobrevivência. 

O internacionalismo também pode ser apontado como elemento constante na 

história enquanto produto da relação entre diferentes povos, diferentes nações.  Tal 

conceito, após a Idade Média, passa, no entanto, a ser progressivamente dominado por uma 

única instituição e coloca-se entre os instrumentos da nova visão do Estado nacional em 

formação.  Assim sendo, o adjetivo internacional atrela-se cada vez mais aos limites 

geográficos e jurídicos dos Estados e admite-se como sinônimo de interestatal. 



 

 
 

Tendo em vista o referencial do Estado67, podemos destacar três principais 

movimentos para a compreensão das relações comerciais no âmbito internacional até os 

dias atuais: (i) de individualismo ou dominação; (ii) de reestruturação ou coexistência; e, 

(iii) de fragmentação ou cooperação.  Identificaremos os três fluxos em relação a períodos 

da história das relações comerciais internacionais; no entanto, isso não implicará a adoção 

de uma perspectiva evolutiva sobre esses três movimentos.  Apesar de tais movimentos 

serem mais facilmente visualizados frente a determinadas estruturas históricas, suas 

características e influências podem ser detectadas nos diferentes momentos.  Por essa 

análise, observaremos também as diferentes relações que se compõem entre os modos de 

produção, sob cada um dos movimentos. 

É interessante ressaltar que, nessa perspectiva histórica, poderemos 

acompanhar também o desenvolvimento de um sistema capitalista de produção68, de um 

progressivo processo de globalização das relações sociais, bem como de crescentes formas 

de regulamentação entre os Estados no nível internacional69. 

O comércio internacional com fortes características de um movimento de 

caráter individualista ou de dominação é identificado com as expansões mercantilistas 

iniciadas no século XV.  Expansões comerciais essas que se lançavam em busca de novos 

produtos e na promoção do intercâmbio com base na exploração de um território sobre 

outro, de uma nação sobre outra, sob as figuras do colonialismo e do imperialismo daquele 

período. 

Neste primeiro momento histórico, o Estado assumiu a responsabilidade pela 

definição dos limites de organização de cada sociedade.  O Estado também era o grande 

promotor e importante financiador das expedições comerciais, mas, não era o principal 

regulador desse tipo de transação.  Vigorava neste primeiro momento o princípio liberal de 

regulação do mercado.  Portanto, o comércio, apesar de apontado como importante 

elemento de estratégia do Estado, tinha suas bases no conceito de promoção individual.  

                                                 
67 O referencial do Estado do qual nas palavras de IANNI (2002b:44) é difícil se livrar:  "Ainda que seja 
evidente o empenho em desvendar as realidades geográficas, históricas e econômicas da mundialização, o 
Estado-nação aparece todo o tempo, como agente, realidade, parâmetro ou ilusão." 
68 Assim, institui-se o capitalismo como o sistema econômico de produção preponderante do comércio 
internacional.  Nas palavras de WALLERSTEIN (1987:321): "The French Revolution highlights the political 
arena. (...) the French revolution was the moment when the bourgeoisie ousted the feudal aristocracy from 
state power and thereby transformed the pre-capitalist ancien régime into a capitalist state.  The Industrial 
Revolution highlights the fruits of such a transformation.  Once the capitalists achieve state power (or in 
Smithian terms reduce the interference of state) thein it is possible to expand significantly the triumphal 
possibilities of a capitalist system." 
69 Na concepção de Octavio Ianni, a própria estrutura do sistema capitalista estimula tais processos de 
globalização das relações e de incremento das tentativas de regulação, v. IANNI (2002a:55). 



 

 
 

Nesse sentido, aponta-se a emergência do mercantilismo sob dois pilares: o absolutismo 

estatal e a empresa privada. 

O conceito de comércio internacional nesse período histórico relaciona-se ao 

conceito do capitalismo expansivo dos Estados europeus, que afirma o ideal e o material 

do espírito burguês e capitalista70.  Esse é também um momento histórico marcado pelo 

contínuo processo de racionalização das relações sociais; entretanto, nem todos os modos 

de produção assumem já nesse momento uma perspectiva racionalizada e sistêmica ante à 

lógica do sistema capitalista.  Com exceção dos espaços da produção e do mercado 

(fundados no pilar da empresa privada) e da cidadania (fundado no pilar do Estado), cada 

um dos demais modos de produção encontrava-se nesse período em processo de auto-

identificação, diante do sistema capitalista, sem interações significativas com os demais. 

No âmbito internacional, como regulamentação do comércio, destacavam-se os 

ocasionais acordos de caráter bilateral entre os Estados e as regras estabelecidas pelos 

próprios comerciantes (agregada posteriormente no conceito da lex mercatoria71).  Nas 

relações entre povos, vislumbrava-se o sistema de dominação, institucionalizado com base 

na exploração de um território sobre outro, marcado pela submissão com uso da força e da 

superioridade econômica. 

Apesar de o individualismo e a dominação presente nas relações entre os 

Estados preponderarem, conceitos de outros movimentos também podem ser identificados 

neste momento.  Por exemplo, já neste período consagram-se os representantes (ao menos 

simbólicos) do sistema jurídico internacional da coexistência: os Tratados de Westfália, de 

1648.  São esses os tratados que após trinta anos de guerra na Europa celebram a paz nesse 

continente sob os princípios de soberania e igualdade dos Estados72. 

                                                 
70 Aldo Maffey, em BOBBIO et alli (1995:746), destaca ao citar Aldo de Madalena os princípios do 
mercantilismo: "(...) formação e consolidação do Estado unitário nacional; fim das aspirações a um poder 
supranacional; sobrevivência de ideais e instituições de natureza particularista; quebra do monolitismo 
religioso e eclesiástico; vitória total do capitalismo comercial; descobertas geográficas e aberturas de novos 
mercados de monopólio e absorção; desvio das correntes de tráfico internacional; consolidação de políticas e 
estruturas monolíticas e imperialistas; introdução de grande quantidade de moeda circulante metálica e 
modificação dos sistemas monetários; agressividade dos Estados nacionais; aumento incessante das despesas 
públicas (...)." 
71 V. nota 28 supra sobre os conceitos da lex mercatoria. 
72 Os Tratados de Westfália consolidam as bases do direito internacional clássico que propugnam o modelo 
jurídico-político inaugurado na Europa, sobretudo no contexto da Europa continental.   É um modelo baseado 
exclusivamente nas relações interestatais.  QUOC DINH (1999:59) comenta os aspectos positivistas do 
sistema interestatal: "Désormais le droit international positif pleinement consolidé peut être caracterisé par 
les principes suivants: 1o. Les États sont souverains et égaux entre eux; 2o. La société internationale est une 
société interétatique; au point de vue de sa structure, elle apparaît comme une juxtaposition d'entités 
souveraines et égales entre elles, excluant tout pouvoir politique organisé et superposé à ses composantes; 3o. 
Le droit international est aussi un droit interétatique qui ne s'applique pas aux individus; 4o. En ce qui 



 

 
 

O sentido emergente da coexistência entre Estados, dotados de centralidade no 

planejamento e na organização social, é refletido de forma cada vez mais acentuada nas 

relações internacionais.  Documento exemplar é a Carta da Liga das Nações de 1919 que 

reflete os princípios de coexistência entre os Estados – para além do espaço europeu – e as 

novas configurações de poder daquele momento (não mais restrita à exploração colonial)73.  

Institucionaliza-se, então, um sistema de respeito entre Estados soberanos no nível político 

e presumidamente iguais para competição no nível econômico.  Sistema esse que 

predominou até a década de 30 e culminou nas crises econômica e política74. 

É importante destacar que, apesar de sua breve existência em momentos 

previstos para reforma da Liga das Nações, importantes preceitos emergem para a 

concepção do ambiente internacional, entre os quais podemos distinguir o Relatório 

Stanley-Bruce de 1939, que aporta conceitos de vanguarda (tanto para a época como para 

os tempos atuais)75.  Essas diretivas subsistem de alguma forma nas novas estruturas de 

coordenação que são criadas no pós-Segunda Guerra. 

O momento histórico pós-Segunda Guerra Mundial vem, então, a ser o 

momento de marcante reestruturação.  Quanto aos modos de produção, esse novo 

movimento comporta a tentativa de centralização e submissão de todos os modos de 

produção àqueles comandados pela figura do Estado: os espaços da cidadania e o 

interestatal.  Permite-se, assim, a consolidação do dualismo nacional-internacional.  Tal 

                                                                                                                                                    
concerne ses sources, le droit international est un droit issu de la volonté et du consentement des États 
souverains; les traités proviennent d'un consentement exprès et les coutumes d'un consentement tacite; 5o. 
Les États souverains apprécient seuls ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire dans les rélations internationales; 
6o. Dans les rapports des États souverains, la guerre est permise. Le principe de base est celui de la 
souveraineté de l'État, tous les autres n'en sont que les conséquences.  Leur ensemble forme ainsi un système 
cohérent.  C'est le système interétatique et volontaire." (grifos nossos). 
73 O conteúdo da Carta da Liga das Nações em seu texto original de 1919 aponta mecanismos para a 
coordenação entre os Estados no nível internacional, sobretudo com vistas a resguardar a paz e a segurança 
internacional.  Os traços atribuídos ao movimento de coexistência podem ser encontrados em seu Preâmbulo 
que define como sujeitos The High Contracting Parties e ao longo do texto atribui exclusivamente ao Estado 
a responsabilidade de resguardar alguns padrões no nível nacional e mantê-los no nível internacional.  Em 
1938, apresenta-se a proposta de alteração na redação do Preâmbulo, retirando a referência explícita aos 
Estados como sujeitos e deixando-o mais abrangente, para: "In order to promote international co-operation 
and to achieve international peace and security...".  A nova redação, no entanto, não chegou a entrar em 
vigor. 
74 HOBSBAWN (1994:103-4) destaca as conseqüências desses elementos para a economia global: "And by 
the end of the 1930's the liberal orthodoxies of free-market competition were so far away that the world 
economy could be seen as a triple system composed of a market sector, an inter-governmental sector (within 
which planned or controlled economies such as Japan, Turkey, Germany and the Soviet Union conducted 
their transactions with each other) and a sector of international public or quasi-public authorities which 
regulated certain parts of the economy (e.g. by international commodity agreements)." 
75 O relatório foi publicado em Liga das Nações (1939).  V., também, para análise mais específica sobre as 
contribuições desse relatório, GHÉBALI (1970). 



 

 
 

dualismo permitiu não apenas a redução dos conceitos dos modos de produção, mas 

também a facilidade de controle sobre uma e outra esfera76. 

No cenário internacional, com a emergência dos Estados Unidos da América e 

da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como as grandes potências mundiais, a 

coexistência é revista: mantém-se ainda o sentido de dominação, mas há criação de 

organismos internacionais como fóruns de coordenação internacional. 

Como representantes do movimento de coordenação, temos a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 194577 e, ainda, como respostas aos 

movimentos de crise do capitalismo, as Instituições de Bretton Woods.  Entre essas 

últimas, constava o projeto para a criação de uma Organização Internacional do Comércio, 

para compor ao lado do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional o tripé do 

sistema econômico internacional.  Tais organizações abrem precedentes para a conotação 

de um multilateralismo, fundado na interdependência, que veio a reforçar o conceito de 

cooperação no nível internacional. 

Mas, em sentido adverso, o não avanço na institucionalização da Organização 

Internacional do Comércio reflete a perspectiva ainda predominante, no recém pós-

Segunda Guerra: a impossibilidade de criação de uma organização de cooperação, que 

impusesse limites aos Estados no âmbito de expansão comercial.  Nesse sentido, o 

                                                 
76 Como exemplo desse dualismo é interessante averiguar a configuração dos elementos do comércio sob o 
controle do Estado, explícito na Carta da Liga das Nações, arts. 16.1 e 23 (e).  No artigo 16.1 o comércio 
apresenta-se como possível instrumento de represália internacional regulado pelo Estado: "Should any 
Member of the League resort to war in disregard of its covenants (...), it shall ipso facto be deemed to have 
committed an act of war against all other Member of the League, which hereby undertake immediately to 
subject it to the severance of all trade or financial relations, the prohibition of all intercourse between their 
nationals and the nationals of the covenant-breaking State, and the prevention of all financial, commercial or 
personal intercourse between their nationals of the covenant-breaking State and the nationals of any other 
State, whether a Member of the League or not." (grifos nossos) 
77 Alguns dos importantes pontos de colaboração internacional da Carta da ONU são também apresentados 
por GUÉBALI (1970:75 e segs.) como consagração do Relatório Stanley Bruce.  QUOC DINH (1999:71) 
define a criação a ONU como o reconhecimento pelos Estados da interdependência de seus problemas 
econômicos, técnicos e de manutenção da paz, adquirindo assim uma dimensão política única no sistema 
internacional, com poderes de decisão e de ação das entidades criadas.  Os novos princípios já são 
apresentados no Preâmbulo da Carta da ONU: We the peoples of the United Nations.  HELD (1995b:78-86, 
1993:27-37) aponta a contraposição paradigmática permitida entre os modelos de Westfália e aquele 
admitido pela Carta das Nações Unidas: (i) exclusividade dos Estados como sujeitos de Direito Internacional 
no modelo de Westfália versus alargamento da personalidade jurídica internacional ativa às organizações 
internacionais, de forma mais restrita, aos povos e mesmo aos indivíduos no modelo das Nações Unidas; (ii) 
inexistência de legislação internacional vinculante no modelo de Westfália versus reconhecimento de normas 
imperativas (princípios gerais e jus cogens) no modelo das Nações Unidas; (iii) soberania formal na ordem de 
Westfália versus reconhecimento da soberania relativa, conforme capacidade de atuar e influir no sistema; 
(iv) liberdade discricionária de recurso à força e à guerra no modelo de Westfália versus centralização dos 
poderes punitivos na ONU no modelo das Nações Unidas.  Trata-se, pois, de uma construção que enfatiza a 
institucionalização e uma determinada sistematização como desejáveis e necessários acompanhamentos 
formais do processo globalização.  A respeito v. também ZOLO (1997:94-6) e PUREZA (2002:243). 



 

 
 

movimento ainda preponderante nos anos 1940-1950 permitiu apenas a regulação do 

sistema pelo mero "contrato" do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (sob a sigla em 

inglês GATT), em 194778. 

Ainda, sob os lapsos de outros movimentos no mesmo período histórico, 

permanecia a perspectiva do movimento de dominação anterior, identificado com o forte 

colonialismo ainda presente em regiões da África e da Ásia e também, em uma outra 

dimensão de dominação, a bipolaridade exercida pelas grandes potências sobre territórios 

definidos do hemisfério. 

Apesar da não institucionalização de formas sistêmicas de regulamentação do 

comércio no nível internacional por uma organização internacional, logo no pós-Segunda 

Guerra, o avanço crescente do capitalismo ao longo do século XX preconiza o comércio 

como um importante mecanismo das relações internacionais.  A inter-relação de mercados 

produtores e consumidores fortalece a perspectiva de interdependência entre os Estados, 

com o favorecimento do conceito de cooperação, abrindo espaços para relações além 

daquelas de coexistência no âmbito internacional79. 

O segundo momento histórico, portanto, fornece as bases para a configuração 

do terceiro momento.  E, assim, em um processo de globalização incessante, figuram-se as 

tendências de fragmentação e concentração80. 

Nas teorias das relações internacionais, o terceiro momento histórico aporta o 

pluralismo como visão de mundo, ou seja, diferentes concepções de poder e instituições 

manifestam suas capacidades de regulação e controle e, em contraposição ao momento 

anterior, delineiam sistemas de relações marcados pela heterogeneidade e pela porosidade 

de seus contornos.  O conceito de fragmentação pode ser detectado tanto quanto ao 

reconhecimento da heterogeneidade entre os próprios Estados, pelas suas diferentes 

capacidades e formas de participação no sistema internacional, como quanto à autonomia 

de novas instituições, que não o Estado. 

                                                 
78 Nesse sentido, v. ABBOTT, SNIDAL (2000:436). 
79 Nesse sentido as teorias sobre o sistema mundial em WALLERSTEIN (1979) são esclarecedoras de como 
a relação entre Estados pode vir a compor um sistema internacional, de dependências e interdependências.  
Essas perspectivas favoreceram inclusive o desenvolvimento das teorias para uma internacionalização do 
Estado, no sentido deste apropriar-se do conceito econômico emergente e incluí-lo nas suas estratégias 
internacionais, v. COX (1981) e COX, SINCLAIR (1992).  As análises sobre as relações de dependência, 
reconhecidas em uma divisão internacional do trabalho, como produto do sistema de dominação, são 
apresentadas pelos teóricos latino-americanos nas décadas de 1960-1970, no âmbito da CEPAL; v. o texto-
referência de CARDOSO, FALETTO (1969). 
80 A respeito da relação entre os momentos de coexistência e colaboração, há o clássico trabalho sobre o tema 
em FRIEDMAN (1964) (que os denomina de momentos de colaboração e de cooperação) e comentários em 
LAFER (1998) e TIETJE (2002). 



 

 
 

A fragmentação dos Estados na área do comércio internacional resulta do 

reconhecimento da não-homogeneidade entre todos os Estados que, por um lado, favorece 

movimentos do então denominado "Terceiro Mundo" nos anos 1960-197081 e, por outro, 

promove a formação de acordos de cooperação em blocos econômicos.  Os grupos de 

diferentes Estados a se organizarem na órbita internacional, a fim de facilitar suas formas 

de coordenação e cooperação, pluralizam-se constante e acentuadamente na segunda 

metade do século XX. 

Associados à perspectiva da pluralidade, no nível internacional, outros modos 

de produção trazem a possibilidade de novas estruturas e constelações interagirem no 

espaço, além do nacional e do internacional, sem a intermediação necessária do Estado82.  

Daí o recurso hoje, para além do nacional e do internacional, aos conceitos do local, do 

transnacional e do global83.  Quebra-se, assim, o dualismo nacional-internacional, fundado 

na idéia de fronteira, como apontado no item 2.2. 

Assim, os efeitos da fragmentação trazem à tona o problema da regulação pelo 

Estado e das estruturas anteriores de controle social84.  A retração dos modos de produção 

                                                 
81 São os movimento dos não-alinhados que favoreceram a implementação de resoluções que demandavam a 
criação de uma concepção de responsabilidades no sistema internacional e de compromisso das próprias 
organizações internacionais e mesmo a criação de novos organismos internacionais, tais como a Conferência 
das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (conhecida pela sigla em inglês UNCTAD) e o G-
77.  Documentos importantes para verificar essas demandas são: (i) as estratégias decenais para o 
desenvolvimento na ONU, Resoluções da Assembléia Geral da ONU n. 1710 (XVI), de 19/12/1961; n. 1715 
(XVI), de 19/12/1961; n. 2626 (XXV), de 24/10/1970; n. 35/56, de 5/12/1980; n. 45/199, de 21/12/1990.; (ii) 
as resoluções para o estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica Internacional, Resoluções da 
Assembléia Geral da ONU n. 3201 (S-VI) e n. 3202 (S-VI), ambas de 1/5/1974; e (iii) a resolução para a 
criação da UNCTAD, Resolução da Assembléia Geral da ONU n. 1995 (XIX), de 30/12/1964.  KRASNER 
(1981) demonstra que os movimentos promovidos pelo Terceiro Mundo foram movimentos que provocaram 
inclusive mudanças no regime internacional e, ainda, pretendiam introduzir mudanças desse mesmo regime 
(sob o exemplo das tentativas de implementação da Nova Ordem Econômica Internacional).  De acordo com 
KRASNER (1983b:2) o conceito de regime envolve: "(…) implicit or explicit principles, norms, rules, and 
decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue area of international 
relations." 
82 ROSENAU (1997:39) utiliza o conceito de fragmentação para as novas unidades e afirma: "(...) the world 
is not so much a system dominated by states and national governments as a congeries of spheres of authority 
(SOAs) that are subject to considerable flux and not necessarily coterminous with the division of territorial 
space.  SOAs are, in effect, the analytic units of the new ontology.  They are distinguished by the presence of 
actors who can evoke compliance when exercising authority as they engage in the activities that delineate the 
sphere."  No mesmo sentido v. também COX (1992b:183). 
83 COX (1992a:515) indica tais efeitos quanto ao comércio internacional: "The global economy has become 
something distinct from international economic relations, i.e., from trasnsborder economic flows assumed to 
be subject to state control and regulation.(…) a new structure of production relations superseding the nation-
centered labor-capital relations of the past." 
84 ROSENAU (1997:174) adverte que na medida em que as fronteiras se tornam porosas, as normas 
tradicionais tornam-se menos aplicáveis às novas situações fragmentadas: "As the Frontier widens, so do 
traditional norms become less applicable to the new fragmentative situations.  Confronted with unfamiliar 
issues, new claims to loyalty, and a multiplicity of messages received from ever greater numbers of disparate 
sources, both citizens and officials are likely to feel deprived of the normative anchors to which the have long 
been accustomed."  HOBSBAWN (1994:141) descreve o desânimo que a ordem, ainda que ilusória, do pós-



 

 
 

permitiu que os temas antes restritos a cada um dos espaços ou a outros submetidos 

possam hoje promover a sua interação com todos os outros modos de produção.  O 

(re)fortalecimento do pluralismo dos modos de produção faz com que hoje estejam 

relacionados ao comércio internacional temas antes muito distantes daquele.  Permite-se, 

assim podemos dizer, uma "re-politização" no nível internacional de certos temas 

relacionados ao comércio internacional, diferente da ordem anterior de caráter 

exclusivamente interestatal. 

Instauram-se os movimentos dispersos que fragmentam as formas de 

regulamentação e que alteram o sistema político-jurídico anterior (seja no nível nacional, 

seja no nível internacional) e que permitem assim a reprodução, nas palavras de 

Boaventura Santos, de "esferas públicas diaspóricas"85.  Movimentos que, em um primeiro 

momento, favorecem a autonomia dos modos de produção, fortalecendo outras formas de 

identidade política que questionam as estruturas do monopólio do Estado sobre a 

negociação e a regulamentação no nível internacional para, em um segundo momento, 

abrirem a possibilidade de outras formas de interação entre os modos de produção que 

venham a compor novas relações de dependência e interdependência86. 

Os movimentos de fragmentação das instituições e das formas de organização 

favorecem - e forçam em certa medida - a decisão de cooperação pelos Estados como 

solução a insuficiente responsividade dos sistemas nacional e internacional clássico87.  

                                                                                                                                                    
Segunda Guerra teria provocado: "The world may be unhappily re-entering a period when its advantages no 
longer seem as obvious as they did between 1950 and 1990." Complementa o mesmo autor que a desordem 
não era apenas política, mas também econômica e, diante de tais constatações, conclui HOBSBAWN 
(1994:424): "As the transnational economy established its grip over the world, it undermined a major, since 
1945, virtually universal, institution: the territorial nation-state, since such a state could no longer control 
more than a diminishing part of its affairs.  Organizations whose field of action was effectively bounded by 
the frontiers of their territory, like trade unions, parliaments and national public broadcasting systems, 
therefore lost, as organizations not so bounded, like transnational firms, the international currency market and 
the globalized media and communications of the satellite era, gained."  Ainda, a esse respeito, KOBRIN 
(1997) trabalha as mudanças sobre os conceitos de "soberania interna" e "soberania externa". 
85 Cf. SANTOS (2002b:45), com referências ao trabalho de Arjurn Appadurai. 
86 HOBSBAWN (1994:417) apresenta a sua abordagem sobre diferentes formas de identidade e 
representação: "(...) since 1970s a number of (mainly young and/or middle-class) supporters abandoned the 
main parties of the Left for more specialized campaigning movements – notably 'the environment', the 
women's movements and other so-called 'new social movements' – thus weakening them." 
87 Nesse sentido QUOC DINH (1999:65) define a nova concepção internacional: "Les États ont cherhé à 
remédier à la carence institutionnelle de la société internationale, sans toutefois renocer au système 
interétatique classique dans lequel ils voient le meilleur garant de leur souveraineté."  O dilema dos Estados 
em manter sua estrutra e ainda permitir novas formas de organização no cenário mundial é evidente nas 
últimas décadas de crises cíclicas.  HOBSBAWN (1994:430-1), então, aponta a insuficiente responsividade 
de algumas instituições internacionais e destaca que, a fim de assegurar a responsividade internacional, 
estavam disponíveis e foram (e são) utilizados nas Décadas de Crise mecanismos como: (i) a abdicação 
voluntária do poder nacional para autoridades supranacionais e (ii) a utilização das instituições financeiras 
internacionais (como o FMI e o Banco Mundial).  Importante tentativa, nas linhas de Hobsbawn, foi a 



 

 
 

Quanto à fragmentação dos Estados sua incorporação foi mais fácil – ainda que não 

simples e perfeita, até o momento – por modos de regulamentação ainda fixados aos 

referenciais dos sistemas nacional e internacional.  Uma importante questão que surge para 

este trabalho é a relação que se tende a estabelecer com os demais movimentos.  

Apresentaremos abaixo essa possível relação em três momentos: (i) ao identificar o quanto 

o movimento de cooperação entre os Estados no comércio internacional aguçou a demanda 

de participação dos demais movimentos; (ii) ao identificar as principais áreas em que pode 

haver a interação ou o estabelecimento de demandas dos modos de produção para a 

regulamentação do comércio internacional; e (iii) ao vislumbrar quais as possíveis formas 

de contribuição dos movimentos à regulamentação do comércio internacional. 

Como apresentado acima, o processo de globalização demandou o 

estabelecimento de novas formas de organização dos Estados e uma das respostas consistiu 

na progressiva "jurisdização" de diferentes tópicos no nível internacional88.  Sob o conceito 

de "jurisdização", abrigaremos um conjunto particular de características das instituições 

que podem ser avaliadas conforme estejam presentes nos acordos internacionais um alto 

grau: (i) na definição de obrigações, (ii) na precisão dos termos e (iii) na delegação de 

poderes89. 

Na admissão de acordos entre os Estados que os atenha a mais ou menos 

limites nas suas competências exclusivas de regulação, há sempre a ponderação, por 

aqueles envolvidos, da real necessidade e a funcionalidade dos acordos (posto que abdicam 

de parcelas de sua autonomia quanto maior a "jurisdização").  Quanto mais rígido o 

acordo, mais segurança aos compromissos é atribuída e, assim, maior credibilidade ao 

sistema é garantida.  Portanto, há áreas em que os Estados celebram acordos mais 

                                                                                                                                                    
definição da Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, de 1974 (Resolução n. 3281 (XXIX) da 
Assembléia Geral da ONU), que preconizava a concepção de um novo sistema internacional nas relações 
econômicas com base na eqüidade, na igualdade e na interdependência dos interesses entre os Estados 
desenvolvidos e em desenvolvimento.  Movimentos que abriram o campo para a proposta de uma Nova 
Ordem Econômica Internacional (Resoluções da Assembléia Geral da ONU n. 3201 (S-VI) e n. 3202 (S-VI), 
ambas de 1 de maio de 1974.) que propugnava novos princípios para a organização econômica internacional, 
destacando a necessidade de um sistema de cooperação e coordenação econômica internacional.  V., nesse 
sentido, COX (1979:376 e segs.), KRASNER (1981).  O insucesso desse movimento e da forma de 
cooperação reflete a fragilidade do ambiente para estruturas de cooperação, como veremos ao longo do 
trabalho. 
88 ABBOTT, SNIDAL (2000:456) apontam nesse sentido a justificação para a crescente "jurisdização" nesse 
período: "(…) the twentieth century and especially the period following World War II witnessed a 
remarkable expansion in international legalization.  But in large part that growth merely allowed international 
institutions to catch up with the dramatic changes in globalization (née interdependence) that had overtaken 
the inherited framework." 



 

 
 

restritivos do que em outras.  O sistema do comércio internacional, nesse sentido, é 

reconhecido como um dos mais "jurisdizados" do sistema econômico global90. 

A segurança e a credibilidade resultantes de um sistema que gere um grande 

número de obrigações, de forma altamente precisa e estabeleça a delegação de poderes 

para sua aplicação e interpretação promovem três importantes conseqüências para a análise 

deste trabalho.  São elas: (i) a fixação de técnicas de negociação e formas de resolução de 

conflitos, garantindo maior transparência entre os participantes e, também, maior 

informação aos interessados (sejam Estados não-membros, sejam instituições não-estatais); 

(ii) a mobilização de interesses de determinados grupos no processo de decisão interno (já 

que os compromissos passam a fazer parte da legislação interna); e (iii) a legitimação de 

interesses de determinados grupos ao requererem o cumprimento pelos próprios Estados 

por meio de mecanismos externos (seja por pressão, seja por acesso direto ao sistema de 

solução de conflitos)91. 

As conseqüências da "jurisdização" no plano interestatal fornecem importantes 

elementos que estimulam intensamente a autonomia dos demais modos de produção e suas 

demandas por novas formas de interação.  A seguir, serão apresentados os conceitos que 

cada um dos modos de produção aporta na discussão do comércio internacional, com 

destaque para os elementos que definem a sua autonomia, para então apresentar o conceito 

de interação com ênfase para as particulares formas de regulamentação do comércio 

internacional. 

A fim de identificar desde já os pontos acentuados na autonomia dos modos de 

produção e suas possíveis formas de interação, distinguimos três dimensões básicas nas 

relações sociais globalizadas: uma que envolve as estruturas da economia mundial 

globalizada, outra dependente das estruturas que sustentam as políticas de fronteiras 

territoriais e uma terceira que inclui as novas tendências, inclusive aquelas relativas ao 

                                                                                                                                                    
89 Elementos esses abstraídos da produção coletiva de Judith Goldstein et alli, em vários artigos publicados 
no periódico International Organization, v. 54, n. 3.  Os artigos mais importantes para este trabalho estão 
indicados na bibliografia. 
90 Cf. GOLDSTEIN et alli (2000:395).  Para uma análise detalhada e crítica sobre a "jurisdização" no sistema 
de comércio internacional, v. GOLDSTEIN, MARTIN (2000). 
91 GOLDSTEIN et alli (2000:399) sintetiza: "(...) legalization may permanently change the nature of 
domestic and transnational politics in participating countries.  International law can become internalized.  
Differential access by groups, the expansion of the role of the courts, and the delegation of authority to third 
parties could lead domestic actors to change their expectations and behavior and promote an expansion of 
legalization.  Legalization could also create transnational communities of support for legalized agreements in 
specific issue-area." V. também, para outras análises sobre tais conseqüências, ABBOTT, SNIDAL 
(2000:429 e segs.). 



 

 
 

cosmopolitismo92.  Podemos relacionar às dimensões apresentadas, em relação mais direta: 

(i) à lógica da economia mundial, os modos de produção dos espaços do mercado e da 

produção, (ii) à lógica de fronteiras, os modos de produção dos espaços da cidadania e o 

internacional, e (iii) às novas tendências, os modos de produção dos espaços doméstico, 

comunitário e cosmopolita. 

Os modos de produção que apresentam as novas tendências são aqueles que 

trazem uma abordagem no nível mundial com enfoque social e cultural.  São consideradas 

novas tendências porque normalmente tais enfoques eram definidos exclusivamente no 

nível intraestatal ou nacional.  Entre os espaços mais diretamente relacionados a esse 

conceito estão o doméstico, o comunitário e o cosmopolita.  As tendências aportadas por 

esses espaços figuram hoje no nível mundial, e sobretudo pelos movimentos da revolução 

cultural iniciada no último século93. 

Assim, em relação ao modo de produção do espaço doméstico, os conceitos de 

gênero e geração passaram a relacionar-se diretamente com a regulamentação além do 

espaço nacional.  Os movimentos feministas, sob os princípios da igualdade entre os 

gêneros e dos direitos humanos, tornaram o acesso da mulher ao mercado de trabalho um 

dos pontos centrais de suas pautas, relacionando assim o tema do gênero ao tema do 

comércio94.  No mesmo sentido, abordamos o conceito de geração ao apontar a questão da 

proteção da mão-de-obra infantil, quando se visa a discriminar produtos e serviços que 

contam com a participação de menores.  A análise do tema da cláusula social, ou seja, das 

condições trabalhistas adotadas por movimentos setoriais de gênero e geração está, 

portanto, vinculada às relações de comércio internacional95. 

Outra influência do modo de produção doméstico no comércio internacional é 

a importante contribuição desse espaço para o conceito de proteção de gerações futuras.  

As formas de proteção a gerações futuras inserem-se nas temáticas relativas ao 

desenvolvimento sustentável, conceito também relacionado hoje ao comércio 

internacional. 

                                                 
92 V., para abordagens de diferentes dimensões no sistema mundial, cada qual com uma ou outra 
particularidade, ROSENAU (1997), O Estado de São Paulo- NYE (2002) e COX (1992a:494 e segs.). 
93 HOBSBAWN (1994:334) define a revolução cultural do século XX: "The cultural revolution of the later 
twentieth century can thus best be understood as the triumph of the individual over society, or rather, the 
breaking of the threads which in the past had woven human beings into social textures." 
94 Nesse sentido, HOBSBAWN (2000:146) aponta no processo de libertação das mulheres duas etapas: uma 
relativa à obtenção dos mesmos direitos políticos dos homens e outra na luta pela igualdade de acesso ao 
exercício profissional. 



 

 
 

O modo de produção do espaço comunitário traz para o comércio internacional 

a percepção de movimentos relacionados à identidade de culturas e sua preservação no 

cenário internacional.  Assim, questionam-se as formas de produção específicas de dadas 

comunidades que não se inserem no sistema de produção com bases na divisão 

internacional do trabalho.  Nesse sentido, são exemplares as discussões sobre a preservação 

de formas de produção de aborígines e indígenas, bem como a transição de formas de 

produção locais para a inserção no mercado globalizado. 

Em relação ao incipiente modo de produção do espaço cosmopolita 

identificamos hoje tendências por um lado, no sentido de preservação do meio ambiente, 

direitos humanos e outros elementos considerados como patrimônio comum da 

humanidade, e por outro, também se insere nesse contexto a garantia de exploração desses 

bens necessários.  Ambas as linhas relacionam-se com movimentos de caráter difuso, os 

quais buscam impor limites aos avanços de qualquer outra ação que influa negativamente 

para a sua afirmação ou desenvolvimento.  

Quanto aos modos de produção relacionados à dimensão da globalização 

econômica, ou seja, o do mercado e o da produção, seu momento de retração impõe limites 

ao alcance das instituições reguladoras de áreas relativas a sua expansão no sistema 

mundial, entre elas o comércio internacional.  Tendo em conta o seu poderio econômico, as 

instituições do mercado (relacionadas também à produção) crescentemente requerem poder 

de influência nas decisões adotadas no nível internacional, por meio de uma participação 

direta ou indireta nas instituições reguladoras96. 

Como apontado no item 2.2, a força motriz dos espaços do mercado e da 

produção, fundada na globalização-transfronteiras, favorece que as instituições desses 

espaços estejam hoje mais capacitadas para a defesa de seus interesses além das fronteiras 

dos Estados do que eles próprios97.  A força do mercado, como promotora das trocas e da 

maximização do consumo, é defendida sobretudo pelas grandes corporações transnacionais 

                                                                                                                                                    
95 Entre algumas discussões a respeito, v. AMARAL JÚNIOR (2002c:317-8).  O autor identifica, dentre 
quatro dimensões importantes da relação entre direitos trabalhistas e comércio, a expansão do desconforto 
ético e moral com a violação dos direitos humanos.  Do mesmo autor, v. AMARAL JÚNIOR (1999). 
96 Essa perspectiva ainda é favorecida pelo apoio dos Estados (instituições privilegiadas) ao desenvolvimento 
do mercado, nesse sentido v. RUGGIE (1983). 
97 Nesse sentido, HOBSBAWN (1994:424) aborda o privilégio dos atores que não detêm vínculos territoriais: 
"As the transnational economy established its grips over the world, it undermined a major, and since 1945, 
virtually universal, institution: the territorial nation-state, since such state could no longer control more than a 
diminishing part of its affairs.  Organizations whose field of action was effectively bounded by the frontiers 
of their territory, like trade unions, parliaments and national public broadcasting systems, therefore lost, as 
organizations not so bounded, like transnational firms, the international currency market and the globalized 
media and communications of the satellite era, gained." 



 

 
 

dotadas de mobilidade e habilidade de controlar os recursos valorizados no sistema 

capitalista globalizado.  O grande desafio na retração dos espaços do mercado e da 

produção para o comércio internacional é o dilema que se apresenta entre os interesses de 

avanço exclusivamente econômicos de suas instituições, diante dos interesses compostos 

dos Estados e de outras instituições com perspectivas conflitantes. 

Ainda no contexto da retração do espaço da produção, é importante destacar a 

anomalia da globalização de sua instituição, mas não de suas unidades de prática.  Essa 

anomalia hoje se relaciona com o comércio internacional ao introduzir na pauta a questão 

da internacionalização dos serviços e da regulamentação da migração dos seus prestadores. 

Por fim, ocorre a retração dos modos de produção relacionados às fronteiras 

territoriais, ou seja, os espaços da cidadania e internacional.  Para esses dois modos de 

produção, na sua relação com o comércio internacional, a única medida a ser retomada 

decorre da própria redefinição do papel do Estado.  No espaço da cidadania, as demandas 

pela prestação de contas pelo Estado de suas decisões são maiores e, além disso, o 

envolvimento de seus órgãos quanto a medidas relacionadas ao comércio internacional é 

crescente e desejável.  Essas mudanças permitem inclusive uma relativa aproximação do 

debate acerca do comércio internacional e do comércio exterior98. 

Sob a perspectiva do modo de produção do espaço internacional, na sua 

retração, a reformulação do papel do Estado é presente no possível questionamento de seu 

"interesse nacional", na formação de grupos de interesses de Estados e, também, na 

abrangência dos temas negociados no nível internacional.  Quanto a esse último ponto, é 

importante destacar a coordenação do comércio internacional hoje não apenas por 

procedimentos de barreiras alfandegárias, mas também de outras formas de barreiras e a 

padronização de mecanismos e formas de implementação de políticas públicas no nível 

internacional. 

Quanto aos espaços da cidadania e interestatal, é conveniente mencionar que, 

sob a perspectiva dos três movimentos apontados anteriormente (de individualismo ou 

dominação, de reestruturação ou coexistência, e de fragmentação ou cooperação), opera-se 

hoje no ambiente mundial a confluência dos três movimentos.  Isso acarreta a instabilidade 

na relação entre os diferentes modos de produção.  De acordo com o poder das instituições 

                                                 
98 Nesse sentido v., por exemplo, COX (1981:127): "Traditional international relations theory maintains the 
distinctness of the two spheres, with foreign policy appearing as the pure expression of state interests.  
Today, however state and civil society are so interpenetrated that the concepts have become almost purely 
analytical (referring to difficult-to-define aspects of a complex reality) and are only vaguely and imprecisely 
indicative of distinct spheres of activity." 



 

 
 

presentes em cada sociedade ou grupo, poderemos atribuir o reforço de sua autonomia e de 

sua interação, uma leitura de interdependência, ou a sua submissão ou mesmo pré-

racionalização perante modos de produção dominantes, uma leitura de dependência. 

A abordagem dos movimentos de caráter local, nacional, transnacional, 

internacional e global é sintetizada em quadro abaixo, em uma leitura dos modos de 

produção por meio da globalização no comércio internacional.  Cada um dos modos de 

produção está apresentado de forma a vincular-se às dimensões globalizadas apresentadas 

acima, a fim de deixar explícitas as possibilidades de autonomia e interação com o 

comércio internacional.  Destacam-se como particularidades do quadro o modo de 

produção cosmopolita, ainda em seu caráter incipiente e difuso, e a presença do Estado 

como instituição privilegiada em todas as dimensões, que permitem leituras tanto de 

independência como de dependência em relação a essa instituição: 

 

Quadro D99 

Os modos de produção nos contextos da globalização e o comércio internacional 

 

Contexto da 
globalização/ 

Modo de 
produção 

Instituições 
privilegiadas 

Relações de 
poder 

privilegiadas 

Temas de 
regulamentação 
relacionados ao 
direito com. intl 

Conflito estrutural 
que aportam para o 

com. intl. 

NOVAS 
TENDÊNCIAS 
Doméstico 
Comunitário 

- Estados/ blocos 
regionais 
- Organizações não-
governamentais 
- Organizações 
internacionais 
- Movimentos 
sociais 
- Associações/ Igreja 
- Redes/ Fluxos 

Trocas desiguais 
de identidades e 
culturas 

- Direitos humanos 
- Direitos dos 
povos 

Lutas de grupos 
sociais pelo 
reconhecimento da 
diferença (inclusão/ 
exclusão; inclusão 
autônoma/ inclusão 
subalterna) 

Cosmopolita - Estados/ blocos 
regionais 
- Organizações 
Internacionais 
- Associações e 
organizações 
(incluindo empresas 
e igrejas) 
- Indivíduos 
(acadêmicos, 
experts, consultores) 

Trocas desiguais 
de informações e 
de meios de 
participação 

- Direitos humanos 
- Direito do meio 
ambiente 
- Patrimônio 
comum da 
humanidade 

Lutas transnacionais 
pela proteção ao 
domínio de bens 
considerados 
essenciais para a 
sobrevivência de 
todos. Participação 

ECONOMIA 
MUNDIA l 

- Estados/ blocos 
regionais 

Trocas desiguais 
de recursos ou 

- Direito do 
trabalho 

Luta de classes pela 
apropriação ou 

                                                 
99 Quadro baseado na síntese de Boaventura Santos, em SANTOS (2002b:58), com alterações, adições e 
omissões.  Para análise próxima à realizada nesse quadro e com algumas outras notas, v. também SANTOS 
(1995:275).   



 

 
 

Mercado 
Produção 

- Empresas 
multinacionais 
- Organizações 
internacionais 
- Blocos setoriais de 
Estados 
- Associações 
internacionais  
- Sindicatos 

valores 
mercantis 

- Direito 
econômico 
internacional 
- Direito de 
propriedade 
(inclusive 
intelectual) 
- Direito de 
migração 

valorização de 
recursos mercantis 
(integração/ 
desintegração/ 
inclusão/ exclusão) 



 

 
 

 
Contexto da 
globalização/ 

Modo de 
produção 

Instituições 
privilegiadas 

Relações de 
poder 

privilegiadas 

Temas de 
regulamentação 
relacionados ao 
direito com. intl 

Conflito estrutural 
que aportam para o 

com. intl. 

RELAÇÃO 
ENTRE 
FRONTEIRAS 
Cidadania 
Internacional 

- Estados/ 
Parlamentos 
- Organizações 
internacionais 
- Instituições 
financeiras 
- Blocos regionais 

Trocas desiguais 
de prerrogativas 
de soberania 

- Direito  
internacional 
- Tratados 
internacionais 
- Direito de 
integração regional 

Lutas interestatais 
pela posição relativa 
no sistema mundial 
(promoção/ 
despromoção/ 
autonomia/ 
dependência) 

 

A influência crescente dos movimentos de retração e de interação de todos os 

espaços, de forma direta e/ou indireta no comércio internacional, permite questionar a 

estrutura de um sistema que está baseado na concepção de um direito internacional 

tradicional, mas que está em um ambiente que vai além disso, ou seja, além das relações 

interestatais.  Essa leitura deve ser aliada à da reestruturação do próprio Estado como 

instituição reguladora no âmbito nacional e também à forte "jurisdização" do comércio 

internacional.  Corre-se hoje o risco de se estabelecer um extenso vão entre esferas 

tradicionais, no momento em que se force uma leitura dual do nacional ou internacional, 

caso não se promova formas de interação adequadas. 

A interação dos diferentes modos de produção permite que seus elementos 

constitutivos e as tendências de cada um possam relacionar-se uns com os outros, seja a 

ponto de se comunicarem apenas, seja de produzirem efeitos transformadores – ou mesmo 

dominadores – um no outro.  A retração e a interação dos modos de produção reforçam os 

conceitos de dependência e de interdependência dessa pluralidade de modos de produção. 

A habilidade de um modo de produção influenciar o outro está relacionada à 

estrutura do sistema de poder, ou seja, a sua habilidade de formar estruturas de interação.  

Tal habilidade dos modos de produção deve ter por fim o desenvolvimento de sua 

sensibilidade e a volatilização de seus elementos, conforme a estrutura valorizada pelo 

ambiente. 

O processo de globalização atual, como apontado por Gǿran Therborn, tende a 

beneficiar: (i) os indivíduos, as classes ou os setores mais produtivos, (ii) aqueles capazes 

de aumentar as oportunidades, especificamente através da extensão dos mercados; (iii) os 

capazes de utilizar as instituições e as medidas de política; e (iv) aqueles que disponham de 

mais amplas competências no domínio do conhecimento e da comunicação100.  Podemos 

                                                 
100 Cf. THERBORN (2002:74). 



 

 
 

associar os movimentos de dependência e interdependência a esses novos elementos 

segregacionistas.  Os conflitos que os modos de produção aportam para o comércio 

internacional, como veremos, acabam por se relacionar a tais formas de acesso e utilização 

desigual dos recursos privilegiados101. 

Ao relacionar os elementos promotores de relações discriminatórias com as 

formas de participação promovidas pela "jurisdização", detectamos que, sob os quatro 

elementos favorecidos, terão a possibilidade de participar mais desse processo aqueles 

indivíduos, classes, setores e instituições que tenham a possibilidade de desenvolver o 

perfil valorizado. 

Dessa forma, a diversidade de relações entre os modos de produção que se 

estabelece pelos movimentos do processo de globalização e pelas possibilidades de 

participação (pela dependência ou interdependência) abre a possibilidade de variadas 

leituras sobre as formas de organização no âmbito mundial.  Essas formas de organização 

passam a admitir diferentes estruturas de relações compartilhadas sob os princípios de 

anarquia, de hierarquia e/ou de heterarquia – ou melhor, formam um contexto de 

poliarquia. 

Admitindo, assim, que a divisão em nacional e internacional é insatisfatória102, 

as relações lineares tendem a ser prejudicadas diante da circularidade e volatilidade 

admitidas no sistema de relações: o que parece estar em um ambiente pode, na verdade, 

provir de outro; o que deveria assumir uma determinada estrutura, na verdade assume 

outra, e assim a complexidade das relações aumenta.  Esse diagnóstico obriga-nos a rever 

as formas de interação e coordenação presentes, de maneira a atender às composições 

variáveis de anarquia, hierarquia e heterarquia no comércio internacional. 

Passaremos, então, a partir do item 3, a analisar a estrutura do atual sistema 

multilateral de regulamentação do comércio internacional sob a coordenação da 

Organização Mundial do Comércio (OMC).  Mas, para tanto, faz-se necessário destacar 

previamente a importância de uma organização no sistema de comércio internacional. 

No sistema internacional são possíveis diferentes tipos de organizações 

internacionais que devem variar conforme as características definidas nas disposições 

                                                 
101 Cf. SANTOS (2002b:45). 
102 Passa-se assim do momento de diferenciação territorial para o momento de diferenciação pela dominação 
dos recursos ou, como prefere denominar Giddens, de diferenciação de classes, relação entre ricos e pobres.  
Cf. GIDDENS (1979:227) há três formas básicas de divisão e coesão no mundo contemporâneo: classe, 
diferenciação étnica e território.  IANNI (2002b: 255) complementa essa observação no contexto da 



 

 
 

sobre sua criação e composição, no conteúdo do(s) acordo(s) pelos quais zelam (natureza 

institucional) e conforme a sua estrutura e o seu funcionamento (aspectos 

convencionais)103. 

Apesar de o comércio internacional ser um sistema de alto grau de 

"jurisdização", a criação de uma organização internacional para a sua coordenação é 

recente.  As organizações internacionais, desde que institucionalizadas, apresentam-se sob 

uma dupla face que vêm inclusive a contribuir para a "jurisdização" do sistema e para os 

seus efeitos possíveis.  Por um lado, as organizações apresentam-se como fóruns para a 

concentração de interesses convergentes, que regulam interesses em manter o sistema em 

vigor; e, por outro lado, constituem arenas para o aporte de elementos que alterem o 

próprio sistema sobre o qual foram fundadas104. 

Um sistema institucionalizado aporta um conjunto mais claro de princípios, 

regras, normas e procedimentos na medida em que estabelece as obrigações de forma 

precisa e delega as funções para a criação, execução e interpretação do próprio sistema105.  

Serão esses elementos que nos permitirão analisar o direito do comércio internacional no 

âmbito da OMC como mecanismo de integração, regulamentação e solução de 

controvérsias. 

O direito do comércio internacional, como regulamentação entre os Estados, tal 

como é definido na OMC, tem o seu fulcro no espaço interestatal e por isso é determinado 

pelas componentes de tal sistema, mas também interage com outros modos de produção e é 

somente assim que pode promover a sua autocrítica. 

Para configurar a relação do sistema do comércio internacional com outros 

modos de produção, é válida a teoria sobre os sistemas internacionais que apresenta para o 

                                                                                                                                                    
globalização: "(...) a globalização não significa nunca homogeneização, mas diferenciação em outros níveis, 
diversidades com outras potencialidades, desigualdades com outras forças." 
103 Cf. QUOC DINH (1999:572). 
104 Nas palavras de REIS (2002:115): "(…) as instituições são dispositivos dotados de duas características, 
reduzir e contextualizar a incerteza e afirmar a diversidade e a complexidade do mundo."  Para exemplos que 
fundamentem essa dupla face, v. KRASNER (1981:143), que demonstra como as organizações internacionais 
constituíram importantes instituições para que os países em desenvolvimento (ou do Hemisfério Sul, na 
linguagem empregada pelo autor) pudessem alterar princípios, normas, regras e procedimentos no sistema 
internacional do pós-Segunda Guerra. 
105 Cf. KRASNER (1983b:2): "Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, 
and decision-making procedures around which actors' expectations converge in a given area of international 
relations.  Principles are beliefs of facts, causation, and rectitude.  Norms are standards of behavior defined in 
terms of rights and obligations.  Rules are specific prescriptions or proscriptions for action.  Decision-making 
procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice."  Também nesse sentido 
KEOHANE, NYE (1977).  BULL (1977:54) complementa que as instituições colaboram para assegurar a 
aderência às regras, quando formulam, comunicam, administram, aplicam, interpretam, legitimam e quando 



 

 
 

contexto de cooperação (i) sistemas de colaboração para lidar com interesses comuns e (ii) 

sistemas de coordenação para resolver problemas de aversões comuns106. 

Assim, quando abordamos a questão do pluralismo e seus diferentes modos de 

produção, não pretendemos questionar o direito do comércio internacional como uma 

relação normativa entre os Estados, configurado sob as estruturas do espaço interestatal, 

mas pretendemos sim identificar a relação e as influências que sofre dos diferentes modos 

de produção e como poderá promover a sua interação com eles.   

Apresentamos, então, a questão que passa a dirimir nossas análises nos itens a 

seguir: como o sistema multilateral de comércio da OMC configura os vulneráveis 

movimentos de dependência e interdependência promovidos pelo processo de globalização 

e como prevê em sua regulamentação as relações de cooperação (seja de coordenação seja 

de colaboração)? 

Para uma resposta a tal questão, duas tendências poderão ser identificadas: (i) 

retomar e ampliar as formas de regulação do comércio internacional com base no conceito 

de fronteiras, no sentido de tentar manter o controle anteriormente exercido ou (ii) tornar 

essa regulamentação compatível com o pluralismo emergente e reduzir a influência do 

conceito de fronteiras aos seus limites de regulação ante os demais modos de produção que 

não se vinculam às barreiras107.  Examinaremos, assim, nessa primeira parte do trabalho 

qual das alternativas, ou melhor, o quanto de cada uma das alternativas está presente na 

regulamentação multilateral do comércio internacional na OMC. 

Em qualquer das alternativas, pretendemos deixar presente a necessidade de 

uma governança global no sistema do comércio internacional.  Utilizamos aqui o termo 

"governança global" no sentido da necessária interação ou ao menos sensibilização diante 

dos diferentes modos de produção.  Assim, "governança global" não se refere apenas a 

instituições e organizações formais através das quais se exerce ou não a gestão dos 

assuntos globais, mas inclui quaisquer sistemas de regulação, em todos os níveis da 

                                                                                                                                                    
as adaptam.  STEIN (1983:133) reforça esses argumentos no sentido de que: "Even those who recognize that 
regimes need not be institutionalized still suggest that institutionalization is one of their major dimensions." 
106 Cf. STEIN (1983:128). 
107 Sob um contexto semelhante, COX (1991:206) apresenta três alternativas possíveis para a relação entre os 
movimentos de globalização: "One is to return to political repression, either as a means of continuing 
economic liberalization or reviving Stalinist-type central planning.  Another outcome could be a birth of 
corporatist politics in which particular groups try to take advantage of their strategic positions in industries or 
in regions to get as much as they can from the state. (…) A third possibility could be found within 
democratization movement.  It would lead towards a more democratically participant kind of economic 
management and planning inspired by the egalitarian idea innate in socialism." 



 

 
 

atividade humana – da família à organização internacional – em que a busca de objetivos 

através do exercício de controle tenha repercussões globais. 

 

 

 

 

 

 

3 
A Organização Mundial do Comércio e os espaços estruturais 



 

 
 

3.1 O marco histórico da criação da Organização Mundial do Comércio e 

dimensões dos espaços estruturais 

Este item 3 centra a sua análise na Organização Mundial do Comércio (OMC), 

analisando-a através da categoria dos espaços estruturais e suas dimensões em relação à 

pluralidade de modos de produção.  Neste momento, apresenta-se o recorte para o direito 

do comércio internacional como a regulamentação e o discurso promovidos 

exclusivamente no âmbito da OMC.  A finalidade será identificar as diferentes vertentes de 

modos de produção sobre o sistema da OMC e não um tipo puro de modo de produção em 

relação a tal sistema.  Para tanto, será necessário ir além de uma análise puramente formal 

da organização, isto é, da letra de seus acordos, e atingir os aspectos jurídico-sociológicos 

que compõem tal relação. 

O espaço estrutural é o locus em que se desenvolvem a retórica e os 

compromissos entre aqueles que participam do modo de produção.  Os limites simbólicos 

dos espaços são, portanto, definidos pelo senso comum de seus próprios elementos1.  

Assim, é a partir deste item que trabalhamos os elementos dos modos de produção em 

relação ao sistema de comércio multilateral no(s) espaço(s) envolvido(s) especificamente 

pela OMC.  Portanto, enfatizamos que a OMC é reconhecida neste trabalho como o locus 

que proporciona a interação de espaços, seja pela sua natureza institucional, seja pelo seu 

caráter convencional, e não como instituição privilegiada.  A OMC será o locus em que as 

instituições estatais e não-estatais atuarão. 

As principais questões que emergem neste item são: qual o nível de definição 

da OMC como espaço de interação?  Até que ponto a estrutura do espaço da OMC limita a 

interação entre os diferentes modos de produção?  E até que ponto o espaço da OMC 

promove a fragmentação e a cooperação entre os diferentes mecanismos desses modos de 

produção? 

Antes de adentrarmos às análises que nos permitirão refletir sobre as questões 

propostas, será importante identificar brevemente alguns dos momentos históricos 

importantes na criação desta organização, sua estrutura e seus princípios basilares, e 

configurar sua evolução desde sua entrada em funcionamento em janeiro de 1995. 

                                                 
1 Nas palavras de SANTOS (1995:457): "I conceive of the six structural places as social relations endowed 
with specific spatialities, sites of production and reproduction of social agency, and institutions, of power, 
legality and knowledge; but also as rhetorical places or topoi, around which different common senses are 
built, ideological orthodoxies that, very much like moral codes, define symbolic boundaries and invite 
commitments from those located inside them." 



 

 
 

A OMC é o resultado da mais extensa rodada contínua de negociações do 

comércio multilateral - a Rodada do Uruguai, que ocorreu entre 1986 e 1994.  Durante 

essas negociações, representantes de diversos Estados e Territórios Aduaneiros revisaram e 

incorporaram a herança do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (cuja sigla em inglês é 

GATT)2 e, além disso, introduziram novos aspectos no sistema multilateral de comércio.  

Este último ponto será analisado no item 3.2, a seguir. 

O GATT surge em 1947 e a decisão de sua adoção expressava um espírito 

essencialmente pragmático, isto é, considerava o possível numa regulamentação 

internacional do comércio, tendo em vista o insucesso das negociações para a formação da 

Organização Internacional do Comércio (OIC).  O importante desse fato é justamente o 

caráter pragmático que as negociações comerciais internacionais adotaram desde o início 

de sua sistematização no sistema interestatal.  Foi esse espírito pragmático, inclusive, que 

permitiu ao longo dos anos de sua existência, evoluções que reordenaram o sistema de 

desequilíbrio entre suas Partes Contratantes.  O GATT era um mero acordo entre suas 

Partes Contratantes e não constituía uma organização internacional com personalidade 

jurídica que, é importante relembrar, era um dos propósitos da OIC. 

Assim, o GATT foi adotado como um acordo de características provisórias 

que, durante os seus anos de negociação, permitiu uma vasta gama de exceções a suas 

regras, inclusive com mecanismos incongruentes com os princípios de liberalização 

multilateral do comércio3.  Essas estruturas foram facilitadas pelo contínuo crescimento da 

                                                 
2 O GATT foi negociado e renegociado desde sua adoção em 1947.  O seu texto-base, adotado em 1947 
corresponde à Parte IV da Carta de Havana, intitulada "Políticas Comerciais".  A Carta de Havana propunha 
a formação de uma Organização Internacional do Comércio (OIC), parte do tripé do sistema econômico 
internacional, como indicado no item 2.3 deste trabalho.  Após a adoção do GATT em 1947, foram realizadas 
sete outras rodadas multilaterais de negociação: Rodada Annecy (1949), Rodada Torquay (1951), Rodada 
Genebra (1956), Rodada Dillon (1960-1961), Rodada Kennedy (1964-1967), Rodada Tóquio (1973-1979) e 
Rodada Uruguai (1986-1994).  Para informações sobre os participantes e o volume de comércio afetado, v. 
THORSTENSEN (1999:31). 
3 Entre os pontos fracos do GATT, apontam-se os fatos de: (i) ser um acordo simplificado (determinava que 
as Partes Contratantes deveriam adotar os termos do Acordo na medida em que suas disposições fossem 
admitidas pela legislação local em vigor, o que passou a ser denominado de grandfather clause); (ii) 
sustentar-se em uma estrutura institucional quase inexistente; (iii) ter poucas partes contratantes em relação a 
outros acordos internacionais relevantes (em 1947, o GATT foi assinado por 23 partes, entre as quais o 
Brasil; em 1994, no entanto, já contava com 128); (iv) ter fraco efeito vinculante entre as Partes (entre os 
motivos destacam-se a falta de clareza e precisão de suas regras, a ausência de obrigações de natureza 
incondicional e a possibilidade de a Parte manter uma legislação incongruente com as previsões do GATT 
pela grandfather clause); (v) admitir derrogações às regras previstas, com a formação de acordos laterais para 
setores específicos do comércio - o que originou o fenômeno denominado "GATT à la carte"; e (vi) admitir a 
possibilidade de, entre as novas condições negociadas, as Partes escolherem aquelas a que se vinculariam ou 
não, esvaziando o conceito fundamental da reciprocidade no comércio internacional (fenômeno conhecido 
como free rider, contraposto hoje ao princípio do empreendimento único).  Para maiores informações a 
respeito da estrutura do GATT 1947, v. CARREAU, JULLIARD (1998:49 e segs.). 



 

 
 

economia dos Estados Unidos da América e a retomada do crescimento dos países da 

Europa Ocidental.  Os ajustes e reajustes necessários para a manutenção do crescimento 

dessas economias foram traduzidos com um notável primor técnico nas exceções à 

liberalização do comércio internacional4.  Essas exceções, como eram em grande parte 

promovidas pelos países desenvolvidos integrantes do grupo Quad (Estados Unidos da 

América, países da Comunidade Européia, Japão e Canadá), permitiram que o GATT 

passasse a ser identificado como "clube dos ricos", em que os interesses daqueles Estados 

com maior poder de barganha prevaleciam.  Formou-se um sistema incoerente consigo 

mesmo. 

As exceções admitidas pelo GATT atingiram o seu ponto máximo durante as 

negociações da Rodada de Tóquio, entre 1973 e 1979.  A Rodada Tóquio foi realmente o 

divisor de águas entre o "sistema de retalhos" do GATT e o reconhecimento de que esse 

sistema estava falho e deveria ser revisado.  Nessa Rodada, reconhecia-se que o sistema do 

GATT, com destaque para todas as exceções aos princípios de liberalização do comércio 

internacional, formava um campo minado para o desenvolvimento do comércio 

internacional.  Ao mesmo tempo, na mesma rodada foram definidas novas formas de 

regulamentação do comércio internacional, formas mais rígidas e que promoviam uma 

integração maior das economias das Partes Contratantes5; no entanto, poucas Partes 

Contratantes assinaram os novos acordos que reorganizaram o sistema.  De toda forma, 

não se pode desprezar a ampliação do sistema de regulamentação internacional do 

comércio a partir da Rodada Tóquio, que colocou em pauta as principais negociações que 

se instalariam durante a Rodada do Uruguai.  Nas palavras de Ostry, esse foi mais um 

avanço qualitativo do que quantitativo6.   

                                                 
4 Essa relação é notável quando da exclusão da liberalização de setores de interesse dos países em 
desenvolvimento, como é o caso da agricultura e dos produtos têxteis. 
5 Cf. OSTRY (1998a:19-20): "The onset of a different mode of trade liberalization began in the 1970’s with 
the Tokyo Round. (…) The GATT system was not equipped to handle either non-transparent measures such 
as VER’s and OMA’s or domestic declining industry strategies. The weak dispute settlement mechanism 
added to American frustration with the system. (…) The Tokyo Round included negotiations on trade-
impeding barriers arising from domestic policies such as industrial and agricultural subsidies; government 
procurement and regulation of product standards, as well as a strengthening of anti-dumping rules to 
facilitate the use by business of their favourite remedy against "unfair" trade.  Thus the focus of the Tokyo 
Round was, for the first time in GATT experience, no longer simply on reducing border barriers to trade. 
Rules governing domestic policy with trade spillover were now on the table, highlighting differences in the 
extent and nature of government intervention in different counties." (grifos nossos).  Em que VER's são 
voluntary export restraints e OMA's são orderly marketing arrangements. V. também a respeito RUGGIE 
(1983:226 e segs.). 
6 Cf. OSTRY (1998a:20-1): "The Tokyo Round also launched another fundamental change: the legalization 
of the trading system. (…) As noted earlier, the shift of policy focus inside the border and the legalization of 
the system -- were vastly expanded by the Uruguay Round. Indeed one could argue that the change was 



 

 
 

No final dessa Rodada, em 1979, as crises políticas e econômicas começaram a 

ocupar a agenda internacional.  O regime geopolítico até então vigente no sistema 

interestatal – a Guerra Fria –, na segunda metade da década de 80 desloca o discurso Leste-

Oeste para o discurso Norte-Sul.  É o momento em que as diferenças políticas deixam de 

ser os protagonistas para cederem o centro da arena às relações econômicas, sob o reflexo 

da disparidade Norte-Sul7.  Contraditoriamente, o sistema econômico também não se 

encontrava em seus melhores momentos8. 

As soluções para as crises econômicas no Norte e no Sul, no entanto, 

caminharam em sentidos diferentes, sendo que as soluções desse último bloco não 

deixaram de estar vinculadas às decisões do Norte.  No Sul, o sistema financeiro 

internacional, proximamente vigiado pelo FMI e pelo Banco Mundial, definiu planos de 

reajuste da economia dos países em crise e condicionalidades para a organização de suas 

economias e o seu desempenho, na esteira dos preceitos do então denominado Consenso de 

Washington. 

No Norte, as tentativas para reorganizar o sistema econômico internacional 

partiram para a construção de outros mecanismos além das estruturas do Estado, em blocos 

regionais e sistemas multilaterais de negociação.  É nesse contexto político-econômico que 

surgem as negociações para a Rodada do Uruguai. 

Ambas as perspectivas, na busca de soluções para as crises iniciadas no final 

dos anos 70, são apresentadas com a insígnia da cooperação, como forma de ofuscar as 

diferenças Norte-Sul.  A concentração surge em torno do único referencial econômico que 

passa a predominar – o do sistema capitalista.  As interações econômicas entre os povos 

sempre compuseram a nota musical na teoria das relações internacionais que identificava a 

inevitável cooperação nessa área, com a possibilidade de promover um certo nível de 

                                                                                                                                                    
qualitative not quantitative. The Uruguay Round marked the transition to the agenda of deeper integration 
which must cover trade, investment and technology flows and is far more intrusive and erosive of 
sovereignty. All future negotiations, whether multilateral, regional or bilateral will reinforce the move inside 
the border—and the push to a single global market." (grifos nossos). 
7 Nesse contexto Norte-Sul, mais do que nunca, a condução das negociações na estrutura do GATT reforça o 
caráter "clube dos ricos" como reflexo dos seus fóruns de negociação.  A queda do regime da Guerra Fria traz 
mais nitidez ao grande diferencial entre os Estados que faziam parte do bloco capitalista e consolidavam no 
GATT suas frentes para a liberalização do comércio internacional.  O pouco de esperança que surge no Sul 
para uma mudança no regime econômico internacional e o estabelecimento de uma reordenação das relações 
econômicas durou pouco, cf. HIRSCHMAN (1990). 
8 Há uma crise econômica mundial em que o Produto Interno Bruto mundial estagnou.  De acordo com 
HOBSBAWN (2000:69 e segs.), instalou-se mais uma crise de como gerir o capitalismo do que uma crise do 
próprio capitalismo. 



 

 
 

interdependência que assegurasse a paz9.  A dificuldade no novo momento histórico da 

política internacional era a necessária identificação entre a retomada do crescimento 

econômico e os temas da cooperação e da promoção da globalização.  Estes acabaram 

sendo os motes que convenceram, de uma perspectiva de concentração, a integração dos 

diversos Estados em torno de objetivos comuns no sistema mundial. 

Por outro lado, essa concentração passa a ser contraposta à própria pluralidade 

de atores presentes no sistema mundial e a seu reconhecimento: um conjunto formado por 

instituições heterogêneas, como Estados recém-criados, Estados recém-integrados à 

economia de mercado, as empresas transnacionais, as organizações não-governamentais e 

mesmo as organizações internacionais com maior capacidade de interferência na política 

interna dos Estados.  Esse contraponto descreve o fenômeno de fragmentação. 

No momento das crises dos anos 80 e 90, nas diferentes leituras das relações 

internacionais, confluem as heranças dos 1o. e 2o. movimentos históricos e o 

reconhecimento do 3o. movimento, indicados no item 2.310.  Não é possível afirmar que um 

determinado movimento prevaleça sobre outro, nem mesmo que uma linha teórica das 

relações internacionais deva ser adotada como mais correta; é necessário admitir as 

diferentes leituras e constatá-las em cada caso específico.  É assim que pretendemos 

desenvolver essa análise em relação à formação e existência dos espaços na OMC. 

As relações entre as diferentes constelações dos modos de produção em 

interação no sistema de comércio do GATT foram definidas e redefinidas com os 

diferentes momentos históricos entre 1947 e 1994.  No entanto, não se pode deixar de 

indicar que a dimensão do poder – traduzido em diferentes elementos de caráter 

econômico, militar e cultural – foi prevalecente sobre as demais constelações, a 

epistemológica e a da regulamentação.  No direito do comércio internacional, a constelação 

jurídica foi tradicionalmente instrumentalizada pelas formas de poder para fazerem valer 

                                                 
9 Para crítica a essa retórica, v. FALK (1992:34): "The language of international politics, especially within 
global settings, has routinely and ardently endorsed the ideals of economic well-being for all individuals and 
groups and has acknowledge poverty as a primary challenge.  This rhetoric of concern, though around for 
several decades, has not generated any significant behavioral effects.  Its has not challenged the policies of 
governments, corporations, banks, and international financial institutions, nor has set forth any program of 
action." 
10 Sobre as teorias das relações internacionais, v. WENDT (1999) em suas divisões clássicas entre realistas, 
liberais e construtivistas, com algumas outras classificações e subclassificações possíveis, como os 
racionalistas na obra de FONSECA (1998), os universalistas em ABBOT, SNIDAL (2000), entre outras 
classificações possíveis.  Encontram-se aí as diferenças dos olhares lançados sobre o Estado, como principal 
ator e defensor de seus interesses particulares; ou como parte da relação Estado-sociedade, em que assume o 
papel de intermediário neutro dos interesses; ou como mais um ator perante a pluralidade de outros. 



 

 
 

suas preferências na organização econômica internacional.  E quando mencionamos 

detentores do poder, referimo-nos essencialmente aos Estados. 

Nesse contexto de leituras, é importante indicar os elementos jurídicos que 

foram proporcionados pelo sistema GATT 1947-1994.  Apesar de todas as falhas do 

funcionamento do GATT desde a sua adoção até o momento de criação da OMC, não se 

pode deixar de reconhecê-lo como um importante acordo para o incremento do volume 

transacionado no comércio internacional11, nem a incorporação de novas convenções e 

princípios ao longo de sua trajetória, tal como o de tratamento especial e diferenciado12.  

Tanto é assim que as regras acordadas no âmbito do GATT foram integradas ao sistema da 

OMC, sob a denominação de GATT 1994. 

A OMC também reconheceu o pouco desenvolvimento institucional que o 

GATT aportou, como, por exemplo, o mecanismo de tomada de decisão por consenso 

(Artigo IX.1 do Acordo Constitutivo da OMC), o procedimento de solução de 

controvérsias (que com alterações resultou no Anexo 2 ao Acordo Constitutivo da OMC) e 

todo o arcabouço desenvolvido nos mecanismos do GATT (Artigo XVI.1 do Acordo 

Constitutivo da OMC). 

A OMC, portanto, incorporou o GATT e os avanços em sua agenda a partir da 

Rodada Tóquio e consagrou, com os auspícios dos movimentos da globalização, os 

resultados da Rodada do Uruguai13.  O objetivo de uma organização mundial para o 

comércio seria dar sistematicidade às regras multilaterais de comércio.  Sistematicidade 

essa que se espelha no arcabouço que a OMC proporciona para a interação de espaços 

estruturais. 

Analisaremos a estrutura jurídica da OMC nos item 3.2 e, no item 3.3, 

procuraremos fazer a análise da conjuntura sociojurídica e sua inter-relação com os 

espaços em interação na OMC.  Será no último item que nos permitiremos indicar as 

respostas às questões inicialmente propostas e apontar para os efeitos sociológicos que 

criam as demandas por um novo arcabouço sociojurídico na OMC. 

                                                 
11 Dados apontam que, em 1950, o volume das exportações mundiais era de U$4 bilhões (correspondente na 
época a 6% da Produção Mundial Bruta) e, em 1986, estava em US$2,8 trilhôes (correspondente na época a 
10% da Produção Mundial Bruta), cf. WORLDWATCH (1999). 
12 A respeito do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento no sistema multilateral 
de comércio, v. TAXIL (1998).  Sobre tais previsões para o mecanismo de solução de controvérsia, v. 
também o meu trabalho SANCHEZ (2002b).  
13 Como aponta Octavio Ianni, em IANNI (2002b:186):  "As organizações multilaterais, enquanto estruturas 
mundiais de poder, desenvolvem suas atividades reconhecendo também as transnacionais como estruturas 
mundiais de poder."  O autor ainda complementa que por este reconhecimento,  "(...) a interdependência e o 



 

 
 

 

3.2  A estrutura da Organização Mundial do Comércio e suas inovações: 

elementos para interagir em mais de um espaço 

A criação da OMC, em 1994, trouxe mudanças quanto às estruturas, aos 

objetivos e às áreas envolvidas pelo comércio internacional.  Mudanças essas que 

alteraram substantivamente a relação do comércio internacional com outros temas e que 

foram fruto dos oito anos de negociações entre mais de uma centena de Estados e 

Territórios Aduaneiros.  O Acordo Constitutivo da OMC apresentou pela primeira vez um 

quadro institucional comum para a condução das relações comerciais, de caráter 

multilateral, envolvendo hoje o total de 148 Estados e Territórios Aduaneiros14. 

As mudanças quanto à estrutura referem-se à formação de um fórum 

internacional permanente para negociações multilaterais sobre o comércio e ainda de um 

centro dotado de poder de supervisão, interpretação, solução de controvérsias, atuação e 

sanção em relação aos acordos vinculados ao comércio internacional15.  Essa 

institucionalização trouxe para o comércio internacional uma organização internacional 

dotada de personalidade jurídica.  Esses pontos consagram o caráter de organização 

internacional da OMC, dotada de fundamento constitucional (seu tratado e escopo) e 

natureza institucional (seus órgãos, conselhos, comitês e Secretariado)16.  

Os componentes da estrutura da OMC que vêm a apresentar a sua natureza 

institucional estão previstos no Artigo IV do Acordo Constitutivo, conforme indicados no 

esquema a seguir: 

                                                                                                                                                    
imperialismo são recriados e superados pelo globalismo."  Esses pontos serão mais detalhados no item 3.3 a 
seguir. 
14 Nesse sentido, o Artigo II do Acordo Constitutivo da OMC estabelece como escopo da OMC a formação 
desse quadro comum.  Sobre a vantagem de instauração de um fórum permanente para garantir as 
negociações comerciais multilaterais, inclusive como garantia da dinâmica dessas negociações, v. 
SUTHERLAND (1994). Para a relação de Membros da OMC, v. informações disponíveis na página: 
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm> (informações atualizadas até 31 de 
setembro de 2003). 
15 A fim de cumprir os seus propósitos, sob a orientação dos ditames do Preâmbulo, o Artigo III do Acordo 
Constitutivo da OMC define como funções da organização o desempenho de todas essas atividades. 
16 Para análise destes aspectos em uma organização internacional, v. QUOC DINH (1999:566 e segs.). 



 

 
 

Esquema A 

A estrutura da Organização Mundial do Comércio 

A estrutura da OMC organiza-se em um formato hierárquico em que no topo se 

encontra a Conferência Ministerial.  Esta é composta por representantes de todos os 

Membros e reúne-se ao menos a cada dois anos.  A Conferência Ministerial é a instância 

em que poderão ser adotadas quaisquer decisões relativas aos Acordos Multilaterais da 

OMC, desde que o consenso entre os Membros seja atingido17.  Nos intervalos entre as 

Conferências, o Conselho Geral, também composto por representantes de todos os 

                                                 
17 Há algumas exceções à regra geral do consenso, como previsto no Artigo IX do Acordo Constitutivo, que 
institui o Processo Decisório. 

Conselho 
Geral 

Conselho para o Comércio 
de Bens 

Conselho para o Comércio 
de Serviços 

Conselho para "TRIPS" 

Órgão de Exame das 
Políticas Comerciais 

Órgão de Solução de 
Controvérsias 

Comitês 
diversos 

Conferência Ministerial 

Órgãos subsidiários: 
Comitês, Grupos de 
trabalhos, Órgãos de 

Supervisão, Grupos de 
negociação 

Órgãos subsidiários: 
Comitês, Grupos de 
trabalhos, Órgãos de 

Supervisão, Grupos de 
negociação 

 

Órgãos subsidiários: 
Comitês, Grupos de 
trabalhos, Órgãos de 

Supervisão, Grupos de 
negociação 

 

Comitês para os  
Acordos Plurilaterais 

Secretariado 



 

 
 

Membros, assume a coordenação dos trabalhos na organização e a função de zelar pela 

aplicação e eficácia dos Acordos.  O Conselho Geral também desempenha as funções do 

Órgão de Revisão das Políticas Comercias e do Órgão de Solução de Controvérsias, 

quando cabível. 

Aliado a esses organismos de cúpula da estrutura da OMC (Conferência 

Ministerial e Conselho Geral), encontra-se o Secretariado, chefiado pelo Diretor-Geral da 

organização.  De acordo com Carreau e Juillard, a estrutura de cúpula mais o Secretariado 

compõem a estrutura tripartite da OMC18.  Essa análise é muito importante, na medida em 

que permite uma configuração mais horizontal dos órgãos da OMC.  Do ponto de vista 

daqueles que assumem uma interpretação mais clássica do direito internacional, acima da 

Conferência Ministerial estão os Membros e todo e qualquer trabalho da OMC é 

controlado por eles.  No entanto, outras análises emergem com a institucionalização da 

OMC e seus órgãos, permitindo leituras com perspectivas mais construtivistas das relações 

internacionais.  Como exemplo, temos aquela que reconhece um papel importante do 

Secretariado da OMC na condução dos trabalhos, e, mais além, aquela que atribui um 

aspecto constitucional à organização19. 

Os órgãos de Revisão das Políticas Comerciais e de Solução de Controvérsias 

são dois mecanismos fundamentais para a condução dos trabalhos da OMC, na medida em 

que controlam o comprometimento dos Membros com a liberalização do comércio 

internacional e o cumprimento das regras previstas pelos Acordos em vigor.  O Órgão de 

Revisão de Políticas Comerciais aprecia e avalia o conjunto das políticas comercias de 

cada Membro e a devida implementação dos Acordos da OMC20.  Tal mecanismo vem a 

reforçar o princípio da transparência, indicado como um dos pilares do sistema de 

comércio multilateral e permite que sejam apresentadas recomendações para a melhor 

congruência da política comercial dos Membros com os Acordos da OMC e a política 

econômica mundial21. 

                                                 
18 Cf. CARREAU, JULLIARD (1998:60). 
19 O termo "constitucionalização", aplicado para o sistema multilateral de comércio, significa na obra de 
Ernest-Ülrich Petersmann - referenciais sobre esse tema, v. PETESMANN (1998, 1995, 1994a, 1988) - que 
algumas áreas do comércio internacional se relacionam de forma mais intrínseca com os sistemas jurídicos 
domésticos de seus Membros.  Outros autores referem-se, com o uso do termo, a uma estrutura semelhante à 
aplicada no sistema da União Européia, em que há a adjudicação a um corpo central de regras, com efeitos 
diretos, supremacia e possibilidade de solução de conflitos (a respeito v. WEILER (2000a)).  Para uma 
análise geral sobre o conceito e as teorias desenvolvidas, v. CASS (2001), que relaciona a ele: governança, 
democracia, processo de decisão político e jurídico (inclusive para resolução de conflitos). 
20 Cf. Anexo 2 ao Acordo Constitutivo, sobre o Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais. 
21 De acordo com o WT/TF/COH/S/7, Annex I, par. 10, que apresenta, ainda, dentre as vantagens do 
acompanhamento da implementação das políticas comerciais pela OMC, a possibilidade de se equiparar ao 



 

 
 

O Órgão de Solução de Controvérsias, por sua vez, tem por fim aplicar as 

normas e os procedimentos do Entendimento Relativo a Normas e Procedimentos para 

Solução de Controvérsias (ESC) e as disposições sobre consultas e solução de 

controvérsias dos Acordos da OMC.  Dessa forma, o Órgão de Solução de Controvérsias 

visa a preservar os direitos e obrigações assumidos no âmbito da OMC pelos seus 

Membros.  Esse mecanismo permite a denúncia e a sanção daquele que não cumprir o seu 

dever e, assim, violar o direito de outro(s) Membro(s). 

Quanto ao mecanismo de solução de controvérsias, valem algumas notas 

adicionais.  Esse é o mecanismo apontado como o grande diferencial da OMC em relação a 

outros organismos internacionais.  Isso porque (i) é um tribunal temático (resolve apenas 

os litígios relativos ao comércio internacional); (ii) possui dupla instância (além das 

possibilidades de consulta, bons ofícios, conciliação e mediação, dispõe de um Grupo 

Especial e um Órgão de Apelação); (iii) vai além da sanção moral (tradicional mecanismo 

do direito internacional) e define recomendações ao Membro condenado para alteração de 

sua política comercial incompatível com o sistema, com a possibilidade de recurso a 

mecanismos de compensação e suspensão de concessões em caso de não-observância das 

recomendações (caso da "retaliação comercial"); e (iv) tem supervisão multilateral, com a 

aprovação dos relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação pelos Membros da 

OMC, ao se reunirem no OSC. 

Todas as decisões admitidas pelos procedimentos da Conferência Ministerial, 

do Conselho Geral, dos demais Conselhos e Comitês da OMC deverão ser tomadas por 

consenso entre os Membros, isto é, cada Membro tem o direito de veto, caso não concorde 

com a proposição.  Exceção a esta regra é o procedimento do Órgão de Solução de 

Controvérsias, que admite apenas o consenso negativo entre os Membros para o caso de 

não-adoção de um relatório22. 

Há uma crítica em relação à OMC, apresentada por Carreau e Juillard em 

especial, pelo fato de, na condução dos trabalhos de seus Conselhos, Comitês e Grupos de 

                                                                                                                                                    
sistema das demais instituições econômicas internacionais, em especial FMI e Banco Mundial, referindo-se a 
ela nos seguintes termos: "This (the Trade Policy Review Mechanism), it was felt, would allow trade-related 
issues of policy coherence to be brought more readily to the attention of finance and development officials so 
as to encourage cross-cutting policy cooperation.  It would also contribute to increased transparency and 
public awareness of the costs of protectionist trade policies, and help encourage the IMF and World Bank to 
frame their trade policy advice consistently with WTO obligations". 
22 Avanço este em relação ao sistema de solução de controvérsias do GATT que propugnava pelo consenso 
positivo.  Pelo sistema anterior do GATT, caso um Membro não concordasse com a decisão emitida pelo 
Grupo Especial, esta não seria adotada.  Esse procedimento foi alvo de crítica constante, já que admitia à 
Parte Contratante condenada não aprovar a adoção do relatório e das medidas previstas. 



 

 
 

trabalho, não haver a possibilidade de formação de direito derivado23.  No entanto, se 

tomarmos como conceito de direito derivado aquele apresentado por Quoc Dinh24, 

notamos, pela análise dos trabalhos desenvolvidos pela OMC, durante quase dez anos de 

experiência, que parte significativa de seus trabalhos (incluindo uma pluralidade de 

trabalhos quotidianos que se desenvolve e origina relatórios e atas de reuniões) é muitas 

vezes utilizada como fundamento para argumentos pelos Membros nas reuniões de 

Conselhos e Conferências Ministeriais e mesmo no Órgão de Solução de Controvérsias25. 

A institucionalização da OMC leva-nos a outra questão importante: a relação 

do seu sistema com o ambiente das relações internacionais como um todo.  Essa questão 

desdobra-se em duas outras: (i) a da coerência do sistema da OMC com o sistema 

internacional e (ii) a do estabelecimento de formas de cooperação com outras organizações 

do sistema internacional.  Essas questões serão retomadas nos itens a seguir, quando 

abordarmos a relação do sistema multilateral de comércio da OMC com o conceito de 

governança global. 

Outro marco relevante na consagração da OMC foi o avanço na definição de 

objetivos e áreas de atuação da organização.  Além dos três acordos institucionais (o 

Acordo Constitutivo, o Entendimento Relativo a Normas e Procedimentos para Solução de 

Controvérsias e o Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais), atualmente os acordos 

multilaterais que regulamentam o comércio internacional são quinze, ao lado de outros 

dois acordos de caráter plurilateral26. Parte dos acordos em vigor corresponde a 

negociações e acordos da era GATT; por isso, foram incorporados na nomenclatura 

GATT-1994. Há ainda cinco temas apontados para negociação de novos acordos até 2005, 

sob vigilância do fórum da OMC. 

                                                 
23 Cf. CARREAU, JUILLARD (1998:63) 
24 Cf. QUOC DINH (1999:364 e segs.).  O autor inclusive aponta que muitas vezes a possibilidade de 
formação de direito derivado decorre dos trabalhos da organização mais do que de uma previsão específica 
em seu tratado constitutivo e também indica a pluralidade de atos que podem compor o conceito de direito 
derivado. 
25 Sobre a importância do OSC no mecanismo de interpretação das regras previstas nos Acordos da OMC, 
OSTRY (2001:9): "And inevitably, as is the case with all courts and all legal rules, but even more so because 
some WTO rules are deliberately imprecise or “creatively ambiguous”, the interpretation has essentially 
involved these internationally appointed judges making law, i.e. defining the boundary for domestic policy 
space and reinforcing the perception – and reality – of the intrusive nature of the new system. 
26 Durante a Rodada do Uruguai foram assinados quatro acordos de caráter plurilateral: (i) Acordo sobre o 
Comércio de Aeronaves Civis, (ii) Acordo sobre Compras Governamentais, (iii) Acordo sobre Produtos 
Lácteos e (iv) Acordo sobre Carne Bovina.  Estes dois últimos expiraram em 1997 e continuam em vigor 
apenas os dois primeiros.  Há, ainda hoje, o Acordo sobre Tecnologia da Informação, que foi negociado por 
alguns Membros da OMC durante a 2ª Conferência Ministerial em 1996.  Esse acordo, no entanto, é 
considerado apenas um instrumento para a redução de tarifas, já que não prevê um regime específico para o 
setor. 



 

 
 

Na área de atuação, deixando de lado os acordos de caráter institucional e os 

acordos comerciais plurilaterais, foram apresentados em três principais áreas os acordos 

multilaterais de comércio: Acordos Multilaterais sobre o Comércio de Bens (Anexo 1A), 

Acordo Multilateral sobre o Comércio de Serviços (Anexo 1B) e Acordo sobre Aspectos 

dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Anexo 1C).  Da parte 

relativa ao comércio de bens, uma parcela dos Acordos corresponde a interpretações ou 

revisão do regime GATT-194727 e uma outra parte corresponde a novas áreas relativas ao 

comércio, antes não reguladas pelo GATT28.  O comércio de bens sempre foi 

regulamentado pelo GATT, ainda que de forma imperfeita, devido às exceções admitidas e 

aos comportamentos não previstos.  O importante, portanto, é que o GATT foi estabelecido 

desde 1947 como o marco de negociações para o comércio internacional de bens. 

Quanto aos dois outros anexos, Anexos 1B e 1C, comércio de serviços e 

direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, constituem efetivamente 

novas áreas trazidas para a regulamentação do comércio internacional.  Ao inserirem a 

negociação e a regulação sobre esses temas, foram promovidas mudanças efetivas sobre o 

que pode ser negociado no sistema multilateral da OMC, ou seja, houve uma mudança nas 

áreas de atuação da organização. 

Nesse sentido, três pontos devem ser destacados sobre a regulamentação do 

sistema multilateral de comércio pós-1994: (i) não corresponde apenas a um acordo sobre 

tarifas e comércio; (ii) regula áreas não apenas do comércio strito sensu, mas também áreas 

relacionadas ao comércio; e (iii) regula áreas fortemente relacionadas à política pública 

dos Membros29. 

                                                 
27 Incluem-se neste rol: (i) o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (e seus 7 Entendimentos); (ii) o 
Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994; (iii) o Acordo 
sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994; (iv) o Acordo sobre 
Salvaguardas (antes previsto no Artigo XIX do GATT); e (v) o Acordo sobre Subsídios e Medidas 
Compensatórias (antes previsto no Artigo XVI do GATT). 
28 São novos acordos: (i) Acordo sobre Agricultura; (ii) Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias; (iii) Acordo sobre Têxteis e Vestuário; (iv) Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio; (v) 
Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio; (vi) Acordo sobre Inspeção Pré-
Embarque; (vii) Acordo sobre Regras de Origem; (viii) Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento 
de Importações.  Podemos considerar os temas do Acordo sobre Agricultura e sobre Têxteis e Vestuário 
como temas que, na qualidade de bens, já estavam regulados pelo GATT; no entanto, a prática internacional 
em relação a tais áreas do comércio foi crescentemente tão perversa, na adoção de mecanismos de exceção 
em relação ao sistema geral, que se entende que os Acordos trouxeram nova regulamentação nessas áreas 
para o comércio internacional. 
29 Neste sentido, STICHELE (1998): "This pattern persists despite the WTO having developed its jurisdiction 
well beyond the area of tariff reduction. The WTO now covers a wide range of sectors with implications for 
most aspects of life (…)."  E OSTRY (2000:2) enfatiza "Even the term "trading system" is an anachronism 
today since the WTO is less and less centred on trade rather than domestic regulation and legal systems." (no 
mesmo sentido OSTRY (2003a:3)).  MARCEAU, TRACHTMAN (2002:837-8) questionam até que ponto a 



 

 
 

Estas determinações são extremamente significativas porque trouxeram um 

novo contexto de regulação do comércio internacional, para além de obrigações de não-

fazer – típicas do direito internacional – introduzindo, agora, obrigações de fazer.  Não se 

deve deixar de destacar que as rodadas de negociação sobre o comércio internacional no 

âmbito da OMC, nos últimos anos, têm a perspectiva de avançar sobre temas dessa 

natureza30.  Nesse sentido, afirma-se que a regulamentação da OMC veio a aportar um 

caráter mais intenso e profundo, que requer a adoção de políticas comuns entre os 

Membros envolvidos. 

Ampliar as áreas de regulação do comércio multilateral na Rodada do Uruguai 

significou também formar um corpo único de regras, sob o princípio do empreendimento 

único (single-undertaking)31.  Isto é, na medida em que um Membro se vincula a um dos 

Acordos Multilaterais, necessariamente deve vincular-se a todos os demais acordos 

definidos como multilaterais.  A parte as questões políticas, da perspectiva institucional, 

esse princípio contribui para a organicidade do sistema multilateral de comércio, 

comprovada pela possibilidade de compensação e suspensão de concessões entre diferentes 

acordos ("retaliação cruzada") no cumprimento das decisões do mecanismo de solução de 

controvérsia. 

A expansão das áreas de regulamentação pelos Acordos da OMC leva à 

intensificação do processo de "jurisdização" do sistema de comércio internacional. 

Beneficiam-se desse processo, em especial, aqueles que buscam previsibilidade para 

transacionar no sistema multilateral (em grande medida entes privados).  Esse processo de 

"jurisdização", de acordo com Abbott e Snidal, assegura a previsibilidade porque: (i) 

normalmente, as regras são interpretadas e aplicadas por tribunais especiais, de caráter 

arbitral ou judicial; (ii) as regras se tornam parte da lei interna de cada Estado; (iii) os 

compromissos jurídicos mobilizam interesses jurídicos e os respectivos grupos de proteção 

e, ainda, legitimam sua participação no processo de decisão interno; (iv) aumenta o custo 

da violação das regras, tanto no nível nacional como internacional; (v) as próprias 

                                                                                                                                                    
OMC deve estender sua área de atuação para além do que denominam de sua "core competency" no comércio 
internacional e afirmam que: "Increasingly, the core of international trade is intertwined with a penumbra of 
traditionally domestic regulatory prerogatives, such as the environment, health, labour, culture, tax, etc."  A 
respeito da perda de centralidade do tema tarifas, é importante apontar para as dificuldades de se controlar 
por esse mecanismo os novos meios de comércio, como o comércio eletrônico.  Esse novo tipo de comércio 
admite formatos que escapam ao controle aduaneiro dos Estados. A respeito dos trabalhos na OMC sobre 
esse último tema, v. SANCHEZ (2003b). 
30 São os casos, por exemplo, das negociações anunciadas em Cingapura na 2a. Conferência Ministerial da 
OMC sobre compras governamentais, concorrência, investimentos, facilitação de comércio e meio ambiente. 



 

 
 

obrigações passam a ser dotadas de determinado grau de legitimidade admitida por 

diferentes grupos; e (vi) passa-se a desenvolver e requerer um discurso definido dentro de 

parâmetros específicos32. 

Por outro lado, não deveremos negligenciar as dificuldades que tal 

"jurisdização" traz, sobretudo quando contraposta ao sistema interestatal tradicional.  Suas 

mudanças podem suscitar desde saudosismos por parte das instituições privilegiadas 

daquele espaço, isto é, os Estados, até temores na descoberta de um novo sistema de riscos 

e novos referenciais33. 

Tendo em vista a estrutura jurídica apresentada, procuraremos identificar o 

grau de "jurisdização" da OMC quanto aos critérios de formas de consagração das 

obrigações assumidas, quanto ao grau de precisão das obrigações assumidas e quanto ao 

grau de delegação de poderes à nova organização: 

 

Esquema B 

Graus de "jurisdização" da OMC 34 

 

Obrigação Convenções 
Não-jurídicas 

Regra Jurídica 
Vinculante 
 

Precisão Princípios 
Vagos 

Regra Jurídica 
Precisa 
 

Delegação Diplomacia Cortes internacionais, 
organizações 
internacionais 

 
 
 
    (Baixo)  (Médio)  (Alto) 

 

 

Observa-se que, com a criação da OMC e a institucionalização dos seus 

Conselhos e Comitês (inclusive dos mecanismos de solução de controvérsias e de revisão 

                                                                                                                                                    
31 O empreendimento único é apresentado como uma vantagem em relação ao acordo de retalhos que era o 
GATT.  Nas palavras de LAFER (1998:23-4), "permitiu à OMC um aprofundamento rationae materiae". 
32 Cf. ABBOTT, SNIDAL (2000:429 e segs.). 
33 ABBOTT, SNIDAL (2000:436) apontam para esse outro lado da moeda, com o exemplo específico dos 
impasses na Rodada de Seattle: "Over time, GATT developed into the WTO as states learned the advantages 
of harder legalization in governing international trade.  But the history of the regime – from its earliest days 
through November 1999 ministerial meeting – demonstrates clearly that achieving harder legalization is a 
sensitive and protracted process." 
34 Baseado em GOLDSTEIN et alli (2000:404). 
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de políticas comerciais), um nível médio-alto de delegação de poderes à organização.  

Atribui-se médio-alto porque em última instância cabe sempre a decisão conjunta dos 

Membros, elemento esse que passa a ser inclusive o fundamento do constante argumento 

de que a OMC é uma organização member-driven35. 

No entanto, quanto ao grau de vinculação e de precisão das obrigações 

assumidas no âmbito da OMC pelos seus Membros, reconhecemos um grau de 

"jurisdização" entre baixo e médio.  Isso porque, apesar da extensão do número de acordos 

e temas envolvidos pela OMC (o que proporciona um grau de vinculação médio), essas 

regras ainda são apresentadas de forma um pouco ambígua e entre si ainda permitem a 

aplicação de medidas distorcivas do comércio, como, por exemplo, o caso de barreiras 

técnicas ou medidas sanitárias e fitossanitárias com as quais os Membros alegam proteger 

a saúde pública quando, na verdade, pretendem proteger a empresa doméstica por sua falta 

de competitividade.   

Exemplos como estes levam Marceau e Trachtman a trabalharem os níveis de 

"jurisdização" da OMC sob as idéias de mecanismos de "integração positiva" e de 

"integração negativa".  Os autores reconhecem que a OMC tem poderes muito limitados no 

tocante aos mecanismos de integração positiva, que são aqueles relativos à possibilidade de 

se promover a regulação de campos antes coordenados pela legislação doméstica de cada 

Membro; e, no que diz respeito aos mecanismos de integração negativa – quanto à 

possibilidade de, no âmbito da OMC, serem eliminadas regulamentações domésticas, o que 

é proporcionado, em especial, pelo mecanismo de solução de controvérsias –, a OMC tem 

uma alta capacidade36.  

Tal desequilíbrio na "jurisdização" da OMC é uma característica frágil do seu 

sistema que permite inclusive teses como a de Joost Pauwelyn, para quem as obrigações na 

OMC, ainda que adotadas num sistema multilateral, têm uma natureza bilateral-recíproca.  

Isto é, são obrigações que podem ter sua matriz jurídica limitada a uma relação bilateral 

entre Estados, que podem ser suspensas ou modificadas pelos Estados envolvidos e, ainda 

                                                 
35 A respeito desse aspecto e suas críticas, v. WILLETTS (2002) e, na página eletrônica da OMC 
(<http://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/intro_e.htm>, consultado pela última vez em Dezembro de 
2003),  que se refere às atividades do Secretariado com estas palavras: "Since decisions are taken by 
members only, the Secretariat has no decision-making powers". 
36 Cf. MARCEAU, TRACHTMAN (2002:838).  OSTRY (2002b; 2002c) desenvolve esta idéia e apresenta o 
slogan "WTO: 'legislate' don't litigate", isto é, não concentrar as interpretações das regras e princípios da 
OMC no mecanismo de solução de controvérsias, como uma das propostas de reforma para aprimorar o 
sistema da OMC.  No mesmo sentido, EHLERMANN (2002), jurista membro do Órgão de Apelação da 
OMC, na avaliação sobre seus seis anos de experiência nesse órgão, aponta para o desequilíbrio entre as 



 

 
 

que negociadas por um grupo de Estados, no caso de seu descumprimento só podem ser 

contestadas por aqueles que tenham seus interesses atingidos37.  Na medida em que se 

toma o mecanismo de solução de controvérsias da OMC, o nível mais "jurisdicizado" da 

organização, para interpretação do seu sistema, torna-se mais fácil fragmentar os acordos e 

considerar os seus princípios aplicáveis e interpretáveis caso a caso.  Raras são as leituras 

do sistema da OMC que partem do Preâmbulo de seu Acordo Constitutivo e que permitem 

a busca de coerência entre os acordos e do sistema como um todo38.  No entanto, essas 

perspectivas podem não ser responsivas à volatilidade das relações entre os modos de 

produção proporcionada pelo processo de globalização, como destacaremos no item 3.3 a 

seguir. 

O deslocamento da OMC sobre as variáveis do processo de "jurisdização" é 

notável na sua transição da era GATT à sua formação como organização internacional, 

com as características apontadas acima.  A tradição das formas de trabalho no âmbito 

GATT, contudo, ainda torna as recordações do antigo sistema bastante presentes na atual 

organização, sendo isso evidente a partir da fragmentação dos acordos, apresentada acima, 

que se assemelha com a "colcha de retalhos" das regras do GATT39.  Podemos afirmar, 

portanto, que hoje a OMC apresenta um nível médio de "jurisdização" (com seus 

elementos centrais definidos nesse contexto), mas a herança histórica do sistema político 

do GATT permite ainda freqüentemente o questionamento e contestação desse nível de 

"jurisdização". 

                                                                                                                                                    
instâncias legislativa e executiva da OMC em relação ao seu mecanismo de solução de controvérsias e os 
riscos para o sistema multilateral de comércio. 
37 Cf. PAUWELYN (2002).  O autor parte da classificação apresentada por Gerald Fitzmaurice e aplica para 
a sua análise do sistema da OMC.  É importante notar que no trabalho de Pauwelin toma-se muito em 
consideração a disponibilidade do direito de negociar bens comerciáveis.  No entanto, seu argumento 
desconsidera a perspectiva sociológica da globalização e da transnacionalização das atividades econômicas. 
38 Para teorias que apóiem a leitura dos Acordos como componentes de um sistema, v. SHELL (1996, 1995) 
e HOUSMAN (1994).  Importante decisão nesse sentido foi apresentada pelo Órgão de Apelação na 
controvérsia WT/DS22/AB/R (1997:17): "The authors of the new WTO regime intended to put an end to the 
fragmentation that had characterized the previous system.  This can be seen from the preamble to the WTO 
Agreement which states, in pertinent parts: Resolved, therefore, to develop an integrated more viable and 
durable system encompassing the General Agreement on Tariffs and Trade, the results of past trade 
liberalization efforts, and all of the results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations."  
39 As críticas a respeito dessa manutenção do "espírito" do GATT em geral se voltam para a dificuldade de 
tornar as relações formais no âmbito da OMC, hoje.  Cf. ICTSD (1999): "Paradoxically, however, the 
institutional nature of the WTO seems to provide little support for successfully meeting this challenge.  As 
the 'old GATT culture' continues to prevail in the system, relevant knowledge in the organisation is based on 
an ivory tower approach and the increasingly fuzzy notion of 'nation interest' in negotiations remains the 
main lever for policy-making".  O que gerou inclusive momentos para a necessária reafirmação da nova 
estrutura da organização, no discurso de Mike Moore em 2001, cf. WTO (2001a:ii): "The WTO is not the 
GATT, yet we have not modernized our structures, organization and procedures to reflect our new and wider 
responsibilities." 



 

 
 

Ao criar e ampliar as estruturas, estender os objetivos e área das negociações 

comerciais multilaterais, objetivou-se restringir a possibilidade de os Estados definirem 

políticas de restrição à importação e promover mecanismos de controle sobre o mercado 

produtivo globalizado.  Essas duas finalidades podem ser contraditórias, pois na medida 

em que os Estados abrem mão de uma de suas capacidades de regular a política econômica, 

como poderão controlar o mercado produtivo?  A opção, portanto, na concepção da OMC, 

seria transferir o controle dessa política para uma organização multilateral.  Precisamos, 

então, questionar quais são os efeitos dessa transferência e se a OMC detém os 

mecanismos adequados para assegurar um sistema efetivo no comércio multilateral. 

Ainda que frágeis e contestáveis as mudanças promovidas no arcabouço 

jurídico da OMC, podemos indicar que o nível médio de "jurisdização" definido em seu 

sistema tem como conseqüências mudanças: (i) no sistema de comércio multilateral; (ii) no 

processo de formação da política comercial multilateral; (iii) na forma de organização da 

política econômica internacional; e, conseqüentemente, (iv) no processo de formação e 

organização da política comercial doméstica de seus Membros40.  Todas essas mudanças 

levam a uma repolitização do sistema de comércio internacional, o que promove um 

sensível deslocamento de parte do fórum de comércio internacional na OMC, do modo de 

produção interestatal para o modo de produção cosmopolita41.  Assim, ao visualizar a 

relação da OMC com os espaços estruturais dos modos de produção, passamos a 

configurar o esquema a seguir: 

 

Esquema C 

OMC e os espaços estruturais 

 

Espaço interestatal 

 

                                                 
40 Parte dos quais são indicados em OSTRY (2000:2) "(...) But the shift in focus resulting from the Uruguay 
Round is only one of the changes which has transformed the system. I have grouped these into three 
categories: the ambience; the political economy; and the process of policy-making." 
41 Alguns autores trabalham a idéia de mudança de um sistema tecnocrático (GATT) para um sistema 
politizado com um processo de politização.  A respeito, v. JACKSON (1998a) e HOWSE (2002).  Na 
perspectiva deste trabalho, consideramos que já havia um sistema político no GATT que vigorava 
essencialmente sob a os princípios do espaço interestatal.  De toda forma, a substituição do conceito de 
politização pelo de repolitização não nos confronta com as conclusões dos outros trabalhos, como podemos 
observar em JACKSON (1998a): "But with a post-cold war shift to 'geo-economics' and with developing 
fears among citizen groups about the influence of globalization on their personal and family well being the 
'politization' of international economic policy issues, and therefore of legal issues related to them, has led to 
various studies by different groups on IEL [International Economic Law] issues (...)." 
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Espaço Cosmopolita 

 

 

 

As análises sobre as conseqüências de tal deslocamento são elaboradas hoje 

por teóricos que analisam a dimensão desse novo espaço cosmopolita e apontam para duas 

direções: (i) uma que tende ao cosmopolitismo da concentração e (ii) outra que tende ao 

cosmopolitismo da fragmentação42.  Como abordado no item 1 (nota 22), de acordo com a 

primeira linha o novo espaço apresenta um aspecto estrutural centralizador, na medida em 

que os modelos de coordenação da política estatais são pouco a pouco alocados no novo 

espaço.  Isso resultaria tendencialmente em formatos hierárquicos de poder.  E, nesse caso, 

poderíamos interpretar o espaço cosmopolita como associando o espaço da cidadania ao 

espaço interestatal, na eventual criação de estruturas para um Estado mundial.  Nesta linha 

teórica, não deixamos de ressaltar as posições de autores como Jürgen Habermas, David 

Held, Richard Falk, Andrew Strauss e Danilo Zolo, cada qual com as suas 

particularidades43. 

A linha que define os elementos para a interpretação de um cosmopolitismo 

mais fragmentado identifica a relevância de novas formas de interação e o reconhecimento 

de mecanismos de auto-regulamentação, numa estrutura policêntrica.  Autores que adotam 

essa linha, em geral, possuem observações mais abstratas e não-uniformes entre si.  Como 

                                                 
42 Destaque-se que essa é uma classificação que, como em toda tentativa de criar categorias, sofre o risco da 
imperfeição.  Isso porque os representantes das linhas indicadas apresentam, na realidade, elementos mistos 
de uma e outra forma de organização dos novos movimentos para além da relação nacional-internacional.  
No entanto, tal classificação será importante para as conclusões deste trabalho sobre as tendências de 
regulamentação e institucionalização da OMC, dentro do contexto de governança global. 
43 Em breves linhas, alguns dos traços que diferenciam as teorias cêntricas desses autores.  HABERMAS 
(2000:139, 1998:187) e HELD (1995a:111 e segs., 1995b:270 e segs., 1993:44 e segs.) assemelham-se muito 
ao proporem: (i) a criação de um parlamento internacional, com representantes dos Estados e dos indivíduos; 
(ii) ampliação do papel da Corte Internacional de Justiça, com jurisdição compulsória; (iii) reforma do 
Conselho de Segurança.  Jürgen Habermas e David Held também concordam sobre a necessidade de um 
sistema jurídico global, que regule tanto a área civil como a criminal (sempre no contexto de uma corte 
internacional ou supranacional).  David Held elabora suas propostas em uma análise mais profunda e 
apresenta-as como reformas das estruturas em etapas, no médio e no longo prazo.  FALK, STRAUSS (2001) 
também compartilham da proposta para a criação de um parlamento global.  Danilo Zolo apesar de em seus 
trabalhos opor-se expressamente às teorias cêntricas, as quais identifica como pacifismo institucionalizado, 
apresenta entre suas propostas para um pacifismo mitigado (weak pacifism), cf. ZOLO (1997:156 e segs.): (i) 
instituições internacionais efetivas para manutenção e promoção da paz; (ii) o controle internacional de 
armas; e (iii) a definição de critérios para contribuição às instituições do sistema.  Essas propostas permitem-
nos aproximá-los mais dos teóricos cêntricos do que dos policêntricos, contrariamente a como o próprio autor 
se autodefine.  A indicação dos autores não pretende ser exaustiva. 



 

 
 

representantes dessa linha, identificamos alguns autores como James Rosenau, Günther 

Teubner, Dirk Messner e Ülrich Beck44. 

As abordagens dessas duas leituras do espaço cosmopolita, apesar de 

antagônicas, não são inconciliáveis.  Pelos critérios da cooperação e pluralismo, 

entendemos as formas de colaboração como formas para a busca de interesses comuns 

(cosmopolitismo cêntrico) e a coordenação como formas para resolver problemas comuns 

(cosmopolitismo policêntrico).  Vejamos, então, como esses movimentos do 

cosmopolitismo são favorecidos pelas estruturas da OMC, de forma a trazer tal 

organização internacional mais próxima do ambiente cosmopolita do que interestatal, nas 

três perspectivas de mudança indicadas acima. 

Quanto à mudança do sistema de comércio multilateral, destacamos o fato de 

haver a institucionalização de uma organização internacional para centralização das 

negociações sobre temas do comércio internacional e seus co-relatos.  Aliada a essa 

centralização, destaca-se o aumento do grau de "jurisdização" dessa organização e das 

áreas que coordena.  Tal "jurisdização" leva ao conceito de que o sistema nacional deixa de 

ser apenas um sistema economicamente permeado, para também o ser juridicamente.  

Ambas as mudanças do sistema fazem com que haja uma repolitização do sistema45.  Esse 

processo é evidenciado na medida em que, ao haver maior exposição da OMC, são 

estabelecidas demandas, cada vez mais além da relação com seus Membros, com base no 

princípio de transparência e prestação de contas (analisaremos esses aspectos 

especificamente no item 4).  O interessante é que essa repolitização ocorre entre os 

Membros, trazendo a centralização do tema do comércio internacional para a organização 

                                                 
44 ROSENAU (1998, 1997, 1992a), SCHOLTE (2001) e TEUBNER (1997d) sugerem, nessa linha, que há 
um conceito de governança para além do espaço interestatal que não está vinculado à idéia de uma autoridade 
central, mas que segue uma ordem consolidada em alguma medida pela prática.  ROSENAU (1992b:282) 
ainda apresenta as mudanças no sistema internacional como reflexos de um processo de transição de um 
sistema anárquico para um sistema bifurcado composto por coletividades vinculadas à estrutura do Estado 
(sovereignity-bound) e outras coletividades independentes e, por vezes, concorrentes com o Estado 
(sovereingty-free). MESSNER (2002:27) também trabalha com a idéia de que o sistema internacional é 
composto por uma dualidade: sociedade internacional (composta processos de institucionalização) e pela 
sociedade mundial (que reflete a diversidade de atores, a diferenciação de planos de ação e a estabilização de 
alguns princípios universais), e que essas sociedades interagem por diferentes mecanismos e estruturas; v. 
também MESSNER, NUSCHELER (2002).  BECK (1999a) apresenta o seu "Manifesto Cosmopolita" e 
indica, entre as estruturas de caráter policêntrico, a possibilidade de se desenvolver estruturas cêntricas.  
Outras leituras nessa linha podem ser encontradas em BRÜHL, RITTBERGER (2001) em análise sobre o 
sistema das Nações Unidas.  A indicação dos autores não pretende ser exaustiva. 
45 A respeito, TEUBNER (1997c:21): "(...) the juridification of economic relations provokes political 
interference."  Também, a esse respeito, v. entrevista de Ülrich Bech por Danilo Zolo, em que o primeiro 
destaca, entre as recentes mudanças no mundo, a politização da economia de mercado global, em oposição ao 
liberalismo ortodoxo das décadas de 80-90.  Cf. BECK por ZOLO (s/d). 



 

 
 

(colaboração) e ocorre, também, nas relações da OMC com instituições não-estatais 

(colaboração/ cooperação). 

Em relação à segunda mudança, relativa ao processo de formação da política 

comercial multilateral, diretamente relacionada com as mudanças no processo de formação 

e organização da política comercial doméstica de seus Membros, mais uma vez notamos a 

transferência da discussão de temas outrora de política pública dos Estados.  Transfere-se, 

dessa forma, a unidade de prática social, já que o fórum de decisão não é mais o mesmo.  O 

que tinha como referência o espaço da cidadania, para a ter como unidade de prática social 

o Estado-nação (que se relacionaria com o espaço interestatal), passa a considerar a 

pluralidade de modos de produção e suas unidades de prática, resultante da interação entre 

os espaços interestatal e cosmopolita (colaboração/ cooperação).  Por essa mudança, 

conseqüentemente, tem-se também mudanças nos processos de tomada de decisões e nos 

critérios para sua avaliação, no âmbito das diferentes unidades de prática envolvidas46. 

A terceira mudança ocorre quanto à forma de organização da política 

econômica internacional, pois, na medida em que se reorganiza o sistema de comércio 

internacional, a adequação dos demais mecanismos da política econômica faz-se 

necessária.  Assim, no momento de criação da OMC foram apresentadas a Declaração 

Ministerial sobre a Contribuição da OMC para Maior Integração no Processo de 

Formulação da Política Econômica Global e a Declaração sobre a Relação da OMC com o 

FMI.  Da mesma forma, o Artigo III.5 do Acordo Constitutivo da OMC prevê a 

cooperação entre a OMC e o FMI e entre a OMC e o BIRD e suas agências filiadas47.  Tais 

previsões fortalecem o princípio de política econômica sobretudo no seu aspecto 

interestatal, com algumas resistências para avançarem sobre o espaço cosmopolita, como 

será evidenciado no item 4. 

Outros mecanismos que trazem uma dimensão renovadora na formulação da 

política econômica são as possibilidades de consulta e cooperação com instituições não-

estatais de caráter intergovernamental e não-governamental (Artigo V do Acordo 

                                                 
46 HABERMAS (1996:Appendix II) desenvolve a teoria de que quanto mais graves e numerosas são as 
matérias reguladas no curso das negociações interestatais, tanto mais decisões políticas são subtraídas à 
formação democrática da opinião e da vontade, formação esta ancorada unicamente nas arenas nacionais. 
47 V. Apêndice A.2 para os extratos das previsões de coerência e dos acordos com as instituições financeiras.  
Para detalhes sobre a participação das instituições financeiras nos mecanismos da OMC, v. também Apêndice 
A.4.  Uma análise mais detalhada da participação será desenvolvida no item 5. 



 

 
 

Constitutivo da OMC)48.  Quanto à interação com instituições intergovernamentais, é 

interessante observar a particularidade de a OMC não fazer parte do sistema da 

Organização das Nações Unidas.  Essa independência administrativa e financeira também 

isola, em certa medida, a OMC do processo político da ONU, suas organizações e agências 

especializadas.  Portanto, as consultas e mecanismos para cooperação com as instituições 

intergovernamentais são definidos caso a caso e, por isso, muitas vezes facilitam um 

retrocesso da organização para o espaço interestatal em relação ao espaço cosmopolita.  

Para as interações com instituições não-governamentais, a previsão de consulta e 

cooperação é indicada como um elemento que promove a OMC em direção ao espaço 

cosmopolita.  Em relação às previsões formais de outras instituições intergovernamentais, 

essa previsão da OMC é tida como uma previsão progressista.  No entanto, as críticas 

recaem sobre a sua implementação (como indicado no item 4), em um nítido reflexo da 

tensão entre os espaços interestatal e cosmopolita na OMC. 

Por fim, outras mudanças que estimulam o movimento da OMC sobre os 

espaços interestatal e cosmopolita são aquelas ocorridas quanto ao processo de formação e 

organização da política comercial doméstica de seus Membros.  Essas mudanças, como 

indicado acima, resultam tanto da definição de novas regras relacionadas ao comércio no 

nível multilateral, como da definição de regras que predeterminam a necessidade de 

harmonização da legislação doméstica dos Membros.  Assim, há um redimensionamento 

político do ambiente de definição das políticas comerciais e uma conseqüente redefinição 

do fórum das demandas em relação a tais políticas.  As políticas de comércio no âmbito do 

Estado moderno foram definidas como parte da política e da organização interna de cada 

Estado49; por isso, o deslocamento do fórum político permite uma nova demanda pelo 

espaço cosmopolita: como introduzir os interesses locais na estrutura multilateral, que não 

mais apenas se rege pelo ambiente interestatal?  

Diante das mudanças indicadas nesta breve definição da OMC sobre os 

espaços estruturais, questionamos até que ponto a repolitização do sistema de comércio 

                                                 
48 Para os extratos das previsões legais de consulta e cooperação, v. Apêndice A.2, para detalhes sobre as 
instituições intergovernamentais envolvidas, v. Apêndice A.4, e para as instituições não-governamentais, v. 
Apêndice A.3. Uma análise mais detalhada da participação será desenvolvida no item 5. 
49 OSTRY (1998a:16) reflete bem essa perspectiva ao definir que: "There is no policy more domestic than 
trade policy".  JACKSON (1998a:2-3) faz referência a essa perspectiva e reproduz as frases de Tip O'Neill e 
Gary Hymel e de Peter Druker: "All politics is local" e "All economics is international". 



 

 
 

internacional tem o instrumental adequado para promover o engajamento estrutural entre 

as estruturas do espaço interestatal e as aberturas para o espaço cosmopolita50. 

 

3.3  Os diferentes modos de produção nos espaços da Organização Mundial do 

Comércio 

Após ter identificado a estrutura da OMC e suas inovações em um exercício de 

retração do seu espaço, pretendemos, a partir de agora, analisar então como a OMC 

reconhece e permite a interação com os demais modos de produção, a partir do momento 

em que reflete em sua estrutura a combinação dos espaços interestatal e cosmopolita 

(Esquema C). 

O reconhecimento da OMC como uma organização intergovernamental, com 

os delineamentos típicos das relações interestatais51, aponta apenas para uma das facetas de 

sua estrutura.  Nessa faceta verificamos que, na qualidade de acordo internacional, a 

qualquer momento os Estados podem denunciar os acordos da OMC, com vista a preservar 

os modos de produção dependente de seu espaço e, até mesmo, restringir as influências dos 

demais modos de produção nessa interação.  O que se pretende demonstrar neste item, no 

entanto, é que, na medida em que se é Membro da OMC, o Estado ou Território Aduaneiro 

está sujeito não apenas às regras desse sistema, mas também às interações que o sistema 

permite, inclusive na sua faceta cosmopolita. 

A análise da evolução das negociações para a formação de uma organização 

com o fim de regulamentar o comércio multilateral em certa medida já nos permitiu 

compreender os movimentos dos quais emergiram interesses sobre o comércio 

internacional e os resultados então atingidos, como reflexo de uma interação entre 

diferentes modos de produção.  Parte desses movimentos desenvolveu-se numa relação de 

dependência ou interdependência de uns modos de produção com respeito a outros.  No 

caso da OMC a interação entre os modos de produção acaba por se traduzir seja pela lógica 

do espaço interestatal, seja pela lógica do espaço cosmopolita. 

                                                 
50 Essas mudanças geram questões sobre os impasses na OMC, como apresentado em OSTRY (1998a:25): 
"(…) is that mandate congruent with the WTO’s capabilities? Can the WTO provide the forum for 
reconciling deeper integration and sovereignty concerns?" 
51 V., a respeito, a descrição de CARREAU, JULLIARD (1998:58 e segs.).  Podemos destacar que o núcleo 
de decisões da OMC ainda está centrado em seus Membros; exemplos dessa estrutura são: (i) a definição do 
processo de decisão estabelecido no Artigo IX do Acordo Constitutivo, sem o reconhecimento de uma 
eventual consulta ou cooperação com outras instituições, e (ii) a reserva à Conferência Ministerial e ao 
Conselho Geral (em que apenas os Membros têm direito de voto) da capacidade para reconhecer e aplicar as 
interpretações sobre os Acordos. 



 

 
 

É possível notar que a dinâmica de interações promove alguma circularidade 

nas relações presentes no espaço da OMC, inclusive quando são influenciadas pelas 

demandas por um novo arcabouço sociojurídico.  Ou seja, desde sua constituição como 

organização internacional, a estrutura e o modo de funcionamento da OMC permitem uma 

determinada interação da pluralidade dos modos de produção em seu espaço, suscetível às 

demandas por alterações na sua estrutura e modo de funcionamento52.  Na prática, essa 

dinâmica estabelece uma relação bastante conflitante entre os espaços interestatal e 

cosmopolita na OMC.  Verificamos, portanto, que constatar as demandas apresentadas 

apenas no espaço interestatal e sob a lógica deste é tanto mais insuficiente quanto maior for 

a abertura da OMC para a lógica do espaço cosmopolita53. 

Robert Cox sintetiza as concepções que envolvem um sistema multilateral, as 

quais também permitem identificar as conseqüências dessa dupla faceta de interação entre 

as lógicas dos espaços interestatal e cosmopolita na OMC: "Multilateralism can be 

examined from two main standpoints: one, as the institutionalization and regulation of an 

established order, the other, as the locus of interactions for the transformation of the 

existing order"54.  Adiantamos que as demandas pelas transformações na estrutura e no 

modo de funcionamento da OMC ocorrem tanto pelas interações formais, admitidas e 

reconhecidas pela OMC, como por interações informais – relações estas que constituirão 

os conceitos de unidade de prática interna e unidade de prática externa da OMC, 

examinados no item 4. 

Alguns dos elementos indicados na retração dos espaços na OMC permitem 

uma nova forma de interação do sistema multilateral de comércio, em especial quanto aos 

demais modos de produção.  Como apontado acima, a OMC guarda em seu núcleo um 

aspecto importante do GATT: ser um acordo entre Estados.  O fato de ter essa 

característica, no entanto, nunca restringiu o sistema de comércio apenas ao espaço 

interestatal.  O aspecto mais importante da era OMC que a diferencia da era GATT é como 

o novo sistema estabelece a relação interestatal-cosmopolita.  No sistema da OMC, parte 

                                                 
52 Nesse sentido é que SUTHERLAND (1994:8), ex-Diretor Geral da OMC (de janeiro a abril de 1995), 
reforça a dinamicidade da OMC: "(...) the essence of the Uruguay Round's achievements is that they are 
dynamic." 
53 COX (1992a:496) aponta para os riscos de uma leitura simplificada sobre o conceito de um mundo de 
relações puramente interestatais: "The relative simplicity of the idea of a world order consisting of a state 
system and a capitalist world economy may, however, be inadequate to encompass the totality of forces 
capable of influencing structural change at the close of the twentieth century." 
54 Cf. COX (1992a:496-7). 



 

 
 

das relações do espaço cosmopolita foi reconhecida e institucionalizada formalmente, e a 

interação entre os dois espaços em alguma medida é prevista.  

Contribuíram para o reconhecimento e fortalecimento dessas relações a 

formação de uma organização internacional e a expansão das áreas de regulação pelo 

sistema multilateral de comércio.  Ao lado desses aspectos estruturais e temáticos, é 

importante termos em vista os elementos das negociações comerciais promovidos pelos 

momentos históricos recentes, em especial aqueles que afetam a interação entre os modos 

de produção.  Dentre estes, destacamos: (i) o fim do regime internacional da Guerra Fria e 

conseqüente preponderância do sistema capitalista de produção; (ii) a imposição crescente 

de grandes corporações no comércio internacional; (iii) a estruturação de novas formas de 

organização social para defesa de interesses e consecução de objetivos (reunidos no 

conceito de "terceiro setor"); e, (iv) a redefinição do papel do Estado na economia.  Todos 

esses fatores levaram a um redimensionamento do comércio internacional na política 

externa dos Estados e, além disso, na vida do cidadão comum e das diferentes formas de 

organização social em torno desse redimensionamento. 

Essas alterações conjunturais do sistema multilateral de comércio já estavam 

presentes em 1994 quando da formalização do sistema multilateral de comércio sob 

coordenação da OMC.  No período 1994-2003, esses fatores passam então a se compor, 

graças ao arcabouço proporcionado pelas mudanças estruturais do sistema multilateral de 

comércio, de forma cada vez mais intensa.  No item 2 apresentamos as principais 

alterações admitidas pelos modos de produção sob a influência dos movimentos da 

globalização.  A seguir, pretendemos relacionar essas alterações a muitas outras mudanças 

em relação ao sistema de comércio multilateral na OMC.  Se as mudanças estruturais e 

temáticas favoreceram a formalização da abertura da OMC ao espaço cosmopolita e sua 

interação com o espaço interestatal, é importante detectar o quanto essas mudanças tornam 

a própria OMC sensível e responsiva à interação com os elementos dos demais modos de 

produção. 

O fim da Guerra Fria proporcionou um aumento do número de Estados-partes 

no sistema multilateral de comércio e a consolidação do sistema capitalista de produção 

como sistema econômico predominante. Passa-se a ter uma parcela maior do volume de 

comércio internacional e também um maior número de agentes envolvidos nas negociações 

multilaterais.  Além disso, não apenas nos países que antes adotavam o sistema socialista, 

mas também no mundo capitalista passou a haver uma redefinição do papel do Estado na 



 

 
 

economia.  A reestruturação do Estado, também apontada como desregulamentação, 

proporciona um aumento da importância da regulamentação no espaço interestatal, sob a 

perspectiva de cooperação.  Exige-se, portanto, da OMC uma maior responsividade quando 

da regulamentação do sistema multilateral de comércio e como promotora do equilíbrio 

entre seus Membros. 

Ao mesmo tempo, as demais mudanças conjunturais apontam para o ganho de 

importância por parte de outras formas de organização social além do Estado – aqui 

denominadas de instituições não-estatais – e colocam em questão a sensibilidade da OMC 

na interação entre seus elementos e de outros modos de produção, além dos reflexos do 

tradicional espaço da cidadania.  

A literatura das décadas de 60 e 70 já apontava para o fato de uma presença 

crescente das "corporações transnacionais" – antes denominadas "empresas 

multinacionais" – quanto ao volume das transações e ao exercício de sua influência na 

regulamentação do comércio internacional55.  As negociações na Rodada Tóquio (1973-

1979) no âmbito do GATT foram um sinal evidente dessa interação.  O despontar dessas 

corporações resulta, quando do processo de retração dos modos de produção do mercado e 

da produção, em novas formas de interação com os espaços na OMC.  Favorecidos pela 

definição de políticas de promoção e proteção de investimentos e pela consolidação dos 

conceitos do sistema capitalista de produção (em especial, da consagração da propriedade 

privada) por parte dos próprios Estados, esses modos de produção ganharam uma nova 

dimensão e até mesmo uma certa independência em relação ao modo de produção da 

cidadania, pelo qual normalmente se faziam representar em uma organização internacional. 

No mesmo sentido, delineiam-se os movimentos da retração dos modos de 

produção doméstico e comunitário que, ao levarem em consideração as alterações no 

espaço da cidadania, pregam maior autonomia na definição e apresentação de suas 

constelações, para além daquele tradicional espaço56.  As interações desses outros modos 

de produção na OMC ficaram mais evidentes a partir de 1999, durante a Rodada de Seattle.  

                                                 
55 A respeito dessa crescente influência, v. importante a coletânea de estudos das Nações Unidas The UN 
Library on Transnational Corporations, organizada por John Dunning, com destaque para DUNNING, 
MORAN (1993).  Tal literatura avançou a respeito da regulamentação privada entre as instituições 
"comerciantes" e sua eficiência, sob o conceito da lex mercatoria, cf. nota 28 do item 2.  Atualmente se 
trabalha para além da concepção da lex mercatoria como uma relação contratual e se aprofunda a inter-
relação com as demais formas de regulamentação, antes monopolizadas pelo Estado.  V. a respeito material 
em TEUBNER (1997c). 
56 VERNON (1995:335-6) sustenta que, durante as rodadas do GATT, pouco a pouco diferentes formas de 
instituições foram retomando a sua dinâmica e aumentando a sua participação na discussão sobre o comércio 
internacional. 



 

 
 

É consenso que durante a Rodada do Uruguai não houve participação e discussão pública 

efetiva sobre a pauta e o andamento das negociações.  Nesse sentido, o ex-Diretor Geral da 

OMC, Mike Moore (de setembro de 1999 a agosto de 2002) fez especial referência a essa 

ausência de participação com a célebre frase em que comparou com o advento da ruidosa 

participação em Seattle: "The Uruguay Round was launched in the silence of public 

apathy.  In Seattle there must have been many governments who sorely missed the silence 

of public apathy"57. 

Alguns especialistas da OMC ao serem consultados, na pesquisa de campo, 

sobre o crescente interesse de instituições não-estatais pelas atividades da OMC (ver 

Apêndice A.11, questão 11.1), posicionaram-se no sentido de que o interesse não estaria 

apenas nos avanços estruturais e temáticos no âmbito da organização, mas também pelo 

fato de as negociações comerciais terem sido negligenciadas pelo senso comum durante 

muito tempo58.  Tais participações, na opinião dos especialistas, traduzem o 

reconhecimento de que os temas econômicos têm um papel tão relevante quanto a 

regulação dos temas sociais. 

As referências ao incremento da participação de instituições não-estatais na 

OMC pelo especialista da OMC também tomou em consideração a crescente desconfiança 

da opinião pública em relação à atuação das organizações intergovernamentais, o que seria, 

inclusive, algo decorrente do processo de "crise do Estado".  A esse respeito, Heiskanen 

aponta inclusive o déficit de legitimidade das organizações intergovenamentais por terem 

que operar em um novo ambiente decorrente do processo de globalização (o da interação 

entre os espaços interestatal e cosmopolita), para o qual ainda não estão adaptadas, tanto 

em relação a suas estruturas internas quanto na inter-relação com outras organizações59. 

                                                 
57 Cf. OSTRY (2000:3). 
58 As entrevistas seguiram a metodologia apontada no Apêndice A.1.  Não são indicadas neste trabalho as 
relações entre as posições e as pessoas entrevistadas.  A referência é feita apenas à instituição quando nos foi 
autorizado. 
59 Em COICAUD, HEISKANEN (2001:1-2), Heiskanen inclui como exemplo das mudanças oriundas do 
processo de globalização: o processo de descolonização; o crescente reconhecimento dos temas sociais como 
temas globais, como meio ambiente e saúde pública; multiplicação de organizações não-governamentais; 
globalização da mídia e da economia de massa; o fim da Guerra Fria; o rápido desenvolvimento no campo da 
biotecnologia; e a emergência da Internet como meio de comunicação.  Após considerar os elementos da 
globalização, Heiskanen aponta para o conseqüente déficit de legitimidade das organizações internacionais, 
entre as quais inclui a OMC: "(...) new international organizations have been created, while the structures of 
certain existing organizations (such as the WTO) have been upgraded, and their functions enhanced and 
redirected.  These ambivalent developments, which involve both a sense of a 'legitimacy deficit' as well as 
one of opportunity and momentum, along with the magnitude of changes in the operating environment of the 
international system, suggest that the time has come to take a fresh look at the philosophy of international 
organizations." 



 

 
 

As mudanças conjunturais e seus impactos na regulamentação do sistema 

multilateral de comércio estão inter-relacionados.  Por isso, na visão de alguns autores, a 

OMC torna-se a instituição que consolida os principais paradigmas presentes no processo 

de globalização recente60.  No entanto, a responsividade e a sensibilidade da OMC a esses 

elementos desde a sua criação, apesar de terem crescido, não têm sido equilibradas em 

relação aos diferentes modos de produção e sua representatividade.  Isso porque, ao se 

identificar com o atual processo de globalização, a OMC se comunica com os perfis 

valorizados por esse processo apontados no item 2.3, quais sejam: (i) os indivíduos, as 

classes ou os setores mais produtivos, (ii) aqueles capazes de aumentar as oportunidades, 

designadamente através da extensão dos mercados; (iii) os capazes de utilizar as 

instituições e as medidas de política; e (iv) aqueles que disponham de mais amplas 

competências no domínio do conhecimento e da comunicação61. 

No que concerne a suas estruturas em relação aos aspectos interestatais, a 

OMC tem compensado de forma desequilibrada as regulamentações anteriormente 

definidas no âmbito dos Estados, como veremos a seguir em relação a sua abrangência 

temática, e não dispõe dos mecanismos necessários para compensar a diferença de poder 

entre os Estados.  Assim sendo, aqueles Membros com maior poder econômico (mais 

produtivos e com capacidade para extensão de oportunidades) e político (o que também 

inclui maior domínio das instituições e suas áreas de conhecimento) assumem um papel 

privilegiado na organização.  No entanto, como advertido anteriormente, as relações 

especificamente com respeito ao espaço interestatal não se encontram no foco de análise 

deste trabalho. 

Ainda no que tange à estrutura, podemos notar a insuficiente responsividade da 

OMC para a promoção das interações entre o interestatal e o cosmopolita.  Estas seriam as 

instituições que poderiam representar diferentes modos de produção, conforme a 

classificação admitida pela OMC.  Até hoje, a OMC recebe severas críticas por sua escassa 

interação tanto com instituições não-estatais de caráter não-governamental como com 

aquelas de caráter intergovernamental.  Podemos distinguir duas fases, desde a entrada em 

funcionamento da OMC, quanto à consecução das estruturas para abertura ao espaço 

cosmopolita: um primeiro período de definição dos padrões mínimos para interação, entre 

1995-1999 e um segundo período de aprofundamento das formas de interação, de 1999 até 

                                                 
60 A esse respeito, OSTRY (1998b:3) aponta a Rodada do Uruguai como grande representante do movimento 
de maior integração promovido pela globalização. 
61 Cf. THERBORN (2002:74). 



 

 
 

hoje.  Mas, de forma geral, até hoje a OMC não tem desenvolvido critérios para a 

classificação das diversas instituições em interação, com vistas a identificar sua relação 

com os modos de produção definidos.  Nos itens 4 e 6 analisaremos os detalhes das formas 

de participação nos mecanismos da OMC e as demandas pendentes para regulamentação 

da interação. 

Destaca-se, de qualquer forma, que a ausência de mecanismos formais para 

definição dessas relações não significa que os espaços da OMC não permitissem a 

interação de outros modos de produção.  O que passa a existir é a institucionalização da 

participação e influencia dos demais modos de produção que permite a crença em uma 

potencial busca de equilíbrio na interação, como compensação ao elementos favorecidos 

pelo processo de globalização. 

Conclui-se, portanto, que as estruturas da OMC hoje ainda favorecem a 

preponderância da relação dos Estados como tradutores privilegiados dos anseios sobre o 

desenvolvimento do comércio internacional (pela perspectiva linear de relação entre o 

nacional e o internacional) e ainda a interação de maneira informal com os demais modos 

de produção, sob os princípios da globalização recente. 

Também podemos indicar um desequilíbrio na interação dos modos de 

produção quanto às áreas temáticas: (i) temas do comércio (trade concerns); (ii) temas 

relacionados ao comércio (trade-related concerns); (iii) temas atingidos pelo comércio 

(non-trade concerns); e (iv) temas que não podem se relacionar ao comércio (non-tradable 

concerns)62. 

No sistema multilateral de comércio, como apresentados nos itens acima, os 

temas de negociação e conseqüente "jurisdização" tradicionalmente se concentraram nos 

temas de comércio stricto sensu, ou seja, na relação de circulação de bens interfronteiras63.  

Relação essa que é fortemente controlada pelo espaço da cidadania, tendo o Estado como 

instituição privilegiada. 

À parte a regulamentação para a liberalização do comércio de serviços, as 

negociações recentes inovam com a negociação de temas relacionados ao comércio.  Os 

temas relacionados ao comércio, como definido a partir da Rodada do Uruguai, sob a 

                                                 
62 Essa classificação temática tem por fim somente identificar algumas das relações possíveis dos modos de 
produção nos espaços da OMC.  Não pretendemos ao longo da análise avançar em relação às possibilidades 
de instrumentalização desses conceitos para o fortalecimento de um ou outro modo de produção. 
63 Destacamos aqui que esse é um conceito fundamentalmente voltado para o comércio de bens físicos entre 
os Estados.  Não podemos ainda inserir aqui o conceito do comércio eletrônico, sobre o qual ainda não se 



 

 
 

pressão das grandes corporações transnacionais, são aqueles que visam a facilitar e 

promover o comércio a fim de garantir maior proteção ao comerciante.  Voltamo-nos, mais 

uma vez, para a questão: quais são os modos de produção envolvidos nesses temas 

relacionados ao comércio? 

Basicamente podemos indicar três modos de produção fortemente envolvidos 

nesses temas: produção, mercado e cidadania.  Os dois primeiros relacionam-se pelas 

relações de produção das empresas para a venda e pelas relações de consumo estabelecidas 

no espaço do mercado.  O espaço da cidadania, por outro lado, relaciona-se com os temas 

do comércio pelo fato de o comércio exterior ser considerado um tema da política 

econômica do Estado e componente do "interesse nacional".  Como apontado nos itens 

anteriores, antes as relações de todos esses modos de produção no comércio internacional 

eram traduzidas pelo espaço da cidadania no espaço interestatal pelo Estado, numa relação 

linear.  No entanto, com as transformações do processo de globalização, os espaços que 

pela definição de Gǿran Therborn têm seus elementos valorizados passam a trabalhar com 

a volatilidade das relações entre os modos de produção e estabelecem não apenas uma forte 

pressão sobre os Estados para a avaliação do tema em suas políticas econômicas, mas 

também uma pressão sobre o conjunto de Estados a fim de promover a competição entre 

eles, que traz para a agenda a questão da cooperação econômica64. 

É nesse momento que as empresas, com destaque para as grandes corporações 

transnacionais, garantem um certo protagonismo neste jogo de negociações.  Pois são elas 

que garantirão a produção e a expansão dos mercados e estão absorvidas pela lógica do 

mercado mundial no contexto da globalização; além disso, tais instituições têm a 

habilidade e tradição (como apontado nos momentos históricos no item 2.3) de utilizar as 

instituições e as medidas de política e têm grande domínio do conhecimento e da 

comunicação.  Por isso, quando trabalhamos a idéia dos espaços interestatal e cosmopolita 

na OMC os modos de produção a que pertencem essas instituições aparecem fortemente 

envolvidos. 

No contexto do mercado mundial não podemos deixar de apontar para os dois 

outros grupos que fazem parte dos modos de produção do mercado e da produção, os 

                                                                                                                                                    
pode atingir uma definição clara, devido à sua intangibilidade e a definição do espaço virtual.  A respeito, v. 
SANCHEZ (2003b) e estudos relacionados nesse artigo. 
64 CARREAU, JULLIARD (1998:9) ressaltam essa constatação: "(...) le rôle qu'assignent à la frontière le 
droit international, d'un côté, et le droit international économique, de l'autre côté, illustre bien cette 
différence: dans un cas, elle assure la sécurité politique des Etats, et doit donc demeurer imperméable; dans 



 

 
 

consumidores e os trabalhadores, que estão em um contexto diferenciado daquele das 

empresas.  Isso porque esses grupos ou instituições estão mais fragilizados em relação aos 

perfis valorizados pelo processo de globalização, de forma que assumem um controle sobre 

a produção e a expansão do mercado relativamente fraco.  Além disso, a "jurisdização" do 

comércio internacional torna a discussão do tema e os pontos de sua negociação muito 

técnicos, o que faz com que os trabalhadores e consumidores, normalmente dotados de 

menos recursos econômicos, dificilmente consigam alcançar o domínio do conhecimento e 

da comunicação nos espaços da OMC e, conseqüentemente, tenham menor capacidade 

para influenciar as instituições e suas políticas na área do comércio internacional. 

Por isso, podemos apontar que a relação entre modos de produção do mercado 

e da produção e os espaços da OMC é bastante interativa; no entanto, isso não atinge todas 

as instituições envolvidas nesses modos de produção. 

O grupo de temas estabelecido como relacionado ao comércio é assim 

classificado por pressão de instituições específicas que procuram mecanismos para a 

garantia da liberdade de comerciar, de uma perspectiva estritamente econômica.  Nesse 

ponto é interessante relembrar o Preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC em que há a 

reiteração, nos mesmos termos do GATT, dos escopos para um desenvolvimento 

econômico dos Membros e que por vezes aparece como parte da retórica dessas 

instituições: "(...) objetivar a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e um volume 

considerável e em constante elevação de receitas reais e demanda efetiva, o aumento da 

produção e do comércio de bens e serviços (...)". 

No entanto, uma das inovações da OMC foi também aportar no Preâmbulo 

objetivos não estritamente econômicos, em que se inclui o conceito de desenvolvimento 

sustentável.  Essa abertura, aliada à extensão das competências da regulamentação 

multilateral do comércio internacional, abre a possibilidade da interação do espaço com os 

temas atingidos pelo comércio (non-trade concerns).  Essa abertura eleva a possibilidade 

de interação da OMC com instituições de outros modos de produção, em especial daquelas 

que ainda não têm suas demandas vinculadas ao conceito de comércio65. 

                                                                                                                                                    
l'autre cas, elle entrave la coopération économique entre les Etats, et ne peut donc que devenir de plus en plus 
perméable." 
65 Nesse sentido, a decisão do Órgão de Apelação da OMC, em WT/DS58/AB/R (1998), par. 155: "It is 
proper for us to take into account, as part of the context of the chapeau, the specific language of the preamble 
to the WTO Agreement, which, we have said, gives colour, texture and shading to the rights and obligations 
to Members under the WTO Agreement, generally, and under GATT 1994, in particular." No mesmo sentido, 
as interpretações de SHELL (1996, 1995) sobre a necessidade de avançar sobre os conceitos estritamente 



 

 
 

Por fim, apenas a título de referência sobre o recorte do comércio multilateral e 

sua relação com todas as formas de comércio lato sensu (no seu sentido de trocas), há uma 

parte significativa do comércio internacional que corresponde a um comércio ilegal.  O 

comércio ilegal não é contabilizado pela OMC e refere-se a produtos considerados por sua 

natureza como não comerciáveis (non-tradable concerns)66.  Isso faz com que relações que 

possam permear os modos de produção se tornem irreconhecíveis pelo sistema da OMC. 

Assim, as interações que podem ocorrer entre os diferentes modos de produção 

na OMC podem ser analisadas novamente a partir dos espaços identificados no Esquema C 

(OMC e os espaços estruturais).  Nesse aspecto, podemos notar que grande parte do 

sistema de interação para a regulamentação do comércio internacional no âmbito da OMC 

ainda é centralizada no espaço interestatal, numa relação de dependência dos demais 

modos de produção em relação ao espaço da cidadania de cada Estado.  As interações 

admitidas no espaço cosmopolita ainda são incipientes, sendo que os modos de produção 

que apresentam os elementos favorecidos pelo processo de globalização têm uma abertura 

maior na interação, em especial pelas interações informais admitidas no âmbito da OMC.  

Considerando-se a interação detectada em relação à estrutura proporcionada e 

ao tema do comércio negociado, podemos apresentar o seguinte esquema da relação dos 

modos de produção no espaço da OMC: 

 

Esquema D 

Modos de produção e a OMC 

                                                                                                                                                    
econômicos do Efficient Market Model para perspectivas mais abrangentes que o Trade Stakeholders Model 
pode aportar nas interpretações sobre o sistema da OMC. 
66 Para uma análise sobre a regulação do comércio internacional e a discriminação dos bens comerciáveis e 
não-comerciáveis, v. THOMSON (1992).  A autora destaca as diferentes formas de interação para a 
classificação como legal ou ilegal do comércio de drogas, álcool, armas e fumo, conforme a composição de 
poderes no sistema internacional. 



 

 
 

 
 

 

 

Nesse processo de interação, portanto, parte das relações passa pelo espaço 

interestatal e parte pelo espaço cosmopolita.  No do espaço interestatal coordenam-se as 

interações entre os Estados, os quais se presume que representam os interesses veiculados 

pelo espaço da cidadania.  Pelo espaço cosmopolita, interagem, portanto, todos os modos 

de produção que de alguma forma admitem uma interação para além do espaço da 

cidadania, conforme a capacidade de se articularem e o tema envolvido.  

A apresentação desses dois espaços na OMC quando dos diferentes modos de 

produção em interação nos atentam para os conceitos apresentados por Rosenau sobre a 

bifurcação entre sovereingty-free actors e sovereignity-bound actors, que se referem 

justamente aos modos de produção ainda centrados na relação com o Estado e os modos de 

produção que interagem em uma perspectiva policêntrica ou heterárquica67.  Esse ponto 

nos remete justamente às observações apresentadas no item 2.3, que, de acordo com o 

poder de cada uma das instituições, poderemos atribuir o reforço da sua autonomia e da sua 

interação (uma leitura de interdependência) ou a sua submissão ou mesmo pré-

racionalização ante a modos de produção dominantes (uma leitura de dependência).  As 

                                                 
67 Cf. ROSENAU (1992b: 282 e segs.). 
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relações de fragmentação e cooperação entre os diferentes modos de produção, nesse caso, 

devem ocorrem na esfera doméstica de cada Membro da OMC. 

Para o pólo interestatal da OMC, estabelece-se uma relação de 

representatividade em uma estrutura hierárquica.  Ou seja, há a centralização do discurso e 

das racionalidades pelo Estado como instituição em relação às instituições dos demais 

modos de produção.  E os Estados devem coordenar-se dentro desse espaço interestatal. 

Enquanto isso, no pólo cosmopolita as relações entre os diferentes modos de 

produção tendem a se desenvolver sob uma estrutura heterárquica, como indicado no item 

2.2.  Nessa estrutura, as representações dos modos de produção são tão específicas que 

para que possam assumir um espírito de governança devem ser compartilhadas68.  Tanto a 

concepção hierárquica de representação no espaço interestatal e anárquica na relação entre 

suas instituições como a concepção heterárquica para o espaço cosmopolita são tipos 

ideais.  No entanto, alertam-nos para a estrutura de relações possíveis e desejáveis nos 

espaços da OMC.   

Apresentamos acima o quanto os avanços estruturais e temáticos na 

regulamentação do sistema multilateral de comércio dão destaque à relação do que é 

considerado como comércio e relacionado ou não relacionado ao comércio.  Esse é, 

portanto, um elemento fundamental na definição dos modos de produção que têm a 

perspectiva de atuação hierárquica ligada à estrutura do Estado, ou heterárquica, com 

maior independência da estrutura do Estado e maior possibilidade de atuação no espaço 

cosmopolita. 

A submissão às relações hierárquicas, que dependem basicamente da formação 

da política de comércio no âmbito de cada Estado, segue os princípios tradicionais das 

relações internacionais, em sentido clássico.  Essa análise será realizada na parte II deste 

trabalho, com enfoque sobre o Estado e a sociedade brasileiros.   

Quanto à definição das relações heterárquicas, características do espaço 

cosmopolita, é preciso analisar em que instâncias da estrutura da OMC esta relação é 

admitida e, ainda, como os diferentes modos de produção interagem nessa estrutura.  

Interação que depende não apenas do arcabouço administrativo da OMC, mas também das 

áreas de atuação e dos objetivos apresentados pela organização.  São esses pontos que 

                                                 
68 A respeito, NEYER (2001): "In such a heterarchical structure, political authority is neither centralized 
(under the conditions of hierarchy) nor decentralized (as under conditions of anarchy), but shared which 
means that the units of a system pool their authorities with the purpose of a shared execution of governance." 



 

 
 

estão na base dos conflitos de interesses no espaço cosmopolita e que permitirão ou não o 

reconhecimento pela OMC. 

Portanto, a interação dos modos de produção no espaço cosmopolita da OMC 

toca justamente na questão da governança global.  A governança deve ser entendida no 

contexto dos processos de fragmentação e cooperação que atingem os modos de produção 

no sistema capitalista, como a coerência mínima na atuação das diferentes instituições69.  E 

a coerência atinge a relação dos diferentes tipos de instituições na OMC.  Essa é a questão 

a que passaremos a analisar no item 4: como os modos de produção se consagram na sua 

relação com as estruturas da OMC, quanto às unidades de prática admitidas no âmbito da 

organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 ROSENAU (1997:10): Global governance is not so much a label for a high degree of integration and order 
as it is a summary term for highly complex and widely disparate activities that culminate in a modicum of 
worldwide coherence." 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4 
As unidades de prática na Organização Mundial do Comércio: 

as novas demandas e a turbulência nas formas de participação 



 

 
 

4.1 A dupla via: unidade de prática interna e unidade de prática externa 

Após analisar na OMC os espaços em que se desenvolvem as relações da 

pluralidade resultante dos diferentes modos de produção, passaremos a identificar quais 

são as unidades de prática admitidas nessa organização hoje.  Vale a pena relembrar que, 

sob o conceito de modos de produção, a unidade de prática social vem a ser a dimensão 

ativa do espaço estrutural, isto é, o princípio de organização das ações sociais e coletivas 

nesse espaço.  Ao reconhecer a unidade de prática na OMC, pretendemos analisar a 

situação ou a posição que garante a participação das instituições presentes nos espaços da 

organização.  Assim, adotaremos o critério de formas de participação admitidas pela 

organização, para configurar as novas demandas para um novo arcabouço nas unidades de 

prática da OMC.  A análise da unidade de prática na OMC também nos auxiliará na 

compreensão dos demais componentes do modo de produção prevalecente para essa 

organização, já que a unidade de prática é tida como o maior critério de identificação de 

um espaço estrutural1. 

De acordo com o modo de produção com que se relaciona, a unidade de prática 

possui um maior ou menor grau de organização da participação.  Assim, no âmbito do 

espaço da cidadania, a unidade de prática é estudada com base no conceito da esfera 

pública.  Esse conceito é adotado como referencial, de uma forma ou outra, nas abordagens 

sobre as unidades de prática em organizações internacionais, sobretudo quando se analisa o 

tema da governança global.  Jürgen Habermas define o conceito de esfera pública como: 

"l'espace publique politique se décrit le mieux comme un réseau permettant de 

communiquer des contenus et des prises de positions, et donc des opinions; les flux de la 

communication y sont filtrés et synthétisés de façon à se condenser en opinions publiques 

regroupées en fonction d'um thème spécifique."2  Entendemos que este conceito de esfera 

pública é suficientemente abrangente para ser aplicado a uma organização internacional, 

ainda que não se pretenda neste trabalho equiparar as formas de participação na OMC com 

aquelas promovidas no espaço da cidadania.  Em geral, o conceito da esfera pública, assim 

como de unidades de prática em geral, é analisado pelos critérios de participação e 

representação nas constelações política, jurídica e epistemológica.  

Neste item a unidade de prática será tematizada tendo como referência os 

processos de participação e sua regulamentação específicos da constelação jurídica.  As 

dimensões do direito referem-se aos momentos de criação e aplicação de regras e serão 

                                                 
1 Cf. SANTOS (1995:421-2). 



 

 
 

especificamente retomadas no item 6.  O suporte para essa análise e essa constatação no 

item 6 será fornecido a seguir, na medida em que tomarmos a participação e as demandas 

pela definição de novas estruturas no contexto do processo de deliberação promovido pela 

OMC. 

A unidade de prática de uma organização internacional é definida não apenas 

pelo seu estatuto ou acordo constitutivo, mas também pela sua própria experimentação3.  

Assim, para identificar as unidades de prática da OMC, é preciso ter em conta o seu 

Acordo Constitutivo e também a sua implementação por regulamentos e atos normativos 

internos da OMC e outros procedimentos adotados pela organização em caráter informal. 

O quadro institucional da OMC, como apontado no item 3, é definido no seu 

Acordo Constitutivo tendo em conta a participação primordial da instituição representativa 

de seus Membros, mas prevê também a possibilidade de atuação de outras instituições, 

neste trabalho identificadas como instituições não-estatais  Essas instituições atuam nas 

duas vias apresentadas para a unidade de prática na OMC: uma via relacionada a sua 

estrutura decisória, em que se apresentam as instituições que tenham atuação vinculante 

(denominada de unidade interna) e outra via em que se encontram as instituições que têm 

capacidade de interferência na organização, mas não poder vinculante (denominada de 

unidade externa)4.  Entende-se por vinculante as formas de participação previstas na OMC 

pelos seus documentos formais, que tenham passado pela aprovação dos Membros, tanto 

direta quanto indiretamente, quando oriundas de decisões cujo poder foi delegado pelos 

Membros à OMC e seus organismos. 

A OMC é uma organização de institucionalização recente e de características 

inovadoras para o cenário da organização e regulamentação internacionais.  Portanto, como 

                                                                                                                                                    
2 Cf. HABERMAS (1997:387). 
3 Abstraímos essa conclusão, por analogia, do importante parecer da Corte Internacional de Justiça (CIJ) que 
reconhece a personalidade jurídica das organizações intergovernamentais e definiu os parâmetros para a 
identificação de seus direitos e deveres no âmbito internacional.  Cf. Advisory Opinion, Reparation for 
Injuries suffered in the service of the United Nations, de 11 de abril de 1949: "The Court is of the opinion 
that the Members of the United Nations created an entity possessing objective personality and not merely 
personality recognized by them alone".  Para comentários sobre a decisão da CIJ, v. SEITENFUS (1997:52 e 
segs.) 
4 Vários autores utilizam o conceito de interno e externo na OMC, mas a definição aplicada a cada trabalho 
varia.  WEILER (2000b), por exemplo, define: "By internal I refer to the world of the WTO itself and its 
principal institutional actors: The Delegates and delegations, the Secretariat, the Panels, and even the 
Appellate Body among others. By external I refer to the universe outside the formal Organization: The 'Real 
World' of States and their constitutional organs such as Parliaments, Governments and Courts as well as the 
world of multinational corporations, of NGOs, of the media and of citizens."  Já OSTRY (2002b), ao 
trabalhar com a idéia de transparência, apresenta para interno e externo as seguintes definições: "In the lingo 
of the WTO, 'internal transparency' refers to the nature of the decision-making processes of the institution 



 

 
 

apontado no item 3, originou-se e integrou o processo de globalização recente, o que 

proporcionou a definição de algumas estruturas específicas para a unidade de prática. 

No entanto, o quadro múltiplo da globalização, descrito nos itens acima, não é 

um quadro estanque.  Muito pelo contrário.  A dinâmica dos fenômenos da fragmentação e 

da concentração é caracterizada pela sua contínua transformação, quanto a sua composição 

e re-composição5.  Assim sendo, o quadro institucional da OMC é constantemente 

questionado, assim como freqüentemente o são as demais estruturas organizacionais atuais.  

É preciso avaliar, portanto, o quanto as unidades de prática da OMC foram afetadas pelo 

processo de globalização, frente às mutabilidades constantes dos elementos integrantes do 

sistema mundial atual (advertindo-se que o processo de reflexão sobre esse ambiente é 

momentâneo e deverá ser contínuo). 

Desde a implementação da OMC, a principal questão que os processos de 

fragmentação e concentração vêm colocando sobre essa organização é a capacidade de 

inserir-se em um contexto de governança global.  Assim sendo, as crescentes demandas 

surgem em torno da OMC não apenas devido a um crescente interesse que a organização 

desperta pela sua relação com a regulamentação interna de seus Membros, mas também 

pelo crescente interesse da participação pública em um nível cosmopolita6.  O tema da 

participação das instituições em mais de um nível de organização política passa a integrar a 

pauta da globalização, como apresentado nos itens anteriores.  Questiona-se, por 

conseguinte: quais são as diferentes esferas públicas ou unidades de prática que podem vir 

a se formar no âmbito da OMC e como é possível coordená-las? 

Não examinaremos neste item o tema da governança global na OMC, já 

abordado no item 3, mas analisaremos sim como as demandas da governança global afetam 

o quadro institucional básico da OMC, ou seja, como afetam cada uma das suas unidades 

                                                                                                                                                    
while 'external transparency' deals with the relationship between the WTO and non-governmental institutions 
such as business, unions, farmers, academics and NGOs (non-governmental organizations)." 
5 Nos termos de HABERMAS (2000:90): "(...) Empleo el concepto de 'globalización' para la descripción de 
un proceso, no de un estado final.  Este concepto caracteriza el creciente volumen e intensidad del tráfico, la 
comunicación y los intercambios más allá de las fronteras nacionales. (...) Una perspectiva de conjunto 
desvela tendencias globalizadoras en múltiples dimensiones.  El término se usa para describir muchos 
fenómenos (..) o los efectos secundarios (...)" 
6 O prefácio ao estudo BID –INTAL/ITD/STA (2002) vem a confirmar as posições apontadas no item 3 desta 
parte I e nele Ostry indica que os novos assuntos abordados pela OMC são totalmente diferentes daqueles 
tratados pelo GATT, sobretudo porque passaram a incluir sistemas normativos e jurídicos internos, 
diretamente relacionados com a infra-estrutura institucional da economia.  Assim, o grau de intrusão na 
soberania de seus membros passou a "catalisar y envalentonar a organizaciones no gubernamentales 
transnacionales (ONGs)".  Assim é que Silvia Ostry adota os conceitos apresentados por Robert Putnam pelo 
qual a política comercial é o resultado de um jogo de dois níveis: (i) a estrutura e dinâmica do processo em 



 

 
 

de prática.  Note-se que identificar as influências da governança global também permeia as 

nossas análises pretendidas neste item.  Neste sentido, faremos referência a até que ponto o 

espaço estrutural da OMC está sendo influenciado pelas perspectivas tanto do sistema 

interestatal como do sistema cosmopolita emergente, apresentados nos Quadros A e C 

supra. 

Todos esses desafios são aportados pelo processo de globalização para as duas 

vias da unidade de prática da OMC, sendo que a análise da via interna ("unidade de prática 

interna") deverá centrar as atenções sobre como ocorrem as influências de decisões 

vinculantes e como estas são afetadas pelas demandas da pluralidade promovida pelos 

movimentos de fragmentação e de concentração. 

Na análise da via externa ("unidade de prática externa"), apresentam-se 

justamente as influências das novas relações que se apresentam pelo processo de 

globalização desde a constituição da OMC e que, por algumas vezes, são introduzidas na 

prática das relações informais da organização que têm sempre o referencial do quadro 

institucional. 

Destaque-se que essas perspectivas de análise buscam atender à metodologia 

proposta para uma adaptação das relações empíricas do pluralismo e cumprir a leitura 

sociológica pretendida pelo trabalho. Nesse sentido, aplicaremos as indicações de Jürgen 

Habermas ao nos alertar que, para que o direito não se torne sociologicamente vazio e não 

seja normativamente cego: (i) o jurista não pode ignorar o entendimento/ a interpretação do 

próprio participante sobre o seu sistema legal – sistema como conhecimento (conjunto de 

normas); e (ii) o jurista não pode ignorar os mecanismos e os processos externos que sejam 

acessíveis para o sociólogo – sistema de ação (conjunto de instituições)7.  Ao examinarmos 

o conceito de unidade de prática interna e unidade de prática externa pretendemos, então, 

lançar esses enfoques sobre o atual princípio de organização das ações sociais e coletivas 

na OMC. 

As demandas por novas estruturas e formas de coordenação dos trabalhos e 

decisões na OMC emergem dessa concepção da inter-relação crescente dos diferentes 

modos de produção, que inclusive, demandam dessa estrutura organizacional o 

cumprimento de uma pauta congruente com o conceito de governança global.  Essa 

                                                                                                                                                    
um nível nacional e (ii) a interação entre os atores nacionais em um nível supranacional (aqui denominado de 
cosmopolita). 
7 Foi assim que o tradutor da versão em inglês da obra HABERMAS (1996), William Rehg, identifica que 
Habermas seguindo Teubner, operacionaliza a abertura do sistema com a ação comunicativa, a participação 
do homem no sistema, a inter-relação entre as diferentes esferas e o mundo da vida. 



 

 
 

demanda de governança tem por fundamento, em geral, quatro princípios: (i) democracia, 

(ii) transparência ou prestação de contas (conhecido como accountability), (iii) 

representatividade e (iv) legitimidade8. 

Todos estes princípios são os elementos-chave da teoria política moderna e 

estão intimamente relacionados.  No entanto, apesar de o entendimento prevalecente 

considerar que tais princípios se aliam de forma complementar, alguns autores entendem 

que os princípios podem ser implementados de forma progressiva, em etapas, nas relações 

com as organizações internacionais, enquanto outros adotam a leitura de que os princípios 

são complementares mas indissociáveis, ou seja, não seria possível adotar um princípio e 

tê-lo bem exercido sem se ter todos os demais. Os diferentes entendimentos devem-se 

sobretudo à leitura que se adota para interpretar cada um dos princípios, ou seja, qual é o 

conteúdo mínimo de cada qual.  A seguir traçaremos alguns conteúdos mínimos 

apresentados para tais princípios, a fim de identificar o fundamento das demandas de 

participação nas unidades de prática apresentadas pela OMC. 

O conceito de democracia é vinculado à idéia de forma de governo ou, no caso 

de uma organização internacional, a uma forma de organização, em especial quanto ao 

processo de tomada de decisões9.  A indagação sobre os procedimentos para tomada de 

decisões adotados nas organizações internacionais é recente10 e aponta, em suas diferentes 

vertentes, para os movimentos demandantes da governança global11.  De acordo com Susan 

Marks, o conceito adquire um aspecto retórico na configuração da ordem mundial que 

"would be meaningless at best, imperialistic at worst"12.  Essa redução do "tudo ou nada" 

por Susan Marks permite a crítica de que, para uma organização internacional, não há um 

demos transnacional e que, assim sendo, o traço característico da democracia nesse espaço 

                                                 
8 Os autores traduzem a questão da governança de diferentes formas, que em geral incluem a questão da 
transparência e a democracia.  Mas outros desmembram esses tópicos para também definir a questão da 
legitimidade e da representatividade.  Sobre esses quatro aspectos nas negociações comerciais, v. SHAMSIE 
(2000). 
9 A respeito v. HOWSE (2002; 2001:362), HELD (2002:335 e segs., 1991), SCHOLTE (2001), 
KRAJEWSKI (2001), MERTUS (2000, 1999). 
10 Cf. SHAMSIE (2000:7): "Twenty years ago nobody was interested in these agreements, but with the power 
of huge organizations like the WTO [World Trade Organization] and other multilaterals, we have started to 
think about questions of democracy and the fact that national governments are being bound by international 
rules, which then makes them fiddle with national laws or priorities. You can vote governments in and out 
but once you accede to an international agreement, it’s incredibly difficult to get out of. So people are very 
wary about ceding authority to rules that they have no way of rescinding or changing." Para outras 
referências, v. KLABBERS (2001), COICAUD, HEISKANEN org. (2001) e RITTBERGER org. (2001). 
11 Sobre a necessidade de desenvolver esse conceito no nível global, v. HABERMAS (2000:117): "Sólo 
podremos hacer frente de forma racional a los desafíos de la globalización si logramos desarrollar dentro de 
la constelación posnacional nuevas formas de autocontrol democrático de la sociedad." 
12 V. as manifestações de Susan Marks em ASIL (1997:372). 



 

 
 

deverá depender da sua capacidade de refletir os interesses e valores das instituições 

reconhecidas13.  Nesse sentido, sob a perspectiva da participação, o processo de 

democracia é avaliado principalmente quanto ao conceito de inputs das instituições nas 

organizações internacionais, como é o caso da OMC. 

Assim, para análise do princípio da democracia em uma organização 

internacional, como a OMC, toma-se em conta não apenas a participação direta dos 

interessados (o que inclui instituições não-estatais), mas também a participação no 

processo interno de cada Estado-Membro14.  Quanto ao conceito de participação direta nas 

organizações internacionais, sobre o qual nos centramos neste trabalho, o conceito de 

democracia aparece intimamente relacionado com as seguintes questões: quais instituições 

que participam do sistema e como elas participam.  Howse então sintetiza que democracia 

no sistema mundial deve corresponder a um processo de justificação pública pelo qual "as 

demandas e os interesses relevantes" são discutidos e avaliados15. 

Questionar como promover a consideração dos "interesses relevantes" nos 

conduz ao tema da representatividade.  Tradicionalmente, nas unidades de prática de uma 

organização internacional a representação deu-se pelos representantes dos Estados, 

conforme o processo linear anteriormente destacado.  No entanto, as  transformações 

promovidas pelo processo de globalização comprimiram e descomprimiram os diferentes 

modos de produção ao ponto de esgotar o espaço da cidadania e o espaço interestatal como 

representantes exclusivos na unidade de prática da OMC.  Aborda-se a compressão do 

espaço da cidadania pelo deslocamento do fórum formulação de regras para a política 

econômica dos Membros da OMC, de maneira que o espaço-tempo da democracia no 

                                                 
13 KEOHANE, NYE (2000) desenvolvem a idéia do demos transnacional com base no Preâmbulo da Carta da 
ONU, que pode favorecer em alguma medida a identificação dos "interesses relevantes": "The key question 
for global governance in a largely democratic world is who are 'we the people' when there is little sense of 
political identity or community, and the political world is organized largely around a system of unequal 
states." 
14 HOOGHE, MARKS (2001) colocam essas duas possibilidades de atuação como decorrente do evento de 
dispersão das capacidades de representatividade: "(...) formal authority has been dispersed from central states 
both up to supranational institutions and down to subnational governments."  HABERMAS (2000:143) 
complementa essa perspectiva, ao propor a seguinte análise: "Los sistemas internacionales de negociación, 
que hacen posibles los acuerdos entre los actores estatales se comunican, por una parte, con los procesos en el 
interior del Estado de los que dependen los respectivos gobiernos, pero, por otra, los adaptan al marco 
político de la organización mundial."  No mesmo sentido, HOWSE (2001): "(…) we will witness the 
beginnings of a genuine transnational democratic deliberation—not above, or autonomous from, deliberation 
within domestic polities, but deeply intertwined with the domestic and the local." 
15 Cf. HOWSE (2001:362). 



 

 
 

espaço da cidadania não consegue responder ao espaço-tempo das diferentes interações de 

modos de produção na OMC16. 

Quanto ao espaço interestatal, em grande parte das vezes, no fórum da OMC, 

os representantes dos Governos nacionais presentes nas negociações não são aqueles 

diretamente eleitos e o tempo das negociações não permite que a cada decisão tomada os 

representantes "executivos" consultem o fórum legislativo de seu Estado.  Essa 

descompressão, ou mesmo distanciamento, dos mecanismos de formulação das políticas 

dos Membros suscita hoje contestações sobre os procedimentos de tomada de decisão e 

sobre a representatividade na organização internacional que originam propostas de reforma 

do sistema, com o objetivo de padronizar a relação dos diferentes espaços-tempos17. 

Ao lado do processo de compressão e descompressão, a interação dos modos 

de produção na OMC (Esquema D), também permitiu que os interesses que não se sintam 

suficientemente representados no espaço interestatal passem a privilegiar a abertura da 

organização ao espaço cosmopolita.  Quando isso ocorre, apresenta-se a demanda para a 

construção de formas de participação direta para as "demandas e interesses relevantes", 

como analisaremos a seguir quanto a cada uma das unidades de prática.  O ponto sensível 

nessa demanda vem a ser justamente a representatividade dos grupos "relevantes".  

Desenvolve-se, para tanto, a teoria da participação por stakeholders, ou seja, a participação 

de indivíduos ou grupos de indivíduos com interesses específicos em uma determinada 

política ou decisão18.  Passa, assim, a haver uma representação funcional nas formas de 

                                                 
16 HOUSMAN (1994:746) sustenta: "(…) international trade agreements hold considerable sway over the 
domestic policies of nations. The strength of these agreements can be an important tool to encourage the 
growth of democracy internationally. However, in their current form, the institutions and agreements of 
international trade not only fail to export democracy around the globe, but also undercut the exercise of 
democratic governance in nations that are currently democratic in nature." 
17 Para análise de um caso empírico v. BUCK, PFAHL, VERHEYEN (1999). KRAJEWSKI (2001:176 e 
segs.), aponta como conseqüência dessa forma imperfeita de representatividade: "WTO decision-making 
process, however, is dominated by bargaining instead of arguing".  Nesse sentido muitas reformas são 
propostas para a estrutura de negociação na OMC, algumas apontando para a criação de um fórum 
parlamentar na OMC [ICFTU (2003), BUCK, PFAHL, VERHEYEN (1999), The Danish North/South 
Coalition (2001)], outras sugerindo a reorganização dos procedimentos e o tempo das negociações [FOCUS 
(2003), IATP (2003), WDM (2003), WWF et alli (2003] e propondo ainda outras medidas para fortalecer o 
debate interno e a representatividade pelo Poder Executivo no fórum da OMC [ICFTU (2003), WWF et alli 
(2001)].  Tais propostas visam a padronizar os mecanismos de interação do Poder Legislativo dos Membros 
com os negociadores no fórum da OMC. 
18 SHELL (1995:915) afirma:  "The WTO brings out the same tensions discussed in the civic republicanism 
literature between the traditional 'representative' model of governance, which in the WTO context relies on 
states to represent collective interests of their citizens, and the civic republican 'participatory' model, which 
seeks to expand deliberative processes to a broad array of parties and interest groups so that 'all interests 
potentially affected by [an action will have] … meaningful opportunities to engage in discussion about the 
action.'"  Muitos autores apóiam a introdução do modelo participativo na OMC, v., em especial, SCHOLTE 
(2001), HOWSE (2003a, 2003b, 2001), HOUSMAN (1994), CHARNOVITZ (2002a, 2001, 1997) 



 

 
 

participação admitidas.  Para o sistema da OMC, essa demanda de participação direta é 

sempre apresentada em conjunto com a participação do Estado como representante e, 

portanto, possui em geral um caráter subsidiário19. 

Além dos princípios relativos aos inputs na OMC, demanda-se também o 

princípio da transparência ou da prestação de contas sobre como os inputs são processados 

e se refletem nos outputs da organização20.  A transparência pode ser avaliada quanto às 

informações relativas a e a publicidade das atividades e decisões da organização, bem 

como quanto à utilização das informações e posições apresentadas ante à organização.  A 

transparência relaciona-se a um certo grau de previsibilidade desejada sobre os 

procedimentos e resultados sobre os processos de decisão, da criação à aplicação e 

interpretação das regras.  O princípio da transparência na OMC é previsto em caráter 

complementar tanto em relação aos procedimentos na organização como em relação aos 

procedimentos e decisões no âmbito doméstico de cada um dos Membros21.  

Os três princípios anteriores vêm corroborar para o quarto princípio de 

governança: a legitimidade22.  O processo de legitimação não tem como ponto de 

referência a organização em si, mas sim seus diversos aspectos, como suas instituições, o 

regime em que se enquadra e ajuda a compor, a forma de governabilidade e também a 

própria estrutura da organização.  Por isso, alega-se que a legitimidade de uma organização 

internacional como a OMC deve ser adquirida conforme a diligência sobre os seus inputs e 

outputs23.  Foi só recentemente que a legitimidade das organizações intergovernamentais 

começou a ser questionada, em especial pelo fato de se haver constatado que essas 

instituições têm um poder cada vez mais relevante na condução das políticas24. 

                                                                                                                                                    
CHARNOVITZ, WICKHAM (1995), ESTY (1998a, 1998b), KEOHANE, NYE (2000), LOY (2001), 
OSTRY (2002c, 2002d, 2000), WILLETTS (2002).  Para crítica ao modelo participativo na OMC v. 
KRAJEWSKI (2001:185 e segs.) que acusa o modelo de sobre-representar alguns grupos e não representar 
outros. 
19 A respeito, v. HOWSE, NICOLAIDIS (2003, 2000). 
20 Sobre a questão da transparência ou prestação de contas na OMC, v. PANITCHPAKDI (2001), WOLF 
(2001), SUTHERLAND, SEWELL, WEINER (2001) e OSTRY (2002b).  Sobre o tema em relação a 
organizações internacionais, v. debate promovido pela ASIL (1998:359-73), The accountability of 
international organizations to non-state actors. 
21 A respeito, v. MARCEAU, PEDERSEN (1999) que traçam as medidas definidas e redefinidas no âmbito 
da OMC sobre a aplicação do princípio da transparência, em especial sobre o aspecto da transparência no 
âmbito doméstico dos Membros (contribuição inovadora do artigo, já que poucos são os textos que analisam 
as responsabilidades). 
22 Para a questão da legitimidade, v. RICUPERO (2001a), HOWSE (2001) e COTTIER, SCHEFER (2000). 
23 Nesse sentido, RICUPERO (2001a:49) e KEOHANE, NYE (2000). 
24 Nesse aspecto HOWSE (2001:356) aponta as perspectivas da legitimidade em relação à importância 
política da organização: "(...) cross-cutting the legitimacy issue is a question about the nature, salience and 
location of power." 



 

 
 

Em relação aos inputs e outputs, Howse distingue entre a legitimidade 

democrática formal ex-ante e a legitimidade social ex-post25, sendo que a cada uma delas é 

preciso conferir o procedimento, a coerência e a sensibilidade institucionais.  A 

legitimidade democrática formal reflete-se na capacidade de a organização prever os 

procedimentos do processo de decisão, definir critérios para a coerência e possibilitar a 

sensibilidade institucional.  Por outro lado, a legitimidade social deve fornecer os 

mecanismos para a verificar se os procedimentos foram seguidos, para explicitar e 

promover a coerência e para responder às novas demandas.  A relação entre as duas 

legitimidades deve ser estabelecida em uma dinâmica contínua, nos três níveis de 

regulamentação, sob todas as formas de participação (indicadas abaixo). 

Todos esses são princípios e procedimentos definidos como tipos ideais e ainda 

neste momento servem como referenciais sobre a condução das formas de participação 

promovidas no âmbito da OMC.  Pois, todas as transformações apontadas, sobretudo 

aquelas relativas à interação dos diferentes modos de produção na OMC, ainda são muito 

turbulentas e tendem a promover a aplicação dos princípios também de forma turbulenta26. 

De forma geral, esses quatro princípios acabam figurando em questionamentos 

e propostas por parte de diversas instituições, sobretudo daquelas de caráter não-estatal.  O 

marco histórico do questionamento de tais princípios é apontado como a Rodada de 

Seattle.  O fracasso na conclusão dessa Rodada é relacionado ao conjunto de tensões entre 

os Membros da OMC, movimentos de pressão nas ruas e irredutibilidade nas negociações 

por parte dos países desenvolvidos (em especial, Estados Unidos), bem como à 

insuficiência da organização em coordenar essas tensões27. 

Todos os quatro princípios devem, portanto, ser analisados nas duas 

perspectivas de unidade de prática, seja na unidade de prática interna (tendo-se nesse ponto 

em conta também a estrutura interna dos Membros da OMC), seja na unidade de prática 

externa.  A essas duas dinâmicas os negociadores no comércio internacional aplicam o 

jargão "das duas mordidas na maçã" (two bites into the apple), ou seja, as instituições 

                                                 
25 Cf. HOWSE (2001:363). 
26 KEOHANE, NYE (2000):  "Yet in the absence of political institutions linking governance organizations 
with constituencies, through politicians and political parties, the legitimacy of global institutions will 
probably remain shaky for many decades. (…) Devising effective and well-articulated international 
institutions, which conform to a modified version of democratic norms that is appropriate to them, is indeed a 
crucial problem of political design for the 21st century." 
27 WILLETS (2002) sintetiza o conjunto de fracassos como reflexos de uma crise de legitimidade na OMC: 
"After the breakdown at Seattle, it was widely recognised that the WTO was facing a crisis of legitimacy. 
The failure to reach a consensus at the Ministerial Conference was an internal crisis and the failure to engage 
with civil society had generated an external crisis." 



 

 
 

devem buscar o exercício dos princípios da governança global tanto por uma como por 

outra unidade. 

A relação que se coloca entre as duas vias da unidade de prática na OMC para 

um contexto de governança global é, portanto, de um contínuo, em que as atuações em 

cada uma das vias são complementares e interdependentes28.  Tal concepção permite-nos 

inclusive a leitura de uma interação complementar (ou subsidiária) entre as dimensões dos 

espaços interestatal e cosmopolita, no momento em que as unidades de prática da OMC 

são colocadas entre a praxe do sistema interestatal e as inovações do sistema cosmopolita. 

Assim, notamos que o processo de repolitização do sistema multilateral de 

comércio, coordenado pela OMC, promove a reconstrução dos princípios da governança 

global, na medida em que há uma remodelação na interação dos diferentes modos de 

produção nos espaços dessa organização29. 

Para a análise das dimensões da unidade de prática, buscando-se a identificação 

da estrutura de cada uma de suas vias e a presença de elementos da governança global, 

serão analisadas na OMC as formas de participação admitidas para as diferentes 

instituições no espaço estrutural: informação, consulta, cooperação e deliberação30.  Todas 

essas formas de participação serão examinadas conforme a sua definição pelas regras e 

práticas da OMC, bem como quanto às estruturas formais da organização que compõem os 

mecanismos para o seu exercício. 

A informação é identificada como forma mais simples para a participação; o 

que às vezes também lhe dá o título de requisito essencial ao processo de participação.  É 

um processo de apenas uma via, em que ocorre uma posição ativa da organização, no caso 

a OMC, e uma posição passiva da instituição. 
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28 Nesse sentido, v. HABERMAS (1996:514-5), Appendix II – Citizenship and National Identity (1990): 
"Only a democratic citizenship that does not close itself off in a particularistic fashion can pave the way for a 
world citizenship, which is already taking shape today in worldwide political communication.  (…) Kant (…) 
identified the phenomenon of a world public sphere, which today is becoming political reality for the first 
time in a cosmopolitan matrix of communication. (…) State citizenship and world citizenship form a 
continuum whose contours, at least, are already becoming visible." 
29 A respeito, SCHOLTE (2001:7) define a dinâmica necessária para o princípio da democracia: "Democracy 
is constructed in relation to context and should be reconstructed when the context change." 
30 Essa classificação origina-se da classificação da OCDE para participação civil na definição da política em 
nível nacional [cf. OECD (2001)].  A classificação do estudo da OCDE envolve os conceitos: (i) information; 
(i) consultation; (i) active participation.  Tendo em vista as formas de participação promovidas nas unidades 
da OMC, desdobramos a última categoria em duas outras, em formação de política e tomada de decisão: 
cooperação e deliberação.  A autora trabalhou anteriormente os conceitos sobre as formas de participação em 
SANCHEZ (2003a), sendo que, neste trabalho, aprofunda a terceira categoria de participação. 



 

 
 

 

Em geral, a informação é garantida pela publicação de documentos, pela 

veiculação dos trabalhos desenvolvidos na organização e pelo acesso a reuniões e eventos 

da organização.  Alia-se intrinsecamente ao princípio da transparência.  Esse mecanismo 

depende, além de uma política da organização que o apóie, da sua regulamentação efetiva, 

para que assim as instituições tenham ciência da informação que podem obter e de seus 

limites.  Para que a informação seja considerada uma forma eficaz de participação deve ser 

sempre completa, objetiva, confiável, útil e fácil de encontrar e de entender.  O mecanismo 

da informação relaciona-se diretamente aos outputs da organização. 

Já as consultas, como forma de participação, colocam-se em uma etapa mais 

avançada de interação.  É um procedimento de duas vias em que tanto a organização 

(OMC) como a instituição atuam de forma ativa e passiva: 
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As consultas podem ser realizadas quanto a temas específicos da organização, 

seja no seu nível de definição das negociações e criação de regras, seja no controle da 

aplicação e do  cumprimento das regras estabelecidas nos acordos.  As consultas podem ser 

realizadas com o objetivo de se obter opiniões e posições específicas de representantes de 

determinados setores e pareceres técnicos de conteúdo especializado, por exemplo.  Podem 

ser utilizadas também como instrumento para pesquisas de opinião e como forma de 

contato direto da OMC com as instituições.   

A realização de consultas, sob o espírito da governança global e de forma a 

apreender os seus princípios, deve ter os seus objetivos e regras colocados de forma clara e 

ocorrer em um espaço de tempo razoável, de forma que a instituição-participante possa 

compreender com o que pode colaborar e o quanto pode interferir com o seu input.  Em seu 

grau mais aperfeiçoado, as consultas também incluem mecanismos de prestação de contas 

sobre a utilização e aplicação do que foi apresentado pelas instituições à organização. 

Em um terceiro grau, a cooperação é apresentada como um processo de 

inferência mútua e contínua entre a organização (OMC) e a instituição: 
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A cooperação deve permitir o tempo necessário para a reflexão e apresentação 

de propostas por parte das instituições, mecanismos para a integração dessas propostas na 

condução da política e de revisão contínua das contribuições.  A cooperação possui a 

característica de ter o retorno sobre a colaboração específica da instituição e vice-versa, até 

que se esgote o processo necessário de interação.  Por isso, afirma-se que a cooperação 

define quase que uma parceria entre a organização e a instituição, podendo também 

envolver projetos comuns e atuações em campo. 

Apesar de a cooperação prever essa interação mútua e contínua das 

contribuições, a responsabilidade pela decisão final (neste trabalho indicada como 

deliberação) pode depender de um grupo restrito que seja considerado representativo e 

legítimo.  Na OMC cabe exclusivamente àquelas instituições que podem ser admitidas 

como Membros da organização. 

Por fim, a deliberação como forma de participação identifica-se com o último 

momento do processo de tomada de decisões.  Em geral se traduz no voto; no caso da 

OMC, esse momento é identificado com a não-discordância dos Membros, pois o consenso 

nas reuniões da OMC é presumido.  Todos os mecanismos apresentados anteriormente 

compõem o processo de formação da política e estão ou devem estar relacionados à tomada 

de decisões.  Por isso, aqui utilizaremos o conceito deliberação para o momento exclusivo 

do voto (não-manifestação como consenso ou manifestação em caso de discordância).  Na 

interação da instituição com a OMC, a deliberação também permite uma dinâmica de 

inferência mútua na organização: 
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As formas de tecnologia da informação são reconhecidas como instrumentos 

que habilitam o desenvolvimento de todos os níveis de participação, em especial em um 

sistema multilateral como o da OMC, em que a distância física pode ser minimizada pela 

condensação da participação no espaço virtual.  Assim tem ocorrido no nível da OMC, em 

que a participação de seus Membros e mesmo de instituições não-estatais tem sido 

incrementada pela participação virtual em fóruns de debate e apresentação de estudos 

especializados, por exemplo, como será exposto a seguir. 

Nos itens subseqüentes, serão então analisadas as duas vias da unidade de 

prática na OMC, procurando-se identificar a utilização desses mecanismos e o quanto a sua 



 

 
 

aplicação e desenvolvimento têm incrementado a aplicação dos princípios da governança 

global nesta organização. 



 

 
 

 

4.2  Configuração da unidade de prática interna na Organização Mundial do 

Comércio 

Como indicado acima, são reconhecidas como parte da unidade interna todas as 

formas de participação que tenham um caráter vinculante na OMC.  E têm caráter 

vinculante todas aquelas que estão formalmente previstas no Acordo Constitutivo da OMC. 

Os Artigos IV.1, IV.2 e IX.2 do Acordo Constitutivo, ao definirem a estrutura e 

o processo decisório na OMC, estabelecem a Conferência Ministerial e o Conselho Geral.  

Este último, ao desempenhar as funções da primeira, assume a competência exclusiva para 

adotar decisões e interpretações relativas aos Acordos da OMC (ver item 3.2 para 

detalhes).  Fazem parte da Conferência Ministerial e do Conselho Geral todos os Membros 

da OMC. 

Por outro lado, os Membros, nos termos dos Artigos VI e VIII, também 

delegaram competências ao Secretariado da OMC e ainda à própria OMC como 

organização internacional.  O Secretariado é chefiado pelo Diretor-Geral da OMC, que 

deverá atuar dentro dos limites do que for estabelecido pela Conferência Ministerial quanto 

a suas competências, direitos, deveres e condições de trabalho.  No mesmo sentido, o 

Diretor-Geral define os deveres e condições de trabalho do Secretariado, de acordo com os 

regulamentos adotados pela Conferência Ministerial.  No que diz respeito à competência 

outorgada à própria OMC, referimo-nos à possibilidade de celebrar acordos de sede, os 

quais em geral se referem aos aspectos administrativos da organização. 

Sob o conceito do que pode ser considerado como uma decisão formal, ou 

melhor, definida pelo princípio da legalidade no âmbito da OMC, analisaremos o quanto a 

unidade interna da OMC hoje abre a perspectiva para a interação dos espaços interestatal e 

cosmopolita.  As formas de participação admitidas na unidade de prática interna da OMC 

para a interação dos modos de produção constituem elementos fundamentais para se definir 

o critério de governança global na organização. 

A demanda básica por participação dá-se em relação ao acesso às informações.  

Não há como haver participação, em quaisquer de seus níveis, sem informação.  Mas, para 

que se possa ter a garantia de que a informação será prestada é importante que haja 

previsão legal e mecanismos institucionais responsáveis pela sua prestação. 

No âmbito da OMC, sempre se lidou com a idéia da informação em dois 

níveis: (i) transparência interna e (ii) transparência externa.  A transparência interna diz 



 

 
 

respeito ao acesso à informação pelos Membros da OMC e a transparência externa, pelo 

público em geral31.  Apesar de a transparência interna ser tema de grandes debates e 

reajustes internos na OMC, a preocupação deste trabalho não se centra nas relações 

interestatais, mas nas relações proporcionadas pelo espaço cosmopolita, que vai refletir-se 

em especial nas relações OMC/ instituições não-estatais.  Por isso, a análise a seguir estará 

centrada na transparência externa. 

A garantia da transparência externa, ou seja, da prestação das informações 

produzidas no âmbito da organização ao público em geral está prevista em documentos 

oficiais da OMC.  O primeiro documento nesse sentido foi a Decisão WT/L/160/Rev. 1, de 

18 de julho de 1996, relativa aos procedimentos para circulação e liberalização dos 

documentos da OMC.  Nos termos de tal decisão, a temporalidade da transparência interna 

distinguia-se integralmente da temporalidade para a transparência externa.  Isso porque, 

como regra geral, os documentos da OMC, após serem discutidos e negociados nos 

Conselhos e Comitês (processo pelo qual se presume que todos os Membros teriam acesso 

aos documentos – transparência interna), poderiam ser liberados ao público apenas depois 

de decorridos seis meses. 

A partir de 14 de maio de 2002, a Decisão WT/L/452 atenuou o descompasso 

entre estas temporalidades ao definir como regra geral que os documentos da OMC seriam 

automaticamente liberados ao público.  Seguem essa regra os documentos submetidos 

pelos Membros e o material de suporte produzido pelo Secretariado.  As exceções à 

publicação imediata estão previstas para as atas de reuniões dos Conselhos e Comitês e 

para os documentos sobre negociação ou modificação de concessões e sobre acessão de 

novos Membros e, ainda, podem ocorrer quando um dos Membros ou o Órgão de Solução 

de Controvérsias vier a solicitar32. 

Como instrumento para veicular os documentos e informações da OMC, o 

Conselho Geral aprovou a utilização da página eletrônica da OMC na Internet, inclusive 

com a destinação de uma parte do sítio para as informações de interesse direto das 

                                                 
31 Sylvia Ostry aponta para algumas das razões nas demandas separadas por transparência 
interna e externa, em OSTRY (2000:22): "There has been some discussion about 
“transparency” and the opacity of that word has now been significantly increased by 
distinguishing between internal transparency (WTO – speak for adapting the traditional 
negotiating process to include more developing countries) and external transparency 
(improving access to documents etc. and dealing with demands of the NGO’s for more 
participation)." 
32 Para detalhes na comparação entre os documentos WT/L/160/Rev.1(1996) e WT/L/452(2002), v. Apêndice 
A.2. 



 

 
 

instituições de caráter não-governamental33.  Esse instrumento possibilita o acesso das 

informações pelo público em geral, o que inclui as instituições não-estatais, mas não se 

restringe a elas. 

No tocante ao acesso a informações, podemos ainda distinguir no conjunto de 

instituições não-estatais as de caráter intergovernamental e aquelas de caráter não-

governamental34.  Em virtude de haver a possibilidade de as instituições de caráter 

intergovernamental serem observadoras nas reuniões dos Conselhos e Comitês, a OMC 

comprometeu-se a tornar imediatamente disponíveis a tais instituições os documentos 

produzidos nessas reuniões35.  Destaca-se que o acesso às informações produzidas nas 

reuniões varia conforme a especialidade de cada instituição e o acordo específico com a 

OMC, o que lhe garantirá o status de observadora em um ou outro Conselho ou Comitê 

(conforme será analisado na forma de participação como consulta). 

A diferença no tratamento das instituições de caráter não-governamental das 

instituições de caráter intergovernamental ocorre também pelo fato de que na relação com 

as intergovernamentais deve ser garantida a reciprocidade, ou seja, a OMC também deve 

ter acesso aos documentos e informações da instituição intergovernamental envolvida.  

Para tanto, compromissos de confidencialidade são, em geral, estabelecidos entre OMC e 

as instituições de caráter intergovernamental. 

A parte o acesso aos documentos, também foi admitida pelos Membros a 

participação de representantes de instituições de caráter não-governamental nas sessões 

plenárias das Conferências Ministeriais36.  A partir da 4ª. Conferência Ministerial foi 

enfatizado que essas organizações não teriam o direito de voz durante a sessão.  Para as 

organizações de caráter intergovernamental, o tratamento é diferenciado.  Essas 

organizações podem adquirir o status de observadoras nos Conselhos, Comitês e 

Conferências Ministeriais37.  Contudo, essas instituições também não  têm o direito de se 

                                                 
33 Cf. WT/L/162(1996), WT/GC/M/29(1998).  V. extratos mais relevantes dos documentos no Apêndice A.2. 
34 Atribuímos à mídia um papel distinto daquele das instituições não-estatais analisadas neste trabalho, pois a 
mídia figura como um meio de informação e não como uma instituição promotora de política, "interesses e 
demandas relevantes".  Este mesmo esclarecimento consta do Apêndice A.1 sobre os critérios aplicados na 
pesquisa de campo para este trabalho. 
35 Cf. WT/L/161(1996).  O acesso imediato dá-se pela presença da instituição intergovernamental na reunião 
do Conselho ou Comitê ou pela cópia do material das reuniões enviado pelo Secretariado da OMC à 
instituição intergovernamental.  A respeito, v. extratos no Apêndice A.2. 
36 Cf. WT/GC/M/13(1996), WT/GC/M/27(1998), WT/GC/M/65 (2001) e WT/GC/M/78(2003). 
37 A participação nos Conselhos e Comitês depende do acordo celebrado entre a OMC e a instituição.  Os 
Conselhos e Comitês específicos podem fazer convites ad hoc as instituições que ainda não tenham acordos.  
Para as Conferências Ministeriais, as instituições intergovernamentais que têm acordo celebrado com a OMC 
já têm o status de observadora na Conferência garantido.  A OMC poderá ainda convidar outras instituições 
dessa natureza.  Cf. WT/L/161(1996).  V. extratos do documento no Apêndice A.2. 



 

 
 

manifestar oralmente nem por escrito nas reuniões, exceto se forem convidadas pela OMC 

para tal. 

Ainda, no que concerne a informação, desde 1998, o Conselho Geral admite a 

possibilidade de o Secretariado da OMC organizar reuniões informativas (intitulada de 

briefings) sobre as Conferências Ministeriais para as instituições de caráter não-estatal, 

bem como apresentar dados informativos de interesse dessas instituições38. 

Nota-se, portanto, que as formas de prestação de informações a instituições 

não-estatais ocorrem em geral em uma via unidirecional, da OMC para as instituições.  No 

entanto, cabe destacar o relativo avanço no acesso às informações da OMC, ao serem elas 

disponibilizadas diretamente pela organização – procedimento que decorre da crescente 

demanda por conhecimento das atividades e negociações nas organizações 

intergovernamentais por parte das instituições não-estatais. 

Destacam-se, ainda, quatro pontos complementares à transparência externa na 

OMC, considerados promotores indiretos das informações: (i) a garantia da transparência 

interna, de forma que os Membros, ao terem acesso às informações, poderão torná-las 

públicas aos interessados em geral ou em seu nível nacional; (ii) a garantia das prestações 

das informações pelos Membros no âmbito doméstico sobre políticas comerciais, o que em 

determinada medida é previsto pelo item B do Anexo 3 ao Acordo Constitutivo da OMC, 

relativo ao Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais (transparência doméstica de cada 

Membro)39; (iii) a garantia de informação à mídia, para a qual a OMC possui alguns 

procedimentos e mecanismos específicos, e a conseqüente veiculação das informações pela 

mídia; e (iv) a veiculação das informações pelas instituições não-estatais em seus estudos, 

campanhas e materiais. 

Para cada um desses canais de informação, restam ainda muitas criticas em 

relação à transparência das atividades, negociações e decisões no âmbito da OMC.  Não há 

ainda um padrão mínimo de transparência exigido das instituições intergovernamentais, o 

que gera um sentimento de insatisfação quando da comparação das diferentes formas para 

veicular a informação.  Na OMC, os mecanismos para a transparência de suas atividades 

                                                 
38 Cf. WT/GC/M/29(1998).  V. extratos no Apêndice A.2. 
39 Este item B estabelece, conforme tradução no Decreto n o. 1355/94, que: "Os Membros reconhecem o valor 
inerente da transparência interna do processo decisório governamental sobre assuntos de política comercial, 
tanto para as economias dos Membros quanto para o sistema multilateral de comércio, e acordam encorajar e 
promover maior transparência dentro de seus próprios sistemas, reconhecendo que a implementação de 
transparência interna deverá ser alcançada em base voluntária, levando em conta os sistemas político e legal 
de cada Membro." (grifos nossos).  Leia-se transparência interna nesse texto como a transparência em nível 
doméstico (o texto oficial em inglês refere-se ao termo "domestic transparency"). 



 

 
 

são bastante condenados, em especial pelo descompasso notável com o acesso conquistado 

em outros fóruns.  Mais do que qualquer justificativa, o descompasso é resultado dos quase 

cinqüenta anos de história do GATT, um fórum restrito a suas Partes Contratantes e 

fundado no espírito do Pós-Segunda Guerra: hegemonia dos Estados Unidos e 

reconstrução da Europa.  Tal isolacionismo do GATT provocou a ausência de qualquer 

aprendizado com a evolução das outras instituições de caráter intergovernamental e da 

interação com as demais instituições não-estatais. 

Assim sendo, ao considerarmos as formas para veicular a informação, é 

importante levantarmos algumas questões fundamentais que confirmem a informação 

prestada como forma de participação na unidade de prática interna da OMC.  Será que as 

informações prestadas são: (i) fáceis de encontrar, (ii) fáceis de compreender, (iii) 

completas, (iv) objetivas, (v) confiáveis, (v) úteis, e (vi) facilmente disseminadas?  Ao 

analisarmos essas questões, indicaremos as principais propostas para alteração do sistema 

de informação na OMC. 

A página eletrônica da OMC é uma das mais bem avaliadas, dentre as páginas 

de instituições de caráter intergovernamental, tanto em razão do volume de informações 

disponibilizado quanto pela sua facilidade de indicar o caminho para encontrá-las40.  Além 

da crítica sobre o fato de essa facilidade de acesso concentrar-se no meio virtual e a 

maioria da população dos 148 Membros não dispor de recursos tecnológicos para consultá-

las41, há também críticas sobre as formas de reprodução das informações.  A crítica sobre o 

veículo para circular as informações pretende que a OMC tenha uma atuação local também 

em diferentes países e regiões do mundo. 

Critica-se o modo de reprodução das informações porque, como regra geral, 

apenas os Membros e o Secretariado têm acesso às reuniões e a responsabilidade por 

reproduzir a informação é do Secretariado.  Isso gera dúvidas sobre a liberdade e o nível de 

imparcialidade do Secretariado ao (re)produzir as informações. 

                                                 
40 Nesse sentido, a One World Trust, uma organização britânica, produziu o primeiro relatório sobre 
accountability nas instituições não-estatais, v. ONE (2003).  O conceito de accountability no relatório 
envolve participação e controle igualitário dos Membros sobre a instituição e o acesso a informações 
disponíveis em formato eletrônico na Internet. Para este último caso, a OMC, dentre as instituições de caráter 
intergovernamental analisadas, ficou classificada como a segunda instituição que mais disponibiliza 
informações na Internet, cf. ONE (2003:VI).  Para os pontos positivos na circulação dessas informações v. 
ONE (2003:31), WTO/NEWS (2003). 
41 Conforme as estatísticas da UNCTAD (2003a:5), apenas 10% da população mundial tem acesso à Internet. 
Desse total, 32% dos usuários estão em países em desenvolvimento e 68% em países desenvolvimento.  
Contudo, em relação à população desses países, apenas 3% da população dos países em desenvolvimento têm 
acesso, enquanto nos países desenvolvidos essa estatística sobe para 32% da sua população. 



 

 
 

Questiona-se ainda se as informações prestadas são completas, já que grande 

parte do processo de negociação e decisão ocorre em reuniões ou parte de reuniões que têm 

um caráter informal42.  Como as reuniões ou parte das reuniões com caráter informal não 

sofre registro, isso dificulta o acompanhamento pelo público.  Adicionalmente, parte dos 

documentos produzidos ou circulados no âmbito da OMC tem ou pode ter circulação 

restrita e são liberados para o acesso público depois de um determinado prazo. 

A fim de sanar as suspeitas de conteúdo e forma de acesso às informações, 

apresenta-se a sugestão de que seja possível o acesso público às reuniões.  Demanda-se 

desde o acesso físico às salas de reunião até a possibilidade de utilização de tecnologias da 

informação para garantir esse acesso (o que envolveria por exemplo veicular as imagens e 

os debates das reuniões por televisão ou Internet, em tempo real).  Para o caso de acesso 

físico, as instituições não-estatais e a mídia demandam que os critérios para a participação 

sejam expressamente previstos em documentos formais da OMC.  Isso evitaria a confusão 

entre participação e prática de lobby, e o favoritismo e preferências a contatos pessoais43. 

A demanda por acesso às reuniões alia-se a três outras: (i) o acesso às agendas 

de reuniões entre os Membros e do Secretariado (incluindo a do Diretor-Geral), (ii) a 

redução do número de reuniões informais e (iii) a definição de procedimentos para as 

reuniões restritas. 

O comércio internacional tem ainda como particularidade o alto teor técnico de 

suas negociações, o que é um produto da ortodoxia dos modelos econômicos propagados 

no pós-Guerra e nos reajustes das décadas de 80 e 90, da incorporação de modelos 

jurídicos para a organização institucional, procedimental e material para o comércio e 

ainda da organização burocrática da estrutura da instituição.  Tal composição normalmente 

                                                 
42 São consideradas reuniões informais aquelas que, por exemplo, são organizadas por algumas delegações 
para discutir dentro de um grupo menor, ou com mais poder econômico e de barganha, para definir pontos de 
consenso, antes de submeter o tema à apreciação de todos.  Importantes exemplos são as denominadas "Mini-
ministeriais", em que se reúnem em torno das dez maiores economias do mundo (o que inclui o Brasil).  
Outro exemplo é o denominado "Green Room", procedimento informal e muito utilizado na prática quando a 
negociação em curso aproxima um grupo menor de Estados.  Essas reuniões informais são alvo de severas 
críticas, inclusive por afetar o conceito de transparência interna na OMC.  O relatório da One World Trust 
indica esse como um dos aspectos negativos na análise sobre o critério de accountability da OMC [v. ONE 
(2003:15)].  Também são consideradas informais parte das reuniões que não são registradas pelo 
Secretariado. 
43 A respeito, v. WILLETTS (2002): "A few intergovernmental organisations do not fully fit into this pattern. 
The World Bank, the International Monetary Fund and the World Trade Organisation do not give any formal 
participation rights to NGOs in their decision-making bodies". Para uma comparação entre os mecanismos de 
participação promovidos em diferentes organizações intergovernamentais, v. ICTSD (1999), CPDC/CRG 
(2001), este último inclusive com a indicação de mecanismos nacionais e regionais. Para os mecanismos das 
instituições econômicas internacionais (FMI, Banco Mundial e OMC), v. comentários O'BRIEN et alli 
(2000). 



 

 
 

resulta em documentos e decisões só que podem ser compreendidos por pessoas com uma 

formação técnica na área e uma relativa prática com o tema. 

A OMC tem procurado, até mesmo como resposta aos críticos da instituição, 

apresentar documentos de fácil acesso e compreensão ao público, como um folhetim 

explicativo sobre a OMC e seus acordos (Trading into the future), os cursos em formato 

eletrônico pela Internet sobre os acordos específicos para autodidatas, extratos explicativos 

na página eletrônica na Internet e o seu relatório anual de prestação de contas que tem uma 

linguagem e informações acessíveis.  Outro avanço recente e interessante na prestação de 

informações pela OMC é a organização do volume de informações disponíveis, com a 

indicação na página eletrônica, por tópicos, dos comunicados de cada Membro44. 

Não obstante as medidas recentes para o incremento da prestação de 

informações pela OMC às instituições não-estatais, restam ainda objeções a respeito da 

possibilidade de compreensão das informações prestadas.  Críticas relativas mesmo a um 

ponto básico como os idiomas utilizados pela instituição, pois hoje OMC adota três 

idiomas como oficiais (inglês, francês e espanhol), número aquém das línguas oficiais 

reconhecidas pelo sistema das Nações Unidas (que inclui adicionalmente o árabe, o russo e 

o chinês).  E outras críticas com a finalidade de ampliar o espectro do público-alvo e 

disseminador de suas informações, o que pode aprimorar-se através de uma atuação mais 

intensa da OMC com outras instituições e com a mídia. 

Abaixo, sintetizamos as principais idéias e críticas sobre o sistema de 

informação como forma de participação na unidade interna da OMC. Esta síntese apresenta 

todas as propostas de reforma para aprimorar o nível de informação na OMC, desde 

                                                 
44 Essa medida é adotada em especial em relação a tema de grande interesse público, como o caso das 
negociações em serviços, em propriedade intelectual e saúde e meio ambiente.  Em alguns casos inclusive, a 
página indica grupos específicos de interesses, como por exemplo de Membros importadores e exportadores.  
Para exemplos, v. as páginas da OMC na Internet: sobre negociações sobre TRIPS e saúde pública, com 
indicação das notificações apresentadas por Membros importadores e Membros exportadores 
(<http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_e.htm>, última consulta em novembro de 
2003), sobre a aplicação de medidas antidumping, em listas sobre exportadores e setores envolvidos e listas 
comparativas entres Membros afetados e Membros aplicadores das medidas 
(<http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm>, última consulta em novembro de 2003) e, no 
mesmo sentido dessa última, para os subsídios aplicados 
(<http://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm>, última consulta em novembro de 2003).  
HOWSE (2002) comenta com otimismo essas inter-relações: "(…) process of consultation regarding trade 
and the environment has been in train for the last five years. In the recent services negotiations, proposals by 
individual delegations have been posted to the WTO Web site, allowing for informed and very active NGO 
involvement in the debate. A conference that the WTO held in Geneva on the future of the trading system in 
July 2001 seems to have been well structured to allow deliberation about fundamental issues that crosses the 
insider-outsider divide." 



 

 
 

aquelas que pretendem implementar pequenas mudanças às mais reformadoras, desde 

aquelas que são propostas para o curto prazo como aquelas para o longo prazo45. 

Quadro E 

Síntese: 

Informação como forma de participação na unidade de prática interna da OMC 

 

Critério Unidade Interna 
OMC 

Problemas 
identificados 

Propostas para 
reforma 

                                                 
45 Algumas das propostas indicadas podem ser encontradas em: ACTIONAID (2003), CPDC/CRG (2001), 
ICFTU (2003), The Danish North/South Coalition (2001), FIDH (2003), GETS (1999), WWF et alli (2001), 
ECOLOGIC (2003).  Para a análise por alguns autores e também formulação de propostas, v. ESTY (1998a), 
OSTRY (2003a,2002b, 2002c, 2002d, 2000), HOUSMAN (1994), SHELL (1996, 1995), WILLETTS (2002). 



 

 
 

A
ce

ss
o 

Facilidade 
para 
encontrar 

Material e 
documentos 
disponíveis na 
internet e em 
formato impresso. 
 
 
Acesso das 
instituições 
intergovernamentais 
às Conferências 
Ministeriais e a 
determinadas 
reuniões dos 
Conselhos e 
Comitês. 
 
Cadastro das 
instituições não-
estatais para as 
Plenárias das 
Conferências 
Ministeriais. 
 
 
Reuniões 
informativas do 
Secretariado. 

Necessidade de acesso 
à Internet ou 
necessidade de estar 
em Genebra. 
 
 
 
Acesso apenas às 
instituições 
intergovernamentais 
que tenham acordos 
com a OMC. Poucos 
acordos foram 
celebrados até o 
momento. 
 
 
Para as instituições de 
caráter não-
governamental, a lista 
dos inscritos deve ser 
aprovada pelos 
Membros. 
 
 
Secretariado apresenta 
seus pontos de vista 
ou as informações que 
seleciona como 
resultado das reuniões 
formais.  Muitas 
reuniões são informais 
e não são registradas. 

Estabelecimento de 
escritórios regionais da 
OMC e promoção de 
reuniões informativas 
fora de Genebra, com 
periodicidade definida. 
 
Maior acesso às 
reuniões para as 
instituições 
intergovernamentais e 
aumento do número de 
acordos.  
Estabelecimento de 
coerência com o 
sistema da ONU. 
 
Pré-definição de 
critérios para o cadastro 
das instituições não-
governamentais e 
criação de um comitê 
independente para 
analisar. 
 
Acesso público às 
reuniões dos Conselhos 
e Comitês e no OSC, 
sejam elas formais ou 
informais. 
 
Acesso à agenda das 
reuniões entre os 
Membros, bem como 
do Secretariado. 

 



 

 
 

 

Critério Unidade Interna 
OMC 

Problemas  
identificados 

Propostas para 
reforma 

A
ce

ss
o 

Facilidade 
para 
compreender 

Publicação em 3 
idiomas oficiais. 
 

Não considera a 
diversidade regional. 

Adotar ao menos os 
seis idiomas da ONU 
como oficiais. 

Documentos e 
material com um 
alto grau de 
tecnicismo. 
 
 
Disponibiliza na 
página eletrônica, 
cursos autodidatas 
sobre temas e 
acordos específicos. 

Restrição do público 
interlocutor. 
 
 
 
 
Dificuldade de acesso 
à Internet. 

Incremento de 
programas de 
capacitação para 
instituições não-
estatais. 
 
Produção e distribuição 
de materiais 
simplificados, inclusive 
em formato impresso. 

C
on

te
úd

o 

Completo 
 
Objetivo 
 
Confiável 
 
Útil 

Todos os 
documentos são 
publicáveis, com 
exceções previstas. 
 
 

Atualidade - 
documentos dos 
Membros e material 
do Secretariado 
podem ser restritos e 
as atas das reuniões 
circulam após 45 dias. 
Os limites dificultam 
o acompanhamento 
das negociações e do 
processo de decisão. 

Acesso imediato às atas 
das reuniões e aos 
demais documentos 
(restrição resguardada 
apenas para os casos de 
confidencialidade 
comercial).  
 
Acesso público às 
reuniões dos Conselhos 
e Comitês e no OSC. 
 
Publicação do 
calendário de reuniões 
e da agenda do 
Secretariado, para que 
seja possível 
acompanhar a 
dinâmica. 

 



 

 
 

 

Critério Unidade Interna 
OMC 

Problemas  
identificados 

Propostas para 
reforma 

C
on

te
úd

o 

Completo 
 
Objetivo 
 
Confiável 
 
Útil 

Muitas decisões são 
tomadas em 
processos informais. 
 
 
Secretariado é o 
porta-voz das 
informações  

Informalidade – 
quando os processos 
são informais, não 
há registro. 
 
Secretariado 
apresenta seus 
pontos de vista ou as 
informações que 
seleciona. 

Reduzir em número e 
definir critérios para 
realização de reuniões 
restritas. 
 
Acesso público às 
reuniões dos Conselhos 
e Comitês e no OSC. 

P
úb

lic
o-

al
vo

 

Mídia Relação especial 
com a mídia, acesso 
a informações do 
trabalho quotidiano 
e espaço para as 
Conferências 
Ministeriais. 

Informações são 
disponibilizadas via 
Secretariado.  Esse 
apresenta seus 
pontos de vista ou as 
informações que 
seleciona. 
 
Não há freqüência 
nas reuniões do 
Secretariado para a 
impressa. 

Acesso às reuniões dos 
Conselhos e Comitês e 
no OSC, e para que seja 
simultâneo pelos 
diferentes meios. 
 
 
 
Para cada reunião de um 
Conselho ou Comitê, 
uma reunião do 
Secretariado com a 
imprensa. 

Instituições 
não-estatais 

Atuação junto às 
instituições 
intergovernamentais 
e às instituições não-
governamentais 

Pouca troca de 
material com as 
demais instituições 
intergovernamentais. 
 
Nenhum trabalho 
com as instituições 
não-governamentais 
como 
disseminadoras do 
conhecimento e das 
informações46. 

Intensificar a relação 
com as instituições 
intergovernamentais. 
 
 
Criar mecanismos de 
trabalho com as 
instituições não-
governamentais e 
definir critérios claros 
para tal. 

 

 

A consulta como forma de participação é prevista para casos específicos pelo 

Acordo Constitutivo da OMC e não se pode dizer que, como na informação, atinge o 

público em geral.  A consulta destina-se a interações específicas.  Em princípio podemos 

                                                 
46 A respeito desse papel v. o exemplo empírico da obtenção de informações pelo Parlamento Europeu com 
mais precisão junto às instituições não-governamentais do que junto à Comissão, em BUCK, PFAHL, 
VERHEYEN (1999:14). 



 

 
 

assinalar três grupos com os quais a OMC prevê consultas: instituições não-estatais de 

caráter intergovernamental, instituições não-estatais de caráter não governamental e 

especialistas (diferenciados nesse trabalho das instituições não-governamentais).  Tais 

previsões constam do Artigo V do Acordo Constitutivo e, para o caso das instituições não-

estatais de caráter intergovernamental, há também previsões no Artigo XXVI do GATS e 

no Artigo 68 do Acordo sobre TRIPS.  Para o caso dos especialistas, há previsões apenas 

para consultas no mecanismo de solução de controvérsias, sendo que a previsão geral 

consta do Artigo 13 e Apêndice 4 do ESC e nos Artigos 11.2 do SPS e 14 do TBT e Anexo 

2 ao TBT constam previsões específicas.  Há ainda grupos curingas, como é o caso dos 

parlamentares e representações de autoridades públicas infraestatais, que ora recaem sob  

um grupo, ora sob outro; portanto, deixaremos para abordar seus aspectos particulares nos 

itens 5 e 6. 

Com base no Artigo V do Acordo Constitutivo, essencialmente, definiram-se 

os dois principais regulamentos sobre a atuação com as instituições não-estatais: o 

WT/L/161(1996), relativo à relação com instituições intergovernamentais, e o 

WT/L/162(1996), para instituições não-governamentais.  A partir dessas diretrizes básicas, 

algumas outras definições sobre a relação da OMC com tais instituições foram 

estabelecidas pelo Conselho Geral e pelo Secretariado. 

No caso das instituições intergovernamentais, os procedimentos específicos 

para consulta com a OMC devem ser estabelecidos em acordos com as instituições.  Mas, 

como regra geral, tais instituições apenas podem manifestar-se nos Conselhos e Comitês, 

oralmente ou por escrito, a convite da própria OMC.  Exceção a essa regra é 

expressamente prevista em caráter exclusivo para as instituições financeiras 

intergovernamentais, FMI e Banco Mundial. Outras duas instituições intergovernamentais 

que têm uma atuação mais próxima dos trabalhos da OMC são a UNCTAD que é parte da 

estrutura da ONU e instituição que trabalha com o tema do comércio e desenvolvimento, e 

o ITC (International Trade Centre), centro formado em uma associação entre a UNCTAD 

e a OMC (ou antes do GATT).  A UNCTAD e o ITC são as duas únicas instituições 

intergovernamentais que têm acesso às reuniões de todos os Conselhos e Comitês da OMC, 

conforme Apêndice A.4.c. 

Nos acordos com as instituições intergovernamentais também está previsto que 

a OMC pode estar presente nas reuniões da outra instituição, de modo a proporcionar uma 



 

 
 

ocasião para que a OMC tenha contato com as opiniões sobre a aplicação de suas políticas 

de uma forma indireta. 

Os acordos com as organizações intergovernamentais estão sendo formados no 

âmbito da OMC, sendo que pelo fato de serem tão diversas as instituições muitas das 

demandas estão pendentes, como pode ser constatado no Apêndice A.4.c47.  Uma crítica 

que recai sobre tais acordos é que ainda que estejam celebrados, eles não são aplicados em 

sua integralidade, devido à resistência dos Membros sobre a intervenção de outra 

instituição intergovernamental nos trabalhos da OMC (críticas mais detalhadas estão 

apresentadas nos itens 5 e 6). 

Os acordos da OMC com o FMI e o Banco Mundial foram celebrados em 1996 

e definem, com o intuito de promover uma maior coerência na formação da política 

econômica global, relações mais próximas entre essas instituições48.  Para tanto, ficou 

definido que as três instituições devem manter consultas constantes entre si.  No acordo 

com o FMI ficou adicionalmente definido que a instituição informará a OMC sobre todas 

as medidas relativas ao balanço de pagamentos aplicadas a seus Membros e ainda poderá 

comunicar por escrito qualquer Conselho ou Comitê sobre temas que sejam de interesse 

comum entre as duas instituições, em especial sobre as medidas relativas ao câmbio49. 

Diante de esse quadro escasso de previsões para a realização de consultas com 

as instituições intergovernamentais, a demanda é para que essa forma de participação seja 

aprofundada.  Requer-se, inclusive, o direito de manifestação oral e por escrito dessas 

instituições nas reuniões dos Conselhos, Comitês e do Órgão de Solução de Controvérsias, 

sem que seja necessária a anuência prévia da OMC a cada manifestação. 

No que concerne às consultas previstas com instituições de caráter não-

governamental, seus formatos variam sensivelmente.  O WT/L/162 admite que o 

                                                 
47 Grande parte dos acordos ainda prevê uma cooperação essencialmente administrativa e não muito 
profunda.  Para exemplo de alguns acordos, v. WTO-IP/C/6/Add.1(1996) (com a Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual), WTO- G/SPS/W/61(1996) (com o Escritório Internacional de Epizootia) e WTO-
S/C/11(2000) (com a União Internacional de Telecomunicações). 
48 Os acordos cumprem o mandato previsto nas declarações estabelecidas pelos Membros da OMC durante a 
Rodada Uruguai: Declaration on the Contribution of the World Trade Organization to Achieving Greater 
Coherence in Global Economic Policymaking, Declaration on the Relationship with the International 
Monetary Fund.  Na interpretação de TIETJE (2002:504), a previsão de coerência na política econômica 
internacional relaciona-se ao conceito da governança global: "Even though these documents [Declaration on 
the Contribution of the World Trade Organization to Achieving Greater Coherence in Global Economic 
Policymaking] do not explicitly refer to global governance, they are based on the overall rationale of this 
concept". 
49 Detalhes sobre os Acordos da OMC com o Banco Mundial e com o FMI podem ser encontrados nos 
documentos WT/GC/43(1996) e WT/L/195 (1996).  No caso relativo a câmbio está previsto que o FMI tem 



 

 
 

Secretariado tenha uma atuação mais próxima a tais instituições, de forma a incrementar o 

debate sobre os temas relacionados aos Acordos da OMC.  Para tanto, o Secretariado deve 

aceitar os materiais disponibilizados por tais instituições e ser receptivo a questionamentos 

e sugestões. 

A crítica que daí resulta é que os procedimentos para essa interação não estão 

explicitamente previstos na resolução do Conselho Geral.  Assim, nas vagas linhas 

"incremento do debate" e "estar aberto", o Secretariado, na prática, entende haver um 

mandato para definir as formas de interação necessárias para cumprir os objetivos 

indicados50.  O ponto positivo desse "mandato" é que o Secretariado, que é normalmente 

mais sensível às demandas das instituições não-estatais, pode estabelecer essas medidas.  O 

ponto negativo é que essas formas de interação não estão consolidadas, isso é, a qualquer 

momento se pode discutir e rediscutir os formatos e, por simples pressão, os formatos de 

consulta podem fragilizar-se.  As consultas promovidas pelo Secretariado, tal como 

previstas, ficam sob constante vigilância dos Membros51.  

Então, o que ocorre hoje na OMC é que as interações com as instituições de 

caráter não-governamental se dão em diversos formatos: desde a promoção de eventos 

mais longos até debates entre representantes da OMC e das instituições não-estatais no dia-

a-dia, definidos ad hoc. As instituições não-governamentais demandam que essas formas 

de participação sejam efetivamente consolidadas na estrutura da OMC, com a menor 

interferência possível dos Membros, de modo a evitar interveniências para desestruturá-las 

no ritmo das instabilidades políticas do espaço interestatal. 

Outro ponto frágil das consultas com organizações não-governamentais é que a 

realização dos eventos não segue uma pauta pré-definida e não tem necessariamente uma 

relação direta com as negociações entre os Membros. A External Relations Division 

argumenta que tais eventos são proporcionados pela seleção dos temas mais sensíveis, 

                                                                                                                                                    
inclusive o direito de apresentar considerações por escrito ante o Mecanismo de Solução de Controvérsias da 
OMC.  Os extratos mais relevantes dos dois acordos estão indicados no Apêndice A.2. 
50 Nesse sentido MARCEAU (1999a:28) confirma a extensão do mandato: "The adoption of fairly broad 
guidelines left the Secretariat a relatively free hand in defining its relationship with NGOs and has allowed it 
to become increasingly pro-active in its undertakings with civil society (…)". 
51 A respeito dessa vigilância, muito se questiona até onde esse aspecto subestima a importância do 
Secretariado; mais do que uma competência restrita, o que passa a pesar é a retórica aplicada na OMC para 
fragilizar o exercício pelo Secretariado das funções a ele atribuídas.  Cf. WILLETTS (2002): "(…) there is a 
culture of affirming the Secretariat are no more than administrators: “Since decisions are taken by members 
only, the Secretariat has no decision-making powers”.51 People at the WTO also like to assert that it is “a 
membership-driven organisation”. Neither of these points differentiates the WTO in any legal manner from 
the UN, but their assertion does matter politically, by limiting the leadership role of the Secretariat." 



 

 
 

tendo em consideração os interesses dos Membros e das instituições não-estatais52.  Mas as 

instituições envolvidas alegam que as interações, sob a forma de consulta, ao invés de 

admitirem um caráter contributivo para as atividades de negociação e aplicação dos 

Acordos, assumem o perfil de mais um conjunto de eventos especializados (isto é, não faz 

diferença se são ou não promovidos pelo Secretariado da OMC). 

Também é criticado o fato de tais eventos ocorrerem apenas em Genebra, o que 

dificulta o contato do Secretariado da OMC com a pluralidade de instituições não-estatais, 

tendo em conta sua diversidade de natureza (governamentais e não-governamentais), 

temática e regional53, interessadas no debate do comércio internacional. 

Apenas em 2002, o Secretariado realizou sua primeira atividade fora de 

Genebra, em encontros com parlamentares dos seus Membros.  Nesse caso, todos os custos 

foram cobertos pela Technical Cooperation Division.  De acordo com informações 

prestadas pela External Relations Division, pretende-se continuar a promover esses eventos 

com a mesma parceria. 

Ao lado dessa atuação do Secretariado, a Decisão do Conselho Geral reconhece 

que os coordenadores dos trabalhos em Conselhos e Comitês da OMC podem também 

participar de eventos promovidos pelas instituições de caráter não-governamental, mas que 

deverão fazê-lo sempre na sua capacidade pessoal.  As instituições não-estatais reclamam o 

fato de a representação não ser institucional. 

As dificuldades para realizar eventos sob a forma de consultas em outros locais 

fora de Genebra e, ainda, para enviar representantes para eventos promovidos por outras 

instituições deve-se, sobretudo, ao fato de a External Relations Division contar com 

escassos recursos orçamentários para deslocamento54. 

Na forma de consulta para instituições de caráter não-governamental, há ainda 

a possibilidade de tais instituições apresentarem para o Secretariado da OMC materiais de 

posição sobre os temas em negociação ou os acordos em vigor.  Essa competência foi 

assumida pelo Secretariado no âmbito do mandato do WT/L/162.  Nesse caso, o 

                                                 
52 Sobre os eventos realizados até o momento, v. Apêndice A.3. 
53 Quanto ao aspecto regional, há o dilema de uma super-representação de instituições de caráter não-estatal 
do Norte em relação às do Sul (estimada em 75% do Norte e 25% do Sul).  O Secretariado tem procurado 
financiar a viagem de instituições do Sul.  Ainda assim, resta a dificuldade em saber quais são as instituições 
do Sul a serem convidadas, já que há pouco conhecimento sobre o seu perfil e forma de atuação.  E, em geral, 
como os Membros do Sul são aqueles que mais resistem ao incremento da participação de instituições não-
estatais, eles também não auxiliam a External Relations Division nessa seleção. 
54 Para evidenciar a escassez de orçamento, para 2003, ficou definido o limite de gastos com viagens pela 
External Relations Division em torno de CHF2.500. 



 

 
 

Secretariado recebe os materiais e, desde que cumpram algumas formalidades55, torna-os 

disponíveis na página eletrônica da OMC na Internet.  O Secretariado também prepara uma 

lista mensal com a indicação de todo o material que é entregue para ciência dos Membros 

da OMC. 

Cientes da pouca eficácia desse mecanismo, as instituições de caráter não-

governamental solicitam que tais materiais sejam mais bem organizados na página 

eletrônica da OMC, por temas, e, ainda, que o Secretariado tenha uma posição mais ativa 

em indicar alguns temas para apresentação do material e que esses materiais sigam 

procedimentos de prazo e padrões mais rígidos56.  A identificação de um procedimento 

também seria importante para que as instituições possam acompanhar o destino de seus 

materiais.  O que se demanda, em breves linhas, é que se promova uma maior correlação 

entre os trabalhos produzidos pelas instituições de caráter não-governamental e as 

negociações pelos Membros da OMC. 

Porém, um limite claro desses formatos de consulta foi definido nas diretivas 

da OMC: não admitir a participação direta às instituições de caráter não-governamentais 

nos trabalhos da OMC, nas reuniões de seus Conselhos e Comitês e no mecanismo de 

solução de controvérsias.  Semelhantemente ao que ocorre com a demanda para obtenção 

de informação, as instituições de caráter não-governamental pressionam para que seja 

reconhecido o direito de acesso às reuniões dos Conselhos e Comitês da OMC.  Além 

disso, requer-se o direito de voz nessas reuniões ou em algumas delas e a possibilidade de 

serem apresentados documentos por escrito.  Para essas demandas há sempre a proposta de 

que seja definido um procedimento único e transparente de forma a possibilitar a 

participação daqueles que tiverem interesse57.  Essas propostas também sugerem que entre 

as instituições não-governamentais sejam diferenciadas aquelas de caráter não-lucrativo 

                                                 
55 Como formalidades para estão previstas: o material deve tratar de tema considerado relacionado ao 
comércio (a seleção é realizada pelo Secretariado) e deve apresentar o título nas três línguas oficiais da OMC 
(conforme disposições apresentadas na página eletrônica 
<http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/pospap_e.htm>). 
56 A respeito, v. WILLETTS (2002). 
57 WILLETS (2002) sustenta que, como um primeiro passo, a OMC deveria aceitar todas as instituições não-
governamentais registradas no Comitê Econômico e Social da ONU (sigla em inglês, ECOSOC); e depois 
uma comissão composta por representantes das instituições não-governamentais deveria definir um Código 
de Conduta dessas instituições quando participassem dos mecanismos da OMC.  Em um primeiro período de 
cinco anos, a OMC deveria aceitar representantes de todas as instituições não-governamentais nas reuniões 
dos Conselhos e Comitês, bem como na Conferência Ministerial.  Concluído este período, o Conselho Geral, 
em trabalho conjunto com representantes de instituições não-governamentais, deveria firmar as regras em um 
Estatuto da OMC para a realização de consultas com as instituições não-governamentais.  No mesmo sentido, 
cf. a proposta da ECOLOGIC (2003).  Em geral, essas propostas aproveitam a experiência dos critérios 
aplicados para participação em outras organizações internacionais. 



 

 
 

das que tenham um caráter lucrativo, ou ainda, entre aquelas que não sejam orientadas para 

o comércio daquelas que o sejam (não comerciantes e comerciantes). 

Quanto ao Mecanismo de Solução de Controvérsias, as demandas são mais 

específicas.  Primeiramente, há a demanda para que seja possível a presença de instituições 

não-estatais nas reuniões do OSC, com direito à voz.  Em segundo lugar, requer-se a 

possibilidade se serem apresentados amici curiae por essas instituições nos procedimentos 

do Grupo Especial e do Órgão de Apelação58.  Em terceiro lugar, a possibilidade de haver a 

indicação pelas instituições não-governamentais de testemunhas para prestar depoimentos 

nos procedimentos em curso.  Por fim, a demanda que promoveria uma alteração mais 

profunda no mecanismo é a que consiste na possibilidade de os representantes dos setores 

envolvidos poderem participar diretamente do Mecanismo. 

Outro mecanismo importante em relação a qual as instituições não-

governamentais apresentam suas demandas na forma de participação em consultas é o 

Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais.  As propostas para a possibilidade de 

participação nesse mecanismo decorrem do fato de as instituições de caráter não-

governamental pretenderem também participar como prestadoras de informações quando 

forem analisadas as políticas comerciais dos Membros.  Alega-se que essa forma de 

participação favorecerá uma maior transparência sobre a política comercial dos Membros. 

Todas essas sugestões soam, em alguma medida, ultrajantes para o contexto do 

direito internacional clássico e as interações do espaço interestatal.  No entanto, são 

demandas crescentes e cada vez mais estruturadas que pretendem aportar para o âmbito da 

OMC o reforço do espaço cosmopolita como mais um espaço de interação na unidade 

interna da organização.  Mas, ainda hoje, a primeira reação dos Membros da OMC, quase 

que uníssona, com algumas exceções para o caso dos Estados Unidos e a Comunidade 

                                                 
58 BLACK's Law Dictionary (1990:82): "Amicus Curiae. Means, literally, friend of the court.  A person with 
strong interest in or views on the subject matter of an action, but not a party to the action, may petition the 
court for permission to file a brief, ostensibly on behalf of a party but actually to suggest a rationale 
consistent with its own views.  Such amicus curiae briefs are commonly filed in appeals concerning matters 
of a broad public interest; e.g. civil rights cases. Such may be filed by private persons or the government.  In 
appeals to the U.S. courts of appeals, such briefs may be filed only if accompanied by written consent of all 
parties, or by leave of court granted on motion or at the request of the court, except that consent or leave shall 
not be required when the brief is presented by the United States or an officer or agency thereof."  
MUNFORD (1999:281-2) sintetiza a definição e exemplifica a sua justificativa: "Amicus briefs give a voice 
to persons who are not parties but who may be affected by a decision. This is justified because, as the 
Supreme Court has recognized, decisions do not just belong to the parties but are "valuable to the legal 
community as a whole." Para análise de amicus curiae no OSC, v. Apêndices A.2 e A.3.c. e também 
considerações detalhadas no item 6.4. 



 

 
 

Européia, é de que apenas os Estados têm capacidade jurídica para participar do processo 

de negociação e decisão no âmbito de uma organização intergovernamental. 

É, contudo, importante esclarecer que a demanda da maioria das instituições 

não-estatais hoje não é pelo poder de deliberação, forma de participação indicada a seguir.  

O que se pretende com o aprofundamento das formas de consulta é apenas viabilizar meios 

para se obter as informações atualizadas e sem intermediários e, no máximo, o direito de 

manifestarem suas opiniões e posições, dentro de limites previamente definidos. 

A realização de consultas, no espírito da governança global e de forma a 

apreender os seus princípios, deve ter seus objetivos e regras colocados de forma clara e 

ocorrer em um espaço de tempo razoável, de forma que a instituição-participante possa 

compreender com que pode colaborar e até onde pode interferir com o seu input.  No 

entanto, nos mecanismos da OMC, no caso das instituições não-governamentais nota-se 

que poucos são os elementos pré-definidos e, na prática, como analisaremos no item 6, 

essas regras são definidas ad hoc, o que dificulta o controle do processo de consultas e gera 

desconfiança sobre a forma com que são realizadas e as influências que permitem na 

OMC. 

Por fim, destacamos as formas de consulta com especialistas, que atuam na sua 

capacidade pessoal ao prestarem informações técnicas ao Grupo Especial ou ao Órgão de 

Apelação, conforme os procedimentos do Mecanismo de Solução de Controvérsias.  A 

regra geral é definida no Artigo 13 do ESC, em duas situações possíveis: (i) o Grupo 

Especial pode recorrer a informações e assessoramento técnico de pessoa ou entidade, com 

ciência prévia ao Membro da OMC em que se localiza a pessoa ou entidade, e (ii) o Grupo 

Especial pode buscar informações em qualquer fonte relevante e consultar peritos.  As 

opiniões expressas pelos peritos ou assistentes técnicos têm caráter meramente consultivo e 

não vinculam a posição do Grupo Especial necessariamente. 

Há ainda a previsão específica para consulta a especialistas no Artigo 11.2 do 

SPS e no Artigo 14 do TBT.  O SPS prevê a possibilidade de o Grupo Especial consultar 

grupos de peritos ou mesmo instituições intergovernamentais, a pedido das Partes ou por 

sua própria iniciativa.  O Artigo 14 do TBT prevê a possibilidade de contribuição de 

especialistas técnicos em sua capacidade individual, caso haja a solicitação de uma das 

Partes, ou seja, de iniciativa do próprio Grupo Especial.  O Anexo 2 ao TBT estabelece os 

procedimentos para tal consulta. 



 

 
 

Não há propostas específicas para se aprofundar a consulta com especialistas 

stricto sensu.  No entanto, tanto o Grupo Especial como o Órgão de Apelação já aceitaram 

a apresentação de informações por indivíduos e entidades, sem que estas tenham sido 

solicitadas previamente.  Essas informações seguem o procedimento dos amici curiae, ou 

"amigos da corte", da tradição do direito anglo-saxão (os amici curiae serão analisados no 

item 6.4).  O importante é apenas destacar que as informações são aceitas com base nas 

previsões do Artigo 13 do ESC e, por isso, hoje há demandas para reforma desse artigo 

com o objetivo de permitir expressamente a apresentação de amicus curiae e prever os 

procedimentos específicos para tal. 

A seguir indicamos, então, o quadro com os problemas identificados em 

relação às previsões de consultas pela OMC e as propostas formuladas até o momento. 

Essa síntese apresenta todas as propostas de reforma para as formas de consulta na OMC, 

desde aquelas que pretendem implementar pequenas mudanças às mais reformadoras; 

desde aquelas que são propostas para o curto prazo como aquelas para o longo prazo59. 

 

Quadro F 

Síntese: 

Consulta como forma de participação na unidade de prática interna da OMC 

 

Critério Unidade Interna 
OMC 

Problemas  
identificados 

Propostas para 
reforma 

                                                 
59 Para algumas dessas propostas v. indicações nas notas 45 e 57 supra. 



 

 
 

N
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Formato 
pré-
estabelecido 
 
 
 
 
 

Seminários para e 
debates e contato 
quotidiano com 
instituições não-
estatais, em geral 
realizados em 
Genebra. 
 
 
 
 
 
 
Participação do 
Secretariado em 
eventos promovidos 
por outras 
instituições, na sua 
capacidade pessoal. 
 
 
 
 

Necessidade estar em 
Genebra. 
 
 
 
 
 
 
 
Não são admitidos 
como mecanismos de 
consultas formais. 
 
O Secretariado não é 
um interlocutor oficial 
nas reuniões para as 
quais é convidado. 
 
 
 
 
 
Escassos recursos 
para External 
Relations Division. 

Promoção de 
seminários e debates 
em outros locais, fora 
de Genebra. 
Financiamento da 
participação de 
instituições menos 
representadas. 
 
Institucionalização 
como consulta formal. 
 
 
Presença do 
Secretariado, como 
representação 
institucional, nas 
reuniões organizadas 
pelas instituições não-
estatais para as quais é 
convidado.  
 
Aumentar o orçamento 
da External Relations 
Division. 

 



 

 
 

 

Critério Unidade Interna 
OMC 

Problemas  
identificados 

Propostas para 
reforma 

 

Formato 
Pré-
estabelecido 

Recepção de 
material de posição 
para disponibilizar 
na página eletrônica 
e circular entre os 
Membros. 

Não há a identificação 
dos materiais 
apresentados por 
temas.  Risco de se 
formar uma "caixa de 
depósito". 

Papel mais ativo do 
Secretariado para 
apontar os temas mais 
relevantes.  Relacionar 
na página eletrônica os 
materiais das 
instituições não-estatais 
na mesma área que há a 
indicação da posição 
dos Membros – facilitar 
a correlação. Criação 
de mecanismos para 
acompanhamento da 
utilização das 
informações prestadas - 
possibilidade de 
"rastreamento". 

N
a 

ne
go

ci
aç

ão
 d

e 
re

gr
as

 

Procedimen
to pré-
estabelecido 

Seminários definidos 
ad hoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminários e debates  
abertos ao público.  
Inscrição livre. 
 
 
 
 
 
Encontros com o 
Secretariado ad hoc. 

Pouco objetivos e sem 
periodicidade pré-
definida.  
Descompasso entre as 
negociações e as 
posições apresentadas. 
 
 
 
 
 
Necessidade de estar 
em Genebra.  
Desproporcionalidade 
na representação por 
temas e por regiões.  
 
 
 
Informalidade na 
relação.  Falta de 
controle sobre quais 
são as instituições 
não-estatais são as 
mais presentes.  
Favorecimento a 
relações pessoais. 

Possibilidade de se 
consagrar posições nos 
seminários e grupos de 
trabalho para serem 
apresentados aos 
Membros durante as 
negociações.  Mais 
freqüência nos 
Simpósios e grupos de 
trabalho. 
 
Postura ativa do 
Secretariado em buscar 
o equilíbrio na 
representação, seja com 
auxílio financeiro seja 
com a definição de 
critérios para inscrição. 
 
Publicação da agenda 
do Secretariado, em 
especial da External 
Relations Division.  



 

 
 

 
Critério Unidade Interna 

OMC 
Problemas 

identificados 
Propostas para 

reforma 
N

a 
ne

go
ci

aç
ão

 d
e 

re
gr

as
 Mecanismo 

de prestação 
de contas 

--- Não há mecanismos 
de prestação de 
contas.  Questiona-se 
se a finalidade é 
realmente identificar e 
analisar problemas ou 
se é apenas um 
mecanismo para 
simular uma consulta. 

Indicação pelos 
Membros da utilização 
do material 
apresentado.  
Possibilitar o 
"rastreamento" dos 
materiais apresentados. 
Elaboração de síntese 
dos seminários e 
grupos de consulta, em 
formato propositivo. 

N
a 

ap
lic

aç
ão

 d
e 

re
gr

as
 

Formato 
Pré-
estabelecido 

Seminários para e 
debates e contato 
quotidiano com 
instituições não-
estatais, em geral 
realizados em 
Genebra. 
 
 
Possibilidade de 
apresentar 
informações ao OSC 
apenas como 
contribuição técnica 
e se solicitada pelo 
Grupo Especial.  
Jurisprudência 
ampliou a 
possibilidade. 
 
Mecanismo de 
Revisão de Políticas 
Comerciais restrito a 
consulta a entidades 
governamentais. 

Necessidade estar em 
Genebra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não há previsão de 
formas de 
participação para 
instituições não-
estatais na condução 
da revisão da política 
comercial dos 
Membros. 

Promoção de 
seminários e debates 
em outros locais, fora 
de Genebra. 
Financiamento da 
participação de 
instituições menos 
representadas. 
 
Possibilidade de 
apresentação de 
material de posição 
(amicus curiae) no 
OSC explicitamente 
prevista, não apenas 
para contribuições 
técnicas, mas também 
posições políticas e de 
interesse público. 
 
Criar possibilidades 
para que instituições 
não-estatais possam 
colaborar com a revisão 
de políticas comerciais. 

 



 

 
 

 

Critério Unidade Interna 
OMC 

Problemas  
identificados 

Propostas para 
reforma 

N
a 

ap
lic

aç
ão

 d
e 

re
gr

as
 

Procedimen
to pré-
estabelecido 

Não há 
procedimentos 
específicos para 
apresentação de 
amicus curiae. 
 
Apenas 
representantes 
oficiais dos Estados 
podem estar 
presentes nas 
audiências do Grupo 
Especial e do Órgão 
de Apelação. 

Insegurança na 
aceitação ou não dos 
amici curiae. 
 
 
 
Audiências do Grupo 
Especial e do Órgão 
de Apelação não são 
públicas.  Não há 
como instituições não-
estatais colaborarem. 

Definição de 
procedimentos 
específicos para 
apresentação de amicus 
curiae. 
 
Realização de ao 
menos parte das 
audiências do Grupo 
Especial e do Órgão de 
Apelação como 
públicas. 
Possibilidade de 
instituições não-estatais 
participarem como 
testemunhas. 

Mecanismo 
de prestação 
de contas 

Para os casos em 
que amici curiae são 
reconhecidos, há a 
indicação se eles são 
ou não acatados. 

Não é indicada a 
extensão em que o 
amicus é incorporado.  
Os amici também não 
são descritos no 
relatório, nem 
publicados pela OMC. 

Formulação de 
procedimentos 
específicos para análise 
e publicação de amici 
curiae. 

 
 

Ao apresentarmos as demandas pelo novo arcabouço sociojurídico na OMC 

não pretendemos minimizar os limites da organização para introduzir novas formas de 

participação ou mesmo seus riscos.  Esses temas serão indicados na conclusão desta parte I 

(item 7).  Mas um primeiro temor na aplicação das formas de consulta baseia-se justamente 

na possível incongruência da estrutura orçamentária, do espaço físico e do número de 

pessoal da OMC para responder às demandas.  

Uma outra dificuldade é justamente identificar os diferentes "tipos" de 

instituições não-estatais com as quais a OMC deve relacionar-se.  A seguir, no item 5, 

abordaremos justamente as dificuldades de cada um dos grupos na sua categoria. 

É importante também destacar o receio na transferência, ainda que parcial, do 

fórum político do espaço da cidadania para o espaço cosmopolita na OMC.  No entanto, a 

maioria das demandas para consagração da competência da OMC para celebrar consultas 



 

 
 

com instituições não-estatais não vai muito além do que já é implementado em outros 

fóruns internacionais60. 

Em um nível mais integrado de participação temos a cooperação como um 

processo de interferência mútua entre as instituições não-estatais e a OMC.  Podemos, 

então, enquadrar dois tipos principais de formas de cooperação na OMC: (i) como análise e 

discussão conjunta e (ii) como forma de ação conjunta para o desenvolvimento de projetos 

de campo.  No caso da cooperação há também a distinção, nas atividades promovidas pela 

OMC, entre instituições de caráter intergovernamental e instituições de caráter não-

governamental. 

As atividades de cooperação com as instituições intergovernamentais também 

estão previstas nos acordos celebrados entre essas instituições e a OMC.  No tocante às 

formas de cooperação que promovam a análise e a discussão conjunta entre essas 

instituições, há apenas previsões específicas nos Acordos com o FMI e com o Banco 

Mundial.  Para esses casos, são definidas a integração cotidiana entre os Secretariados para 

a troca de informações e base de dados, bem como a definição de posições em suas 

políticas econômicas61.  Com as demais instituições de caráter intergovernamental, os 

acordos são firmados em linhas mais genéricas e as relações de cooperação decorrem de 

definições entre os Conselhos e/ou Comitês e a instituição62. 

Critica-se, então, o fato de não haver grau de interação da OMC com outras 

instituições intergovernamentais semelhante àquele previsto entre a OMC e as instituições 

financeiras.  Há propostas para que novos acordos da OMC sejam firmados nesse sentido 

com as instituições intergovernamentais de caráter multilateral integrantes do sistema 

ONU.  Alguns autores defendem que a OMC deveria integrar o sistema de agências 

especializadas da ONU e a celebração desses acordos de cooperação seriam mais fáceis e 

eficientes.  A proposta para a integração da OMC ao sistema da ONU ou mesmo para 

intensificação das relações com outras instituições tem também por objetivo fazer com que 

                                                 
60 A respeito de comparações das formas de participação promovidas pela OMC e aquelas promovidas por 
outras organizações internacionais, v. ICTSD (1999) e CPDC/CRG (2001). 
61 No que tange as formas de cooperação previstas entre o Banco Mundial e o FMI, também são apresentadas 
constantemente propostas para o aperfeiçoamento da relação entre as instituições. V. por exemplo os 
Relatórios Anuais WT/GC/13 (1998:par.8): "The High Level Working Group on Coherence has met on 
several occasions since the group was formed in 1995 to study coherence and to recommend ways to attain it 
in economic policymaking.  This group will continue to meet on a regular basis with a view to ensuring 
effective implementation of cooperation and coherence by their respective organizations.  The members of 
the Working Group will report periodically to their respective managements." 
62 V., a respeito, as previsões dos acordos indicados na nota 47 supra. 



 

 
 

os acordos da OMC escapem aos princípios ortodoxos do liberalismo comercial e que se 

harmonizem com interesses sociais já consagrados no sistema multilateral da ONU63. 

Quanto à cooperação para o desenvolvimento de projetos de campo, há a 

previsão da atuação conjunta da OMC com outras instituições intergovernamentais para a 

elaboração e implementação de programas de capacitação técnica.  Os Acordos da OMC 

prevêem essa assistência técnica a ser prestada pela organização; no entanto, por vezes, a 

OMC decide desempenhar essa assistência junto com outras instituições 

intergovernamentais.  Esses programas são geralmente formulados em acordos e 

compromissos específicos entre a OMC e as instituições intergovernamentais, às vezes, 

estabelecem a cooperação para a preparação e aplicação de materiais técnicos, e outras 

vezes estipulam a mera cooperação financeira para aplicação de um determinado 

programa64. 

A cooperação entre as instituições intergovernamentais é prevista para que o 

trabalho conjunto e de interferência mútua não prejudique a autonomia dos Membros no 

processo de decisão no âmbito de cada uma das instituições envolvidas65.  Argumenta-se 

que o propósito é não formar estruturas rígidas durante a cooperação, de forma que cada 

instituição possa garantir a flexibilidade necessária para implementar suas políticas e 

conduzir sua pauta de trabalho.  A flexibilidade se, por um lado, pode denotar um 

compromisso tênue de cooperação entre as instituições, por outro também possibilita a 

interação e cooperação entre as diferentes instituições intergovernamentais, a fim de que ao 

cooperar com uma não se impeça ou dificulte a interação com outras instituições. 

                                                 
63 BENEDEK (1998:495) indica que o isolamento da OMC em relação ao sistema da ONU tem sido 
justamente o interesse de separar o econômico do social, temas trabalhados em conjunto no âmbito do 
ECOSOC/ONU.  WILLETTS (2002), no mesmo sentido, critica tal isolamento da OMC: "The WTO is the 
only major global organisation not to enter into agreement with the United Nations to become a specialised 
agency." E o autor aponta que integração da OMC como agência especializada do sistema da ONU poderia 
trazer como vantagens: "The change from acting as a technical organisation to recognising its political role 
links the need for the WTO to become a UN specialised agency, to shift the balance between its technical and 
its political organs, to strengthen its Secretariat, to increase its 'internal transparency', by making developing 
countries equal partners in negotiations, and to increase its 'external transparency', by allowing NGOs to 
participate in the policy-making process." 
64 Os programas de cooperação de maior destaque e com um trabalho contínuo da OMC com outras 
instituições intergovernamentais são: (i) o IF- Integrated Framework, entre OMC, FMI, ITC, UNCTAD, 
UNDP e Banco Mundial, sendo que por vezes a OECD financia os trabalhos promovidos; e (ii) o JITAP – 
Joint Integrated Technical Assistance Programme, entre OMC, UNTAD e ITC, designado para os países de 
menor desenvolvimento relativo e concentrado nos Membros da OMC localizados no Continente Africano.  
Para outras informações sobre os programas, v. Apêndice A.2 e as páginas na Internet 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/tct_e.htm> e <http://www.jitap.org/info-
e.htm#origins>. 
65 Ênfases a esses limites podem ser encontrados nos Relatórios WT/GC/13 (1998), WT/TF/COH/S/3 (1999), 
WT/TF/COH/S/4 (2000), WT/TF/COH/S/5 (2001) e WT/TF/COH/S/6 (2003). 



 

 
 

Para as instituições de caráter não-governamental, há a previsão, pelo Artigo V 

do Acordo Constitutivo, de cooperação na unidade interna da OMC, mas não há 

instrumentos que a viabilizem66.  O que há são apenas sugestões para que essas formas de 

participação sejam efetivamente implementadas, a fim de que se possa ter uma maior 

representatividade dessas instituições e que elas possam servir de intermediárias e 

parceiras na relação entre o local e o global. Assim, dentre as propostas de cooperação para 

análise e discussão conjunta, destaca-se a criação de uma Assembléia com capacidade de 

revisão e de proposição da pauta e das negociações entre os Membros na OMC, ainda que 

tais decisões não tenham caráter vinculante.   

No mesmo sentido, propõe-se a criação de um Conselho independente para o 

controle da implementação de mecanismos de participação das instituições não-

governamentais.  O objetivo desse Conselho seria possibilitar a presença de um mecanismo 

independente, na unidade interna, responsável por analisar e criticar o desenvolvimento 

dos trabalhos, como um ombudsman.   

Para todas essas propostas, também há a indicação da necessidade de distinção 

entre as instituições comerciantes e não-comerciantes. 

No que tange à cooperação com instituições não-governamentais para o 

desenvolvimento de projetos de campo em conjunto, as propostas seguem no sentido do 

que a experiência com outras instituições intergovernamentais proporcionou.  Isto é, há 

algum tempo as instituições não-governamentais vêm desenvolvendo parcerias com as 

instituições intergovernamentais ao permitir, na aplicação dos planos de trabalho destas 

últimas, a relação dos conceitos, valores e capacidades locais com os valores gerais ou 

"globais" que conduzem a uma inter-relação entre os fatores de fragmentação e de 

concentração67.  Essas práticas são aplicadas inclusive no âmbito das instituições 

financeiras multilaterais68. 

                                                 
66 Tal redação do Artigo V.2 do Acordo Constitutivo da OMC é um aprofundamento em relação às previsões 
de interação entre as instituições intergovernamentais e as instituições não-governamentais, em especial em 
relação ao sistema geral da ONU (art. 71 da Carta da ONU).  A redação do Artigo V.2 teve por base o artigo 
87 da Carta de Havana.  No entanto, as previsões genéricas da Carta de Havana foram analisadas por um 
Comitê Executivo que detalhou as formas de cooperação.  Entre elas, podemos destacar a possibilidade de as 
instituições não-governamentais estarem presentes nas reuniões dos Conselhos da OIC e terem o direito de 
manifestação nessas reuniões.  Para descrições do histórico da previsão de interação entre as instituições não-
governamentais com a OIC e a OMC, v. CHARNOVITZ, WICKHAM (1995). 
67 KOHONA (2001:560) aponta também a crescente e ativa participação das instituições de caráter não-
governamental em projetos de assistência em campo: "Today, NGOs deliver more development assistance 
than the entire United Nations system excluding the World Bank and the International Monetary Fund." (nota 
de rodapé 127: "Examples of such aid providers are CARE and Médecins Sans Frontières"). 
68 No conceito dessa atuação em campo, há o interessante procedimento estabelecido pelo Banco Mundial 
para que affected people (o que pode incluir instituições não-governamentais), ou seja, pessoas ou 



 

 
 

Há ainda sugestões para cooperação dos parlamentares com o grupo anômalo 

que se incorpora ao grupo de instituições não-estatais (a OMC o enquadra nesse grupo).  

Tendo em vista a dinâmica do sistema de negociação comercial e o escasso controle que 

lhes resta na adoção dos acordos no nível nacional, os parlamentares de alguns Membros 

demandam a criação de um conselho na OMC que seja constituído por parlamentares de 

todos os Membros69.  Esse conselho teria competência para colaborar com posições 

durante o processo de deliberação, revisar as decisões adotadas, sugerir alternativas para a 

política adotada e apontar temas para a pauta de negociação entre os Membros70. 

Abaixo, segue a síntese das formas de cooperação previstas na unidade interna 

da OMC e as propostas para seu aperfeiçoamento.  Essa síntese apresenta todas as 

propostas de reforma, desde aquelas que pretendem implementar pequenas mudanças às 

mais reformadoras, desde aquelas que são propostas para o curto prazo, como aquelas para 

o longo prazo71. 

                                                                                                                                                    
instituições que se sintam prejudicados pela aplicação de um determinado projeto em campo possam recorrer 
a um fórum (denominado de Inspection Panel) a fim de que este inspecione a aplicação do programa e 
analise os prejuízos argüidos.  A respeito, v. WB-IBRD Resolution n. 93-10 (1993) e WB-IDA Resolution 
93-6 (1993). 
69 A proposta de uma representação parlamentar varia desde um mecanismo de representação dos 
parlamentares de cada Membro da OMC (isto é, cada Membro teria o direito de indicar um número definido 
de parlamentares, em uma distribuição igualitária), até as posições mais extremas que sugerem a composição 
de uma assembléia de parlamentares que represente os cidadãos dos Membros (nesse caso haveria uma 
distribuição da representação pelo número de habitantes de cada Membro).  A respeito, v. ICFTU (2003) e 
BUCK, PFAHL, VERHEYEN (1999). 
70 O problema das formas de representação na OMC em relação às diversas instâncias de cada Estado não é 
um tema novo para a organização.  Já na Rodada do Uruguai, discutia-se a necessidade de se criar um fórum 
para encontro entre Ministros de Comércio, Finanças e Desenvolvimento, a fim de promover uma integração 
mais profunda dos sistemas.  V. sobre essa proposta de representação WT/TF/COH/S/7 (2003:par54)  
71 Para algumas dessas propostas v. indicações na nota 45 supra. 



 

 
 

Quadro G 

Síntese: 

Cooperação como forma de participação na unidade de prática interna da OMC 

Critério Unidade Interna 
OMC 

Problemas  
identificados 

Propostas para reforma 

A
ná

lis
e 

e 
di

sc
us

sã
o 

co
nj

un
ta

 

Possibilidade 
de apresentar 
e discutir 
propostas  
 
 
 
 
 

Apenas para FMI e 
Banco Mundial 
está prevista a 
cooperação entre 
seus Secretariados 
e a troca de 
informações, 
posições e base de 
dados como 
suporte para 
cooperação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É preciso ampliar 
tais mecanismos de 
cooperação para as 
demais instituições 
intergovernamentais, 
sobretudo àquelas 
que possuem um 
caráter multilateral e 
integrem o sistema 
da ONU. 
 
Não há mecanismos 
formais para a 
cooperação com as 
instituições de 
caráter não-
governamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não há mecanismos 
formais para a 
cooperação com 
parlamentares. 

Integração da OMC ao 
sistema da ONU e 
observação pela OMC 
dos mecanismos de 
interação entre as 
instituições. 
 
 
 
 
 
Criação de mecanismos 
constituídos por 
representantes de 
instituições não-
governamentais: (i) uma 
assembléia, composta por 
representantes indicados 
pelo Diretor-Geral, com 
competência de revisar as 
decisões dos Membros, 
apontar alternativas e 
sugerir temas para a pauta 
de negociação (ainda que 
sem poder vinculante); e 
(ii) um Conselho de 
Revisão sobre a 
implementação de 
mecanismos. 
Diferenciação entre 
instituições comerciantes 
e não-comerciantes. 
 
Criação de uma 
assembléia no âmbito da 
OMC composta por 
parlamentares, com 
competência para revisar 
as decisões, opinar com 
alternativas e sugerir 
temas para a pauta de 
negociação entre os 
Membros. 



 

 
 

Critério Unidade Interna 
OMC 

Problemas 
Identificados 

Propostas para 
reforma 

A
çã

o 
co

nj
un

ta
 e

m
 p

ro
je

to
s 

Elaboração e 
implementação 
de programas 
conjuntos 

Atuação da OMC 
com instituições 
intergovernamentais 
de programas de 
capacitação técnica 
para Membros 

Pouca integração 
com o sistema da 
ONU e seus 
programas de 
capacitação. 
 
 
 
 
Programas de 
capacitação se 
restringem a 
implementar as 
regras das OMC. 
 
 
 
 
 
 
Não há ação 
conjunta com 
instituições não-
governamentais. 

Aprofundar a 
integração com as 
instituições 
multilaterais do 
sistema ONU e 
promover a coerência 
nos programas de 
capacitação. 
 
Definição de 
programas de 
capacitação para 
integração na 
distribuição 
internacional do 
trabalho e 
identificação das 
vantagens 
comparativas. 
 
Atuação em campo 
com as instituições 
não-governamentais 
para que estas 
colaborem na 
elaboração dos 
programas com o 
aporte de uma visão 
local e a identificação 
das capacidades 
produtivas locais e na 
implementação dos 
programas da OMC. 

 

 

No que se refere às sugestões para a formação de conselhos e assembléias há 

sempre uma forte discussão sobre as formas de representação e os critérios a serem 

aplicados para a integração das propostas no processo de deliberação.  Nesse sentido, 

podemos constatar que no processo de cooperação são identificados os mesmos problemas 

institucionais de implementação e aperfeiçoamento indicados no processo de consultas na 

OMC. 

A cooperação como forma ideal de participação deve permitir o tempo e a 

flexibilidade necessários para que seja possível a integração das propostas resultantes da 



 

 
 

interação.  Na unidade interna da OMC, como a cooperação é consagrada apenas em 

relação às instituições intergovernamentais, podemos dizer que são poucos os casos que 

nos podem apresentar exemplos sobre os procedimentos adotados. Algumas dessas poucas 

evidências serão apresentadas no item 6. 

Diante disso, o que se pode avaliar é que a OMC até hoje promove poucos 

mecanismos de cooperação na sua unidade de prática interna.  Dessa forma, parte das 

previsões do Artigo V do Acordo Constitutivo não está sendo implementada pela OMC e 

seus Membros e isso justifica o grande número de demandas pelas instituições não-estatais 

para a sua consagração no sistema multilateral de comércio. 

Como quarta e última forma de participação, analisaremos a deliberação como 

a etapa final de todo o processo de decisão.  No caso da OMC, como enfatizado em outros 

momentos deste trabalho, o direito de voto é exclusivo de seus Membros (Estados e 

Territórios Aduaneiros).  Apesar de existirem demandas para o aperfeiçoamento da 

deliberação entre os atuais Membros, nosso interesse concentra-se no questionamento da 

deliberação baseado em forma de representação indireta. 

As propostas para mudança desse sistema de representação que têm o objetivo 

de incluir de instituições não-estatais surgem essencialmente como propostas teóricas de 

autores que questionam a organização do sistema internacional.  Os autores que seguem 

essa linha teórica apontam para a necessidade de reforma do sistema, no médio e longo 

prazo, para que se possa promover no âmbito das instituições intergovernamentais sistemas 

de representação direta dos cidadãos; enquadram-se nessa linha aqueles que indicamos 

como cosmopolitas cêntricos.  Nesse contexto, o sentido de governança assume uma 

característica praticamente supranacional.  A principal proposta é para a criação de 

Parlamentos e Conselhos Executivos diretamente eleitos pelos indivíduos (no caso, os 

cidadãos dos Membros que integram o sistema ou fazem parte da OMC). 

Essa é uma proposta hoje muito pouco considerada no âmbito da OMC, não 

apenas pelo fato de não haver consenso, mas por não haver sequer pressão de instituições 

não-estatais com interesse em implementá-la. 

Após analisarmos as previsões para as formas de participação na unidade 

interna, notamos que ainda há fortes demandas pela implementação, aprofundamento e 

criação de novas formas de participação, na OMC.  Como balanço das propostas 

apresentadas, notamos que seu ponto central está em incrementar a participação das 



 

 
 

instituições não-estatais no processo de decisão da OMC e até mesmo que essa 

participação seja vinculante. 

O que se discute, portanto, não é a representatividade nos espaços da OMC, 

mas a sua exclusividade.  As instituições não-estatais não almejam ter o voto final no 

processo de decisão da OMC; pretendem apenas participar de forma mais ativa, tendo em 

consideração todas as transformações de fragmentação e cooperação, em especial pelo fato 

de detectarem que (i) o Estado já não é mais o único fórum para a deliberação sobre 

importantes temas de política pública, e (ii) assim como a aplicação das regras, a natureza 

e a atuação de parte das instituições não é mais limitada ao território de um Membro 

apenas72.  Assim sendo, grande parte das demandas das instituições não-estatais não 

pretende avançar sobre o núcleo duro interestatal da OMC – pretende-se apenas que esse 

interaja com o espaço cosmopolita. 

Essa interação entre o interestatal e o cosmopolita é atualmente o ponto 

sensível na OMC.  Isso porque o espaço cosmopolita ainda tem que firmar suas práticas 

para que sua interação seja definida (como indicado no item 2.2 (b)) e, no caso da OMC, o 

espaço interestatal também deve dar o suporte e os limites na interação com o cosmopolita.  

Isso porque hoje uma preocupação salutar vem a ser a de que as formas de participação na 

unidade interna da OMC (resultante da interação cosmopolita/interestatal) não se 

sobreponham às formas de participação para o espaço da cidadania, mas que elas sejam 

complementares e reciprocamente sustentáveis73.  Para tanto, propõe-se também que os 

Acordos da OMC passem a definir estruturas mínimas para consultas a serem adotadas no 

âmbito doméstico de cada Membro74. 

                                                 
72 Essas considerações aliam-se à tese de HABERMAS (2000:144): "(...) una participación institucionalizada 
de la organizaciones no gubernamentales en las deliberaciones del sistema internacional de negociaciones 
aumentaría la legitimación de los procedimientos en la medida en que, por esta vía, se lograra hacer 
transparentes para las opiniones públicas nacionales procesos de decisión transnacional de nivel intermedio y 
acoplarlos, de este modo, a los procesos de decisión  que tienen lugar a nivel nacional." 
73 A respeito, OSTRY (2002a, 2002b, 2002c, 2002d) e MARCEAU (1999a) enfatizam o temor de que com a 
necessidade de reformas e propostas para implementação das formas de participação na OMC se deixe de 
levar em conta a estrutura doméstica dos Membros da OMC.  As autoras concluem não ser possível a 
estrutura da OMC suplantar as estruturas democráticas domésticas de cada um dos Membros.  A atuação no 
espaço cosmopolita, no caso, deve tentar ser complementar e, ao mesmo tempo, a estrutura doméstica deve 
ser sempre refortalecida, inclusive quanto aos aspectos da participação.  Refletem essas preocupações estudos 
concretos sobre a formação da política comercial em países da América: BID –INTAL/ITD/STA (2002) e 
HUENEMANN (2002).  Sobre o Brasil, especificamente, v. algumas conclusões na parte II deste trabalho. 
74 Algumas críticas surgem a respeito dessa eventual padronização, em especial pelo fato de nem todos os 
Membros da OMC terem uma forma de governo democrática.  Dessa forma, a vinculação desse princípio, no 
âmbito da OMC, poderia justamente fortalecer a crítica da consolidação de princípios de uma globalização 
ocidental no sistema multilateral de comércio. A respeito, v. BENEDEK (1998:493).  Para a discussão da 
contraposição entre globalização ocidental e multiculturalismo, v. ZOLO (2003, 1997). 



 

 
 

Ainda que se considere que a estrutura do espaço interestatal seja hoje 

satisfatória, é importante que as seguintes questões sejam colocadas e recolocadas, de 

acordo com a dinâmica da regulamentação do sistema multilateral de comércio: como é 

possível desenvolver a democracia nesses espaços?  Quais mecanismos podem promover a 

representatividade e a transparência?  Como buscar a legitimidade nos espaços da OMC? 

Resgatemos, então, os critérios definidos para avaliação dos inputs e outputs na 

OMC, com base nos conceitos de legitimidade democrática formal e a legitimidade social, 

para analisar as diferentes formas de participação na OMC, as críticas e propostas ao 

sistema.  Quanto ao processo de decisão, a OMC prevê alguns procedimentos para a 

participação de instituições não-estatais, inclusive com mecanismos para a promoção da 

coerência de suas políticas e regulamentações com aquelas de outras instituições, e busca 

permitir um certo nível de sensibilidade institucional.  Os requisitos para a democracia 

formal estão previstos nos Acordos da OMC; no entanto, não estão consolidados.   

No que tange a procedimentos para participação, a previsão genérica do Artigo 

V do Acordo Constitutivo não é auto-executável (isto é, depende de outras deliberações 

dos Estados-membros) e não é suficientemente abrangente (envolve apenas instituições 

não-estatais de caráter intergovernamentais e não-governamental, cabendo a essa última 

categoria cobrir todas os grupos de "interesses relevantes" perante a organização).  Pelo 

que foi apresentado, notamos que no que se refere à interação dos diferentes modos de 

produção pelo espaço cosmopolita: (i) os mandatos para consulta e cooperação foram 

minimamente executados, em especial no que toca a participação de instituições de caráter 

não-governamental; (ii) as previsões de consultas são definidas ad hoc, com base em 

decisões informais do Secretariado; (iii) a informação como forma de promover a 

transparência é parcialmente fornecida e em parte desatualizada; e (iv) os critérios para a 

representatividade, no que tange à participação de instituições não-estatais, são frágeis, 

pois não há preocupação com o equilíbrio, seja ele por uma proporção regional, 

populacional, temática ou qualquer outro critério.  Desse modo, podemos dizer que os 

procedimentos para participação são suscetíveis a aspectos conjunturais e de 

conveniência75. 

Quanto à coerência, a única previsão expressa nesse sentido diz respeito à 

atuação da OMC junto às instituições financeiras internacionais.  Ainda assim essa 

coerência ficou definida no acordo com o FMI e o Banco Mundial, mas não é efetivamente 



 

 
 

aplicada.  No que diz respeito às demais instituições intergovernamentais, a coerência 

talvez possa ser abstraída apenas na interpretação das normas da OMC pelo OSC, 

conforme previsão do Artigo 3.2: "O sistema de solução de controvérsias (…) é útil (…) 

para esclarecer as disposições vigentes dos referidos acordos em conformidade com as 

normas correntes de internacional público."  No entanto, essa previsão cabe apenas para a 

instância de interpretação das regras na OMC.  No que se refere à participação de 

instituições não-governamentais não há qualquer previsão no sentido de coerência e isso se 

deve inclusive ao fato de os mecanismos de consulta e cooperação serem precariamente 

definidos pela OMC. 

Como último critério para avaliação da legitimidade democrática formal, cabe 

analisar a sensibilidade institucional da OMC para receber e responder às demandas 

apresentadas pelas instituições não-estatais por meio dos mecanismos de participação 

existentes.  No cotidiano, o ponto de contato dessas instituições na OMC é a External 

Relations Division, que tem por competência receber os documentos apresentados pelas 

instituições não-estatais e promover o diálogo com elas (exceção feita às manifestações 

dirigidas ao OSC, como amicus curiae).  Além das limitações estruturais da External 

Relations Division76, o Secretariado tem reduzida competência para responder às 

demandas.  Em relação ao material e às demandas apresentados, o Secretariado 

periodicamente prepara uma lista com referência ao material e circula-a entre os Membros; 

mas não tem como avaliar o quanto os Membros tiveram contato com ele e como o 

utilizaram.  Isso porque o Secretariado tem liberdade para, no máximo, promover 

diferentes formas de interação com as instituições não-estatais, porém não tem como 

definir formas de interação com os Membros.  Por fim, das propostas de reforma 

apresentadas acima, de uma perspectiva bastante otimista, talvez no máximo 10% delas 

possam ser adiantadas pelo Secretariado; as demais dependem de aprovação de todos os 

Membros. 

E quando a sensibilidade institucional passa a depender dos Membros da OMC, 

há uma grande probabilidade de que esta seja muito retardada.  Como exemplo podemos 

                                                                                                                                                    
75 WILLETTS (2002) evidencia essa incoerência: "In practice, the WTO article [Article V] has not been 
implemented. There are no consultative arrangements. Again the problem is political and not legal." 
76 A External Relations Division é composta pelo total de oito pessoas, sendo um Diretor, três profissionais e 
quatro assistentes.  De acordo com o relato de um de seus funcionários, esse não é um número suficiente de 
profissionais para responder à demanda.  Ademais, o orçamento dessa divisão da OMC também é bastante 
restrito e indicado como insuficiente para que a divisão possa cumprir suas funções de interagir com 
entidades externas à organização.  Para financiamento em geral é preciso recorrer à divisão de capacitação 



 

 
 

indicar a proposta de alteração dos critérios para publicação dos documentos da OMC que 

demorou mais de quatro anos para ser aprovada e para a WT/L/160 ser substituída pela 

WT/L/452.  Outro ponto a destacar é a concordância na necessidade de reforma da OMC, 

seus mecanismos e procedimentos, em especial após a 3ª Conferência Ministerial em 

Seattle e a sua não-incorporação na pauta de negociações até o momento77. 

Sylvia Ostry parece estar correta quando acusa decorre essa falta de 

sensibilidade institucional da precária estrutura da OMC nos aspectos executivo e 

legislativo, em especial quando comparada à estrutura judicial da organização78.  Podemos 

notar que a sensibilidade institucional do mecanismo de solução de controvérsias se tornou 

mais aguçada com a crescente aceitação de amicus curiae, com base no Artigo 13 do ESC 

(a respeito ver Apêndice A.2 e item 6.4). 

Com relação à legitimidade social, quando concluímos que a OMC nem sequer 

consegue consagrar a sua legitimidade democrática formal estamos pressupondo que a 

organização tem menos condição ainda de fornecer mecanismos para o acompanhamento 

dos procedimentos previstos.  Com isso, não consegue explicitar a coerência entre suas 

decisões (com destaque para sua insuficiência na relação com o espaço cosmopolita) na 

operação da sua unidade de prática interna. 

Vejamos, então, a seguir, quais são as conseqüências desse déficit de 

legitimidade da OMC na sua unidade interna quanto a sua unidade de prática externa. 

 

4.3 Configuração da unidade de prática externa na Organização Mundial do 

Comércio 

Pela referência a uma unidade de prática externa na OMC, buscamos 

compreender as relações estabelecidas entre essa organização e outras instituições de 

maneira informal, ou seja, por meio de formas de participação não explicitamente previstas 

nos Acordos da OMC (ainda que muito conhecidas na prática das negociações 

internacionais).  O objetivo neste tópico é, portanto, apresentar algumas considerações 

sobre as possíveis formas de participação, sem ter por fim classificá-las e avaliá-las, como 

fizemos, em alguma medida, com as formas de participação promovidas na unidade de 

prática interna. 

                                                                                                                                                    
técnica (Technical Cooperation Division), aos Membros ou a investimentos de outras instituições fora da 
OMC. 
77 Sobre tais aspectos, v. em especial OSTRY (2002c). 
78 Cf. OSTRY (2003a, 2002c, 2002d). 



 

 
 

As relações admitidas na unidade de prática externa da OMC trabalham com a 

vida da própria organização, o seu dia-a-dia, os contatos e formas de participação que não 

são registrados mas têm influência na condução dos trabalhos e das negociações da OMC.  

Essas formas de interação são proporcionadas em geral por contatos pessoais ou 

institucionais específicos, seja por parte do Secretariado da OMC, seja pelos próprios 

Membros.  Na análise dessas instituições é importante destacar que por trás delas se 

encontram indivíduos que estabelecem vínculos pessoais com outros indivíduos ou 

instituições e isso às vezes parece prevalecer sobre qualquer previsão formal de 

participação democrática. 

O contato próximo é um dos fatores que também leva hoje um grande número 

de instituições não-estatais, com destaque para aquelas de caráter não-governamental, a 

estabelecerem escritórios em Genebra79.  O objetivo é assim possibilitar uma atuação mais 

próxima com o Secretariado e os representantes nas Missões Diplomáticas dos Membros 

da OMC. 

No que se refere aos Estados e Territórios Aduaneiros não há regras de conduta 

previstas para sua atuação em negociações internacionais, nem mesmo no caso específico 

da OMC80.  Os limites na atuação dos representantes dos Membros podem estar previstos 

em seus contratos ou nos regulamentos das instituições a que pertencem apenas, isto é, 

depende em essencialmente da regulamentação doméstica de cada Membro a respeito.  No 

caso do Secretariado da OMC, o Artigo VI.4 do Acordo Constitutivo prevê que o Diretor-

Geral e o Secretariado não buscarão nem aceitarão instruções de qualquer governo ou de 

qualquer outra autoridade externa à OMC81.  Essas previsões servem, no entanto, para 

                                                 
79 De acordo com ITC (2002:13): "In Geneva more and more lobby groups settle down because of the 
increasing regulatory role of the WTO."  Essa afirmação evidencia o quanto a presença física junto aos 
decisores pode favorecer a participação no processo de decisão, ainda que apenas pela unidade externa da 
OMC. 
80 Após o colapso da 3ª Conferência Ministerial, com razões inclusive na dificuldade de procedimento das 
reuniões entre os Membros, tanto parte dos Membros como importantes instituições não-estatais levantaram a 
necessidade de se estabelecer princípios básicos para as negociações entre os Membros.  Esse tema foi 
inserido na pauta do Comitê de Negociações Comerciais (Trade Negotiations Committee), mas os Membros 
não conseguiram definir nada além de esboços para princípios e práticas em uma reunião desse Comitê.  A 
respeito, v. WTO-TN/C/1 (2002).  Esse documento estabelece como princípios e práticas: (i) a autoridade do 
Conselho Geral para a definição da pauta de trabalho, (ii) a necessidade de transparência entre os Membros 
durante as negociações, (iii) definição de procedimentos mínimos que respeitem tempo e definição da agenda 
e (iv) regras para comportamento dos coordenadores das reuniões (chairpersons) e do Comitê de 
Negociações Comerciais. 
81 Regulamentações específicas sobre a atuação do Secretariado foram aprovadas pelos Membros em WTO-
WT/L/91 (1995), WTO-WT/L/197 (1996), WTO-WT/L205(1997), WTO-WT/L/223(1997) e WTO-
WT/L/269(1998). 



 

 
 

prevenir que casos extremos de influência e má conduta venham a causar danos ao 

andamento dos trabalhos na organização. 

A representação dos Membros com as instituições não-estatais varia muito 

conforme cada Estado ou Território Aduaneiro e sua tradição política.  Algumas 

delegações agregam representantes das instituições não-governamentais a sua delegação e 

mantêm uma relação muito próxima com os funcionários das instituições 

intergovernamentais.  Quanto ao Secretariado da OMC, apesar de sua competência restrita, 

a sua composição e direção refletem significativamente na relação da OMC com as 

instituições não-estatais82. 

Vejamos, então, a partir das possíveis formas de participação indicadas acima 

como se dá a atuação das instituições não-estatais na unidade de prática externa da OMC. 

Quanto a informação, obtê-la diretamente significa ter de estar em Genebra ou 

no local em que se desenvolvem as negociações.  No dia-a-dia dos trabalhos da OMC, a 

presença em Genebra permite um contato direto com o Secretariado e com as delegações 

dos Membros para a obtenção de informações (ainda que nos "corredores")83.  Uma outra 

forma de conseguir as informações está em essas instituições atenderem aos relatórios 

específicos do Secretariado para a mídia84.  O contato com as delegações também pode 

excepcionalmente permitir que representantes de instituições não-estatais ingressem nas 

reuniões dos Conselhos e Comitês da OMC como parte da delegação (essas delegações 

passam a ser conhecidas no jargão como friendly delegations).  Algumas delegações 

                                                 
82 Robert Howse apresenta a sua impressão sobre a constituição do Secretariado da OMC e sua importância 
na relação estabelecida com as instituições não-estatais, em HOWSE (2002): "And just as the outsiders are 
no longer completely outsiders, the impermeability and homogeneity of the insider network are beginning to 
be compromised—the WTO Secretariat today is sprinkled with young people who see the real issues, who 
are engaged in a subtle, but courageous (still often covert) dialogue with global civil society, and, although 
marginalized in overt sites of power such as the director general’s office, these younger people are beginning 
to make a difference. (…) Significantly, these new “insiders” (and a few souls from the older generation who 
protect them) may have backgrounds in public international law or environmentalism or development studies 
that facilitate their seeing beyond the narrow economic outlook that traditionally unified the insider network 
as an epistemic community." 
83 A esse respeito v., por exemplo, relatório TWN (2003) sobre a participação em reuniões informais, com 
outras instituições não-governamentais, do Diretor-Geral e alguns membros do Secretariado da OMC e o 
Embaixador mexicano, sobre os mecanismos para transparência e participação na 5ª Conferência Ministerial 
da OMC. 
84 Essa é uma prática que se desenvolveu na OMC desde o início de seus trabalhos já na Rodada do Uruguai.  
Cf. MARCEAU (1999a).  No entanto, essa prática leva a momentos de grande tensão entre a mídia e os 
representantes das instituições não-estatais.  A mídia alega que é preciso distinguir lobby de informação.  
Durante da 5ª Conferência Ministerial, em Cancun, a manifestação dos representantes de instituições não-
governamentais durante a reunião informativa à impressa (ao jogar sementes contra membros da delegação 
norte-americana como manifestação contra a liberalização dos produtos geneticamente modificados) levou à 
restrição dessas reuniões às instituições não-estatais.  No entanto, a prática da reunião "mista" ainda é 
mantida em Genebra. 



 

 
 

oficiais fazem parte até mesmo de reuniões periódicas com representantes das instituições 

não-estatais para manter um "diálogo contínuo" com elas. 

A presença nas reuniões fora de Genebra não difere muito da relação 

promovida nos trabalhos quotidianos da organização, com exceção das Conferências 

Ministeriais, a cada dois anos.  Isso porque, até pelo fato de permitir o registro de 

instituições não-estatais (unidade interna) e ser o momento de conclusão das negociações, 

há um grande número de eventos paralelos que passam a ser promovidos pelas instituições 

não-estatais na mesma cidade em que se realiza a Conferência Ministerial.   

O evento das reuniões favorece que a atenção pública se volte para o sistema 

multilateral de comércio, suas negociações e seu funcionamento.  Há, inclusive, 

especialistas em comércio internacional que defendem o retorno ao "modelo clube" 

(GATT)85 e criticam essa forma de promoção das Conferências Ministeriais.  Esses 

especialistas afirmam que, em vez de negociação, gera-se mais uma "teatralização" das 

negociações comerciais.  O fato é que a "teatralização" lhes permite ocupar a atenção da 

mídia, promove a discussão sobre os temas e a atuação mais próxima daqueles que têm 

interesse nos resultados da negociação (e têm condições de estar no local)86. 

Durante as conferências há também representantes de instituições não-

governamentais que integram as delegações oficiais, seja de seu país de origem ou de 

qualquer outro e que, ao terem acesso às informações restritas, as circulam na rede de 

comunicação que se estabelece com as demais instituições não-estatais.  Além do mais, em 

paralelo com os eventos oficiais são promovidos fóruns alternativos e jornadas temáticas 

que procuram em geral trazer uma visão crítica do funcionamento do comércio 

internacional hoje e apontam para alternativas a esse sistema (no item 5 serão indicados os 

grupos em que se agregam as instituições não-governamentais propositivas). 

                                                 
85 Para características sobre o "modelo clube", v. KEOHANE, NYE (2000).  Comentários à respeito de sua 
presença no sistema da OMC são apresentados em HOWSE (2003b). 
86 De acordo com OSTRY (2000:15), o objetivo da "teatralização" é justamente chamar a atenção pública 
para o processo de decisão: "The objective is to influence the policy process through public opinion".  Nesse 
sentido, JACKSON (1998a:10) define os resultados de se ter a atenção pública voltada para as negociações 
comerciais no sistema multilateral: "This makes international negotiations and bargaining increasingly 
difficult.  However, if citizens are going to make their demands heard and influential, a 'power-oriented' 
negotiating process (often requiring secrecy, and executive discretion so as to be able to formulate and 
implement the necessary compromises) becomes more difficult, if not impossible.  Consequently, the only 
appropriate way to turn seems to be toward a rule-oriented system, whereby the various citizens, parliaments, 
executives and international organizations will all have their inputs, arriving tortously to a rule – which, 
however, when established will enable business and other decentralized decision makers to rely upon the 
stability and predictability of governmental activity in relation to the rule." 



 

 
 

Durante as Ministeriais, ao mesmo tempo em que barreiras físicas são 

levantadas para isolar a unidade de prática interna da unidade externa e, em alguns 

momentos, até mesmo o interestatal do cosmopolita, podemos verificar que ocorre a 

formação de duas práticas de unidade externa que conseguem ultrapassar esses limites 

físicos: (i) uma relação entre as delegações oficiais dos Membros, os representantes das 

instituições intergovernamentais (inclusive os funcionários do Secretariado da OMC) e os 

representantes das instituições não-governamentais cadastradas, no lado de dentro das 

grades87; e (ii) outra entre representantes de todas essas instituições no lado de fora.  

Ambas ocorrem de maneira informal, mas incrementam sensivelmente o volume de 

informações e a possibilidade de sua circulação.  A circulação das informações provoca 

ainda alguma influência no que ocorre dentro e fora das grades, como indicado abaixo 

quanto à cooperação88. 

No que se refere àquelas instituições não-estatais que não podem estar 

presentes nos encontros, a informação é obtida de forma indireta, seja pela mídia, seja 

pelas redes de comunicação das quais fazem parte, seja pelos próprios Membros.  Quanto 

ao conjunto dessas redes de informação, é importante ressaltar a utilização dos meios de 

comunicação, inclusive aqueles com maior rapidez e capacidade de disseminação, como é 

o caso da Internet e seus recursos de conferência à distância e dos telefones celulares – 

elementos que Jackie Smith designa como um "multirepertório de inovações nos protestos 

globais ante a OMC"89. 

Quanto às consultas informais, a presença em Genebra também é bastante 

importante.  Isso porque estar in loco facilita a participação em várias reuniões temáticas 

que ocorrem em Genebra e o contato com o Secretariado da OMC e com as delegações 

oficiais quando participam dessas reuniões "a título pessoal".  Essas relações também 

ocorrem, em alguma medida, durante as conferências ministeriais. 

Além disso, cada vez mais são apresentados estudos de instituições não-estatais 

sobre o comércio internacional e o impacto da liberalização do comércio em relação aos 

                                                 
87 Nesse sentido, GORDENKER, WEISS (1995b:546-7) apontam para a importância da presença das 
instituições não-governamentais, em particular nas Conferências da ONU: "International conferences, as is 
shown in the cases of AIDS, the environment, human rights, women and the humanitarian assistance, offer an 
entrance to deeper contacts between NGOs and the UN organisations." 
88 A respeito das diferentes formas de participação na unidade externa, v. análise em SMITH (2000) sobre os 
movimentos das instituições não-estatais durante a 3ª Conferência Ministerial, em Seattle.  Smith relaciona 
até mesmo como as instituições redirecionaram as formas de participação tradicionais, assim como 
apresentaram novas formas (que denomina de pós-nacionais) e ainda como impulsionaram as tendências para 
a composição de um repertório múltiplo.  V. SMITH (2000). 
89 Cf. SMITH (2000). 



 

 
 

compromissos assumidos no âmbito da OMC.  Esses estudos também são muito veiculados 

pela Internet durante as reuniões e Conferências Ministeriais.  Pelo fato de essas relações 

serem informais não há como identificar uma relação da influência direta desses estudos 

nas negociações e formas de implementar os acordos no âmbito da OMC.  Por vezes, há a 

referência a esses estudos nas argumentações dos Membros durante as reuniões da OMC.  

Há autores que sustentam haver um forte impacto das campanhas e publicações publicadas 

pelas instituições não-estatais na agenda e no processo de decisão da OMC90. 

Mesmo em relação às instituições intergovernamentais, inclusive aquelas em 

que a cooperação mais próxima é formalmente prevista, são estabelecidas reuniões 

informais para a troca de informações e de experiências.  Pelo fato de não serem formais, 

as reuniões não sofrem qualquer tipo de registro e os representantes dessas instituições 

sentem-se com mais liberdade para expressar seus pontos de vista, justamente pelo fato de 

poderem ser menos controlados sem o registro91. 

Outra forma de consulta que oscila entre a unidade interna e a unidade externa 

é a apresentação de pareceres em forma de amicus curiae nos Grupos Especiais e no Órgão 

Apelação da OMC.  Apesar de este último ter, até o momento, reforçado a interpretação do 

Artigo 13 do ESC para aceitação dessas opiniões, há ainda muitos casos em que são 

entregues amici curiae e o Grupo Especial ou o Órgão Apelação não os reconhece, não 

sendo essas opiniões nem mesmo indicadas nos relatórios.  De qualquer forma, eles 

circulam na OMC e são entregues aos Membros e aos integrantes dos painéis, conforme 

informado por um integrante do Legal Affairs Division da OMC.  Se essas opiniões são ou 

não consideradas, ainda que indicadas como não acatadas pelo relatório, é um fator sobre o 

                                                 
90 Sylvia Ostry, que acompanha de forma próxima as atividades da OMC, defende essa interferência.  Cf. 
OSTRY (2002c:6): "Of course individual members of these networks pursue many other advocacy routes 
including lobbying as a means (greatly aided by the media) of influencing national governments. But the 
strategy of the networks to focus on demonstrations at specific events was designed to influence public 
opinion and through that route initiate change in the policy processes of the international institutions. So has 
the dissent industry been successful? In the case of the WTO, I would argue that while it’s early to tell, there 
has been an impact on the agenda. The emphasis on development as the core of the new Doha round (or 
rather “development agenda”) and the political statement on health emergencies in poor countries, are 
probably in part due to a shift in emphasis by NGOs to issues with strong moral resonance. And, it is worth 
emphasizing, their consistent and insistent refrain of lack of transparency has, for some, struck at the heart of 
the institution’s legitimacy." (grifos nossos) 
91 A respeito, v., por exemplo, o extrato do relatório sobre a coerência entre os trabalhos do Banco Mundial, 
do FMI e da OMC, WT/GC/13 (1998:par.10): "Moreover, tripartite and bilateral technical meetings of the 
staffs of the three institutions will be convened periodically to discuss issues of common interest.  Subjects of  
informal meetings held already included the development of quantitative measures of trade restrictiveness of 
individual countries; another was the implications of the WTO General Agreement in Trade in Services 
(GATS) on capital transactions.  The staffs of the institutions have found such meetings to be highly 
constructive.  The three institutions will continue to encourage their staffs to meet informally;  it is planned to 



 

 
 

qual não há como ter controle (mesmo porque os amici curiae entregues não são anexados 

aos relatórios publicados pela OMC). 

As formas de participação que podem ser consideradas como cooperação são 

poucas.  Algumas das mais evidentes são as interações durante as reuniões e conferências 

ministeriais, apontadas acima.  Quanto a reuniões, destaque-se que, até mesmo pela 

informalidade que assumem e falta de transparência em sua grande parte, é comum haver 

uma certa instrumentalização de uma parte em relação à outra.  Por exemplo, durante as 

negociações, quando há um tema em que um Membro tenha alguma posição mais frágil, é 

possível que ele busque apoio nas instituições não-estatais, em especial naquelas de caráter 

não-governamental, toda vez que se precise de um resultado mais imediato.  Essa é uma 

tática cada vez mais comum durante as negociações.  Outro exemplo que aponta o inverso 

ocorre quando instituições não-governamentais muito bem organizadas se aproximam de 

delegações com pouca capacitação técnica e imprimem suas campanhas nas posições 

desses Membros nas negociações, sem que muitas vezes tenha havido uma discussão no 

âmbito doméstico desses Membros sobre a posição adotada no fórum da OMC. 

Consistem em outra forma de cooperação a constituição de Comitês 

consultivos criados pelos Diretores-Gerais da OMC, com o objetivo de prestar alguma 

consultoria ao próprio Diretor-Geral.  Esses comitês foram criados em dois momentos: (i) 

em 2001, na gestão de Mike Moore; e (ii) em 2003, na gestão de Supachai Panitchpakdi92.  

O comitê de 2001 tinha uma perspectiva muito mais pessoal, ou seja, convidar alguns 

especialistas na área de comércio internacional para opinar sobre a estrutura e o 

funcionamento da OMC; 60% de seus integrantes eram provenientes de universidades e 

centros de estudos na área do comércio internacional, e os demais contavam com 

experiências nos setores público ou privado, até mesmo em instituições não-

governamentais.  Os resultados dos trabalhos desse comitê não foram publicados e pelos 

posteriores trabalhos de seus integrantes podemos notar que não foi possível adotar grande 

parte das sugestões apresentadas93. 

Os comitês informais constituídos em 2003 têm um caráter bastante diferente.  

Foram criados três diferentes tipos de comitês: um de especialistas, um de representantes 

do setor produtivo (instituições comerciantes), e outro de representantes de organizações 

                                                                                                                                                    
hold tripartite seminars at regular intervals where the staffs of the three institutions could raise and discuss 
freely issues of common interest." (grifos nossos) 
92 Para a composição dos Comitês, v. Apêndice A.3.d. 
93 A esse respeito, v. comentário em OSTRY (2002c, 2002d), uma das integrantes do Comitê de 2001.  



 

 
 

não-governamentais (conforme definição adotada pela OMC).  Apenas à criação do 

primeiro comitê foi dada publicidade; os demais foram estabelecidos sem qualquer 

comunicado público por parte da OMC94.  As informações obtidas sobre tais comitês e sua 

composição circularam pelas redes de comunicação formadas entre diferentes instituições e 

indivíduos que conseguem ter acesso às informações restritas. 

De acordo com o informativo prestado pela OMC, pretendia-se compor o 

comitê de especialistas de 2003 com representantes de diferentes instituições, seja do setor 

público, seja do setor privado.  No entanto, o que se nota é que esse comitê de especialistas 

de 2003 é muito menos diverso, tanto em termos setoriais como regionais, que o Comitê de 

2001. 

Na composição dos outros dois comitês de 2003 é interessante notar que esse 

foi o primeiro momento em que a OMC distinguiu as instituições comerciantes do grupo 

de organizações não-governamentais.  O comitê das instituições comerciantes é composto 

por associações de empresas, por associações de empregadores, associações temáticas de 

empresas (como aquelas que defendem desenvolvimento sustentável) e empresas 

pertencentes a grupos transnacionais.  São apenas treze instituições que compõem esse 

comitê e essas instituições estão localizadas nos territórios de Membros considerados 

importantes participantes (players) do comércio internacional.  Além disso, não há 

qualquer representação, ainda que setorial, de pequenos e médios comerciantes, que 

participem ou anseiem participar do comércio internacional. 

Ainda que se tenha realizado a distinção entre organizações não-

governamentais e comerciantes, o conceito de organizações não-governamentais ainda 

permaneceu muito residual na constituição do terceiro comitê.  Esse comitê é composto por 

associações de trabalhadores, associações temáticas e uma associação de comerciantes de 

produtos agrícolas.  Assim como no caso do comitê de instituições comerciantes, a seleção 

dos integrantes do comitê não buscou um critério de representação eqüitativa (seja por 

                                                 
94 Essa falta de publicidade foi também motivo para que duas instituições não-governamentais, Oxfam e 
Friends of the Earth (FoE), não aceitassem o convite para participar do Comitê de organizações não-
governamentais.  Cf. artigo WTO Chief Sets Up Advisory Bodies With Business, NGOs to Boost Dialogue, 
disponível em <http://www.geocities.com/ericsquire/articles/wto/wr030617.htm>  Em um dos grupos de 
trabalho para ONGs sobre o tema Making Voices Stronger! Global civil society and democracy in 
international institutions, organizado pela Fundação Friedrich-Ebert-Stiftung durante a 5ª. Conferência 
Ministerial, em 12 de setembro de 2003, a Oxfam justificou mais uma vez o declínio do convite para integrar 
o Conselho Informal, sob os argumentos: "(i) se a OMC pretende ter um contato próximo com a sociedade 
civil deveria ter iniciado o processo para a constituição do Conselho de forma democrática (já que essa é uma 
das principais críticas da sociedade civil à OMC) e exemplificou com a possibilidade de terem lançado um 
convite aberto via página eletrônica da OMC; e (ii) no formato que foi constituído (Conselho Informal) tende 
a ser um papel pouco efetivo." 



 

 
 

distribuição temática, seja geográfica).  A seleção parece ter levado em consideração 

apenas aquelas instituições não-governamentais mais presentes no sistema multilateral de 

comércio, como podemos constatar na comparação dos Apêndices A.3.d e A.3.e. 

Tais práticas, estabelecidas na unidade externa da OMC, perpassam todas as 

atividades da organização, em suas diferentes instâncias de decisão.  Além disso, em 

alguns mecanismos a prática informal parece estar mais presente.  Isso ocorre, por 

exemplo, durante as negociações de regras da OMC, em que o processo se inicia com as 

discussões nos Conselhos e Comitês relativos ao tema, em Genebra, e conclui com uma 

Conferência Ministerial.  Conforme o tema em negociação, há mais ou menos interesse na 

participação pelas instituições não-estatais e mais ou menos sensibilidade daqueles que 

integram os Conselhos e Comitês, sejam eles delegados dos Membros ou funcionários da 

OMC95.  Identificar esse desequilíbrio durante o processo de decisão para a prática da 

unidade externa na OMC faz com que reforcemos o argumento de Sylvia Ostry, indicado 

acima, de que os procedimentos legislativo, executivo e judicial na OMC precisam estar 

mais coordenados e equilibrados quanto aos elementos de "jurisdização" (Esquema C), em 

especial no que se refere ao processo de decisão na organização, como constatamos.  Isso 

porque a abordagem dos temas demandados adquire diferentes dinâmicas nesses três 

níveis. 

O informalismo na participação das instituições não-estatais também gera 

desconfiança sobre quais são as instituições que efetivamente participam do processo de 

decisão (e o nível de influência que atingem).  Como pudemos observar, as instituições que 

têm sede em Genebra ou próximo a Genebra têm mais facilidade em participar da unidade 

de prática externa do que aquelas que não dispõem dessa situação.  Agrava-se ainda a 

situação daquelas instituições que não têm recursos econômicos para o deslocamento 

freqüente96. 

                                                 
95 De acordo com a apreciação do integrante do External Relations Division entrevistado, os temas sobre os 
quais há mais interesse pelas instituições não-estatais são, em ordem de importância: (i) meio ambiente, (ii) a 
relação entre propriedade intelectual e saúde, (iii) condições de trabalho, (iv) serviços públicos (um novo 
tema que ganha relevância), (v) a relação entre o comércio de produtos agrícolas e subsídios, (vi) 
investimentos, (vii) a relação entre conhecimentos tradicionais e propriedade intelectual, e (viii) direitos 
humanos.  O interesse por esses temas parte, por vezes, da própria iniciativa das instituições não-estatais e 
outras vezes é reativa à pauta de negociações definida pelos Membros. 
96 WILLETTS (2002): "It is widely argued in Geneva that the WTO is developing effective informal relations 
with NGOs and there is no need to adopt a formal system. While there has been a substantial shift from the 
closed world of the GATT, an informal system will always remain heavily biased towards large NGOs and 
those based in Geneva or with easy access from other European cities. A formal system is needed to assist 
small NGOs, those who do not already have personal contacts in the WTO system and those who have not 
yet developed expertise about the institutional processes." 



 

 
 

Apesar da dificuldade de definição da unidade externa, seus limites, práticas e 

instituições, são suas tendências que impulsionam a interação entre os espaços cosmopolita 

e interestatal.  Na medida em que práticas contínuas na unidade externa se consolidam, 

ainda que as interações que admite não sejam formalizadas, elas permitem a formação de 

princípios e compromissos implícitos entre as instituições envolvidas (o que alguns tendem 

a denominar de soft law97). 

A não-formalização dessas relações tem a vantagem de dispor da flexibilidade, 

ao permitir um certo espaço para o aprendizado com o exercício da interação e ao admitir 

algum ponto de contato até mesmo com movimentos alternativos e suas críticas.  No 

entanto, essas vantagens, conforme a influência promovida pela prática, podem entrar em 

confronto com os princípios da governança global.  A falta de transparência neste tipo de 

interação já prejudica em grande parte a consagração dos demais princípios. 

Por isso, ao trabalhar o tema da relação da unidade de prática externa com a 

unidade de prática interna, sempre será preciso analisar os limites ponderáveis de cada uma 

dessas unidades.  A participação de instituições não-estatais em procedimentos de 

organizações intergovernamentais ainda é um tema bastante sensível e que demandará um 

debate contínuo sobre a heterogeneidade dessas instituições e os critérios adequados para 

definir sua participação em uma organização como a OMC (por representação regional, 

áreas de trabalho, número de filiados, formas de atuação, entre outros).  Por esse motivo é 

que a interação da unidade interna com a unidade externa – ainda que um pouco turbulenta 

e desequilibrada – é vital para que seja possível desenvolver o debate e imaginar 

possibilidades de mecanismos de interação e conformação em um novo arcabouço 

sociojurídico para a OMC. 

Para tanto, entendemos conveniente, desenvolver uma análise sobre a natureza 

das instituições não-governamentais em interação com a OMC e a seguir tentar identificar 

a influência dessas formas de participação na regulamentação do sistema multilateral de 

comércio. 

 

 

                                                 
97 A respeito, v. ABBOTT, SNIDAL (2000:452).  Os autores ainda destacam as soft laws têm um valor em si 
mesmo, já que, em alguns momentos, são os instrumentos mais viáveis tanto para as instituições estatais 
como não estatais atingirem determinados objetivos: "Soft law is valuable on its own, not just as a stepping-
stone to hard law.  Soft law provides a basis for efficient international 'contracts', and it helps create 
normative 'covenants' and discourses that can reshape international politics." 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
As instituições privilegiadas e a Organização Mundial do Comércio: as 

novas demandas e a turbulência nas racionalidades e formas de ação 



 

 
 

5.1 O pluralismo das instituições reconhecidas pela Organização Mundial do 

Comércio 

Após analisarmos as demandas por diferentes formas de participação nas 

unidades de práticas e antes de indicaremos como essas formas de participação se refletem 

hoje nos mecanismos da OMC, apontaremos algumas das características das instituições 

envolvidas na organização.  Podem ser consideradas instituições privilegiadas aquelas 

instituições que organizam o fluxo das relações sociais no espaço, suas formas, padrões e 

procedimentos, com determinada constância.  Assim sendo, para cada espaço há tantas 

instituições privilegiadas quantos forem os atores ativos no espaço com capacidade de 

organização e influência constante. 

O conceito de instituição privilegiada neste trabalho não se restringe, portanto, 

ao conceito formal de sujeito internacional de direito internacional público.  Isso porque 

estaremos trabalhando não apenas com o conceito do direito internacional, na sua 

concepção mais restrita ao espaço interestatal, mas também com o espaço cosmopolita 

emergente, o qual demanda novas categorias e conceitos.  Além desse aspecto, valoriza-se 

neste trabalho uma perspectiva jus-sociológica que pretende especular sobre as demandas e 

o reconhecimento das formas de atuação das diversas instituições privilegiadas no espaço 

da OMC.  Ainda que essas instituições não sejam reconhecidas como sujeitos de direito, o 

objetivo neste item é compreender a influência da pluralidade de modos de produção nos 

movimentos promovidos pelo processo de globalização recente1. 

Essa linha de análise, no entanto, não nos faz ignorar o fato de que a OMC é 

uma organização intergovernamental por definição (Artigo XII do Acordo Constitutivo).  

Por essa razão, o item 4 explorou a duplicidade das unidades de prática na OMC, uma 

unidade interna e outra externa.  No que se refere a essas unidades, trabalharemos com dois 

conceitos principais: o da atuação da instituição tradicional, o Estado2; e o da atuação de 

                                                 
1 Surge então o conceito de reconhecimento mútuo das instituições em interação, v. AREND (1998:129).  
GORDENKER, WEISS (1995b:549) desenvolvem essa idéia em relação à atuação das organizações não-
governamentais no sistema da ONU.  KEOHANE, NYE (2000) partem dessa realidade e afirmam: "Rule-
making and rule-interpretation in global governance have become pluralized. Rules are no longer a matter 
simply for states or intergovernmental organizations. Private firms, NGOs, sub-units of governments, and the 
transnational and transgovernmental networks that result, all play a role, typically in conjunction with central 
state authorities and intergovernmental organizations. As a result, any sustainable pattern of governance will 
have to institutionalize channels of contact between international organizations and constituencies within 
civil society. The international regimes, broadly conceived, must be political rather than technocratic." 
2 No caso da OMC, no conceito de Estado estão genericamente incluídos os Territórios Aduaneiros com 
autonomia na condução de suas políticas comerciais, pois, nos termos do Artigo XII.1 do Acordo 
Constitutivo da OMC, podem ser Membros da OMC: "(...) qualquer Estado ou território aduaneiro separado 
que tenha completa autonomia na condução de suas relações comerciais externas e de outros assuntos 



 

 
 

instituições de caráter não-estatal.  Em cada um desses grupos há uma gama muito extensa 

e diversa de instituições que lhes pertencem, ou seja, os Estados não são todos idênticos e, 

muito menos, as instituições de caráter não-estatal, até mesmo pelo seu caráter residual. 

Outro recorte é a identificação da instituição tradicional, o Estado, como a 

instituição que pode atuar, com prerrogativas, em todos os níveis de participação da 

unidade interna da OMC, como indicado no item 4.  Isso significa que está definido como 

instituição estatal apenas o que corresponde ao Estado na forma tal como é representado no 

espaço interestatal da OMC.  No sistema multilateral de comércio, representação do Estado 

acaba por se restringir ao que se costuma denominar no jargão como "Ministros de 

Comércio" e seus auxiliares administrativos.  Essa limitação deve-se ao fato de que, assim 

como em outras áreas da regulamentação internacional, o direito do comércio internacional 

muitas vezes afronta em a organização política interna de cada Estado e gera a tensão entre 

o Poder Executivo e o Poder Legislativo ou mesmo dentre as diferentes instâncias do Poder 

Executivo.  Há até mesmo uma previsão nos acordos da OMC que busca afastar essa 

tensão da unidade interna da organização: a fim de evitar a não-incorporação dos Acordos 

negociados pelos Estados, estabeleceu-se a regra do empreendimento único e a de que todo 

Membro deve garantir a adequação dos acordos multilaterais em relação ao seu 

ordenamento jurídico interno (Artigos II e XVI do Acordo Constitutivo, respectivamente). 

O processo de globalização, como já evidenciado anteriormente, desperta, 

graças aos processos de fragmentação e cooperação, a pluralidade de modos de produção e 

suas instituições para uma atuação além dos espaços a que estavam restritos.  Assim, ao se 

reconfigurar o papel do Estado, promove-se mudanças na concepção das formas de 

interação possíveis no sistema multilateral de comércio e das instituições identificadas nos 

espaços da OMC3. 

Nesse cenário, o Estado não é mais o único agente do sistema multilateral de 

comércio e a atuação de instituições de caráter não-estatal nesse sistema é crescente e cada 

vez mais organizada4,5.  Na área do comércio internacional, essas "novas" instituições 

                                                                                                                                                    
contemplados neste Acordo e nos Acordos Comerciais Multilaterais (…)" (redação aprovada pelo Decreto nº 
1.355, de 30 de dezembro de 1994). 
3 FARIA (1999:180): " (...) o que, em suma, leva a uma gradativa substituição do caráter centrípeto das 
estruturas sócio-econômicas por uma de caráter essencialmente centrífugo, esvazia a hierarquia como 
princípio de ordem e acelera a conversão da sociedade contemporânea num intrincado conjunto de sistemas 
pluralistas e policêntricos."  Alguns autores exploram a transferência de "soberania" do Estado para 
instituições de caráter não-estatal.  A respeito, v. MERTUS (2000:52 e segs.). 
4 HOLLIS (2002:251) afirma que: "Modern states recognize the ability of other actors to have rights and 
duties on the international plane, a status that, while certainly not equal to states, is sufficient for those actors 
to participate in the formation, implementation, and even the enforcement of international law.  Public 



 

 
 

inserem-se na dinâmica das relações relativas ao comércio de diversas formas, com 

significativo domínio sobre as técnicas e procedimentos da área6.  Esse domínio coloca em 

questão o monopólio do discurso no sistema internacional pelo Estado e ainda da 

predominância de determinadas formas de ação no sistema. 

Em geral, não se aplicam muitos critérios rígidos na definição de instituições 

não-estatais; por isso, como apresentado no item 1, a referência a tais instituições se torna, 

em geral, ambígua e admite um caráter residual7,8.  Para este trabalho, a definição de 

instituições não-estatais vem a ser toda forma de organização e representação social que 

não o Estado na forma como ele é representado na OMC. 

Não raro o conceito de instituições não-estatais confunde-se com o de 

sociedade civil e também de organizações não-governamentais quando da distinção 

tripartite (governo, mercado, sociedade civil)9.  A ambivalência do termo é muito comum 

não apenas na doutrina, como também na prática dos trabalhos de diferentes instâncias 

internacionais quando se analisa a atuação de outras instituições que não o Estado no 

processo de negociação e decisão internacional.  Cabe mencionar, nesse sentido, o 

exemplo do trabalho recente para reforma da Organização das Nações Unidas e a 

participação da sociedade civil.  Nesse trabalho, o conceito de sociedade civil incorporou 

organizações não-governamentais, parlamentares e representantes do setor privado 

(mercado), como observamos no trecho a seguir: "(...) enhancing interaction between the 

                                                                                                                                                    
international organizations have had such a status for some time now.  Private actors are now seeking to gain, 
or in some cases reestablish, recognition of their own limited international sovereignty." 
5 Boli e Thomas definem como atores globais dominantes os Estados, as empresas transnacionais e as 
organizações intergovernamentais; e, como atores de menor potencial, as organizações não-governamentais.  
Cf. BOLI, THOMAS (1999:19): "In contemporary world culture, the dominant global actors are states, 
TNCs, and IGOs.  These entities are defined as actors capable of wielding military, economic, and political 
power, and for the most part, they enact this conception well.  Alongside the realpolitik networks formed by 
these actors, and intensely entwined with them, INGOs are much less well conceptualized actors who 
primary concern in enacting, codifying, modifying, and propagating world-cultural structures and principles".  
Leia-se TNCs como transnational companies, IGOs como international governmental organizations e 
INGOs como international non-governmental organizations. Os Estados e as organizações internacionais 
intergovernamentais são sujeitos de direito internacional clássico.  No entanto as empresas multinacionais e 
as organizações não-governamentais são atores que passam a ser reconhecidos nas teorias de caráter mais 
empírico das relações internacionais, em especial as de caráter liberal e com perspectivas de governança e 
mundialidade (a respeito das teorias v. nota 46 do item 2). 
6 Apesar da análise de tais instituições, seu impacto e reconhecimento nas relações internacionais têm 
aumentado apenas recentemente, a atuação dessas instituições data de alguns séculos.  A respeito, v. o estudo 
de CHARNOVITZ (1997). 
7 Trabalho preliminar aos conceitos desenvolvidos sobre a participação das instituições não-estatais na OMC 
foi apresentado pela autora em SANCHEZ (2002a). 
8 Interessante debate sobre a compreensão do conceito "atores não-estatais" pode ser encontrado nos debates 
promovidos pela ASIL (1998) e também em KOHONA (2001). 



 

 
 

Organization and civil society, including parliamentarians and the private sector" (grifos 

nossos)10.  Outro exemplo, mais próximo do ambiente de negociações comerciais da OMC, 

vem a ser o conceito de sociedade civil adotado para o Comitê de representantes 

governamentais sobre a participação da sociedade civil na Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA), que inclui: "representantes da comunidade empresarial e de grupos de 

trabalhadores, de ativistas do meio-ambiente, grupos acadêmicos, bem como de outros 

grupos que tenham por finalidade apresentar, de maneira construtiva, seus pontos de vista 

sobre as questões a serem negociadas e outras questões comerciais"11,12. 

Na OMC, recorre-se ao conceito de sociedade civil apenas na definição da 

competência da External Relations Division: "Its principle activities are to organize and 

develop dialogue with the civil society and its various components; to maintain liaison 

with the UN system, and in particular with UN New York HQ and with UNCTAD and the 

ITC"13.  Na prática, conforme indicado no Apêndice A.2, essa divisão fica responsável 

pelo contato com organizações não-governamentais, com organizações 

intergovernamentais e com parlamentares14. 

No entanto, quanto aos aspectos formais da OMC, como analisado no item 4, 

consta nos seus Acordos, como relação com outras instituições, apenas relações com 

organizações não-governamentais e intergovernamentais (Artigo V) e com especialistas 

(convocados como assistentes técnicos).  As instituições intergovernamentais são aquelas 

constituídas apenas por Estados.  Para as instituições não-governamentais, as previsões são 

mais genéricas, como se pode constatar nos documentos e decisões do Apêndice A.2 e na 

consolidação da participação nos Apêndices 3.a-e, e permitem a inclusão de todo e 

qualquer tipo de instituição.  Isso faz com que o conceito de organizações não-

                                                                                                                                                    
9 Essa classificação vai, portanto, um pouco além da tradicional distinção entre governo, de um lado, o 
mercado, de outro, e as organizações da sociedade civil como um terceiro setor de interesses e atividades, 
como, por exemplo, em IOSCHPE (1997) e SANTOS (s/d). 
10 Sobre os trabalhos para a reforma da ONU no que toca a sua relação com a sociedade civil, v. página 
eletrônica <http://www.un.org/reform>, em que os relatórios da Comissão sobre a Relação das Nações 
Unidas com a Sociedade Civil estão disponíveis para consulta. 
11 Cf. parágrafo 17 da Declaração Ministerial de San José da Costa Rica, de 1998 (disponível em 
<http://www.alca-ftaa.org/ministerials/costa_p.asp>).  Uma análise sobre o conceito de sociedade civil 
adotado no processo de negociação da ALCA foi analisado em artigo da autora, SANCHEZ (2003a). 
12 Os exemplos mencionados são de trabalhos mais recentes nas relações internacionais e a interação de 
novas instituições que não o Estado.  No início do século XX, a distinção centrava-se na concepção tripartite 
(governo, mercado, sociedade civil).  V., por exemplo, caso da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE), em OIT (1944), OECD (1960).  
Para comparação entre diferentes classificações adotadas, v. UN (2003b) e ICTSD (1999). 
13 Cf. WTO – Annual Report (2003:156), extrato apresentado no Apêndice A.2. 



 

 
 

governamentais (ONG) seja aplicado na OMC de forma imprópria, incoerente com a 

definição formal para esse tipo de instituição15.  Por essa razão, entendemos que a 

classificação "instituições não-estatais" é a mais adequada para nos referirmos a essa 

pluralidade de instituições que de uma forma ou outra interage com os mecanismos da 

OMC. 

Na análise das pesquisas realizadas sobre a interação das instituições não-

estatais na OMC, consolidadas nos Apêndices A.3.a-e, A.4.a-f e A.5.a-e, notou-se que o 

grupo das instituições não-estatais presente nos mecanismos da OMC pode ser classificado 

conforme suas racionalidades no comércio internacional.  O modo de racionalidade, na 

teoria de Boaventura Santos, consiste no direcionamento da ação social no espaço 

estrutural analisado e permite definir e avaliar o quanto cada ação pertence ao espaço.  

Apesar da dificuldade na classificação do conjunto heterogêneo e complexo de instituições 

não-estatais, três são as principais formas de ação no sistema multilateral de comércio: (i) 

as instituições não-estatais comerciantes; (ii) as instituições não-estatais assistentes; e (iii) 

as instituições não-estatais propositivas16. 

Como resultado desta forma de compreensão da atuação das instituições não-

estatais, o Estado, como instituição tradicional, passa a ser concebido como a instituição 

para deliberação, como será exposto no item 5.2. 

Cada uma das formas de ação no sistema de comércio multilateral traz para a 

OMC uma forma de racionalidade e, ainda, uma lógica da globalização se apresenta 

(Quadro D).  Quando aliamos essas lógicas da globalização às diversas instituições, elas 

acabam por se relacionar com as demais de uma forma específica, seja na unidade interna, 

seja na unidade externa. 

Se a lógica das relações entre fronteiras pode ser encontrada 

predominantemente na atuação do Estado no sistema multilateral de comércio, a lógica da 

economia mundial pode o ser na atuação das instituições não-estatais comerciantes, e a 

                                                                                                                                                    
14 Sob o conceito de "parlamentares" também se inserem muitas vezes instituições administrativas 
infranacionais, crescentemente interessadas na promoção do comércio internacional e em exercer a sua 
influência no processo de decisão. 
15 O conceito de "organizações não-governamentais" é definido em geral como organizações sociais que não 
são estatais nem mercantis e que, sendo privadas, não visam a fins lucrativos; sendo animadas por objetivos 
sociais, públicos ou coletivos, não são estatais.  Para definições desse conceito, v. SANTOS (s/d), 
CHARNOVITZ (1997), ANHEIER, THEMUDO (2002), CHANDHOKE (2002) e SCHOLTE, O'BRIEN, 
WILLIAMS (1998).  Ainda em relação a esse conceito, resta que, apesar de as organizações não-
governamentais serem distintas das estatais e mercantis, elas podem ser compostas por elementos dessas 
organizações. 
16 Reitera-se que desse conceito foi excluída a mídia, que não será objeto de análise neste trabalho no 
contexto das instituições não-estatais.  



 

 
 

lógica das novas tendências pode o ser na atuação das instituições não-estatais assistentes e 

propositivas.  Nesse sentido, Mary Kaldor ainda distingue as duas últimas lógicas, sob a 

perspectiva cosmopolita em relação à prática na OMC: (i) para a lógica da economia 

mundial, uma relação com a crença de que o livre comércio e a livre circulação de capital 

contribuem para a formação de riquezas e o fortalecimento da democracia e de direitos 

políticos, com base nos fundamentos da política econômica neoliberal, e (ii) para a lógica 

das novas tendências, uma relação com fundamento em diferentes concepções de 

organização políticas e econômicas, com base numa concepção redistributivista17.  Não 

será essa necessariamente a relação a ser estabelecida abaixo, pois cada um dos grupos de 

instituições é composto por instituições muito heterogêneas entre si, ainda que umas 

tenham mais capacidade para participação do que outras18. 

Tendo em vista que o pluralismo das instituições é reconhecido pela OMC em 

diferentes documentos e decisões, formais e informais, procuraremos compreender tal 

pluralismo através das categorias básicas e complementares traçadas nos itens 2 (modos de 

produção em seus processos de retração e interação), 3 (compreensão dos movimentos da 

OMC nos espaços interestatal e cosmopolita), 4 (as formas de participação admitidas nas 

unidades de prática interna e externa da OMC) e neste item 5 (com a indicação das 

principais formas de ação e racionalidades das instituições não-estatais).  A turbulência 

provocada pelo processo de globalização recente, em seus movimentos de fragmentação e 

cooperação, não nos permite mais assumir uma determinada instituição e, pela sua 

estrutura, pré-definir sua capacidade de atuação em um sistema.  A coexistência de 

movimentos centrífugos e centrípetos não nos permite assumir uma lógica linear (nacional-

internacional) no sistema multilateral de comércio, como explicitado anteriormente. 

Nos subitens a seguir, analisaremos, então, como a pluralidade de instituições 

reconhecidas pela OMC pode interagir no sistema multilateral de comércio.  

Examinaremos, ainda, se nessa interação prevalecem movimentos de dependência, 

interdependência ou mesmo interdependência.  Como apontamos no item 2.3, os 

                                                 
17 Cf. KALDOR (2000:109-11). 
18 Essa contraposição entre (neo)liberais e redistributivistas aparece como argumento muito forte quando da 
divulgação das políticas neoliberais entre os países em desenvolvimento entre as décadas de 80 e 90 e o seu 
questionamento evidente no final da década de 90 (inclusive durante a 3ª Conferência Ministerial da OMC, 
em Seattle).  Passou-se a relacionar a perspectiva neoliberal às instituições não-estatais que já trabalhavam no 
âmbito da OMC desde sua constituição, na Rodada Uruguai, e os questionamentos, após alguns anos de 
implementação dos Acordos da OMC e da política neoliberal, com a emergência de outras instituições não-
estatais.  O artigo de KALDOR (2000) reflete essa perspectiva, no mesmo sentido COX (1994) e o estudo de 
UNRISD (s/d).  Um alerta para evitar esses "pre-conceitos" em relação às instituições é apresentado por 
ANHEIER, THEMUDO (2002) e CHANDHOKE (2002). 



 

 
 

movimentos de dependência e interdependência podem ser identificados com elementos 

segregacionistas relacionados a formas de acesso e utilização desigual dos recursos 

privilegiados19. 

Uma leitura da pluralidade de instituições reconhecidas diretamente pela OMC 

também nos permite, na intensificação das relações entre as instituições e sua crescente 

autonomia, abordar o conceito de local, transnacional e do global, nos espaços interestatal 

e cosmopolita.  

 

5.2   A instituição para deliberação: Estado 

De acordo as idéias desenvolvidas no item 2.3, a posição do Estado em relação 

ao tema do comércio internacional sofreu sensíveis mudanças nos últimos séculos.  A 

relação do Estado com os comerciantes e demais instituições não-estatais e os mecanismos 

para controle das atividades comerciais alteraram-se conforme a posição do Estado ante a 

economia e a política. 

Neste item pretendemos identificar, então, como o Estado é identificado como 

instituição na OMC, quais são suas prerrogativas e suas formas de ação, e como interage 

com as demais instituições.  O objetivo dessa definição é justamente apontar as 

sensibilidades admitidas no espaço interestatal a partir de suas ulteriores transformações. 

Os três movimentos históricos analisados no item 2.3 refletem-se, em grande 

parte, nas relações entre as instituições na OMC.  Abaixo, traçaremos brevemente algumas 

características dessas relações quando da atuação do Estado.  Esses elementos servirão de 

suporte para compreender a posição dos Estados na OMC frente às demandas da 

pluralidade de instituições para um novo arcabouço sociojurídico e a promoção de 

turbulências na regulamentação da OMC, a ser desenvolvido no item 6. 

A OMC, na qualidade de organização de caráter intergovernamental, admite o 

Estado em uma posição privilegiada no sistema de comércio multilateral.  O privilégio do 

Estado pode ser traduzido no seu reconhecimento como instituição responsável por 

centralizar a representação da sociedade nacional (territorial) na esfera interestatal.  Um 

fator relativamente inovador na OMC foi, no âmbito de sua competência (liberalização do 

comércio), o reconhecimento como possíveis Membros de todas as instituições que tenham 

autonomia para definição de suas políticas aduaneiras: no caso, Estados e também os 

Territórios Aduaneiros. 

                                                 
19 Cf. THERBORN (2002:74) para quem os fatores que promovem tais desigualdades giram em torno de 



 

 
 

Assim, na unidade de prática interna, o Estado assume algumas prerrogativas, 

não reconhecidas para as demais instituições.  Em contrapartida, as instituições não-

estatais, de caráter intergovernamental ou não-governamental, foram identificadas como 

interlocutoras (para consulta ou cooperação), seja para a unidade interna, seja para a 

unidade externa.   

Tradicionalmente, pela estrutura do sistema interestatal, sobre as bases de 

Westfália, o Estado tinha sua autonomia absoluta reconhecida (condensada no conceito de 

soberania), elemento exclusivo e diferenciador em relação às demais instituições estatais e 

não-estatais.  No âmbito interestatal, essa independência dos Estados uns em relação aos 

outros era promovida pelo movimento histórico de prevalência do individualismo ou 

dominação.  Essas particularidades eram admitidas em um sistema de características 

específicas, com a presença de poucos Estados e pouco contato entre eles.  Por vezes, na 

unidade de prática interna da OMC, dependendo do poder político e econômico do Estado, 

tais posturas são retomadas.  Contudo, em um sistema de cento e quarenta e oito (148) 

Estados, poucos podem assumir essa postura e, ainda assim, só em alguns momentos 

específicos. 

O segundo movimento histórico proporciona a reestruturação de determinados 

movimentos de interação entre os Estados, sobretudo com vistas a garantir um determinado 

grau de coexistência entre eles.  Esses elementos trouxeram mecanismos de 

reconhecimento das diferenças entre os Estados, além da concepção de soberania formal e 

tratamento jurídico igualitário20.  No âmbito do sistema de comércio multilateral, houve o 

reconhecimento das diferenças entre os Estados e, então, a criação de regras de tratamento 

especial e diferenciado21. Como exemplo desse movimento podemos indicar a constituição, 

no âmbito do sistema multilateral de comércio, das organizações intergovernamentais para 

o desenvolvimento e assistência aos países em desenvolvimento e de menor 

desenvolvimento relativo, como foi o caso da UNCTAD e do ITC (instituições que serão 

analisadas no item 5.4). 

Manter as bases desses sistemas de individualismo e coexistência, dentro de 

um sistema de regras interestatais, durante o sistema GATT, não foi uma tarefa muito 

                                                                                                                                                    
quatro mecanismos fundamentais: a produtividade, as estruturas de oportunidade, o poder e a comunicação. 
20 V. a respeito a tese de JACKSON (1990), que distingue entre os que podem ser considerados como 
Estados e aqueles que são quase-Estados. 
21 A respeito, v. no item 2.3 a referência aos movimentos dos países em desenvolvimento durante as décadas 
de 60 e 70, a inserção da Parte IV do GATT e a negociação de disposições específicas para os países em 



 

 
 

difícil, em especial devido aos seguintes fatores, segundo Zacher: (i) os Estados desejavam 

ter regras para garantir seus poderes; (ii) ausência de ideologias transnacionais que 

competissem seriamente com os Estados em relação à lealdade política dos indivíduos; (iii) 

memória histórica de superação de autoridades políticas e lealdades políticas competitivas 

que provocavam violência em massa e desordem; (iv) conjunto comum de valores que 

definiam o respeito aos Estados e suas regras; e, (v) medidas dos Estados para garantir aos 

seus cidadãos valores importantes, como proteção à vida e segurança econômica22.  Um 

ponto importante das transformações recentes e que corresponde às hipóteses apresentadas 

para este trabalho é o problema colocado no item (ii), ou seja, com os processos de 

fragmentação e cooperação na globalização, novas atuações de caráter transnacional 

ameaçam as estruturas puramente interestatais. 

Quanto a isso, é importante salientar até que ponto as interações promovidas 

pelo processo de globalização e admitidas no espaço da OMC colocam em questão o papel 

do Estado como instituição responsável pelo controle da permeabilidade das 

regulamentações no sistema multilateral de comércio.  Menos do que lançar a idéia de um 

sistema global unificado, tende-se mais a tentar identificar o quanto o papel do Estado foi 

atingido em relação ao caleidoscópio de relações possíveis23.  Essas relações foram 

proporcionadas até mesmo pela atuação do próprio Estado como instituição política 

privilegiada24. 

Desta forma, assumir o modelo linear de representação do espaço interestatal 

(Estado como a instituição responsável por centralizar a representação da sua sociedade 

nacional/ territorial no sistema interestatal e integrar o resultado da interação nesse sistema 

no sistema nacional) já não é mais suficiente para garantir a dinâmica do sistema 

multilateral de comércio na OMC, que também interage em um espaço cosmopolita. 

No entanto, ainda que diante de todas as transformações, não se negue hoje a 

posição de destaque do Estado no controle do sistema econômico internacional25, o ponto é 

que não o faz mais isoladamente.  E, ao cooperar, não o faz apenas com outras instituições 

                                                                                                                                                    
desenvolvimento no sistema multilateral de comércio.  A autora analisa a evolução dessas regras quanto ao 
sistema de solução de controvérsias da OMC em SANCHEZ (2002b). 
22 Cf. ZACHER (1992:61). 
23 Concordamos com a opinião de reestruturação para o papel do Estado apresentada em ZACHER 
(1992:99): "The patchwork pattern of regimes that is evolving does not give an appearance of well-organized 
governance, and it is not.  But it does constrain state behavior in an increasing number of ways." 
24 A esse respeito, WILLKE (1986:455-6) desenvolveu a idéia de "tragédia do Estado": "(...) the State 
becomes a victim of its own success, in that it creates or induces effects which back-lash on the causes which 
have constituted the evolutionary emergence of the State." 



 

 
 

estatais, como na formação de blocos econômicos e políticos, mas também com outras 

instituições de caráter não-estatal26. 

Os desafios à capacidade de governo nacional e as conseqüentes respostas ou 

tentativas de resposta pelo Estado fazem com que essa instituição assuma um novo papel, 

um novo delineamento das capacidades que lhes são outorgadas (nesse sentido, ressalte-se 

os movimentos de path-breaking e boundary-setting, identificados no item 2).  A esse 

processo de transformação muitos atribuem o conceito de "crise do Estado".  Mas essa 

crise pode ser relida simplesmente como mudança de seu papel.  A pluralidade de 

instituições emergentes ou re-emergentes não apenas amplia a capacidade de relações e 

inter-relações na sociedade, mas também demanda as atribuições admitidas ao Estado 

anteriormente para si.  Dessa forma, a centralidade do Estado passa a ser relativa e reforça 

o conceito da sociedade heterárquica, com base nas relações em forma de rede, em especial 

quando de sua interação com o espaço cosmopolita27. 

Tal influência do processo de globalização nas estruturas e práticas do Estado 

varia enormemente de acordo com a inserção do Estado no sistema mundial28.  Esse ponto 

será analisado em relação ao caso do Brasil no sistema multilateral de comércio, na parte II 

deste trabalho. 

A questão que fica dessas transformações do Estado como instituição 

privilegiada é saber o que, em relação aos modos de produção, ainda é coordenado pelo 

Estado em um processo de dependência e o que o é em um processo de interdependência.  

E, ainda, como nesses dois processos é atingida a conduta do Estado. 

No âmbito da OMC, no que diz respeito à unidade interna da organização, o 

Estado emerge como instituição privilegiada com o direito de deliberar em última instância 

(o voto) quaisquer temas das relações comerciais multilaterais.  O exercício desse direito 

ocorre em todas as instâncias das OMC, desde a Conferência Ministerial e seus Conselhos 

e Comitês até a Reunião do Órgão de Solução de Controvérsias.  Podemos afirmar que o 

voto é o único direito exclusivo dos Estados-Membros da OMC e que, se alterado, 

desconfigura a natureza da OMC como organização intergovernamental. 

                                                                                                                                                    
25 A defesa de se ter o Estado no controle dessas atividades decorre tanto de fundamentos políticos [p. ex. 
HOBSBAWN (2000:38 e 69 e segs.)], como de fundamentos econômicos [p. ex. ZACHER (1992:88)]. 
26 Cf. HOLLIS (2002:251): "It is this concept of international sovereignty – the notion of states having 
international legal personality – that is reinforced rather than eroded by recent examples of private actor 
participation and international institutional law-making." 
27 Vários autores trazem também uma nova definição de soberania em termos de que esta não mais diz 
respeito ao poder absoluto e isolado de cada Estado, mas sim ao modo como o Estado está interligado às 
demais instituições.  A respeito, v. Knop, em ASIL (1994:16), ZACHER (1992) e WILLKE (1986). 



 

 
 

Tal prerrogativa é facilmente composta com as demandas de participação de 

instituições não-estatais, até mesmo no processo deliberativo, desde que não envolva o 

voto em si.  Algumas notas sobre essa participação e as novas demandas foram 

apresentadas no item 4 e as conseqüências dessa participação sobre a regulamentação da 

OMC serão apresentadas no item 6 a seguir.  No entanto, ao se manter o monopólio da 

decisão, a impossibilidade de manifestação das instituições não-estatais faz com que as 

mesmas tenham como válvula de escape máxima para seus interesses os Estados, 

instituições representativas e resolutivas no sistema multilateral de comércio. 

Aliadas às dificuldades apresentadas no item 3, sobre o deslocamento do fórum 

político para algumas decisões que passam a não mais competir exclusivamente ao espaço 

da cidadania e começam a se estabelecer em uma relação entre os espaços interestatal e 

cosmopolita na OMC29, há ainda outras dificuldades oriundas do monopólio do voto pelo 

Estado na unidade interna em um sistema de influências transnacionais.  Abaixo seguem 

alguns dos riscos diagnosticados por essa estrutura de deliberação na OMC, no confronto 

das dinâmicas dos espaços interestatal e cosmopolita, em suas unidades de prática interna e 

externa:  

(i) o Estado sofre constantes pressões das demais instituições não-estatais 

que pretendem influenciar o seu voto; assim o Estado figura como 

catalisador de diferentes concepções de espaço-tempo (em relação a sua 

racionalidade e formas de ação), de instituições com graus de poder e 

organização desiguais30; 

(ii)  a perplexidade das novas formas de interação do Estado com instituições 

não-estatais possíveis, ou seja, o Estado que estava habituado a indicar um 

processo de homogeneização no âmbito nacional para fortalecer o 

processo de heterogeneidade no âmbito internacional, passa a ter de se 

                                                                                                                                                    
28 Cf. SANTOS (1995:119). 
29 Cf. HABERMAS (2000:73): "En el marco de una economía globalizada, los Estados-nación sólo pueden 
mejorar la competitividad internacional de sus economías nacionales mediante una autolimitación de su 
propia capacidad de intervención. (...) (dilema) 1) los problemas económicos de las sociedades del bienestar 
se explican a partir de un cambio estructural del sistema económico mundial que designamos con el epígrafe 
de 'globalización'. 2) Este cambio reduce tan drásticamente el espacio de acción de los Estados-nación que 
las pasibilidades de acción que les quedan no son suficientes para amortiguar las secuelas no deseadas de 
los mercados transnacionales." (grifos nossos) 
30 Nesse sentido, FARIA (1999:176-7) alerta para o risco das pressões de grupos com diferentes capacidades 
de influência: "E como o Estado hoje já não consegue promover a coordenação macro-econômica sem o 
consentimento e a colaboração das 'organizações complexas', a reformulação, a implementação e a execução 
de suas políticas invariavelmente acabam exigindo uma delicada negociação para se superar as eventuais 
resistências dos conglomerados empresariais." 



 

 
 

compor com a perspectiva de homogeneização em relação às instituições 

estrangeiras e, por vezes, reconhecer a heterogeneidade das instituições 

locais31; 

(iii)  a escassez dos recursos auxiliares no processo de deliberação da OMC 

leva ao agravamento das diferenças entre as instituições não-estatais e a 

defesa de seus interesses e racionalidades32; e 

(iv) por conseguinte, a ausência de um sistema coerente de decisões, dos 

diferentes espaços nos modos de produção aos espaços da OMC, faz com 

que as decisões pelo Estado normalmente recorram a argumentos 

reducionistas, extremamente específicos, restritos à área de atuação da 

OMC (comercial), e, para que sejam suficientemente convincentes às 

diferentes instituições não-estatais (como forma de garantir a 

legitimidade) aparecem impregnados de retórica33. 

 

Diante dos riscos estruturais identificados acima, no âmbito da OMC, a reação 

dos Estados tem sido muito diversa em relação à atuação das instituições não-estatais.  

Essas posições serão mais detidamente analisadas quanto a cada um dos mecanismos de 

participação no item 6.  Contudo, pode-se afirmar que geralmente as instituições estatais 

com mais poder de influência na OMC, em especial Estados Unidos e Comunidade 

Européia, apóiam a estruturação de mecanismos para o processo de deliberação com 

instituições não-estatais; em contrapartida, os países em desenvolvimento resistem à 

possibilidade de formalização desses mecanismos e consolidação da participação de 

                                                 
31 V. nesse sentido SANTOS (1995:255): "In this respect, nation-states have traditionally performed a rather 
ambiguous role.  While externally they have been the champion of cultural diversity, of the authenticity of 
the national culture, internally they have been the champions of homogenization and uniformity, crushing the 
rich variety of local cultures coexisting in the national territory, whether by the power of the police, 
educational system or the mass media, and most of the time by all of them in conjunction."  A respeito da 
afirmação do interno e a negação do externo pelo Estado como instituição, v. KINGSBURY (1994:3). 
32 De acordo com SANTOS (2002b:215): "(…) os Estados nacionais se convertem em simples executores e 
representantes de forças transnacionais que não controlam politicamente.  O que significa que o que no plano 
transnacional é definido como emancipador da condição humana, no plano supranacional é redefinido como 
ordenador da garantia do comprimento dos direitos sociais e no plano nacional é concretamente convertido 
em versões mitigadas dos direitos de cidadania, com tonalidades variáveis de benemerência."  Também a 
respeito, a constatação de funcionário da External Relations Division entrevistado sobre a crescente 
especialização temática das instituições não-estatais de caráter não-governamental. 
33 Transporta-se, assim, o argumento geopolítico para todas as esferas de decisão, do nacional ao 
internacional, conforme HARVEY (1992:248): "Se 'esse Estado moderno se impõe – definitivamente – como 
o centro estável de sociedades e espaços (nacionais)', o argumento geopolítico tem de recorrer, como de fato 
sempre o fez, aos valores estéticos em vez de aos sociais, em busca de sua legitimidade". (grifos nossos) 



 

 
 

instituições não-estatais no processo de deliberação.  As justificativas para os prós e 

contras serão analisadas em específico quanto ao caso do Brasil, na parte II. 

Conclui-se, assim, que até o momento não há um consenso das instituições 

estatais sobre o reconhecimento formal da pluralidade de instituições na OMC para sua 

integração na unidade interna da organização, o que torna ainda mais tensa a relação entre 

os espaços interestatal e cosmopolita nessa organização.  De qualquer modo, é inegável a 

influência informal das instituições não-estatais tanto sobre as instituições estatais, em 

especial pelo seu privilégio de deliberação na OMC (o que leva às vezes até mesmo a uma 

instrumentalização dessa prerrogativa), como sobre a própria OMC na sua unidade externa, 

como esboçado no item 4.3. 

 

5.3  As instituições não-estatais comerciantes 

As instituições não-estatais comerciantes podem ser identificadas como aquelas 

que têm um interesse econômico direto na liberalização do comércio internacional, seja ou 

não para fortalecer esse processo.  Distinguem-se das demais instituições por perseguirem 

interesses específicos relacionados à produção e ao consumo de bens e serviços 

transacionados no comércio multilateral e por terem finalidade lucrativa.  Assim sendo, 

encontram-se nesse grupo os produtores, os negociadores e os investidores presentes no 

mercado internacional, bem como as entidades que se agrupam para definir seus princípios 

e perseguir os objetivos mencionados. 

Ainda que possamos identificar características comuns da racionalidade dessas 

instituições diante das demais instituições não-estatais, entre si elas são muito distintas.  O 

grupo de instituições não-estatais comerciantes é composto por uma grande 

heterogeneidade de membros e recursos, detentores de diversos interesses sobre o 

comércio internacional e diferentes graus de poder.  Em geral, ao abordar o tema das 

instituições não-estatais comerciantes, grande parte das atenções é voltada para as 

corporações transnacionais, principais agentes do comércio internacional hoje34.  No 

entanto, é importante destacar que nesse grupo também se encontram pequenas e médias 

empresas e importantes grupos, com atuação limitada ao espaço territorial de um 

determinado Estado.  Esses diferentes grupos de instituições comerciantes têm diferentes 

formas de ação. 

                                                 
34 Conforme estimativas da ONU, das cem (100) maiores economias no mundo, quarenta (40) são empresas, 
[cf. UNCTAD (2003b)].  ROBÉ (1997) analisa a internacionalização da produção e como essas corporações 
transnacionais controlam esse processo, além das fronteiras do Estado. 



 

 
 

As corporações com atuação transnacional ganham relevância a partir da 

segunda metade do século XX, com o crescente processo de liberalização da economia 

mundial35.  Essas instituições aportam dois elementos novos para o comércio internacional:  

(i) pelo fato de terem uma grande mobilidade entre os diferentes Estados e 

pelo fato de organizarem sua produção de forma cada vez mais flexível, 

em busca da maximização de seus lucros, colocam os Estados e seus 

sistemas administrativo, jurídico e político em competição36,37.  Os 

Estados tornam-se, então, não mais protetores do sistema de comércio 

internacional, mas componentes desse sistema; e 

(ii)  iniciaram o curso do que se chama comércio internacional fechado, isto é, 

o comércio intrafirmas, que hoje responde por quase 63% do comércio 

internacional38.  Isso faz com que essas empresas controlem parte 

significativa das transações do comércio internacional e seus fluxos ao 

redor do globo (fato que acentua a posição privilegiada dessas instituições 

para as pressões indicadas no (i)). 

Nota-se, portanto, que com facilidade as instituições comerciantes de atuação 

transnacional pressionam os Estados com sua influência e estratégia, para a definição de 

suas políticas em geral, inclusive para aceitação de regras para o comércio multilateral39.  

Além do forte poder de persuasão (lobby) que desenvolvem junto aos Estados, as 

                                                 
35 Para detalhes, sob o aspecto jurídico no sistema econômico internacional, v. CARREAU, JULLIARD 
(1998:31), QUOC DINH (1999:690), ROBÉ (1997). 
36 Sobre as estratégias e formas de organização das corporações transnacionais (racionalização das estruturas 
organizacionais) v. FARIA (1999:70 e segs.) e MUCHLINSKI (1997).  A flexibilidade e facilidade de se 
adaptarem à dinâmica do processo de globalização fazem com que PETRELLA (1996:73 e segs.) indique tais 
corporações como os "atores globais nº 1" desse processo, isso porque, do ponto de vista do autor (p. 74): "1 
It is the only organization that has transformed itself to become a 'global' player.  It operates at the real 
decision-making level.  2 Our society has given top priority to technology and to the growth of tools.  Firms 
are the producers of tools.  3 Firms are considered to be the key actors to produce wealth, ensure employment 
and, therefore, individual and collective well-being." 
37 Sobre o fato de as corporações transnacionais subjulgarem os Estados, v. ROBÉ (1997:71): "With the 
internationalization of the economy, the deterritorialized enterprises can play a certain game by making 
various state systems compete, and this gives them a considerable advantage in making sure the positive 
norms and institutions are adopted in a manner conforming with their own interests, because there is no 
political structure of representation of the common interest challenged at the global level."  Com base nessa 
habilidade, PETRELLA (1996:74) considera essas corporações como o novo Leviatã: "Today's global 
corporate leviathans decide which region and countries of the world will receive new flows of investment for 
job creation and where the production facility will be built." 
38 Cf. UNCTAD (2003b). 
39 Sobre esse aspecto, v. MUCHLINSKI (1997:95 e segs.) sobre a pressão das corporações transnacionais 
para que resultados específicos sejam atingidos pelas negociações interestatais nas organizações 
internacionais. OSTRY (1998a) explicita a pressão das empresas transnacionais, durante o processo de 
negociação da OMC por ocasião da Rodada Uruguai, para a introdução dos novos temas (propriedade 
intelectual e investimentos, em especial) no sistema multilateral de comércio. 



 

 
 

instituições não-estatais comerciantes com atuação transnacional também têm uma 

impactante atuação junto às organizações internacionais, inclusive a OMC40, seja 

individual, seja coletivamente41. 

Em contraposição, as empresas com atuação territorial limitada dependem 

basicamente da estrutura do Estado a que estão vinculadas e, quando pretendem promover 

sua atuação junto a organizações internacionais, fazem-no primordialmente por meio de 

suas associações42.  O fato de terem de agir coletivamente é fator que dificulta ainda mais a 

atuação das empresas com atuação territorial limitada, em especial as pequenas e médias 

empresas.  Isso porque os interesses são muito variados e essas empresas não contam na 

sua estrutura interna com pessoal capacitado, designado especificamente para assuntos 

relacionados ao comércio internacional, o que dificulta que elas promovam interações 

umas com as outras. 

Outro grupo normalmente marginalizado das representações das instituições 

comerciantes é o dos produtores agrícolas.  Exceto no caso das grandes corporações 

transnacionais que trabalham não apenas na área agrícola, mas também no processamento 

e composição com a tecnologia sobre os produtos agrícolas, as outras instituições 

comerciantes, individualmente ou em associações, são identificadas de forma diferenciada 

no sistema multilateral de comércio43.  Essa talvez seja mais uma herança do sistema 

GATT, que ao longo de sua história reforçou a diferenciação entre as negociações de 

produtos agrícolas e as de produtos não-agrícolas44. 

A fim de corrigir essas formas (e capacidades) de ação tão díspares, a 

associação resultante da UNCTAD com a OMC, o ITC, é um escritório que produz estudos 

para melhor compreensão do sistema multilateral de comércio e a inserção dessas 

                                                 
40 Nesse sentido, STICHELE (1998): "At the same time, business is aggressively asking for a special 
relationship with the WTO. The Chair of the ICC is quoted as saying that business wants neither to be the 
secret girlfriend of the WTO, nor should the ICC have to enter the WTO through the servants entrance." ICC 
refere-se à International Chamber of Commerce, uma das instituições não-estatais mais ativas na OMC, 
conforme Apêndice A.3.e. 
41 A participação individual das corporações transnacionais pode ser identificada sobretudo nos Simpósios da 
OMC (Apêndice A.3.b) e, ainda, na formação de um dos Comitês Informais de 2003 (Apêndice A.3.d).  Em 
contrapartida, coletivamente várias são as instituições de diferentes partes do mundo inscritas nas 
Conferências Ministeriais e nos Simpósios (Apêndices A.3.a-b).  
42 Estudo recente do ITC (2002:12) aponta para a vantagem da representação coletiva das empresas de menor 
porte ou atuação geográfica mais restrita.  Como indicado na nota supra, há um grande número de 
associações inscritas para as Conferências Ministeriais e os Simpósios.  Alguns amicus curiae também foram 
apresentados na OMC em nome de associações empresariais (Apêndice A.3.c).   
43 Para exemplo, v. comentário sobre a formação dos comitês informais no item 4.3. 
44 Naturalmente, essa distinção, assim como no sistema de comércio internacional, promove a discriminação 
entre interesses de instituições comerciantes que se centram predominantemente no Norte (não-agrícolas) 
daquelas que se centram no Sul (agrícolas). 



 

 
 

instituições comerciantes marginalizadas; também promove mecanismos para interação e 

troca de experiências entre essas diferentes instituições. 

De qualquer forma, em geral a representação das instituições comerciantes na 

unidade interna da OMC tem prevalecido e na unidade externa tem-se a impressão de que 

essa representação ainda é maior45. 

Tanto quanto possível, as instituições não-estatais comerciantes buscam 

influenciar o espaço da OMC e o Estado.  Contudo, é mais comum a atuação junto ao 

Estado para demandas protecionistas (sob o argumento de proteção da indústria nacional, 

do desenvolvimento local e relacionando-os com o "interesse nacional"), enquanto que a 

atuação junto aos mecanismos da OMC é permeada de demandas de liberalização do 

comércio e garantias para tal liberalização46. 

As instituições comerciantes, ao atuar no espaço da OMC, têm algumas 

vantagens, sobretudo no que concerne (i) o interesse direto; (ii) à capacidade técnica de 

compreensão do sistema, e (iii) a recursos financeiros para despender.  Evidente que essas 

vantagens podem ser maiores ou menores conforme o porte da instituição não-estatal. 

Tais instituições atuam em diversas instâncias da elaboração da política 

comercial: acompanham a política comercial em relação a uma área específica; preparam 

estudos a respeito; apresentam os estudos e dão assistência aos responsáveis pela tomada 

de decisões, com o objetivo de convencê-los, obter seu apoio e atingir os fins almejados 

durante as negociações; e, controlam os resultados e avaliam o seu impacto no setor.  

Portanto, toda atuação de instituições não-estatais comerciantes tem uma finalidade 

estratégica que favorece uma empresa ou um grupo de empresas. 

                                                 
45 De acordo com dados apresentados pela OMC, na 2a. Conferência Ministrial em Genebra 46% das 
instituições cadastradas como ONGs eram relacionadas a instituições comerciantes (dados disponíveis em < 
http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/statgen_e.htm>). Conforme apontado em GEORGE (200:nota 
11): "The WTO has announced that 647 "NGOs" will be accredited to the Ministerial meeting in Qatar, over 
three-quarters of them from the rich, developed countries. Of the total, 328 [50,7%] will go to "BINGOs" or 
business-initiated NGOs, including representatives of 35 advisory committees to the US government's trade 
policy bodies which are themselves entirely made up of business interests. Only 256 of the total can be 
classed as "PINGOs" or public interest NGOs; the rest are research organisations or unclassifiable. These 
figures do not of course include the business representatives included in official delegations". Esses números 
parecem ter oscilado nas últimas conferências ministeriais; no entanto, grande parte das instituições 
representadas ainda continua sendo relacionada a instituições comerciantes. 
46 Um estudo preparado pelo ITC identificou que, nas principais formas de atuação das instituições 
comerciantes nos mecanismos de decisão, estão presentes os seguintes objetivos: (i) promover o 
protecionismo, ou seja, atuam no sentido de estimular políticas que venham a protegê-las dos competidores 
estrangeiros; (ii) obter garantias específicas para seus investimentos; (iii) conseguir subsídios do governo (ou 
preservar os mecanismos que o garantem); (iv) garantir o acesso a mercados externos e garantir sua 
capacidade competitiva nesses mercados; e (v) defender-se da atuação de outros grupos de pressão que sejam 
contrários aos seus interesses, cf. ITC (2002:4-5). 



 

 
 

Nessas atuações, as instituições não-estatais comerciantes, apesar de penderem 

mais ou para a proteção, ou para a liberalização, geralmente desenvolvem estratégias 

congruentes com o fortalecimento de um sistema multilateral de comércio tal como 

tradicionalmente costumava ser negociado no âmbito do GATT, ou seja, sob uma 

perspectiva estritamente econômica.  Por isso, Scholte, O'Brien e Williams atribuem a 

essas instituições, dentre o grupo de instituições não-estatais, o caráter de conformadoras 

com o sistema da OMC vigente47. 

As instituições comerciantes, em suas múltiplas estratégias, apresentam nos 

espaços da OMC tanto propostas relacionadas à estrutura da organização como propostas 

para o desenvolvimento de determinados temas nos Acordos da OMC, estejam eles em 

negociação ou implementação.  Assim, na medida do possível e dos mecanismos que 

entendem adequados, as instituições não-estatais comerciantes aportam suas racionalidades 

no sentido de influenciar as políticas definidas no âmbito da OMC.  Como apresentado 

acima, suas demandas se desenvolvem em torno do conceito da liberalização e ainda 

concorrem cada vez mais para a definição das garantias de seus produtos e investimentos 

(o que aponta para o tema dos trade-related indicado no item 3). 

Portanto, em geral essas instituições demandam um alto grau de 

institucionalização e legalização do sistema multilateral de comércio, de forma a promover 

um sistema uniforme e estável para suas transações.  Exceções a essas demandas ocorrem 

nas áreas relativas a transações financeiras e comércio eletrônico48, áreas hoje pouco 

regulamentadas pelos Estados e no nível internacional e que permitem ainda maior 

flexibilidade às instituições não-estatais comerciantes. 

Essas instituições também têm uma participação bastante significativa no 

mecanismo de solução de controvérsias na área do comércio internacional, pois acabam 

sendo interessadas diretas nos temas que serão analisados.  O mecanismo de solução de 

controvérsias trabalha sob os princípios da OMC (transparência, nação mais favorecida, 

tratamento nacional), sendo que esses princípios às vezes se confontram como alguns dos 

interesses das instituições comerciantes, em especial daquelas que pressionam pelo 

protecionismo e favoritismos de cada Estado.  No entanto, a institucionalização e a 

legalização no sistema multilateral de comércio favorece as instituições comerciantes no 

                                                 
47 Cf. SCHOLTE (1998:9 e segs).  Esse conceito de "conformadoras" se aproxima do que SHELL (1995) 
identificou como Efficient Market Model e relaciona-se com o lado econômico do processo de globalização. 
48 O comércio eletrônico permite o desenvolvimento do comércio em um novo espaço de atuação, sobre o 
qual há pouco controle de instituições de qualquer gênero até o momento.  V. a respeito das negociações 
sobre o comércio eletrônico na OMC artigo da autora SANCHEZ (2003b). 



 

 
 

sentido de lhes proporcionar um ambiente mais previsível para suas atuações em nível 

global49. 

Nota-se, portanto, que as instituições comerciantes têm tanto uma atuação na 

unidade de prática interna da OMC como na unidade de prática externa.  Na unidade 

interna essa atuação ocorre de forma próxima ao Estado, como detentor de determinadas 

prerrogativas50, e na atuação externa essa participação é incorporada junto ao conjunto de 

instituições a que a OMC atribui o nome de ONG, sendo alguns dos procedimentos 

adotados por critérios formais e outros por critérios informais.  Se na unidade interna essas 

instituições têm uma atuação possível junto ao Estado, não há porque se esforçarem por 

uma alteração do arcabouço sociojurídico na OMC. 

Com base na pesquisa em campo realizada para este trabalho, é possível 

abstrair como participação das instituições comerciantes na OMC: (i) uma forte presença 

nas Conferências Ministeriais pela representação sobretudo de suas associações, sendo 

grande parte das instituições provenientes de países desenvolvidos; (ii) nos simpósios 

organizados pela OMC estão bastante presentes tanto as empresas como as suas 

associações, seja na qualidade de palestrantes, seja como público inscrito; (iii) no 

mecanismo de solução de controvérsias, as instituições comerciantes são aquelas que mais 

apresentam amici curiae; e (v) hoje contam com representação em um comitê específico 

para instituições comerciantes, com competência para aconselhar o Direito-Geral da 

OMC51.  Essas conclusões podem ser confirmadas nos Apêndices A.3 e A.5. 

                                                 
49 Cf. ABBOTT, SNIDAL (2000:452). 
50 Critica-se também esse extraordinário acesso permitido às instituições comerciantes.  Cf. WILLETTS 
(2002): "While the news media, NGOs and the general public are unable to follow negotiations, it is assumed 
by critics of the WTO that the relevant commercial interests are operating on the inside and are kept well 
informed." 
51 O ITC apresentou estudo com a relação de algumas das instituições comerciantes mais ativas nas 
negociações no fórum da OMC, quanto aos grupos Organizações Empresariais Internacionais, Organizações 
Empresariais Nacionais e Empresas Individuais.  Estão indicados, para Organizações Empresariais 
Internacionais: Alliance for Global Business, The Council of Bars and Law Societies of Europe, European 
Federation of Engineering Consultancy Association, European Association of Manufactures of Business 
Machines, International Chamber of Commerce, International Federation of Inspection Companies, 
International Federations of Accountants, World Services Forum.  Para Organizações Empresariais 
Nacionais: The American Chamber of Commerce, The Association of Consulting Engineers, The Brazilian 
Bar, Japanese Electronic Development Association, National Association of Manufactures, The UK Inter-
Professional Group, US Council for International Business, US Coalition of Services Industries.  Para as 
Empresas: American Express, Arthur Andersen, City Bank, FEDEX, Honda, Kodak, McDonnell Douglas, 
Nestlé, Société Générale de Surveillance, Xerox.  Das instituições indicadas podemos reconhecer com 
atuação nos mecanismos mais transparentes da OMC, apenas três.  Isso aponta justamente para a preferência 
dessas instituições por uma atuação na unidade externa da organização. 



 

 
 

Tendo em vista as características apontadas acima para as instituições não-

estatais comerciantes, emergem algumas dificuldades na concepção e no controle de tais 

instituições na sua relação com o sistema multilateral de comércio da OMC52. 

Primeiramente, é importante indicarmos a sua atuação especializada, ou seja, 

suas posições são apresentadas como preocupações da lógica exclusivamente econômica.  

A fórmula é simples: quanto menos ônus sobre a produção e sua circulação, bem como 

sobre os investimentos que proporcionam a produção, mais lucrativas podem ser as suas 

atividades e mais capacidade terão as empresas para promover o crescimento econômico.  

Essa lógica de atuação ignora a perspectiva de política pública assumida pelos Estados, a 

qual procura (ou deveria procurar) conjugar os esforços econômicos com os sociais.  Ao se 

transferir a regulamentação econômica para um outro fórum (no caso, a OMC), o Estado 

passa a ter poucos recursos para controlar a atuação dessas instituições e o novo fórum 

também não tem competência para fazê-lo. 

Além disso, essas instituições, em especial aquelas com atuação transnacional, 

não estão sujeitas a controles específicos, nem pelo espaço interestatal, nem pelo espaço 

cosmopolita.  Do ponto de vista jurídico, há algumas propostas para o desenvolvimento de 

códigos de conduta para controle da atuação das instituições comerciantes transnacionais53.  

O objetivo é definir condições mínimas para que os Estados possam exigir das empresas o 

respeito aos direitos humanos, a sua autonomia para a definição de políticas públicas e de 

desenvolvimento, sem que sucumbam às pressões econômicas das instituições 

comerciantes. 

Do ponto de vista de controle, é importante relembrar a disparidade apontada 

no item 2 entre os elementos que compõem os modos de produção do mercado e da 

produção, intimamente relacionados às instituições não-estatais comerciantes.  As demais 

instituições desses modos de produção (consumidores e trabalhadores) ainda são 

fortemente dependentes do Estado como instituição, o que não permite que aquelas 

instituições controlem diretamente as instituições comerciantes no espaço da OMC.  

                                                 
52 A respeito das vantagens dessas instituições no comércio internacional, v. HELD (1995b:127 e segs.) e 
MUCHLINSKI (1997). 
53 São dois os principais projetos propostos para a regulamentação multilateral, o da ONU e o da OCDE.  Cf. 
UN-E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003) e OECD (2002, Appendix II).  Recentemente, a ONU conseguiu 
aprovar seu projeto de código de conduta para empresas transnacionais em uma subcomissão.  Em 2004, esse 
código terá de ser ratificado pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas.  Se aprovado, o código 
será o primeiro documento a indicar que os governos podem exigir determinados comportamentos das 
empresas.  Tendo em vista o caráter de resolução do documento (soft law), alguns especialistas acreditam que 
o código não terá força diante do poder econômico das empresas e da dependência de muitos governos de 



 

 
 

Ademais quando essas outras instituições atuam nas formas propositivas junto aos Estados, 

suas estratégias despertam menos atenção e consideração54. 

Pelas razões apontadas acima, no fórum multilateral da OMC, junto ao grupo 

de países mais desenvolvidos (o Quad), as instituições comerciantes são os principais alvos 

de crítica por parte das demais instituições não-estatais (o que inclui não apenas os 

trabalhadores e consumidores, mas as demais associações e organizações de caráter não-

governamental).  Por isso, hoje se avalia que há uma tentativa de aproximação por parte de 

algumas instituições comerciantes das demais instituições que aportam outras propostas 

para as negociações comerciais (o que viria a ser a composição do efficient market model 

com o trade stakeholder model, apontada por Shell).  Seria, então, a opção por um win-win 

game, que se mira no exemplo da formação de fóruns empresariais sobre desenvolvimento 

sustentável.  Nessa aproximação, as tendências seriam aproximar alguns princípios 

consagrados no sistema da ONU e aplicá-los ao sistema multilateral de comércio55.  No 

entanto, a partir da adoção desses princípios o mais difícil passa a ser aplicá-los na prática, 

como conclui o relatório do ITC: "Not surpinsily, given the disparity in interests, achieving 

a 'level the playing field' did not probe a straightforward result."56 

Portanto, uma das questões que ainda resta é como a atuação dessas 

instituições no espaço da OMC deve ser objeto de análise e desenvolvimento de 

mecanismos específicos que permitam a interação equilibrada entre os interesses das 

instituições comerciantes e os das demais, bem como seu efetivo cumprimento no sistema 

multilateral de comércio. 

                                                                                                                                                    
recursos externos. Para comentários sobre esses códigos e suas fragilidades, v. CARREAU, JULLIARD 
(1998:35 e segs.) e MUCHLINSKI (1997:95 e segs.). 
54 V. exemplo apontado em ITC (2002:16) sobre o caso da atuação das instituições norte-americanas 
Transatlantic Business Dialogue (TABD) e Transatlantic Consumer Dialogue (TACD), em que as 
proposições desta última não foram nunca adotadas pelo Estado norte-americano, em contraposição às 
proposições do fórum empresarial TABD. 
55 Algumas propostas surgem no sentido de se implementar o sistema de colaboração entre as diferentes 
instituições com as empresas previsto no projeto do Global Compact das Nações Unidas.  Por esse projeto, 
na interação com instituições comerciantes, a ONU e suas agências devem levar em consideração o 
compromisso da instituição comerciante com nove princípios básicos: (i) apoio e respeito aos direitos 
humanos reconhecidos pela comunidade internacional; (ii) assegurar que em suas atividades não é cúmplice 
de abusos aos direitos humanos; (iii) respeitar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito 
de barganha coletiva pelos trabalhadores, (iv) eliminar todas as formas de trabalho forçado e compulsório; (v) 
abolir definitivamente o trabalho infantil; (vi) eliminar a discriminação quanto ao emprego e à atividade 
exercida pelo trabalhador; (vii) apoio ao princípio da precaução quanto aos desafios ambientais; (viii) adotar 
iniciativas para promover maior responsabilidade em relação ao meio ambiente; (ix) estimular o 
desenvolvimento e a difusão de tecnologias que respeitem o desenvolvimento sustentável.  Para outras 
informações, v. página eletrônica na Internet: <http://www.unglobalcompact.org>. 
56 Cf. ITC (2002:16). 



 

 
 

5.4   As instituições não-estatais assistentes 

As instituições não-estatais assistentes no espaço da OMC são aquelas que 

possuem o status de consulta ou cooperação junto à OMC, conforme apresentado no item 4 

e nos documentos e decisões reproduzidos no Apêndice A.2.  Essas instituições 

normalmente têm a perspectiva de colaboração com a OMC, em um caráter especialmente 

técnico, como fontes de subsídios à OMC, seus Membros e Secretariado sobre "assuntos 

relacionados ao comércio" (Artigo V do Acordo Constitutivo). 

Incluem-se no rol de instituições não-estatais assistentes, conforme 

classificação formal da OMC, organizações intergovernamentais, organizações não-

governamentais e especialistas (peritos).  Alerte-se, no entanto, para o fato de que no 

conjunto de organizações não-governamentais também se encontram as instituições não-

estatais comerciantes, parlamentares e centros de estudos especializados, como se pode 

observar nas decisões e documentos do Apêndice A.2 e mesmo nas inscrições admitidas 

para as Conferências Ministeriais e Simpósios apresentados nos Apêndices A.3 e A.5.  

Observa-se, portanto, que nesse conjunto de instituições não-estatais assistentes, a 

heterogeneidade entre instituições é muito maior do que as instituições analisadas 

anteriormente, até mesmo devido às diferentes formas de constituição, objetivos e 

capacidade de atuação que admitem.  Tão inúmeras são essas variáveis que suas definições 

passam a ser passíveis de constatação apenas caso a caso. 

De qualquer forma, como classificação geral, podemos dizer que as 

organizações intergovernamentais são aquelas compostas apenas por Estados que, por 

acordo internacional, têm definido um objetivo comum a ser perseguido pela organização.  

Não há uma estrutura única definida para organizações intergovernamentais, mas hoje 

grande parte das organizações multilaterais faz parte do sistema das Nações Unidas e adota 

certos modelos de funcionamento e objetivos em comum57.  

Além da sua composição por instituições estatais, há uma outra característica 

que distingue as organizações intergovernamentais das organizações não-governamentais: 

seu reconhecimento como sujeito de direito internacional.  O reconhecimento da 

personalidade jurídica de uma organização intergovernamental internacional, distinta da de 

seus membros, permite a atuação da organização nos termos de seu ato constitutivo, com 

                                                 
57 Para estudos sobre organizações intergovernamentais e suas estruturas, v. QUOC DINH (1999:568 e 
segs.), SEITENFUS (1997) e GUIRLET (1994). 



 

 
 

capacidade para concluir acordos internacionais e de realizar demais atos para a realização 

de seu objeto58. 

Ainda que a atuação das organizações intergovernamentais esteja limitada 

pelas deliberações de seus membros, deve-se reconhecer que há uma parcela da atividade 

quotidiana que permite a flexibilidade das decisões da organização dentro desses limites e 

que tem grande influência no ambiente internacional.  Assim, o papel desempenhado pelas 

organizações intergovernamentais no estabelecimento do discurso internacional torna-se 

cada vez mais importante para a estrutura do sistema59. 

Outro ponto fundamental a ser destacado é que as organizações 

intergovernamentais, de modo geral, vêm incrementando continuamente o número de seus 

interlocutores na política internacional, por meio da cooperação com outras organizações 

da mesma natureza60 e, também, com organizações não-governamentais. 

Além do caráter político da negociação entre Estados que essas instituições 

favorecem, cada vez mais suas funções técnicas são valorizadas, sobretudo quanto a 

estudos, planejamentos e organizações estruturais que permitem em sua interação, nos 

espaços interestatal e cosmopolita61.  Por essas e tantas outras razões promovidas pelo 

processo de globalização, o número de organizações internacionais ploriferou durante todo 

o século XX, sendo que em 1997 havia treze vezes mais o número de organizações 

intergovernamentais do inicio do século; o que resulta em um total de aproximadamente 

vinte organizações para cada Estado62. 

Apesar de suas reconhecidas contribuições, algumas dificuldades são lançadas 

sobre a atuação das organizações intergovernamentais e sua interação com outras 

instituições, no caso com a OMC: 

                                                 
58 Importante decisão para o reconhecimento dessas capacidades por uma organização intergovernamental foi 
a decisão da Corte Internacional de Justiça em 1954, indicada na nota 3 do item 4.  
59 V., por exemplo, a observação de KOHONA (2001:547): "(...) some of these international organizations 
participate actively in the negotiation and adoptions of treaties and, in addition, are increasingly being 
granted legally enforceable right and obligations under these treaties". 
60 Muitas organizações internacionais recebem até mesmo competência para celebrar acordos com outras 
organizações internacionais.  Há também a possibilidade de, a partir de duas ou mais organizações 
intergovernamentais, ser  constituída uma nova organização, como é o caso do International Trade Centre 
(ITC), originário de uma associação entre a OMC e a UNCTAD.  Para análise dos trabalhos do ITC, v. 
<http://www.intracen.org>. 
61 Sobre a contribuição técnica, v. IANNI (2002b:145 e segs.): "Tais instituições formam parte das 
tecnoestruturas que se desenvolveram ao longo do capitalismo, destinadas a diagnosticar, planejar e 
implementar diretrizes gerais e decisões especiais no nível internacional, nesse sentido sobre a 
racionalização."  Hoje, passa-se a discutir sobre uma (re)politização dessas instituições, como vimos no caso 
da OMC nos itens anteriores; nesse sentido é que Robert Howse elabora a idéia de from politics to 
technocracy –  and back again, em HOWSE (2002). 
62 Conforme dados disponíveis em UIA (1997). 



 

 
 

(i) ainda que tenham caráter multilateral, os membros de uma e outra 

organização nem sempre coincidem; 

(ii)  há uma certa colidência na competência das organizações, mesmo entre 

aquelas que fazem parte do sistema da ONU; 

(iii)  o orçamento das organizações provém fundamentalmente de recursos dos 

Estados, o que limita a capacidade de atuação63; e 

(iv) dificuldades políticas entre os Estados-membros de uma organização com 

o(s) Estado(s) de outra pode inviabilizar potenciais acordos de cooperação 

entre as organizações, ainda que tenham caráter técnico. 

Quanto às organizações não-governamentais, esse conceito é usualmente 

aplicado para organizações sociais que não são estatais nem mercantis, e se privadas, não 

visem a fins lucrativos e, se animadas por objetivos sociais, públicos ou coletivos, não 

sejam estatais64.  Dentro dessa gama de organizações, poderemos encontrar diversas 

formas de estruturas organizacionais, como associações não-lucrativas, cooperativas, 

organizações comunitárias e religiosas, entre outras; e essas organizações se envolvem em 

torno de diferentes objetivos e trabalham com diferentes temas e interesses65. 

Ainda que sejam selecionadas apenas organizações não-governamentais com 

interesses relacionados ao comércio internacional, a pluralidade de organizações, de suas 

estruturas e de assuntos com que as mesmas estão envolvidas é enorme.  Mas essa 

diversidade às vezes é apontada como uma vantagem na colaboração por essas instituições 

de caráter não-governamental.  Nessas pluralidades de estruturas fluidas em geral a cada 

momento histórico prevalecem determinadas formas de reconhecimento da organização 

dessas instituições, de modo que o que há um século era identificado como um movimento 

de classes em que os movimentos sociais identificavam-se como movimentos de 

trabalhadores66, passa, pouco depois do Pós-Guerra, a admitir uma pluralidade maior com 

o reconhecimento temático das instituições não-governamentais67. 

                                                 
63 Nesse sentido, no caso da OMC, quando da sua criação surgiram as críticas sobre o esvaziamento (ainda 
maior) das competências do ECOSOC.  Com a ampliação das áreas de regulamentação sob o conceito de 
medidas relacionadas ao comércio denunciou-se o seu avanço sobre as esferas de competência de outras 
instituições intergovernamentais, como foi o caso da propriedade intelectual em relação à OMPI em que 
ainda se discute quanto ao tema investimentos em relação ao Banco Mundial e à UNCTAD. 
64 Para autores que aplicam essa definição, v. SANTOS (s/d), JUDGE (1994), KALDOR (2000), 
GORDENKER, WEISS (1995). 
65 Sobre a diversidade de organizações não-governamentais, v. ANHEIER, THEMUDO (2002). 
66 Algumas instituições intergovernamentais também adotam essa perspectiva na leitura da pluralidade de 
modos de produção em interação.  São exemplos desse modelo a OIT e a OCDE.  V. nota 12 supra. 
67 Cf. O'BRIEN et alli (2000:17): "Old social movements are class-based such as workers' or peasants' 
groups.  New social movements refer to the post-war development of movements around non-class issues 



 

 
 

A principal contribuição dessas organizações para o sistema do comércio 

internacional é a pluralidade de novos assuntos e novas inter-relações que estas aportam 

para a discussão no âmbito do sistema multilateral de comércio.  Essas organizações 

trazem para os espaços da OMC a discussão não apenas dos assuntos de comércio, mas 

também daqueles relacionados ao comércio (trade-related) e ainda, com o que inovam, os 

atingidos pelo comércio (non-trade concerns).  Leon Gordenker e Thomas Weiss afirmam 

que essa contribuição acaba por politizar espaços anteriormente não-politizados68.  Nesse 

sentido é que se afirma que atualmente são raros os casos de grande importância no 

sistema internacional que não contem com a participação de organizações não-

governamentais69.  Como conseqüência, tal participação promove maior interação entre os 

espaços interestatal e cosmopolita. 

As organizações não-governamentais repousam sobre o direito interno do 

Estado onde se constituíram, mas podem, em função da natureza de seus objetivos, 

desempenhar atividades de caráter transnacional, aliando o local ao global (nas palavra de 

Leon Gordenker e Thomas Weiss)70.  Quando o fazem, definitivamente ganham mais 

relevância no sistema multilateral de comércio.  Notamos uma convergência na 

identificação daquelas instituições transnacionais de caráter não-governamental que têm 

uma atuação no sistema multilateral de comércio e o reconhecimento de suas capacidades 

de influência e contribuição71. 

No entanto, pelo fato de não possuírem personalidade jurídica de direito 

internacional, essas instituições somente adquirem relevância política quando de sua 

atuação e reconhecimento frente aos Estados e organizações intergovernamentais (aqui 

retomamos a idéia do necessário mútuo reconhecimento, indicado acima). 

                                                                                                                                                    
such as gender, race, peace and the environment."  Na entrevista para a pesquisa de campo com representante 
do External Relations Division da OMC foi também apontado que há uma tendência nas instituições não-
governamentais que participam nos mecanismos da OMC a serem cada vez mais vinculadas a objetivos 
específicos. 
68 Cf. GORDENKER, WEISS (1995:359). 
69 Cf. KOHONA (2001:551): "Today, hardly an issue of general international interest is discussed without 
some input from NGOs". 
70 Cf. GORDENKER, WEISS (1995:359). 
71 As referências a tais instituições são apresentadas em vários trabalhos que abordam o tema da participação 
das instituições não-governamentais (ou sociedade civil, ou organizações não-governamentais-ONGs, ou 
movimentos sociais globais, como também são chamadas); destacamos as referências comuns em ITC 
(2002:15) e SMITH (2000:33), quais sejam: International Trade for Trade and Sustainable Development, 
Christian Aid, Consumer Unity and Trust Society, Consumers International, Greenpeace, Friends of the 
Earth, International Confederation of Free Trade Unions, Oxfam, Third World Network, World Wide Fund 
for Nature.  Essa indicação pode ser confirmada com a pesquisa de campo apresentada nos Apêndices, em 
especial o Apêndice A.3.e que destaca as instituições não-governamentais mais presentes nos mecanismos da 
OMC. 



 

 
 

Concluímos, portanto, que nas últimas décadas a atuação das organizações não-

governamentais se tem expandido e fortalecido.  As negociações multilaterais e a 

regulamentação por meio de recomendações e normas não-formais (soft law) são 

apontadas como elementos favoráveis ao incremento da participação das organizações não-

governamentais.  O fortalecimento das relações entre os Estados e o fenômeno da 

globalização são movimentos que permitem que as medidas adotadas no âmbito 

internacional sejam mais perceptíveis na vida de cidadãos e grupos sociais nacionais, que 

antes estavam à margem desse sistema.  O conjunto desses fenômenos favoreceu o 

aumento da formação de organizações não-governamentais para a defesa dos interesses de 

tais grupos e promoveu, conseqüentemente, uma maior presença dessas organizações nos 

atuais fóruns internacionais72. 

Com freqüência, a participação de tais organizações nos fóruns internacionais 

ocorre devido ao reconhecimento de sua capacidade técnica, quando se tornam centros de 

referência obrigatória no processo de coleta de informações e processamento de dados, 

bem como na aplicação de programas das instituições intergovernamentais e no próprios 

processo de decisão dessas instituições. 

O impacto do crescimento do número de organizações não-governamentais foi 

muito importante, tanto nos países centrais como nos países periféricos do sistema 

internacional.  No entanto, é indiscutível a predominância atual de organizações não-

governamentais dos países desenvolvidos nas negociações e decisões no âmbito 

internacional, em especial devido à maior capacidade financeira e de organização dessas 

para acompanhar as atividades no nível internacional. 

                                                 
72 O incremento da presença das instituições não-governamentais na interação sobre temas relacionados ao 
comércio internacional é apresentado a partir das décadas de 70 e 80; sendo que nesse início grande parte das 
instituições presentes era instituições de países desenvolvidos ("ONGs do Norte").  É a partir da década de 90 
que a participação das instituições não-governamentais dos países em desenvolvimento ("ONGs do Sul" ou 
do Terceiro Mundo) dinamizam suas atividades no cenário internacional.  A esse respeito, v. CHARNOVITZ 
(1997).  Nesse texto, Charnovitz faz uma análise histórica sobre a atuação de instituições não-governamentais 
desde 1775 e o autor aponta para uma participação cíclica dessas instituições, sendo que a partir do século 
XX, em especial, na década de 70 sua participação teria intensificado e, a partir do início da década de 90 
(em que a referência é a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro), tais 
instituições teriam se fortalecido para uma atuação no sistema internacional.  CHARNOVITZ (1997:265-6) 
apresenta as razões para o fortalecimento: "First, the integration of the world economy and the increasing 
recognition of global problems have led to more intergovernmental negotiations that affect domestic policy.  
Second, the cessation of the Cold War ended the superpower polarization in world politics.  Third, the 
emergence of a worldwide media, such as CNN International provides opportunities for NGOs to publicize 
their views.  Fourth, the spread of democratic norms has raised expectations about the transparency of 
international organizations and the opportunities they provide for public participation." 



 

 
 

Dessa forma, destacamos alguns pontos que geram críticas comuns à atuação 

das organizações não-governamentais no cenário internacional73: 

(i) quanto a sua origem: não são fóruns políticos adequados, já que representam 

interesses especializados e culturas específicas, em especial relacionados aos 

dos países desenvolvidos; 

(ii)  quanto a suas estruturas: admitem formas de organização diversas74; não 

possuem elementos de coordenação e isso gera a duplicação de trabalhos; são 

muito numerosas; representam a estrutura organizacional da cultura ocidental e 

não são transparentes; 

(iii)  quanto a sua representatividade: esvaziam outros fóruns políticos; estão 

localizadas predominantemente em algumas regiões do mundo, sobretudo nos 

países do hemisfério norte ocidental e confundem-se por vezes com as 

organizações de fins lucrativos ou com governos; e 

(iv) quanto a atuação: não são satisfatoriamente responsivas no nível 

internacional75. 

Quanto às críticas levantadas sobre a origem e a estrutura, um argumento 

importante é que as organizações não-governamentais realmente expressam uma nova 

estrutura de organização.  Em termos gerais, não seguem necessariamente a estrutura 

piramidal de representação tradicional, como do Estado.  Pela pesquisa de campo realizada 

para este trabalho notou-se a composição das organizações não-governamentais em redes, 

por vezes não tão ordenadas quanto o processo de flexibilização das empresas 

transnacionais, mas articuladas.  Cabe mais à instituição que pretende interagir com tais 

                                                 
73 Para contato com essas e outras críticas, v. artigos de JUDGE (1994), ANHEIER, THEMUDO (2002) e 
CHANDOKHE (2002). 
74 A pluralidade de formas de organização consideradas como não-governamentais é muito grande e essa 
diversidade só tem aumentado nos últimos anos.  V. a respeito ANHEIER, THEMUDO (2002:196 e segs.).  
Para uma apresentação da grande diversidade de formas de organização social que podem assumir a condição 
de organização não-governamental, v. JUDGE (1994).  O autor analisa desde as formas tradicionais, até 
aquelas proporcionadas com o desenvolvimento da tecnologia da informação e as mobilizações políticas, 
inclusive terroristas. 
75 ANHEIER, THEMUDO (2002:201) fazem uma interessante análise da forma de organização e atuação 
dessas organizações e destacam que de um sistema organizado sobre a burocracia em sentido weberiano 
(unitário, central e estável), passam para um sistema de múltiplas divisões e, daí, para o sistema de 
organização em redes (flexível, autônomo e com multiunidades).  Os autores defendem que há uma tendência 
das organizações não-governamentais privilegiarem a organização em redes e sustentam a afirmação com o 
aumento de 25% para 40% do número de alianças entre as organizações não-governamentais, entre 1973 e 
1993. 



 

 
 

organizações definir os critérios que as organizações não-governamentais devem seguir 

para sua interação76. 

Em relação às críticas sobre representatividade, podemos distinguir dois 

grupos: relação com a cultura ocidental e identificação com o setor privado ou o governo 

de determinados Estados.  Quanto à primeira, é importante relembrar o caráter histórico da 

dominação das estruturas de pensamento e comportamento pelos países do ocidente.  Isso 

não justifica a critica, mas ameniza a sua gravidade, sobretudo quando lançamos o olhar 

para o direito internacional e as organizações internacionais e verificamos que também 

estão permeados por essas estruturas.  Quanto à segunda, a crítica deve-se à confusão 

proporcionada pelas formas de interação entre as organizações intergovernamentais e as 

organizações não-governamentais que não distinguem, para o conjunto destas últimas, 

critérios para a participação de instituições sem fins lucrativos.  Esse é o caso da OMC, que 

tem como critério único a necessária relação com o comércio para a participação das em 

seu sistema. 

Quanto à inadequada responsividade, é importante destacar que as instituições 

não-governamentais dependem exclusivamente da legislação nacional de cada Estado e, 

apesar da atuação transnacional dessas instituições, não há até o momento a consolidação 

de esforços para harmonização de regulamentações sobre tais formas de organização.  Isso 

faz com que algumas prerrogativas mínimas para a atuação transnacional ainda não sejam 

garantidas às instituições não-governamentais.  Esse contra-argumento também pode ser 

aplicado à crítica sobre a pouca transparência na atividade dessas instituições. 

Nota-se que, assim como para as instituições não-estatais comerciantes, para as 

instituições não-estatais classificadas como não-governamentais também há propostas para 

a regulamentação internacional de seus padrões de atividade77.  No entanto, até o momento 

não há mecanismos consolidados nesse sentido. 

                                                 
76 GODENKER, WEISS (1995:382) fazem o mapeamento de diferentes dimensões das organizações não-
governamentais, em especial quanto a (i) organizational dimensions (geographic range, support base, 
personnel, financing e legal relationships), (ii) governance dimensions (governmental contact, range of 
concern), (iii)  strategic dimensions (goal definition, tactical modes) e (iv) output dimensions. 
77 Uma primeira iniciativa ocorreu em 1910 quando a Commission on the Legal Status of International 
Associations of the Institute of International Law apresentou sua proposta. Uma segunda iniciativa foi em 
1956 quando The Hague Conference on Private International Law adotou uma convenção sobre o 
reconhecimento de sociedades, associações e fundações estrangeiras pelos Estados membros.  No entanto 
essa convenção foi ratificada por apenas cinco dos membros.  Uma terceira proposta foi apresentada pela 
Union of International Associations com o objetivo de favorecer o trabalho das instituições não-
governamentais no âmbito internacional (Draft Convention aiming at facilitating the work of International 
Non-governmental Organizations), sendo que a proposta foi entregue ao Diretor Geral da UNESCO em 1959 
e até hoje nenhuma decisão foi adotado sobre a proposta.  Para informações a respeito, v. 
<http://www.uia.org/legal/home>. 



 

 
 

Outro grupo que está incorporado ao conjunto de instituições não-estatais 

assistentes são os parlamentares e as autoridades infranacionais.  A atuação dessas 

instituições junto às organizações intergovernamentais é recente e carece de análise mais 

profunda.  Não há dados suficientes que permitam abstrair as principais formas de ação 

dessas instituições e suas conseqüências78. 

Hoje o grupo que se costuma designar por "parlamentares" se apresenta nos 

fóruns das organizações internacionais seja por uma representação individual em que um 

parlamentar representa diretamente o parlamento de seu país de origem, seja por meio de 

associações internacionais, como é o caso da Inter-Parlamentarian Union.  

Tradicionalmente, essas associações internacionais de parlamentares tinham como 

finalidade apenas a troca de experiências dos parlamentos; mas, pouco a pouco, tais 

associações passaram a assumir a representatividade de um conjunto de representantes 

nacionais no nível transnacional.  Como contribuição à diversidade de instituições não-

estatais, os parlamentares e suas associações desafiam ainda mais a estrutura linear de 

representação internacional em face dos processos de fragmentação e cooperação. 

A presença de autoridades infranacionais é um tema menos pesquisado ainda.  

Podemos apenas indicar que hoje a atuação no sistema multilateral de comércio é eventual 

para alguns assuntos bastante específicos.  Nos estudos sobre essa participação, essas 

autoridades são, em geral, tomadas em conjunto com os parlamentares. 

No conjunto de instituições não-estatais assistentes também se encontram os 

indivíduos e grupos de indivíduos que atuam no âmbito da OMC como peritos ou 

colaboradores técnicos.  Há previsões específicas nos acordos da OMC para que essas 

colaborações sejam prestadas, como indicado no Apêndice A.2.  No entanto, também é 

crescente o número de indivíduos que se interessam por colaborar e participar do sistema 

multilateral de comércio, sem necessariamente representarem uma ou outra instituição.  

Nesses casos, as formas de ação e racionalidades podem ser muito mais variadas do que as 

apresentadas anteriormente.  De qualquer forma, até onde se pode verificar, em geral esses 

indivíduos estão vinculados a centros de pesquisa sobre comércio internacional e 

pretendem apresentar opiniões eminentemente técnicas na sua participação na OMC. 

                                                 
78 Recente trabalho vem sendo desenvolvido pela Comissão para análise da relação da sociedade civil com a 
ONU, no qual os parlamentares estão vinculados ao conceito de sociedade civil (informações sobre os 
trabalhos estão disponíveis em <http://www.un.org/reform>).  No entanto, poucas notas específicas sobre a 
atuação de tais instituições foram traçadas até o momento. 



 

 
 

Ante às considerações apresentadas acima, é possível concluir que há ainda 

muitas dificuldades para a promoção de mecanismos de interação na OMC, mesmo para as 

instituições não-estatais assistentes que são, em grande parte, resultado da grande 

diversidade de formas de racionalidade que essas instituições apresentam ao comércio 

internacional.  Parte dessas questões não foi resolvida até mesmo por outras organizações 

internacionais que foram criadas há mais tempo e que têm uma experiência mais vasta na 

interação com as instituições não-estatais. 

Como resultado das pesquisas de campo, notamos que, em geral, as instituições 

não-estatais assistentes apresentam-se hoje em: (i) Conferências Ministeriais, conforme os 

critérios para cadastro, tendo uma limitação significativa para participar e assistir à OMC 

nesses eventos (exceto para os casos indicados no item 4 sobre a participação na unidade 

externa); (ii) em reuniões dos Conselhos e Comitês, restritos às instituições 

intergovernamentais; e (iii) no mecanismo de solução de controvérsias, apenas por um 

mecanismo parcialmente formal (exceto para o caso do FMI). 

Nestas formas de participação, as instituições não-estatais assistentes atuam de 

diversas maneiras.  Como regra geral e com o risco de algumas impropriedades, é possível 

afirmar que as instituições assistentes de caráter intergovernamental, com destaque para as 

multilaterais, têm uma forma de ação mais adaptada ("conformadora") aos moldes do 

sistema vigente.  Essas instituições, em geral, fornecem apoio técnico e preparam estudos 

que possam servir de suporte aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da OMC.  As 

instituições intergovernamentais regionais ou plurilaterais, por outro lado, têm uma atuação 

mais crítica diante da OMC e têm, no máximo, objetivos "reformistas" na organização79. 

Na OMC, as instituições não-estatais de caráter intergovernamental que atuam 

como assistentes são setenta e seis (76) (conforme dados no Apêndice A.4) e desse total 

nove são as mais presentes e ativas no sistema (Apêndice A.4.f).  Dentre estas, 

predominam as instituições relacionadas ao sistema econômico internacional, daí a 

prevalência de uma perspectiva conformadora. 

Quanto à atuação das instituições não-estatais de caráter não-governamental, 

seus perfis são os mais diversos, mesmo porque a classificação de organizações não-

governamentais reconhecida pela OMC admite um caráter residual para a representação 

nesta categoria.  No trabalho de campo foi possível identificar cinqüenta e oito (58) 

                                                 
79 Aplicamos os conceitos "conformadoras" e "reformistas" conforme o trabalho de SCHOLTE, O'BRIEN, 
WILLIAMS (1998:9-14). 



 

 
 

instituições mais ativas nessa categoria, em relação a todos os mecanismos de participação 

presentes na OMC (Apêndice A.3.e). 

Dentre instituições não-governamentais, as mais presentes são justamente 

aquelas identificadas como organizações não-governamentais stricto sensu com atuação 

transnacional.  Além dessas organizações, encontram-se também algumas poucas 

representações de trabalhadores e de instituições comerciantes.  O que pode ser verificado 

na pesquisa de campo é sobretudo a atuação das instituições não-governamentais 

assistentes na unidade de prática interna da OMC.  Isso, no entanto, não traduz o real jogo 

de forças entre essas instituições e a defesa de seus interesses.  Assim, pelo fato de este 

grupo envolver não apenas as instituições representativas do denominado terceiro setor 

mas também as associações e empresas, há uma crítica importante de que além de estas 

últimas terem o reconhecimento de sua importância no sistema de comércio multilateral 

como instituições não-estatais comerciantes, elas ainda têm a possibilidade de participar 

sob as mesmas estruturas garantidas ao terceiro setor.  Em suas atuações as instituições 

não-estatais comerciantes conseguem ter acesso mais fácil à estrutura da OMC e a seu 

corpo técnico80. 

Nota-se esse desequilíbrio justamente na composição dos Conselhos Informais 

de 2003.  Pois, se podemos reconhecer as organizações não-governamentais no 

levantamento das instituições mais presentes (comparação entre os Apêndices A.3.d e 

A.3.e), no caso das instituições comerciantes isso não é possível. 

De acordo com o entrevistado do External Relations Division (ponto de contato 

das organizações na OMC), as instituições que mais acessam esse departamento na OMC 

são, em ordem decrescente: (i) organizações não-governamentais nacionais (o que inclui 

organizações não-governamentais stricto sensu e representações de trabalhadores); (ii) 

organizações não-governamentais internacionais (o que inclui organizações não-

governamentais stricto sensu e representações de trabalhadores); (iii) organizações 

internacionais, (iii) indivíduos e representantes de centros técnicos e da academia; (iv) 

associações empresariais internacionais; (v) associações empresariais nacionais; e (vi) 

                                                 
80 Cf. STICHELE (1998): "(…) TNCs and business have already much more access to WTO decision-makers 
than citizen groups and NGOs. Citizens and non-profit organisations have very few ways to express and 
explain their concerns and experiences to WTO decision-makers up to the highest level. Current WTO 
arrangements that give NGOs only indirect access to WTO decision-makers, and that allow distribution of 
documents only after decisions are taken, further undermine NGOs and citizens small capacity to deal with 
WTO issues." 



 

 
 

empresas transnacionais.  Nota-se, portanto, que a assistência prestada pelas instituições 

comerciantes ocorre de forma mais próxima às próprias delegações dos Membros na OMC. 

No levantamento de informações sobre as instituições não-governamentais 

mais presentes, notamos que há uma predominância entre os interesses representados pelas 

instituições relacionadas ao meio ambiente81 (Greenpeace, Friends of the Earth, World 

Wild Fund for Nature) e algumas outras instituições envolvem em sua atuação o tema do 

desenvolvimento (Oxfam, Christian Aid, Actionaid, Third World Network).  Essa 

preferência temática também foi apontada pelo entrevistado no External Relations 

Division.   

Há ainda uma disparidade na representação geográfica Norte-Sul (75% das 

ONGs são do Norte, frente a 25% do Sul), apesar de não se ter ainda muito bem avaliado o 

impacto na efetiva representação de interesses.  As instituições do Norte tentam hoje 

representar os interesses de países em desenvolvimento, apesar de várias críticas a suas 

atuações e divergências em relação às próprias instituições do Sul. 

Como balanço geral, nota-se que parte das dificuldades encontradas pelas 

instituições não-estatais assistentes deve-se ao fato de as regras de interação da OMC com 

essas instituições ainda não estarem claramente desenvolvidas e consolidadas por meio de 

regras e critérios pré-definidos, com procedimentos adequados, até mesmo para sanar os 

desequilíbrios e incongruências entre essas instituições.  Assim, grande parte da possível 

assistência prestada pelas instituições não-estatais acaba por ocorrer conforme o ritmo, o 

foco e a capacidade de persuasão da pluralidade de instituições não-estatais que interagem 

nos espaços da OMC, sobretudo daquelas que emergem de um espaço cosmopolita ou, em 

suma, carentes de mecanismos para participação na estrutura da OMC. 

As instituições não-estatais assistentes tendem a reconhecer a pluralidade de 

instituições no espaço da OMC, mesmo porque dependem desse reconhecimento.  No 

entanto, nem sempre podemos afirmar que, ao se reconhecerem, essas instituições tendem 

a interagir entre si, de forma a proporcionar a cooperação.  Podemos afirmar que hoje há 

um grau insatisfatório de cooperação tanto entre as instituições não-governamentais, 

quanto entre estas e as instituições intergovernamentais e dos parlamentares com todas elas 

(entre outras composições possíveis).  Contudo, atualmente, as principais instituições 

                                                 
81 A prevalência de organizações não-governamentais que atuam na área ambiental é bastante evidenciada 
nos amici curiae que se apresentam perante o mecanismo de solução de controvérsias.  Em pelo menos 50% 
dos casos estavam presentes organizações não-governamentais que atuam na área ambiental (Apêndice 
A.3.c). 



 

 
 

resistentes ao reconhecimento dessa pluralidade são os Estados-membros da OMC, 

principalmente dos países em desenvolvimento. 



 

 
 

5.5  As instituições não-estatais propositivas 

O grupo das instituições não-estatais propositivas inclui organizações 

intergovernamentais, organizações não-governamentais, comerciantes, parlamentares e um 

número incalculável de outras formas de organização possíveis que atuam na unidade 

externa da OMC e que têm por fim pressionar a OMC e seus membros a adotarem 

determinadas medidas, sejam de caráter administrativo sejam medidas substanciais 

relativas a acordos.  Essa concepção procura levar em conta a atuação de toda a 

diversidade de instituições possível e também de indivíduos presentes na unidade externa 

da OMC. 

A atuação na unidade externa da OMC pelas instituições não-estatais no 

formato propositivo apenas decorre por duas razões: uma, pelo fato de as instituições não 

encontrarem os mecanismos necessários para participar na unidade interna da OMC 

(Grupo 1) e, outra, pelo fato de as instituições, ainda que possível, não quererem participar 

na unidade interna (Grupo 2).  Normalmente, essas instituições assumem, no contexto 

propositivo, uma perspectiva mais reformista ou mesmo alternativa em relação à OMC. 

A maior parte das instituições do Grupo 1 pretende apresentar seus pontos de 

vista sobre o comércio internacional e seus estudos sobre os efeitos da liberalização do 

comércio às demais instituições presente no sistema multilateral, a fim de influenciar a 

posição dessas instituições no fórum da OMC.  Por vezes, essas posições assumem 

posturas críticas em relação à estrutura da organização e aos temas em negociação e em 

coordenação com as regras do sistema multilateral de comércio.  Contudo, apesar de essas 

instituições se sentirem mais livres para apresentar suas posições sobre a OMC e o 

comércio internacional, em geral elas buscam alcançar o reconhecimento das demais 

instituições que participam na unidade interna.  Por isso, geralmente, apresentam críticas 

construtivas no espaço da OMC, ou melhor, críticas que tenham um caráter reformista da 

organização.  São instituições que acreditam em um sistema de livre comércio, na 

necessidade de regulamentação do comércio multilateral e que a estrutura da OMC pode 

ser responsiva às demandas do comércio.  Apresentamos como exemplo dessas 

instituições, os movimentos que pregam o comércio justo (fair trade) como modelo a ser 

adotado no arcabouço jurídico da OMC82. 

                                                 
82 A respeito dessas propostas, v. <http://www.fairtrade.org> e <http://www.citizentrade.org>. As demandas 
por essas campanhas variam em relação a alguns elementos, mas em geral propõem que nas transações 
comerciais que compõem o comércio internacional seja levado em conta o desenvolvimento de diferentes 
grupos envolvidos no processo de produção e a coerência desse processo com o desenvolvimento sustentável.  
Apresenta-se, então, a crítica à liberalização do comércio internacional com vistas a proteger apenas os 



 

 
 

Os propósitos daqueles que integram o Grupo 2, em contraste, são apresentar 

propostas e debates a título de informação aos Membros e à OMC, a fim de condenar o 

sistema multilateral de comércio.  São instituições que não acreditam na viabilidade de se 

desenvolver propostas de reforma para a OMC e por isso apresentam sugestões alternativas 

ao sistema do comércio internacional.  Tais instituições atuam apenas na unidade externa 

porque temem o fato de, ao participarem nos mecanismos formais, virem a legitimar as 

estruturas e decisões tomadas no âmbito da OMC83. 

Tanto no contexto do Grupo 1 como do Grupo 2, existe também uma tentativa 

de, eventualmente, explicitar a discordância das instituições em relação à posição adotada 

por seus Estados no processo de deliberação, no espaço da OMC.  Essa é uma tentativa que 

visa a dar visibilidade internacional a uma eventual carência de legitimidade na posição 

assumida pelo Estado, o que poderia fazê-lo rever sua posição (na literatura especializada, 

denomina-se essa estratégia de "efeito bumerangue")84.  Esse argumento é, em geral, 

utilizado para justificar a atuação de instituições não-estatais de países "não-democráticos" 

ou com um "processo democrático imperfeito", categoria atribuída com destaque aos 

países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo (em especial, aqueles que 

não integram a cultura de organização política ocidental).  No entanto, também é verdade 

que é cada vez mais recorrente notarmos o recurso a essa forma de proposição pelas 

instituições não-estatais de países da OCDE no espaço da OMC85. 

Como indicado, esses grupos incluem também o conjunto de movimentos e 

organizações sociais estruturadas de maneira menos formal, com movimentos específicos e 

                                                                                                                                                    
interesses das grandes corporações transnacionais, baseada essencialmente em critérios econômicos, sem 
levar em consideração os aspectos sociais envolvidos no comércio.  A proposta é, então, para que os Acordos 
da OMC se vinculem aos princípios do direito do desenvolvimento sustentável, conforme estabelecidos no 
âmbito da ONU. 
83 GEORGE (2001) explicita um pouco as características desses movimentos: "These broad coalitions may 
not agree on every detail of every issue but they share the basics. They refuse the 'Washington Consensus' 
vision of how the world should work. Often unjustly accused of 'having nothing to propose', they are, on the 
contrary, constantly refining their arguments and their counter-proposals."  Suas campanhas envolvem os 
lemas No new round- turn around, Our world is not for sale: WTO –  shrink or sink!, Stop the GATs attack 
now, Derail the WTO.  Informações sobre as campanhas podem ser consultadas em 
<http://www.ourworldisnotforsale.org>.  
84 RISSE (2000:189) define o conceito: "A boomerang pattern of influence exists when domestic groups in a 
repressive state bypass their government and directly search out international allies to bring pressure in their 
states from outside."  Instituições que assumem essa forma de ação têm uma visão transnacional de sua 
atuação, pois, na medida em que não conseguem fazer suas demandas serem apreciadas por um Estado, 
fazem-no nos fóruns internacionais ante a um conjunto de Estados.  É um mecanismo de "denúncia" que 
permite novas formas de interação e reconhecimento mútuo. 
85 Sobre a atuação dessas instituições, v. OSTRY (2000:15 e segs.) quanto à atuação das instituições não-
estatais propositivas em Seattle. 



 

 
 

redes de integração86.  Portanto, nessa forma de ação também é possível identificar as 

mesmas disparidades de representação e de atuação apontadas para as instituições 

anteriores (quanto a recursos, representação geográfica, diversidade institucional etc). 

Adiciona-se às críticas e dificuldades apresentadas para as demais categorias de 

instituições o baixo grau de cooperação entre a pluralidade de instituições portadoras da 

racionalidade propositiva, em especial entre as propositivas-alternativas, e dessas 

instituições ante às demais e a OMC.  Falta-lhes a natureza comum que integra as 

instituições não-estatais comerciantes, falta-lhes o objetivo reformista em torno da OMC, 

presente nas instituições consultivas.  Atualmente, o único ponto de cooperação entre as 

instituições propositivas-alternativas é a luta contra o "inimigo" comum: o atual sistema 

liberal de comércio. 

O campo das instituições não-governamentais propositivas tem por natureza 

manter-se em constante tensão.  Desse campo devem emergir as concepções alternativas 

ou alternativas-reformistas para os sistemas em vigência, o que faz com que fomentem em 

alguma medida as racionalidades deliberativas, comerciantes e de assistência.  A questão a 

ser considerada a respeito dessas instituições é saber como manter a interação com suas 

propostas e, por essa interação, não cooptá-las de forma a prejudicar a sua capacidade 

propositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Cf. GEORGE (2001): "The citizens movement wants to remain exactly that: a movement. So far, it has 
suffered no temptations to transform itself into a political party, much less a "revolutionary" party, and its 
members come from a variety of party political backgrounds or, frequently, none at all. The tacit bet is that it 
is still possible to work through existing political structures. How long this conviction will continue to guide 
the movement is anybody's guess." 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

6 
A constelação jurídica na Organização Mundial do Comércio: 

as novas demandas e a turbulência nas formas de regulamentação 

 



 

 
 

6.1  A constelação jurídica e as demais constelações: entre o jurídico e o 

diplomático 

A constituição da OMC, em 1994, como apresentado no item 3, estabeleceu 

um novo marco jurídico para a regulamentação do sistema multilateral de comércio.  Esse 

marco jurídico, ao permitir e favorecer a interação dos espaços interestatal e cosmopolita e 

a influência direta e indireta dos demais modos de produção, estabelece também, na 

estrutura de cada um desses espaços, uma coordenação mais profunda entre as suas 

constelações.  Na relação entre as constelações destacamos, na criação da OMC, aquela 

entre a forma de poder (o político) e a forma de regulamentação (o jurídico). 

Conforme a definição de Boaventura Santos, a constelação política é 

caracterizada por trocas desiguais no espaço; já a constelação jurídica abrange a forma de 

produção de regras e as próprias regras implementadas; compõe-se, portanto, do conjunto 

de procedimentos e padrões normativos regulares que contribui para a criação e aplicação 

de regras e prevenção de disputas.  A relação entre essas duas constelações tornou-se o 

alvo de debate quando da constituição da OMC e a mudança do sistema GATT para o 

sistema OMC.  Nessa transição, questionou-se tanto o que o novo sistema aportaria na 

relação entre as diferentes instituições envolvidas no sistema multilateral de comércio 

como o que o novo sistema proporcionaria como demandas. 

Tal interesse é aguçado quando se considera até que ponto a relação entre as 

constelações política e jurídica proporciona o ambiente verossímil para a definição da 

constelação epistemológica dos espaços.  Ou seja, permite o estabelecimento de 

determinadas formas e trocas de conhecimento que levam a um senso comum específico 

para a ação ordenada e a comunicação entre as instituições envolvidas. 

Durante a vigência do sistema GATT, o sistema multilateral de comércio foi 

reconhecido como um sistema em que a constelação de poder preponderava sobre a 

jurídica.  Essa característica foi relacionada ao "modelo clube" presente entre as Partes 

Contratantes, que refletia uma cultura de negociações e pressões daquelas com maior peso 

econômico sobre as demais.  Contrapõem-se essas características aos novos elementos que 

cooperam com a formação de um sistema mais "jurisdizado" na OMC, em que a cultura de 

observância de regras passa a preponderar.  Por isso, na doutrina do comércio internacional 

consagrou-se o reconhecimento da transformação de um sistema eminentemente 



 

 
 

diplomático (GATT) para um sistema em que passou a preponderar o aspecto jurídico 

(OMC)1. 

A relação entre o diplomático e o jurídico sempre esteve muito presente nas 

relações multilaterais de comércio, mesmo porque há (e sempre haverá) uma relação 

intrínseca entre tais constelações2.  Nas relações interestatais, a dinâmica da "jurisdização" 

não é automática, mas depende da delegação dos Membros e do reconhecimento constante 

dessa delegação3.  Por isso, em geral, resta uma forte dependência para consagração da 

"jurisdização" em relação às instituições políticas e jurídicas de cada um dos Membros.  

Como exposto anteriormente, apesar de o sistema OMC ter elementos mais 

"jurisdizados", há ainda uma certa resistência dos Membros em reforçar os aspectos de 

regras jurídicas precisas e vinculantes, sob a coordenação e vigilância de uma organização 

internacional, conforme identificado no Esquema B.  No entanto, é preciso considerar 

também que a evolução do GATT e a consagração da OMC levaram a um reforço dos 

aspectos técnicos do sistema multilateral de comércio e sua regulamentação, sobre os quais 

passa a haver uma crescente demanda de repolitização. 

Tal demanda promove, como conseqüência, uma nova diplomacia na OMC, 

resultante da interação entre os elementos dos espaços interestatal e cosmopolita.  A 

política da era GATT era marcada pela estrutura do espaço interestatal, em que apenas o 

Estado se apresentava como instituição privilegiada.  Esse sistema de representação linear 

do nacional no interestatal foi sempre marcado por delegados indicados pelo governo e não 

                                                 
1 Para trabalhos sobre esses conceitos, v. PETERSMANN (1994b, 1990b), SHELL (1995), REICH (1996-
1997), WEILER (2000b) e DUNOFF (2003).  PETERSMANN (1990b:55-6) ressalta a distinção entre 
mecanismos "rule-oriented" e "power-oriented", termos que aparecem associados aos conceitos do jurídico e 
do diplomático, respectivamente: "A power-oriented technique suggests discussions, negotiations or dispute 
settlements in which one party asserts or uses the relative power at its disposal in order to influence the 
conduct of the other party.  In international trade negotiations, for instance, a trade diplomat from a powerful 
importing country may indicate, subtly or otherwise, to a less-developed exporting country that the granting 
of development aid, trade preferences or military assistance might have to be discontinued unless the 
developing country 'voluntarily' undertakes to limit its competitive exports (…) Such 'power-oriented' policy 
tend to be 'result-oriented' and 'conflict-oriented' because they aim at the redistribution of income for the 
benefit of powerful protectionist interest groups (…) 'Rule-oriented' policies suggest negotiations among 
governments or individuals on the elaboration and observance of general rules of conduct which all 
participants (can) voluntarily accept because the general rules promote the long-term self-interest of each 
participant and reconcile their conflicting short-term interests with their common long-term interest in a 
mutually beneficial manner." 
2 Cf. ABBOTT, SNIDAL (2000:455): "(...) the many forms of legalization remind us that international 
politics and international law are not alternative realms, but are deeply intertwined.  Although one goal of 
law – as of institutions in general – is to settle key issues so that actors can regularize their interactions, the 
creation and development of legal arrangements is highly political.  (…) Politics permeates international law 
and limits its autonomy.  Conversely, international politics is rooted in legal considerations (…).  Without 
this foundation in law, neither states nor analysts could make sense of international interactions." 
3 Por isso, ABBOTT, SNIDAL (2000:455) destacam: "The deep connection of law and politics is most 
apparent in the area of delegation."  



 

 
 

por representantes deliberadamente escolhidos.  Assim era ou é em grande parte dos 

Estados e essa indicação dos delegados não era ou é questionada4.  Por isso, Robert 

Keohane e Joseph Nye acentuam as características do modelo de diplomacia prevalecente 

na era GATT e sua relativa simplicidade, quando contrapostas aos desafios que hoje se 

apresentam com a interação do espaço cosmopolita5.   

Apesar de a "jurisdização" do sistema multilateral de comércio ter favorecido a 

repolitização do próprio sistema, essa repolitização se identifica hoje mais como uma 

demanda das instituições admitidas no novo espaço em interação do que como resultado de 

uma definição prévia da OMC6.  Essa repolitização, por conseguinte, apresenta novas 

demandas em relação às formas de regulamentação da organização e, assim, forma-se o 

ciclo da dinâmica de interação entre os espaços e instituições7. 

O objetivo neste item é, portanto, apresentar o quanto as instituições não-

estatais sob as formas de participação admitidas hoje na OMC, conseguem influenciar as 

formas de regulamentação da organização com vistas a repolitizar esse sistema e, ainda, 

tentar identificar o quanto as novas demandas poderiam alterar as formas de 

regulamentação atual e, por conseguinte, o arcabouço sociojurídico da OMC. 

As influências nas formas de regulamentação do sistema multilateral de 

comércio podem recair tanto sobre os aspectos institucionais da OMC, como sobre a 

abrangência temática dos acordos e regras sob vigilância dessa organização.  Neste item 

serão valorizadas as demandas quanto aos aspectos institucionais, que são aquelas que se 

referem justamente às formas de participação possíveis para as instituições não-estatais.  

As demandas temáticas serão consideradas na medida em que afetem as formas de 

                                                 
4 Cf. WILLETTS (2002): "In diplomacy, it is governments rather than states who are the decision-makers." 
5 KEOHANE, NYE (2000): "The club model was very convenient for officials negotiating agreements within 
issue-areas, since in two ways, it kept outsiders out. First, officials in other government bureaucracies, and in 
international organizations defined as working in different issue-areas, were excluded from the negotiations. 
Environmental, labor rights, and finance officials did not participate in a regular basis in WTO negotiations. 
In general, they did not object to their exclusion. After all, they were able to exclude outsiders from their own 
negotiations. Secondly, the public was confronted with a series of faits accomplis, making domestic politics 
easier to manage. It was difficult for outsiders to understand the actual positions taken in negotiations, how 
firmly they were held, and the bargaining dynamics that produced compromises; therefore, it was hard to 
hold negotiators accountable for their actions." 
6 Apresentam-se, no mesmo sentido, os argumentos para a reforma da ONU com vistas a incrementar 
participação da sociedade civil.  Cf. UN (2003b): "(…) the importance of civil society within the UN system 
reflects more the changing nature of the world we live in and the contemporary challenges of global 
governance than the deliberate efforts of the UN to elevate the contributions of NGOs." 
7 Nesse sentido conclui Christine Chinkin, em ASIL (1998:380), no painel sob o tema Wrap-up: non-state 
actors and their influence on international law: "Non-state actors are thereby inevitably changing, modifying 
and enhancing rules related to such issues as standing and procedures within international for a, which have 
had to be adapted to accommodate non-state interests, and which in some cases have led to totally new 
procedures." 



 

 
 

participação na estrutura da OMC.  Assim como apresentado no item 4, as formas de 

participação serão consideradas em relação aos mecanismos que proporcionem estruturas 

para deliberação, cooperação, consulta e informação. 

Identificamos, dessa forma, três níveis em que as formas de regulamentação 

são afetadas pela atuação das instituições não-estatais e que serão analisados neste item: (i) 

o direito como mecanismo para a regulamentação; (i) o direito como mecanismo para a 

integração; e (iii) o direito como mecanismo para a solução de conflitos8.  Na primeira 

análise, verificaremos as turbulências provocadas pelas demandas das instituições não-

estatais para criação de regras no âmbito da OMC; já na segunda, analisaremos as práticas 

de aplicação das regras definidas nos Acordo dessa organização diante das demandas das 

instituições não-estatais; num terceiro momento, será objeto de análise a influência dessas 

demandas sobre o mecanismo de solução de controvérsias da OMC, responsável pela 

aplicação e interpretação das regras definidas nos Acordos9. 

Nestes três níveis, a influência das demandas das instituições não-estatais 

oscila conforme o grau de interesse das instituições, a identificação de um ou outro 

mecanismo como mais eficaz, a sensibilidade institucional de cada uma das formas de 

regulamentação e, por fim, de acordo com a capacidade responsiva do mecanismo na 

OMC. 

O processo de "jurisdização" do sistema multilateral de comércio facilita a 

identificação de algumas das demandas das instituições não-estatais sobre as formas de 

regulamentação da OMC.  Além disso, como apontado anteriormente, favorece e estimula 

diferentes instituições a interagirem nos espaços da organização.  No entanto, um receio 

que se apresenta hoje sobre a juridização do sistema multilateral de comércio é que, se por 

um lado assegura a segurança e previsibilidade do sistema, por outro, acaba por tornar 

rígido um sistema em que prevalece a diversidade e a instabilidade10. 

                                                 
8 Para uma análise extensa sobre a influência de instituições não-estatais quanto à elaboração e aplicação de 
regras do sistema internacional, v. KOHONA (2001). 
9 A respeito da tríade de formas de regulamentação na OMC, v. ROESSLER (s/d). 
10 ALVAREZ (2001:125 e segs. e 136-7) aborda o risco da excessiva jurisdização nos acordos das 
organizações internacionais.  REICH (1996-1997:776) e WEILER (2000b) fazem a análise do fenômeno no 
âmbito da OMC.  Todos esses autores apontam como uma vantagem a existência de regras de direito no 
sistema multilateral de comércio, mas o deslocamento integral do discurso do diplomático ao jurídico poderia 
prejudicar o próprio funcionamento do sistema.  Tal deslocamento pode provocar o fenômeno denominado 
por Alvarez de lawyerly e explicitado em WEILER (2000b): "Juridification is a package deal. It includes the 
Rule of Law but also the Rule of Lawyers. It does not simply (and very importantly) have an impact on the 
power relations between Members, on the compliance pull of the Agreements, on the ability to have 
definitive settlement of disputes, on the prospect of having authoritative interpretations of clumsy or 
deliberate drafting of opaque provisions. It imports, willy-nilly, want it or not, the norms, practices, habits 
some noble some self-serving, some helpful some disastrous, some with a concern for justice others with a 



 

 
 

A "jurisdização também se torna um tema sensível no âmbito da OMC quando 

passamos a considerar a interação do espaço interestatal com o espaço cosmopolita.  A 

extensão do diplomático e do jurídico e a combinação entre eles variam conforme os 

interesses e as demandas presentes e prevalecentes em cada um dos espaços, de modo que 

pode contribuir para uma "jurisdização" mais acentuada para um espaço pode não 

contribuir para outro.  Assim, apresentaremos neste item a perspectiva das instituições não-

estatais sobre esses aspectos, com a indicação de algumas contraposições das instituições 

estatais Membros da OMC.   

Tal como no espaço interestatal, no espaço cosmopolita há uma grande 

diferença entre a pluralidade de instituições não-estatais.  Aplicaremos nesse item a forma 

de ação indicada no item 5 para a relação com as demandas apresentadas frente às formas 

de regulamentação na OMC. 

No item 4 concluímos que, apesar de haver disposições para interação entre os 

espaços interestatal e cosmopolita, não há ainda mecanismos formais e vinculantes no 

âmbito da OMC para a participação das instituições não-estatais.  Por isso, consideraremos 

neste item 6 não apenas as influências resultantes na unidade interna como também aquelas 

oriundas da unidade externa, e até que ponto tais interações promovem turbulências nas 

formas de regulamentação do sistema multilateral de comércio. 

Serão apontadas as mudanças que já foram promovidas pelas interações desses 

espaços no arcabouço sociojurídico da OMC, bem como as mudanças que ainda podem ser 

provocadas no âmbito da organização caso as novas demandas consigam produzir 

interferências nas formas de regulamentação do sistema multilateral de comércio.  Um 

marco importante reconhecido pela doutrina foi a 3a. Conferência Ministerial da OMC em 

Seattle, momento a partir do qual passou a ser evidenciada a relação com outras 

instituições que não os Estados Membros da OMC11 e alterações nas formas de 

                                                                                                                                                    
concern for arcane points of process and procedure of legal culture. (…) Juridification involves an 
empowerment of lawyers both within the WTO itself and within the Members. It is salutary for the rule-of-
law at one level when politicians, even of powerful States, are forced to ask their lawyers – "is it legal?" – 
before they embark on a course of action. But it is empowering of lawyers, makes them much more central 
and consequently explains the infusion of legal culture into WTO discourse." 
11 Cf. GEORGE (2001): "Seattle is now seen as a watershed first because the media finally accepted there 
was another voice out there besides governments and business. Citizens might actually have something 
important to say and say it forcefully (…) From the protestors' side, as opposed to the media's, Seattle can 
also be seen retrospectively to have marked a turning point. Simply put, we are no longer on the defensive. 
Just as this mobilisation did not start with Seattle, so it will not end with some other singular event like the 
police-riot in Genoa.  It will assume different forms in different places but it is an increasingly international 
phenomenon, it has taken on a life of its own and is now an organic, permanent presence on the world stage. 
Although still very young, the movement is fast moving towards maturity and its participants are gaining in 
knowledge and confidence." (sublinhado nosso, itálico no original).  KEOHANE, NYE (2000) entendem o 



 

 
 

regulamentação passaram a ser realizadas com mais evidência12.  Trabalharemos, portanto, 

com a perspectiva de dois momentos na história da OMC: de 1994 a 1999 e de 1999 até 

hoje.  

 

6.2  O Direito como instrumento para a regulamentação: turbulências no 

processo de negociação das regras 

No sistema da OMC, podemos indicar como relacionadas ao processo de 

negociação de regras as Conferências Ministeriais, realizadas a cada dois anos, e as 

negociações prévias ou posteriores a tais conferências realizadas com o objetivo de 

preparar a agenda ou dar continuidade às negociações.  Conclui-se, portanto, que os 

processos para criação de regras na OMC ocorrem em torno do mecanismo da Conferência 

Ministerial. 

No item 4 verificamos que as instituições não-estatais participam nesses 

processos ao apresentarem suas demandas nos fóruns especialmente organizados para 

instituições não-estatais.  Isto é, durante as Conferências Ministeriais, nos simpósios 

promovidos pela OMC, nos Conselhos Informais da OMC, e mesmo como parte da 

delegação dos Membros, pelo lobby e por outros mecanismos mais indiretos como a 

promoção de campanhas, publicação de materiais etc.  E no item 5 observamos que as 

instituições não-estatais que participam de uma ou outra forma e que privilegiam um ou 

outro mecanismo variam conforme sua inserção no comércio internacional e seu 

reconhecimento pela OMC e seus Membros. 

Ao se examinar os dois ciclos da OMC (1995-1999 e 1999-até hoje), notamos 

que, na transição do primeiro para o segundo ciclo, importantes mudanças foram 

promovidas no arcabouço sociojurídico da OMC.  Alguns mecanismos foram 

institucionalizados, como parte das demandas de instituições não-estatais e passaram a 

integrar a unidade interna da OMC, enquanto outros permaneceram na unidade externa.   

                                                                                                                                                    
movimento como o símbolo de abandono do modelo GATT: "The failure of the Seattle meetings of the 
WTO, on several levels is indicative of the reasons for the weakening of the old club system of trade 
politics."  Outros textos também analisam o colapso da 3a. Conferência Ministerial da OMC e sua 
importância na relação das instituições não-estatais no sistema multilateral de comércio.  Entre eles 
apontamos KALDOR (2000), SMITH (2000), OSTRY (2000) e DUNOFF (2001). 
12 MARCEAU (1999a), mesmo antes da Conferência Ministerial, em 1999, já indicava a mudança do papel 
das instituições não-estatais na OMC, com enfoque especial para as instiuições de caráter não-
governamental: "The most important point at this juncture of the evolving relationship between the WTO and 
civil society is that the debate no longer seems to focus on whether NGOs should be involved but rather on 
how they are indeed given an appropriate role within the WTO." 



 

 
 

Tudo isso tem uma relação direta com as instituições não-estatais mais presentes e suas 

demandas. 

No primeiro período, pré-Seattle, estavam mais presentes nas atividades 

relacionadas às Conferências Ministeriais as instituições não-estatais comerciantes, já que 

poucas eram as formas de participação promovidas pela OMC13 e tais instituições sempre 

foram privilegiadas por ter uma conexão próxima com o comércio internacional e os 

delegados dos Estados em que investem.  No entanto, a participação de outras instituições 

não-estatais com um caráter propositivo incrementou durante o primeiro ciclo e ganhou 

destaque. 

No caso das Conferências Ministeriais, se na Rodada do Uruguai não havia 

qualquer mecanismo para a participação de instituições não-estatais, a partir de Cingapura 

já se notou a necessidade de estabelecer uma forma específica para a participação dessas 

instituições, tanto as de caráter não-governamental como as de caráter 

intergovernamental14.  Nas Conferências Ministeriais de Cingapura e de Genebra o 

Secretariado adiantava todos os procedimentos necessários para a admissão de instituições 

não-estatais.  Em Genebra, tais instituições já representavam uma vasta gama de interesses 

(meio ambiente, desenvolvimento, comércio, consumo, trabalho, entre outros) 15. 

Como podemos notar no Gráfico A, foi em Seattle que a participação das 

instituições não-estatais, em especial das que se inscrevem na qualidade de organizações 

não-governamentais, aumentou bruscamente e assim prosseguiu-se nas reuniões seguintes.  

                                                 
13 Assim podemos notar nos extratos reproduzidos no Apêndice A.2, a data correspondente em que as formas 
de participação foram aprovadas, aperfeiçoadas e implementadas. 
14 A respeito, v. extratos de WT/L/161 (1996), WT/L/162 (1996), WT/GC/M/13 (1996) no Apêndice A.2. 
15 Cf. MARCEAU (1999b:28).  V. também a relação das instituições não-governamental presentes no 
Apêndice A.3.a. 



 

 
 

Gráfico A 

Instituições não-estatais presentes nas Conferências Ministeriais (CM) da OMC 
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Fonte: WTO News, 6 de Outubro de 2003, NGO participation in Ministerial Conference was largest ever, 
disponível em <http://www.wto.org/english/news_e/news03_e/ngo_minconf_6oct03_e.htm>. 
Obs: Foram consideradas no quadro apenas as instituições não-estatais de caráter não-governamental. 

 

Com o incremento de sua participação, as instituições não-estatais passaram a 

conhecer cada vez mais a estrutura do sistema multilateral de comércio, a produzir 

conhecimento especializado e a apresentar suas demandas perante os mecanismos da 

OMC16.  O conjunto das instituições não-estatais envolvidas também se diversificou ao 

longo do tempo, não apenas quanto a suas áreas de atuação temática, mas também quanto a 

                                                 
16 CPDC/CRG (2001) descreve com detalhes a evolução dessas formas de participação ao longo das 
Conferências Ministeriais da OMC e o crescente envolvimento das instituições não-estatais: "Before the 
WTO emerged only a small group of NGOs were actively involved in the trade debate. The 
comprehensiveness of the final agreement of the Uruguay Round, however, and the creation of an 
international organisation with the scope, surveillance mechanisms and ability to enforce its rules on the 
international economy generated tremendous concern and alarm among many members of civil society in the 
North and South. As early as the first Ministerial Meeting in Singapore in 1996, a host of NGOs including 
many who had not worked on trade issues before converged on the meeting. Many were shocked by what 
they witnessed: the total exclusion and marginalisation of the delegates of developing countries, many of 
whom were left out of key meetings and events. Also, they experienced plenary sessions where some 
representatives to the WTO spoke to empty rooms while elsewhere a few of their colleagues clustered with 
the powerful. They saw completed texts being presented to their country representatives who were coerced or 
otherwise intimidated into joining a 'consensus'. Thus, their main roles were limited to rubber stamping the 
consensus-building process as opposed to being involved in hard-core negotiations of matters critical to the 
progress of the countries they represented. In many cases some NGOs had more information on the status and 
substance of key negotiations than the official representatives. NGOs from the North and South launched the 
‘WTO! No New Round, Turn Around: Review, Repair and Reform’ campaign from Brussels to Penang. 
Today, they are in the midst of the post-Seattle, ‘WTO! Shrink or Sink’ campaign. Over time, backed by 
research efforts, these are becoming more refined and more nuanced. Others have evolved with the 
intensification of negotiation of different aspects of the WTO agreements. NGOs are increasingly focusing 
on the details of the provisions and are developing quite specific and focused recommendations on key areas 
of the agreement." 



 

 
 

sua origem regional.  A participação das instituições não-estatais também permite uma 

interação maior entre os Membros e instituições que se localizam no território de outros 

Membros e a formação de alianças e redes transnacionais, conforme os interesses em 

comum, a necessidade de troca de informações experiências e as possibilidades de estender 

a rede de "opinião pública" sobre suas demandas. 

A Conferência Ministerial em 1999 não pôde ser concluída entre os Membros, 

mas teve como um de seus resultados o reconhecimento de que algo também acontecia do 

outro lado dos portões e que não seria mais possível ficar imune aos efeitos dessas 

manifestações com o fechamento das portas.  Assim, algumas medidas foram adotadas 

como respostas a essas demandas, entre as quais, diversos procedimentos para as 

Conferências Ministeriais.  Foram então definidas, a partir da 4a. Conferência Ministerial, 

atividades entre o Secretariado e as instituições não-estatais, entre as quais: (i) briefings 

pelo Secretariado após as reuniões entre os Membros; (ii) pequenas mesas de debate; (iii) a 

organização de grupos de trabalho; e (iv) a possibilidade de aceitação pelo Secretariado de 

posições por escrito das instituições não-estatais17.  Ao mesmo tempo, também foram 

admitidas medidas mais rigorosas para a participação das instituições não-estatais, com 

destaque para as instituições de caráter não-governamental, entre as quais a necessidade de 

aprovação pelos Membros das instituições inscritas para participar nos fóruns durante a 

Conferência Ministerial e a expressa proibição ao direito de voz durante a Conferência 

Ministerial18. 

A partir de 1999, aumentaram as atividades das Conferências Ministeriais, 

como é o caso evidente dos Simpósios.  De acordo com as informações disponíveis, nos 

primeiros cinco anos de existência da OMC, correspondente ao primeiro ciclo, foram 

realizados apenas dois Simpósios, enquanto que nos quatro anos posteriores foram quatro.  

A diferença entre esses eventos não está apenas na sua dimensão (no Gráfico B podemos 

notar o aumento de participantes e palestrantes19), mas também na relação dos temas 

debatidos com as negociações da Conferência Ministerial20. 

                                                 
17 Cf. WT/INF/30 (2001).  V. extratos no Apêndice A.2. 
18 V., a esse respeito, WT/GC/M/65 (2001) e WT/GC/M/78 (2003), com extratos em destaque no Apêndice 
A.2. 
19 Para detalhes sobre os participantes e os palestrantes dos Simpósios, v. Apêndice A.3.b. 
20 Os temas dos Simpósios foram: "Challenges ahead on the road to Cancún" (2003); "The Doha 
Development Agenda and Beyond" (2002); "WTO's 5th Ministerial Conference" (2002); Symposium on issues 
confronting the world trade system (2001); WTO Trade and Environment Symposium (1998); e Joint 
WTO/UNCTAD NGO Symposium to prepare for the High-Level Meeting on Least-Developed Countries 
(1997). 



 

 
 

Gráfico B 

Instituições não-estatais presentes nos Simpósios (S) promovidos pela OMC 
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Fonte: Dados disponíveis em <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/meet_e.htm> e 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp_devagenda_03_e.htm>.   
Obs: Não foram disponibilizados dados sobre o 4o. Simpósio, sobre os palestrantes dos 1o. e 2o. 
Simpósios e sobre os participantes nos 5o. e 6o. Simpósios. 

 

Podemos ainda relacionar como mecanismo de influência no processo de 

criação de regras a nomeação dos Conselhos Informais, durante o segundo ciclo.  Tais 

comitês são compostos por especialistas com experiência teórica e burocrática e por 

conhecedores da prática do comércio internacional e têm a incumbência de analisar o 

sistema institucional da OMC.  Esses Conselhos em geral apresentam propostas que 

pretendem reformular a estrutura da organização e acabam por tocar na abrangência de 

seus Acordos.  Não há informação disponível sobre as propostas formuladas por tais 

Conselhos até hoje, o que dificulta a avaliação do quanto essas demandas foram 

significativas na alteração das formas de regulamentação da OMC. 

Os mecanismos de informação e consulta foram intensificados no segundo 

ciclo e têm por fim justamente envolver, ainda que por mecanismos informais, as 

instituições não-estatais nos trabalhos da OMC, com destaque para aquelas instituições 

classificadas como organizações não-governamentais.  São mecanismos que visam à 

promoção da compreensão mútua sobre o funcionamento do sistema multilateral de 

comércio no âmbito da OMC e os efeitos produzidos pela sua prática.   

Entretanto, no que tange à regulamentação sobre a participação de instituições 

não-estatais na OMC, as medidas adotadas até hoje não fizeram nada mais do que 



 

 
 

implementar parte das previsões estabelecidas no Artigo V do Acordo Constitutivo.  E 

ainda hoje grande parte da demanda relativa aos aspectos institucionais com uma relação 

direta com processo de criação de regras tem por objetivo implementar esse artigo e 

finalmente promover consultas e cooperação entre a OMC e as instituições não-estatais. 

No aspecto temático, a influência das instituições não-estatais acaba por ser 

indireta, pois estas favorecem mais o debate público do que o próprio estabelecimento de 

uma agenda.  Contudo, alguns pontos na agenda da OMC hoje se identificam com muitas 

das campanhas das instituições não-estatais (em especial, aquelas com o caráter de 

assistentes ou propositivas), como foram, por exemplo, os casos da agenda para o 

desenvolvimento de Doha e da declaração sobre TRIPs e saúde pública21.  Muitas das 

campanhas temáticas envolvem não apenas perspectivas cosmopolitas, mas buscam 

também influenciar o espaço interestatal com vistas a diminuir a discrepância entre as 

instituições envolvidas nos procedimentos de decisão da OMC (são exemplos as 

campanhas por transparência interna e pelo consenso explícito22). 

Uma parte significativa das influências de instituições não-estatais fixou a 

agenda das negociações na Rodada Uruguai e ainda hoje fortalece o conceito dos temas de 

Cingapura (concorrência, investimentos, facilitação de comércio e compras 

governamentais): é a influência das instituições não-estatais comerciantes, com destaque 

para aquelas com atuação transnacional.  Como apontado anteriormente, essas influências 

despontam sobretudo na unidade externa da OMC, com representação nas delegações dos 

Membros. 

Portanto, tanto na área institucional como na área temática podemos 

reconhecer que a alteração no arcabouço sociojurídico da OMC foi no sentido de (i) 

implementação parcial do Artigo V do Acordo Constitutivo da OMC; e (ii) incremento de 

                                                 
21 Para acesso ao texto da Declaração Ministerial de Doha – WT/MIN(01)/DEC/1(2001), v. 
<http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.html>, e ao texto da Declaração sobre o 
Acordo TRIPs e saúde pública – WT/MIN(01)/DEC/2(2001), v. 
<http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm>. 
22 A campanha pela transparência interna e pelo consenso explícito nas relações entre os Membros aparece 
hoje na pauta de diversas instituições de caráter não-governamental, como por exemplo, ACTIONAID 
(2003), CPDC/CRG- Caribbean Policy Development Centre/ Caribbean Reference Group (2001), IATP- 
Institute for Agriculture and Trade Policy (2003), WDM – World Development Movement (2003), WWF- 
World Wild Fund, CIEL- The Centre for International Environmental Law, IATP- Institute for Agriculture 
and Trade Policy, ActionAid, FoE- Friends of the Earth, Oxfam International (2001), WWF International - 
World Wild Fund, CIEL- The Centre for International Environmental Law, IATP- Institute for Agriculture 
and Trade Policy, Oxfam International, PSI- Public Sevices International, TWN- The Third World Network, 
Focus on the Global South, The Africa Trade Network, The International Gender and Trade Network, The 
Tebtebba International Centre for Indigenous People's Right (2003). 



 

 
 

mecanismos para interação entre as instituições não-estatais e dessas com os Membros e o 

próprio Secretariado da OMC.   

Nota-se que grande parte desse arcabouço foi proporcionado pela vaga 

previsão das Diretrizes para interagir com as instituições não-estatais de caráter não-

governamental (WT/L/162).  Tal documento admite um papel maior para o Secretariado na 

promoção da interação, diferentemente do que ocorre com as previsões para interação com 

as instituições não-estatais de caráter intergovernamental (WT/L/161).  Essas decisões 

foram aprofundadas por medidas definidas pelo próprio Secretariado, como foi o caso da 

decisão para a 4a. Conferência Ministerial (WT/INF/30), a qual se manteve para a 5a. 

Conferência Ministerial.  Dessa forma, podemos concluir que as alterações no arcabouço 

sociojurídico da OMC foram realizadas principalmente por disposições de caráter soft law, 

ou seja, disposições que se caracterizam por pouca clareza na definição das obrigações, 

e/ou na precisão das regras e/ou na delegação de poderes23.   

Ainda não é precisa a obrigação sobre essas formas de participação, pois caso o 

Secretariado não as promova, não há como se exigir o seu cumprimento.  No entanto, cada 

vez mais, até mesmo pela informalidade e uma conseqüente personalização das relações, 

estabelece-se um compromisso relacional do Secretariado com as instituições não-estatais.  

Caso o Secretariado não promova os mecanismos, haverá uma manifestação da opinião 

pública das instituições presentes que afetará sensivelmente a posição do Secretariado e da 

OMC. 

Formas de regulamentação com caráter de soft law na interação da OMC com 

as instituições não-estatais são talvez as formas mais adequadas para interações incipientes 

e ainda pouco exploradas24.  No entanto, se num primeiro momento podemos verificar que, 

para algumas instituições não-estatais, as regulamentações das demandas institucionais 

podem adquirir um caráter de soft law, desde que suas demandas temáticas sejam 

incorporadas nos Acordos Multilaterais da OMC, como hard law há crescentemente 

demandas quanto às formas de participação (ver item 4) que envolvem as demandas 

institucionais e que primam por um caráter vinculante na interação entre as instituições 

não-estatais e a OMC. 

                                                 
23 Cf. ABBOTT, SNIDAL (2000:422).  
24 Cf. ABBOTT, SNIDAL (2000:423): "It (soft legalization) offers more effective ways to deal with 
uncertainty, especially when initiates processes that allow actors to learn about the impact of the agreements 
over time.  In addition, soft law facilitates compromise, and thus mutually beneficial cooperation, between 
actors with different interests and values, different time horizons and discount rates, and different degrees of 



 

 
 

Quanto mais profundas são as reformas demandadas pelas instituições não-

estatais, mais suas demandas primam por formas de regulamentação com caráter de hard 

law, como é o exemplo das seguintes propostas relativas a estruturas institucionais do 

processo para criação de regras na OMC: (i) a criação de um comitê de parlamentares; (ii) 

a participação das instituições não-estatais na definição da agenda de negociações; (iii) o 

direito de voz nas reuniões durante as Conferências Ministeriais, nos Conselhos e Comitês 

da OMC; e (iv) a criação de uma Assembléia supranacional por eleição direta.  Ademais as 

instituições não-estatais passam a exigir um papel cada vez mais pró-ativo da OMC e seu 

Secretariado, a fim de que possam promover o equilíbrio na representação e participação 

das instituições no processo de criação de regras da OMC. 

Essas novas demandas exigiriam uma mudança significativa do processo de 

criação de regras no sistema multilateral de comércio, o que influenciaria até mesmo a 

relação entre os espaços interestatal e cosmopolita na OMC.  Contudo, como apontado 

anteriormente, tais demandas não estão inseridas na pauta de negociações da OMC e 

dependerão da aprovação de todos os Membros da organização para sua incorporação a sua 

estrutura institucional, o que não é algo provável de ocorrer em um futuro próximo. 

 

6.3  O Direito como instrumento para a integração: turbulências nos 

mecanismos para aplicação das regras 

O principal mecanismo para aplicação das regras na OMC é o Mecanismo de 

Revisão de Políticas Comerciais, que analisa periodicamente a política comercial adotada 

pelos Membros conforme a participação do Membro no volume de transações 

internacionais.  Ao lado desse mecanismo há também o trabalho contínuo promovido pelos 

Conselhos e Comitês das OMC, os quais recebem as notificações dos Membros sobre as 

regulamentações e medidas que tenham relação com os Acordos da OMC. 

Os contatos diários com o Secretariado da OMC, assim como os debates 

promovidos pela organização (em Simpósios e grupos de trabalho) e os Comitês Informais 

também são mecanismos que favorecem a relação das instituições não-estatais na aplicação 

de regras. 

Por isso, atualmente apenas as instituições não-estatais de caráter 

intergovernamental conseguem ter influência nessa forma de regulamentação pela unidade 

de prática interna da OMC; para as demais, a influência ocorre apenas pela unidade 

                                                                                                                                                    
power. (…) Soft law is frequently dynamic, however, in the sense that it initiates a process and a discourse 



 

 
 

externa.  As instituições de caráter intergovernamental podem participar das reuniões de 

alguns Conselhos e Comitês, conforme a sua área de atuação (ver Apêndice A.4.c).   

Além da participação nas reuniões, algumas instituições de caráter 

intergovernamental também promovem, em parceria com a OMC, programas de 

capacitação técnica na área relativa aos Acordos (para os programas com mais de duas 

instituições em colaboração, ver Apêndice A.4.e). 

As interações entre as instituições intergovernamentais e a OMC têm por fim 

compor, sob o princípio de coerência, cooperação e distribuição de trabalhos, as diferentes 

instituições do sistema internacional.   No entanto, com base nos poucos documentos 

produzidos a respeito no âmbito da OMC e de outras instituições intergovernamentais, 

podemos notar que essa missão é raramente perseguida e o anseio para o seu 

desenvolvimento é mínimo25. 

Quanto à atuação das instituições não-estatais de caráter não-governamental, 

sua atuação apesar de ainda concentrada na unidade externa da OMC, produz influências 

crescentes, na medida em que produzem cada vez mais estudos específicos sobre a 

aplicação dos compromissos assumidos no âmbito da OMC e promovem campanhas com 

grande repercussão a respeito.  Algumas instituições de caráter não-governamental também 

conseguem ter acesso às reuniões de Conselhos e Comitês específicos, em especial as que 

têm sede em Genebra, com possibilidade e habilidade para atuação na unidade externa26. 

Essas breves linhas sobre a influência das instituições não-estatais na aplicação 

das regras da OMC demonstram o quão pouco houve de influência formal desde a 

constituição da OMC nessa forma de regulamentação.  Podemos dizer que talvez essa seja 

a forma de regulamentação na qual houve menos alteração no arcabouço sociojurídico, 

                                                                                                                                                    
that may involve learning and other changes over time." (grifos nossos) 
25 Aponte-se como exemplo o relatório da OMC sobre a sua interação com as demais instituições 
intergovernamentais do sistema econômico internacional.  Neste relatório, há a demanda para que a 
liberalização unilateral por um dos Membros da OMC aplicada em virtude da política de outra instituição 
intergovernamental possa ser utilizada como "crédito" nas negociações no âmbito da OMC.  Cf. WT/GC/13 
(1998:par.15): "An important example of common policy issues is the interrelationship between trade 
liberalization as the outcome of WTO-based negotiations and unilateral trade reforms in the context of 
programs supported by the IMF and the World Bank.  When countries make autonomous reductions in trade 
barriers as part of IMF or World Bank programs, two questions can arise.  The first concerns the permanence 
of such liberalization, in order to provide greater predictability of policies and help promote private sector 
activity by avoiding policy reversals.  The second and related question is the degree to which such 
liberalization should receive 'credit' in future trade negotiations.  Discussions among the three institutions 
could help elucidate the issues involved."  Essa proposta não foi aprovada pelos Membros da OMC.  Cf. 
WT/TF/COH/S/7 (2003). 
26 Esse é, por exemplo, o caso do Comitê sobre Comércio e Meio Ambiente que tem uma relação bastante 
próxima com as instituições não-governamentais mais ativas junto à OMC, muitas das quais estão destacadas 
no Apêndice A.3.e. 



 

 
 

sendo que o que ocorreu de influência foi mais "sócio" do que "jurídico".  Ou seja, 

promoveu-se o reconhecimento informal das influências das instituições não-estatais na 

unidade externa, mas poucas foram as demandas para que essas influências fossem 

formalmente reconhecidas e se tornassem vinculantes.  Três hipóteses podem ser 

levantadas para explicar essa situação: (i) haveria pouca demanda para essa forma de 

regulamentação; (ii) haveria menor responsividade da OMC quanto a essa forma de 

regulamentação; e/ou (iii) haveria uma certa conveniência das instituições não-estatais com 

a restrição à unidade externa para influência. 

Pelo material obtido das instituições não-estatais de caráter intergovernamental 

e não-governamental, pudemos observar que as três hipóteses podem ser confirmadas.  Há 

menos propostas por parte das instituições não-estatais no sentido de promoverem 

influências na aplicação das regras da OMC por meio dos mecanismos de integração do 

que diante dos demais.  E, tanto por parte da OMC (seus Membros e o Secretariado) como 

das instituições não-estatais, há uma certa satisfação sobre os mecanismos informais hoje 

disponíveis27.  

Dentre as poucas demandas apresentadas por instituições não-estatais para que 

seja possível a sua influência na aplicação das regras pela OMC, destacam-se aquelas para 

a consolidação do Artigo V do Acordo Constitutivo da OMC, com vistas a promover 

mecanismos de consulta e cooperação para essa forma de regulamentação. 

No caso das instituições intergovernamentais, há a demanda por uma maior 

interação na aplicação das políticas de cada uma delas, o que, como apresentado nos itens 

4 e 5, não se limitaria à área econômica.  Seria o caso de procurar obter coerência em 

políticas econômicas, com as instituições multilaterais econômicas e com as políticas 

sociais com as demais instituições intergovernamentais do sistema da ONU.  Essa 

perspectiva de coerência na aplicação da regulamentação da OMC procura reduzir a 

agenda de "temas relacionados ao comércio" para que a OMC tenha competência 

regulatória na área de comércio em sentido (r)estrito, mas que na aplicação de suas regras 

                                                 
27 Assim, podemos notar na concordância por parte das instituições econômicas multilaterais que as 
interações informais são mais produtivas e na aproximação do Secretariado da OMC em relação às 
instituições não-estatais (em especial daquelas de caráter não-governamental mais ativas) em reuniões 
informais, que proporcionam a troca de informações e formação de opiniões relevantes sobre o sistema 
multilateral de comércio.  V., por exemplo, a manifestação do Conselho Geral pela preferência quanto a 
reuniões informais com as instituições intergovernamentais do sistema multilateral financeiro em WT/GC/13 
(1998:par.9): "To advance cooperation and coherence, the staffs of the three institutions will continue 
informal consultations with each other to facilitate each one’s advocating measures to its members that are 
consistent with the members’ obligations and interests while bearing in mind the need to avoid cross-



 

 
 

leve em consideração as obrigações assumidas nas organizações do sistema ONU.  As 

principais propostas nesse sentido seriam para a incorporação da OMC ao sistema da 

ONU, por um incremento do número de acordos com instituições intergovernamentais e 

pela efetiva aplicação daqueles já existentes. 

No caso das instituições de caráter não-governamental, há ainda as seguintes 

demandas pendentes: (i) que essas instituições possam participar nas reuniões dos 

Conselhos e Comitês, com direito à voz; (ii) que possam contribuir formalmente do 

Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais28; e ainda (iii) que seja possível a 

participação em programas de capacitação desenvolvidos pela OMC. 

Essas demandas, que têm até mesmo uma perspectiva maior de formalização 

da participação das instituições não-estatais, alterariam, de forma mais significativa, o 

arcabouço sociojurídico da OMC.  Ainda não há posições expressas nos Membros a 

respeito dessas demandas.  No entanto, elas buscam atingir uma influência mais contínua 

das instituições não-estatais na aplicação das regras pela OMC; esse elemento poderia, de 

alguma forma, diminuir os choques entre pontos de vista divergentes, em geral 

apresentados nas unidades interna e externa das Conferências Ministeriais. 

De qualquer forma, reconhece-se que uma relação institucionalizada mais 

constante entre as instituições não-estatais e a OMC demandaria um Secretariado mais 

estruturado, no sentido de ter mais pessoas, mais trabalhos técnicos por seus funcionários e 

mais recursos29. 

                                                                                                                                                    
conditionality."  A informalidade das relações com as instituições não-governamentais pode ser observada 
nas disposições do WT/INF/30 (2001), cf. extratos no Apêndice A.2. 
28 HOEKMAN, MAVROIDIS (2000:533-4) analisam as vantagens que poderiam ser obtidas pela cooperação 
de instituições não-estatais no mecanismo de revisão de políticas comerciais.  Um dos principais pontos seria 
o maior número de informações disponíveis.  E uma conseqüência poderia ser a maior efetividade na 
aplicação das regras da OMC.  Os autores chegam inclusive a propor mecanismos para a compensação das 
disparidades regionais quanto à representação de instituições não-estatais. 
29 OSTRY (1998a:29) critica a estrutura atual do Secretariado ao compará-lo com a estrutura institucional de 
outras organizações internacionais: "The WTO is au fond like the GATT in being a member-driven 
organization without a significant knowledge infrastructure, i.e. a secretariat of highly qualified experts able 
to undertake research directed at policy analysis as in the OECD, the IMF and the World Bank. This analytic 
deficit virtually precludes policy discussion, and the important peer group pressure it generates, on the issues 
described above such as regulatory convergence, the role of legal systems, the trade-off between domestic 
and international objectives and the crucial issue of the state-market frontier, i.e. all the basic aspects of the 
new agenda."  Por isso propõe em OSTRY (2000:24-5) a formação de um corpo na OMC que promova idéias 
e formule políticas na área de forma constante: "The establishment of a research or knowledge network – 
'soft power' – is also important to enhance the ability of the WTO Director-General to play a more effective 
role leading and guiding the policy debate. In the terminology of the international regime literature the policy 
forum could become a broad meta-regime founded on mutually agreed basic principles and fostered by a 
combination of strategic assets: a knowledge infrastructure in the form of a research capability; a meeting 
infrastructure for knowledge diffusion, debate peer group pressure; strategic planning and monitoring of 
policy performance. But no 'hard power' to make or enforce rules." 



 

 
 

 

6.4  O Direito como mecanismo para solução de controvérsias: turbulências no 

sistema de aplicação e interpretação de regras 

Como dissemos no item 3, desde que a OMC foi constituída, seu mecanismo 

de solução de controvérsias foi talvez o principal tema de debate.  É o mecanismo que mais 

aporta aspectos "jurisdizados" na organização e por isso gera tantos questionamentos, 

análises e desperta a atenção das instituições não-estatais30. 

A possibilidade de influência das instituições não-estatais neste mecanismo 

decorre tanto de uma atuação na unidade interna (de acordo com as previsões nos Acordos 

da OMC) como de uma atuação na unidade externa.  Como indicado no item 4, são 

possíveis atuações na unidade interna pelas instituições intergovernamentais e por 

instituições não-governamentais (quando for o caso de peritos, individual ou 

coletivamente).  Para ambas as situações, está indicada a possibilidade de o Grupo Especial 

solicitar informações técnicas a essas instituições não-estatais. 

A partir dessas previsões surgem práticas e interpretações, até mesmo por 

influência das instituições não-estatais, que para alguns aprofundam e, para outros, vão 

além das previsões dos Acordos da OMC.  Vejamos, então, essas influências e as 

turbulências nessa forma de regulamentação. 

No caso das instituições intergovernamentais, apenas nos Acordos da OMC 

com as instituições financeiras multilaterais há previsões de que (i) ela deverá convocar o 

FMI ou o Banco Mundial para enviar um de seus representantes na qualidade de 

observador das reuniões do Órgão de Solução de Controvérsias quando temas relativos à 

área de atuação dessas instituições forem analisados ou quando entender que sua presença 

é relevante e (ii) o FMI deverá comunicar por escrito ao Grupo Especial, ou ao Órgão de 

Apelação, medidas de câmbio adotadas pelos Membros da OMC, conforme políticas do 

Fundo que afetem sua política comercial.  A nenhuma instituição intergovernamental é 

admitido o acesso às audiências do Grupo Especial ou do Órgão de Apelação. 

Duas controvérsias analisaram os pontos desses acordos, com referência 

específica ao FMI.  São elas: (i) a controvérsia WT/DS56- Argentina: measures affecting 

imports of footwear, textiles, apparel and other items (1996) e (ii) a controvérsia 

                                                 
30 A respeito dessa jurisdização em comparação com as demais instâncias de regulamentação da OMC e seus 
riscos, v. EHLERMANN (2002), DAVEY (2001a, 2001b), ROESSLER (s/d).   PETERSMANN 
(1994b:1210) diferencia os métodos jurídicos e diplomáticos no mecanismo de solução de controvérsias da 
OMC e reconhece cada um desses métodos nas previsões do ESC. 



 

 
 

WT/DS90- India: Quantitative restrictions on imports of agricultural, textile and 

industrial products (1999).  No primeiro caso (WT/DS56), apesar de os Membros 

demandante e demandado na controvérsia terem solicitado ao Grupo Especial a consulta ao 

FMI, tal consulta não foi realizada com base no argumento de que não seriam necessárias 

contribuições do FMI para a melhor compreensão dos fatos apresentados e que as 

evidências disponíveis já seriam suficientes para o convencimento do Grupo Especial31.  

Em recurso ao Órgão de Apelação, a Argentina mais uma vez manifestou a sua 

insatisfação pelo fato de a consulta não ter sido realizada.  O Órgão de Apelação, apesar de 

ter concluído que a consulta poderia ter sido "produtiva", não reverteu a posição do Grupo 

Especial32.  Na reunião do Órgão de Solução de Controvérsias para aprovação do relatório, 

o FMI manifestou-se no sentido de que gostaria de ser consultado a respeito de tais 

matérias33.  O balanço final das repercussões desse caso foi de que o OSC não estaria 

envidando esforços para a consecução dos objetivos de coerência da política econômica 

internacional. 

Pouco tempo mais tarde, foi apresentada a controvérsia WT/DS90 (1999) no 

qual mais uma vez foi demandada a consulta ao FMI e o Grupo Especial preparou um rol 

de questões sobre a controvérsia para esclarecimentos pelo FMI34.  Os Membros em geral 

não manifestaram discordância a respeito do procedimento adotado35. 

Apesar das disposições específicas no Acordo FMI/OMC, esses casos foram 

analisados pelo Grupo Especial e pelo Órgão de Apelação com base no Artigo 13 do ESC.  

Por esse artigo, a consulta com outras instituições intergovernamentais também pode ser 

realizada.  Assim ocorreu na controvérsia United States- Section 110(5) do US Copyright 

Act (WT/DS160)36, em que houve uma troca de cartas entre o Grupo Especial e o 

                                                 
31 A respeito, v. WT/DS56/R (1997). 
32 Cf. WT/DS56/AB/R (1997:par.86): "In this case, we find that the Panel acted within the bounds of its 
discretionary authority under Articles 11 and 13 of the DSU in deciding not to seek information from, nor to 
consult with, the IMF. While it might perhaps have been useful for the Panel to have consulted with the IMF 
on the legal character of the relationship or arrangement between Argentina and the IMF in this case, we 
believe that the Panel did not abuse its discretion by not seeking information or an opinion from the IMF." 
(grifos nossos) 
33 O FMI solicitou o convite para participação na reunião do OSC que aprovaria os relatórios do WT/DS56 e 
manifestou-se no seguinte sentido, cf. WT/DSB/M/45 (1998): "Given this special relationship, the IMF's 
interest in matters relating to its conditionality and the panel's right to seek information from experts under 
Article 13 of the DSU, he wished to record the IMF's strong interest in being consulted by panels in such 
cases." 
34 A respeito, v. WT/DS90/R (1999).  Sobre as questões apresentadas ao FMI, v. nesse relatório os parágrafos 
3359 e segs. 
35 Cf. reunião OSC para aprovação do relatório WT/DSB/M/68 (1999).  
36 V. WT/DS160/R (2000). 



 

 
 

Secretariado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual a respeito de aspectos 

legais de convenções sobre propriedade intelectual. 

A diferença entre essas duas interações está em que, nas controvérsias 

WT/DS56 e WT/DS90, a contribuição do FMI foi ou seria relativa a aspectos baseados em 

dados factuais da relação entre essa instituição e seus Membros; enquanto que, na 

controvérsia WT/DS160, a OMPI contribuiu com uma opinião técnica quanto à 

interpretação de dada regulamentação.  E, ainda, no caso relativo ao FMI, conforme as 

previsões do Acordo entre FMI e OMC, a interação poderia ter sido mais intensa do que 

aquela desenvolvida na controvérsia WT/DS160, que estava baseada apenas no Artigo 13 

do ESC.  No entanto, isso não ocorreu nos casos que envolveram o FMI porque o Acordo 

FMI/OMC, apesar de invocado, não serviu de fundamento para interpretação pelo OSC37. 

No caso de instituições de caráter não-governamental, fundamenta-se a 

contribuição com base na disposição no Artigo 13 do ESC sobre o direito à busca de 

informações e em algumas previsões específicas que prevêem a contribuição técnica por 

peritos e especialistas, como indicado no item 4. 

A partir da aplicação desse artigo, foram realizadas consultas técnicas com 

peritos e grupos especializados, por demandas do Grupo Especial em relação a tais entes e 

também foram admitidas opiniões entregues ao Grupo Especial e ao Órgão de Apelação, 

sem que tivessem sido demandadas (são os denominados amici curiae). 

As consultas a peritos com base no Artigo 13 e Apêndice 4 do ESC, ou no 

Artigo 11.2 do SPS, ou no Artigo 14 e Anexo 2 do TBT em geral atingem casos que 

exigem dados técnicos sobre os temas que abrangem38.  O argumento para aceitação de 

                                                 
37 TIETJE (2002:506) critica a interpretação adotada para a controvérsia da Argentina, pela interpretação 
meramente administrativa que o Grupo Especial e o Órgão de Apelação atribuíram à possível colaboração do 
FMI com as controvérsias: "(...) the Appelate Body has determined the agreement between the WTO and the 
IMF as being of a 'stricty administrative nature'".  Cf. WT/DS56/AB/R (1998:par.71): " In furtherance of the 
WTO's mandate to 'cooperate, as appropriate' with the IMF, the Agreement Between the IMF and the WTO 
was concluded in 1996. Done at Singapore, 9 December 1996. This Agreement provides for specific means of 
administrative cooperation between the two organizations." (grifos nossos) 
38 Para controvérsias que exigiram consultas técnicas com base no TBT v., por exemplo, WT/DS2- United 
States: Standards for Reformulated and Conventional Gasoline [Relatório do Grupo Especial, 
WT/DS2/R(1996)], WT/DS56- Argentina: measures affecting imports of footwear, textiles, apparel and 
other items [Relatório do Grupo Especial, WT/DS56/R(1997)], WT/DS26- EC: Measures affecting meat and 
meat products (hormones) [Relatório do Grupo Especial, WT/DS26/R/USA(1997)], WT/DS135-European 
Communities: Measures affecting asbestos and products containing asbestos [Relatório do Grupo Especial, 
WT/DS135/R(2000)]; e, para controvérsias sob o SPS, v. WT/DS18- Australia: import prohibition of salmon 
from Canada [Relatório do Grupo Especial, WT/DS18/R(1998)], WT/DS26- EC: Measures affecting meat 
and meat products (hormones) [Relatório indicado supra], WT/DS48- EC: Measures affecting meat and 
meat products (hormones) [Relatório do Grupo Especial, WT/DS48/R(1998)], WT/DS76- Japan: Measures 
affecting agricultural products [Relatório do Grupo Especial, WT/DS76/R(1998)].  Sobre contribuições 
técnicas no OSC/OMC, v. MARCEAU, MORRISSEY (2001:169). 



 

 
 

informações adicionais forneceu a base para a incorporação do conceito de amicus curiae 

na interpretação do Artigo 13 do ESC.  Em 2000, na controvérsia WT/DS18- Australia: 

Import prohibition of salmon from Canada, foi apresentado um parecer técnico sem a 

solicitação prévia do Grupo Especial39.  A aceitação do parecer não-solicitado foi 

fundamentado na interpretação precedente do WT/DS58- United States: import prohibition 

of certain shrimp and shrimp products. 

Em 1998, foram apresentados os primeiros amici curiae perante um Grupo 

Especial do OSC/OMC.  O amicus curiae tal qual aplicado nos procedimentos da common 

law consiste no posicionamento de qualquer indivíduo ou entidade que não é parte na 

controvérsia com interesse relevante sobre o tema em discussão, sendo, em geral, posições 

relacionadas ao "interesse público"40.  Foi o Grupo Especial formado para análise do 

WT/DS58, que reconheceu os amici curiae apresentados por dois grupos de instituições de 

caráter não-governamental.  O Grupo Especial apenas reconheceu o material quando os 

Estados Unidos (parte na controvérsia) anexou as posições em suas demandas e endossou 

as posições dos amici curiae em sua argüição oral41. 

Quando da apelação sobre a decisão do Grupo Especial, o Órgão de Apelação 

aceitou mais três outros amici curiae de grupos de instituições não-governamentais e 

revisou a interpretação do Grupo Especial sobre o Artigo 13 do ESC.  Conforme a 

interpretação do Órgão de Apelação, haveria uma distinção entre "estar obrigado" a aceitar 

uma posição e "estar autorizado" a receber uma posição42 e, assim, em uma análise 

                                                 
39 A respeito, v. WT/DS18/RW (2000:par.7.8). 
40 A respeito, v. definição do Black's Law Dictionary apresentada na nota 58 do item 4.  Análises sobre o 
procedimento de amicus curiae no OSC/OMC, v. MAVROIDIS (2001), DUNOFF (1998), NICHOLS 
(1996b), SCHLEYER (1997), ESTY (1998a, 1998b), KESSIE (2000), SHELL (1995) e artigos sobre 
controvérsias específicas indicados nas notas 41, 46, 47, 55 e 55 infra. 
41 A respeito, v. WT/DS58/R (1998:par.3.129 e 7.8) em que o Grupo Especial conclui: "Accepting non-
requested information from non-governmental sources would be, in our opinion, incompatible with the 
provisions of the DSU as currently applied.  We therefore informed the parties that we did not intend to take 
these documents into consideration.  We observed, moreover, that it was usual practice for parties to put 
forward whatever documents they considered relevant to support their case and that, if any party in the 
present dispute wanted to put forward these documents, or parts of them, as part of their own submissions to 
the Panel, they were free to do so. If this were the case, the other parties would have two weeks to respond to 
the additional material."  Comentários sobre a controvérsia e a interpretação podem ser encontrados em 
MARCEAU, MORRISSEY (2001:169), MAVROIDIS (2001), HERNÁNDEZ-LÓPEZ (2001:485), 
LAIDHOLD (1999:440). 
42 WT/DS58/AB/R (1998:par.101): "(…) under the DSU, only Members who are parties to a dispute, or who 
have notified their interest in becoming third parties in such a dispute to the DSB, have a legal right to make 
submissions to, and have a legal right to have those submissions considered by, a panel. Correlatively, a 
panel is obliged in law to accept and give due consideration only to submissions made by the parties and the 
third parties in a panel proceeding.  These are basic legal propositions; they do not, however, dispose of the 
issue here presented by the appellant's first claim of error.  We believe this interpretative issue is most 
appropriately addressed by examining what a panel is authorized to do under the DSU." 



 

 
 

conjunta dos Artigos 12 e 13 do ESC e do Apêndice 3 ao ESC, o Órgão de Apelação 

fundamentou a possibilidade de aceitação de amici curiae apresentados diretamente ao 

Grupo Especial ou Órgão de Apelação43.  Tal conclusão do Órgão de Apelação foi além da 

interpretação literal do Grupo Especial e passou a dar mais flexibilidade ao mecanismo de 

solução de controvérsias para a aceitação de informações apresentadas por instituições 

não-estatais, ainda que não solicitadas. 

É interessante notar que, mesmo com tal interpretação pelo Órgão de Apelação 

no WT/DS58, anos mais tarde, na análise da mesma controvérsia pelo Grupo Especial, 

quanto à aplicação das medidas destinadas a cumprir as recomendações e decisões do 

Órgão de Solução de Controvérsias (Recurso pelo Artigo 21.5 do ESC), o Grupo Especial 

retomou a sua interpretação inicial sobre o Artigo 13 do ESC e aceitou apenas amici curiae 

anexos ao material das partes44.  A seguir, mais uma vez, na instância do Órgão de 

Apelação no Recurso pelo Artigo 21.5 do ESC, o Órgão de Apelação aceitou a 

apresentação de amici curiae. 

Devido a sua longa história, o debate e o pioneirismo em analisar posições não-

solicitadas apresentadas por instituições não-estatais, no âmbito do mecanismo de solução 

de controvérsias da OMC, a controvérsia WT/DS58 tornou-se um referencial para as 

decisões posteriores.  Em especial porque, a partir de então, amici curiae passaram a ser 

aceitos quando apresentados diretamente ao Grupo Especial ou Órgão de Apelação da 

OMC45, os quais passaram a aumentar em número com o passar dos anos, conforme 

apresentado no Gráfico C. 

                                                 
43 WT/DS58/AB/R (1998:par.105): "It is also pertinent to note that Article 12.1 of the DSU authorizes panels 
to depart from, or to add to, the Working Procedures set forth in Appendix 3 of the DSU, and in effect to 
develop their own Working Procedures, after consultation with the parties to the dispute.  Article 12.2 goes 
on to direct that "[p]anel procedures should provide sufficient flexibility so as to ensure high-quality panel 
reports while not unduly delaying the panel process."  Interpretação essa que, pela sua extensão, 
MAVROIDIS (2001) qualifica como "acrobática". 
44 Cf. WT/DS58/RW (2001:par.5.14-5.16). 
45 Para alguns apontamentos sobre os amici curiae reconhecidos pelo Grupo Especial e pelo Órgão de 
Solução de Controvérsias, v. Apêndice A.2, e para indicação das instituições não-governamental que 
apresentaram suas posições v. Apêndice A.3.c.  As demais controvérsias, além do WT/DS18 e do WT/DS58, 
e respectivos relatórios que analisaram amici curiae são: WT/DS122- Thailand: Anti-dumping duties on 
angles, shapes & sections of iron or non-alloy steel & H-beams, em relatório do Órgão de  Apelação 
WT/DS122/AB/R(2001); WT/DS135- European Communities: Measures affecting asbestos and products 
containing asbestos, nos relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação, respectivamente, 
WT/DS135/R(2000) e WT/DS135/AB/R(2001); WT/DS138- United States: Imposition of countervailing 
duties on certain hot-rolled lead & bismuth carbon steel products originating from the United Kingdom, nos 
relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação, respectivamente, WT/DS138/R(1999) e 
WT/DS138/AB/R(2000); WT/DS141- European Communities: Anti-dumping measures on imports of cotton-
type bed-linen from Índia, no relatório do Grupo Especial WT/DS141/R(2000); WT/DS160- United States: 
Section110(5) of the US Copyright Act, no relatório do Grupo Especial WT/DS160/R(2000); WT/DS212- 
United States: Countervailing measures concerning certain products from the EC, no relatório do Órgão de 



 

 
 

 

Gráfico C 

Amici curiae apresentados por instituições não-estatais no OSC/OMC 
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WT/DS18- Australia: Import prohibition of salmon from Canada

WT/DS58- United States: import prohibition of certain shrimp and shrimp products

WT/DS122- Thailand: Anti-dumping duties on angles, shapes & sections of iron or non-alloy steel
& H-beams 
WT/D135- European Communities: Measures affecting asbestos and products containing asbestos

WT/DS138- United States: Imposition of countervailing duties on certain hot-rolled lead & bismuth
carbon steel products originating from the United Kingdom
WT/DS141- European Communities: Anti-dumping measures on imports of cotton-type bed-linen
from India 
WT/DS160- United States: Section110(5) of the US Copyright Act

WT/DS212- United States: Countervailing measures concerning certain products from the EC

WT/DS231- European Communities: Trade Description of Sardines

WT/DS236- United States: Preliminary Determinations with Respect to Certain Softwood Lumber
from Canada
WT/DS257- United States: Final countervailing duty determination with respect to certain
softwood lumber from Canada

 
Fonte: Dados disponíveis nos relatórios de cada uma das controvérsias, obtidos em 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm>. 

 

 

                                                                                                                                                    
Apelação WT/DS212/AB/R(2002); WT/DS231- European Communities: Trade Description of Sardines, no 
relatório do Órgão de Apelação WT/DS231/AB/R(2002); WT/DS236- United States: Preliminary 
Determinations with Respect to Certain Softwood Lumber from Canadá, no relatório do Grupo Especial 
WT/DS236/R(2002); e, WT/DS257- United States: Final countervailing duty determination with respect to 
certain softwood lumber from Canadá, no relatório do Grupo Especial (nota complementar) 
WT/DS257/R/Corr.1(2003). 



 

 
 

Durante esses anos de experiência no recebimento de amici curiae, foram 

definidos alguns procedimentos específicos.  O Grupo Especial, por exemplo, adotou como 

regra o recebimento das posições apresentadas antes da audiência com as Partes; por isso, 

não pôde reconhecer alguns amici curiae apresentados nas controvérsias WT/DS135, 

WT/DS138, WT/DS236.  O Órgão de Apelação chegou até mesmo a definir procedimentos 

específicos para a aceitação de amici curiae na análise da controvérsia WT/DS13546, 

dentre os quais47: 

(i) qualquer pessoa, física ou jurídica, que não as Partes ou Terceiros 

Interessados, poderia registrar o interesse em apresentar suas posições até 

determinada data;  

(ii)  o registro de interesse deveria ser por escrito e respeitar um limite de 

páginas; 

(iii)  o registro de interesse deveria apresentar dados do interessado, área de 

atividade, fonte de financiamento e razão específica do interesse pela 

controvérsia (com a indicação da eventual relação com as Partes ou 

Terceiros Interessados na controvérsia); 

(iv) o registro de interesse também deveria indicar os fundamentos legais da 

controvérsia e como o interessado pretenderia contribuir para sua análise;  

(v) o Órgão de Apelação analisaria os registros de interesse e definiria os 

interessados que poderiam apresentar amici curiae; 

(vi) os interessados registrados teriam data para apresentar suas posições por 

escrito, com cópia às Partes e Terceiros Interessados; e 

                                                 
46 Cf. WT/DS135/AB/R (2001:par.50): "(…) we recognized the possibility that we might receive submissions 
in this appeal from persons other than the parties and the third parties to this dispute, and stated that we were 
of the view that the fair and orderly conduct of this appeal could be facilitated by the adoption of appropriate 
procedures, for the purposes of this appeal only, pursuant to Rule 16(1) of the Working Procedures, to deal 
with any possible submissions received from such persons.  To this end, we invited the parties and the third 
parties in this appeal to submit their comments on a number of questions.  These related to: whether we 
should adopt a "request for leave" procedure; what procedures would be needed to ensure that the parties and 
third parties would have a full and adequate opportunity to respond to submissions that might be received; 
and whether we should take any other points into consideration if we decided to adopt a "request for leave" 
procedure."  Para aceitação de amici curiae nessa controvérsia, o Órgão de Apelação fundamentou sua 
interpretação na Regra 16(1) do Working procedure for appellate review, reúne os procedimentos de trabalho 
do Órgão de Apelação, os quais, nos termos dessa regra, lhes permitem adotar os procedimentos necessários 
para a adequada análise da controvérsia.  V. os procedimentos vigentes na época em WT/AB/WP/3(1997) [a 
redação da Regra 16(1) permanece a mesma nos procedimentos vigentes atualmente, cf. 
WT/AB/WP/7(2003)].  Essa interpretação parece mais plausível, já que o Artigo 13 do ESC menciona 
explicitamente o direito do Grupo Especial de buscar as informações necessárias, sem fazer referência ao 
Órgão de Apelação. 
47 Cf. WT/DS135/9(2000).  Comentários sobre o procedimento estabelecido nesta controvérsia em 
ZONNEKEYN (2001), HERNÁNDEZ-LÓPEZ (2001:485), MAVROIDIS (2001) e HOWSE (2003a). 



 

 
 

(vii)  as posições por escrito deveriam seguir os padrões de formatação e 

extensão pré-definidos. 

O resultado na definição dos procedimentos pelo Órgão de Apelação, 

anunciados na página eletrônica da OMC na época, foi promover a apresentação de 

dezessete registros de interesse perante o Órgão de Apelação48.  No entanto, de acordo com 

o Órgão de Apelação, nenhuma das entidades interessadas conseguiu cumprir os 

procedimentos preestabelecidos.  A decisão do Órgão de Apelação em não acatar amici 

curiae acabou por entrar em conflito com a posição de grande parte dos Membros da 

OMC49. 

Apesar de o procedimento não ter tido um resultado específico na controvérsia 

WT/DS135, sua idéia permanece na OMC.  Os procedimentos foram incorporados na 

proposta da Comunidade Européia para a reforma do mecanismo de solução de 

controvérsias50 que, juntamente com os Estados Unidos51, apóia a possibilidade de 

apresentação de posições por escrito por parte de instituições não-estatais.  Destaque-se, no 

entanto, que a posição desses Membros se contrapõe à da grande maioria dos demais cento 

e quarenta e seis (146) Membros da OMC52.   

                                                 
48 Durante a fase de elaboração dos procedimentos específicos, o Órgão de Apelação já havia recebido onze 
amici curiae.  Para que esse material pudesse seguir os novos padrões, foram informados a cada um dos 
interessados os novos procedimentos, mas apenas uma das entidades apresentou o registro de interesse.  
Posteriormente, dezesseis (16) outras instituições apresentaram o registro de interesse.  No Apêndice A.3.c 
está indicado o total das vinte e nove (29) entidades que apresentaram suas posições no OSC. 
49 A respeito, v. WT/DSB/M/92 (2001) e WT/GC/M/60 (2001).  É interessante notar o aspecto temporal 
dessas reuniões: tanto a do Órgão de Solução de Controvérsias como a do Conselho Geral ocorreram em 
Janeiro de 2001, antes da decisão pelo Órgão de Apelação, proferida em Março de 2001.  Na reunião do 
Conselho Geral, solicitada pelo Egito na qualidade de representante dos países em desenvolvimento, diante 
do procedimento adicional estabelecido pelo Órgão de Apelação para recebimento de amici curiae no 
WT/DS135, definiu-se como pauta: "(i) considerations taken into account by the Appellate Body in the 
adoption of the additional procedure;  (ii) the more general systemic experience in the WTO with amicus 
briefs;  and  (iii) The nature of the WTO Secretariat's contacts with the NGO community in connection with 
this additional procedures.".  Nas duas reuniões, os Membros da OMC manifestaram-se enfaticamente contra 
a excessiva liberdade de interpretação admitida pelos membros do Órgão de Apelação.  A respeito, 
ZONNEKEYN (2001:560) ironiza a decisão do Órgão de Apelação sobre o recebimento de amicus curiae: 
"(...) the reasons given by the Appelate Body for rejecting the applications were- ironically – quitte 'brief'." 
50 O documento apresentado pela Comunidade Européia para a reforma em TN/DS/W/1(2002) reproduz os 
procedimentos preestabelecidos pelo Órgão de Apelação em WT/DS135/9(2000) e propõe sua incorporação 
ao Artigo 13 do ESC, sob o título Artigo 13 bis – Amicus curiae submissions. 
51 Para a proposta dos EUA, v. TN/DS/W/13 e TN/DS/W/46.  Os Estados Unidos apóiam a possibilidade de 
apresentação de amici curiae; contudo, não entendem que seja necessário reforma no Artigo 13 do ESC para 
tanto.  
52 A respeito da posição de países em desenvolvimento contrários à admissão de amici curiae no OSC/OMC 
v. WT/GC/38 (2000) (Uruguai), TN/DS/W/15 (2002) (Quênia como representante de grupo de países 
africanos), TN/DS/W/18 (2002) (Cuba, Índia, Malásia, Paquistão, Sri Lanka, Tanzânia e Zimbábue) e 
TN/DS/W/25 (2002) (Territórios Aduaneiros de Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu) e os questionamentos da 
Índia à posição da Comunidade Européia, TN/DS/W/5 (2002).  A Jordânia adotou uma posição mais flexível 
sobre o tema, em TN/DS/W/43 e TN/DS/W/53 (2003), e propôs que, no caso de aprovação do recebimento 
de amici curiae, fosse criado um fundo de apoio à participação de instituições não-governamentais de países 



 

 
 

Apesar de, entre os Membros, a aceitação de amici curiae ser um tema 

polêmico e no próprio sistema de solução de controvérsias também não ser um ponto 

consolidado53, hoje ele ocupa a agenda para revisão do sistema de solução de controvérsias 

da OMC.  Como apresentado por alguns Membros, a interpretação de que o Artigo 13 do 

ESC ou as Regras de Procedimento para o Órgão de Apelação admite a apresentação de 

amici curiae tem efeitos significativos, sistêmicos e institucionais, no mecanismo de 

solução de controvérsias54.  Podemos, então, dizer que o amicus curiae como forma de 

participação se encontra no limiar das unidades de prática interna e externa da OMC55.   

 Os amici curiae abrem a possibilidade não apenas de novas instituições não-

estatais atuarem no mecanismo de solução de controvérsias, mas também permite a 

introdução de novas leituras dos acordos da OMC por tais instituições56.  Em relação aos 

amici curiae apresentados até o momento, notamos uma forte presença de instituições que 

representem interesses relacionados a condições de consumo, trabalho e meio ambiente.  

Uma das vertentes dessa análise entende justamente que a presença de instituições não-

estatais poderia promover uma compreensão mais sistêmica do direito do comércio 

                                                                                                                                                    
em desenvolvimento, as quais, em geral, detêm poucos recursos financeiros para suportar tal forma de 
participação. 
53 Como apontado no Apêndice A.2, apesar de a tendência de relatórios do Grupo Especial e do Órgão de 
Apelação ser por reconhecer os amici curiae apresentados (ainda que poucos sejam acatados, ou seja, 
agregados à análise e interpretação aplicada nos relatórios), ainda não é possível ter previsibilidade quando 
ao sistema.  Por exemplo, em controvérsia de 2003, WT/DS257/R/Corr.1 (2003), o Grupo Especial retomou a 
interpretação do WT/DS58/R (1998), que reconhecia nos amici curiae apenas aquelas posições que 
coincidissem com a das Partes ou dos Terceiros Interessados. 
54 Para comentários dos Membros sobre tais mudanças, v. WT/DSB/M/32(1997), WT/DSB/M/50(1998), 
WT/DSB/M/70(1999), WT/DSB/M/83(2000), WT/DSB/M/84(2000), WT/DSB/M/86 (2000), 
WT/DSB/M/92(2001), WT/DSB/M/103(2001), WT/DSB/M/134(2003), WT/DSB/M/140(2003) e 
WT/GC/M/60(2001). 
55 EHLERMANN (2002:633-5) faz uma interessante análise sobre o impasse em que se encontra esse tema 
hoje na OMC, pois o fato de o sistema de criação de regras na OMC ser menos jurisdizado que o sistema de 
solução de controvérsias gera discordâncias entre as posições admitidas em um e outro sistema.  Uma parte 
do sistema que também deveria ser responsiva na OMC – o sistema de criação de regras – não é funcional 
hoje e isso promove desequilíbrios no sistema e sua própria incoerência.  O autor, então, resume seus temores 
em relação à OMC, EHLERMANN (2000:635): "I am afraid that the results achieved during the Uruguay 
Round with respect to dispute settlement can only be sustained, in the long run, if political decision-making 
becomes easier and true complement to judicial decision-making." 
56 MAVROIDIS (2001) apresenta as razões para apresentação de amici curiae: "These caveats 
notwithstanding, why would anyone send an amicus curiae brief to the WTO?  Essentially for two reasons: to 
provide some information (an opinion how to interpret facts established by others) on the one hand, and to 
sensitise a court about the interest that a particular case might have for the wider public on the other.  This 
second ground is in fact the bridge between a court and the society."  Justamente em relação a essa última 
razão, por exemplo, MARCEAU (1999b), MARCEAU, MORRISEY (2001) e HERNÁNDEZ-LÓPEZ 
(2001) elaboram a idéia das relações com outros temas da regulamentação internacional promovidas com a 
apresentação de amici curiae.  MARCEAU (1999b) aplica o termo "prohibition against 'clinical isolation'" 
para coerência dos Acordos da OMC com as demais áreas da regulamentação internacional.  HERNÁNDEZ-
LÓPEZ (2001) analisa então a relação dos amici curiae com os temas mais recorrentes, que são o meio 
ambiente e as condições de trabalho. 



 

 
 

internacional em outras áreas de regulamentação e que poderia até mesmo reforçar os 

preceitos do Preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC sobre o desenvolvimento 

sustentável57.  No entanto, entendemos ainda ser prematura a prática do amicus curiae para 

afirmar sobre a sua influência no arcabouço temático da OMC. 

Ao lado da prática de propor amici curiae, há também a possibilidade de 

atuação das instituições não-estatais na unidade de prática externa da OMC e sua 

influência nas formas de aplicação e interpretação das regras do sistema multilateral de 

comércio.  Por esse aspecto, é dado enfoque às instituições não-estatais comerciantes que 

são, na prática, as instituições diretamente envolvidas na controvérsia, representadas pelos 

Estados no espaço interestatal do OSC/OMC. 

Em geral, quando as instituições comerciantes encontram ou passam a 

encontrar dificuldades na sua atuação no sistema multilateral de comércio, elas comunicam 

e pressionam os respectivos Estados em que se localizam seus investimentos para que 

esses – também com interesse em sua participação no sistema – apresentem a demanda por 

consultas junto ao OSC/OMC.  Ao apresentarem a demanda, torna-se visível a aliança 

Estado-instituições comerciantes.  Por essa razão, alguns autores indicam-nas como quase-

atores no mecanismo de resolução de disputas da OMC58. 

Uma demanda junto ao mecanismo de solução de controvérsias é avaliada com 

bastante cautela pelo Estado que supostamente apresentará o pedido, pois envolve não 

apenas custos financeiros, mas também políticos59.  Aqui recai uma das severas críticas ao 

                                                 
57 A respeito, por exemplo, WAART (1998:129-30) levanta a possibilidade de as instituições não-estatais 
promoverem tais preceitos: "It is striking that the jus standi of non-state actors before WTO Panels does not 
seem to be an issue of high priority as yet.  After all, according to the heads of State and Government at 
Social Summit, the civil society should become deeply involved in effective implementation of the 
Copenhagen on Social Development and the Programme of Action of the Summit.  (…) However, the 
increasing awareness of the international – civil-society that development should be sustainable, and its call 
for monitoring, promises change.  For that reason, GATT Article XX should not remain an empty shell."  
Para algumas análises sobre o Artigo XX do GATT-1994 e a relação com temas sociais, v. BAL (2001) e 
BLACKETT (2002). 
58 A respeito, v. HERNÁNDEZ-LÓPEZ (2001), CHARNOVITZ (2001) e LAIDHOLD (1999), em especial.  
Cf. HERNÁNDEZ-LÓPEZ (2001:475): "Although they do not have a formal role, business play an 
important role in WTO dispute resolution.  A dispute settlement mechanism which permits only Member 
State participation close itself to participation from private parties.  Businesses are left without an avenue to 
seek remedy for trade violations that occur.  This situation parallels the issue presented to the International 
Court of Justice in the case of Barcelona Traction." 
59 HOEKMAN, MAVROIDIS (2000:537) apresentam essa característica na OMC e a relacionam a uma 
necessidade de reforma no sistema: "Although governments cannot be obliged to cooperate to bring joint 
cases, business and NGOs can play a role in lobbing for joint actions to be brought."  No mesmo sentido, 
SCHLEYER (1997).  



 

 
 

sistema atual, pois o sistema permite que os Estados sejam suscetíveis às pressões das 

instituições comerciantes, em especial das que têm investimentos transnacionais60. 

Dentre as controvérsias, em que se verifica uma atuação muito presente dessas 

investidoras, encontram-se: 

(i) a demanda dos Estados Unidos contra a Índia (WT/DS50 - India: Patent 

protection for pharmaceutical and agricultural chemical products) para 

implementação de provisões do Acordo TRIPS, em que os Estados 

Unidos atuaram em favor da Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America, corporação líder em produtos farmacêuticos e 

biotecnologia nos EUA61; 

(ii)  a demanda dos Estados Unidos contra a Comunidade Européia 

(WT/DS27 - European Communities Regime for the Importation, Sale 

and Distribution of Bananas) sobre o tratamento preferencial aos países 

Africanos e Caribenhos, em que os EUA, ainda que não produtor de 

banana, foi parte na demanda, representando o interesse de corporações de 

origem norte-americana com investimentos no Caribe (como a Chiquita 

Brands International)62; 

(iii)  as demandas da Comunidade Européia e do Japão contra os Estados 

Unidos (WT/DS95 e WT/DS88- United States: Measures affecting 

government procurement) sobre o favorecimento de empresas com 

negócios em Burma pelo Estado de Massachusetts em violação ao 

princípio da não-discriminação.  O tema da controvérsia refere-se a 

investimentos de corporações de origem norte-americana que estariam em 

Burma (tal como Apple computer Inc., Eastman Kodak Co e Philips 

Electronics NV), após limitação da legislação desse país, de modo que 

corporações de origem européia e japonesa não puderam continuar seus 

investimentos em Bruma (como por exemplo, Son Corp., Toshiba Corp., 

Siemens AG, Total SA e Unilever NV)63; e 

(iv) a demanda dos Estados Unidos contra o Japão (WT/DS44- Japan: 

Measures affecting consumer photographic film & paper), sobre medidas 

                                                 
60 Para comentários sobre a relação de corporações transnacionais no sistema multilateral de comércio, v. 
STICHELE (1998). 
61 V. a respeito, WT/DS50/R e WT/DS50/AB/R. 
62 V. a respeito, WT/DS27/R/USA(1997) e WT/DS27/AB/R(1997). 
63 V. a respeito, WT/DS95/3(1998) e WT/DS88/3(1998). 



 

 
 

de restrição à importação de filmes e papéis fotográficos, que refletia uma 

disputa entre as corporações Kodak e Fuji pelo mercado japonês64. 

As instituições comerciantes acabam por se aproximar não apenas dos 

burocratas dos Estados, que as representam em demandas perante o OSC/OMC, mas 

também dos tecnocratas que trabalham na OMC, seja como parte de seu corpo de 

funcionários, seja como aqueles que elaboram e preparam os materiais para apresentação 

das demandas (como, por exemplo, os grandes escritórios de advocacia)65.  Forma-se, 

assim, um campo de atuação muito amplo, não sendo possível avaliar todas suas 

influências no mecanismo de aplicação e interpretação das regras da OMC.  No entanto, a 

"jurisdização" do mecanismo de solução de controvérsias da OMC favorece em muito a 

previsibilidade almejada por tais instituições, mas, por outro lado, suas influências tendem 

a ser mais visíveis. 

Em geral, os autores que apóiam a instituição de mecanismo de participação 

para as instituições não-estatais na OMC (sobretudo para as instituições de caráter não-

governamental, sobre as quais há uma produção científica maior) argumentam que tal 

institucionalização não alteraria de forma significativa as influências que já são 

promovidas pelas instituições por meio de sua unidade externa ou precária unidade interna 

(no caso das instituições intergovernamentais)66.  Além disso, tais autores apresentam 

algumas vantagens, como (i) a transparência das instituições envolvidas que atuam no 

processo, (ii) a conseqüente redução do déficit democrático no sistema de solução de 

controvérsias e (iii) a relação com o sistema global de comércio como um todo e não 

apenas com sua dimensão interestatal67. 

                                                 
64 V. a respeito, WT/DS44/R(1998).  Uma análise dessa controvérsia é realizada em HERNÁNDEZ-LÓPEZ 
(2001:483-5), em que o autor afirma: "Although neither Fuji nor Kodak were complaining or responding 
parties in the WTO dispute, both firms used a plethora of methods (direct and indirect) to influence the 
settlement of the dispute."  E o autor apresenta como exemplo dos métodos aplicados a indicação dos 
membros do Grupo Especial, a elaboração dos documentos escritos apresentados (petição e respostas às 
questões do Grupo Especial), a preparação oral e a contratação de assistência técnica por escritórios de 
advocacia.  Comentários sobre essa controvérsia também são encontrados em DUNOFF (1998:442). 
65 Com a atuação dos escritórios de advocacia, apresenta-se um novo grupo de atores com influência na 
unidade externa da OMC.  Esses são denominados no jargão do sistema multilateral de comércio de private 
counsel.  É uma prática corrente no sistema a contratação de escritórios especializados para a preparação das 
demandas por escrito e das apresentações orais no mecanismo de solução de controvérsia.  Referência a 
respeito foi a controvérsia WT/DS27, em que se questionou a representação de Saint Lucia por advogados 
contratados nas audiências restritas a representantes diplomáticos do Órgão de Apelação.  A respeito v. 
WT/DS27/AB/R (1997:par.12).  Para comentários sobre private counseling, v. HERNÁNDEZ-LÓPEZ 
(2001:481 e segs.) e LAIDHOLD (1999:434 e segs.).  
66 Para notas a respeito, v. HERNÁNDEZ-LÓPEZ (2001), HOEKMAN, MAVROIDIS (2000), LAIDHOLD 
(1999) e SCHLEYER (1997).  
67 HERNÁNDEZ-LÓPEZ (2001:476) fundamenta sua posição pró-institucionalização: "Because WTO's 
focus in multilateral and thus global, the WTO should open itself to global points-of-view.  Businesses and 



 

 
 

Ainda que o mecanismo de solução de controvérsias da OMC seja o nível mais 

"jurisdizado" da organização e reconheça algumas formas de atuação das instituições não-

estatais, existem ainda muitas demandas pendentes para maior influência de tais 

instituições nesse mecanismo.  Dentre as demandas pendentes podemos identificar: aquelas 

que já estão em pauta para revisão do mecanismo de solução de controvérsias; aquelas que 

já foram em algum momento objeto de proposta por parte dos Membros; e as novas 

propostas que se concentram no espaço cosmopolita, em demandas por parte das 

instituições não-estatais.   

No primeiro grupo de propostas, ressaltamos aquelas indicadas acima sobre a 

aceitação de amici curiae e sobre a definição de seu procedimento (inclusive na criação do 

fundo para financiamento de instituições não-estatais de países em desenvolvimento), com 

as propostas para acesso público às reuniões do Grupo Especial e do Órgão de Apelação 

(exceto reuniões sobre temas confidenciais) e para que o Secretariado torne os relatórios, 

tão-logo eles circulem entre as Partes, públicos aos demais Estados membros e ao público 

em geral68. 

Dentre as propostas que já foram em algum momento apresentadas pelos 

Membros, destacamos aquelas que pretendiam tornar o mecanismo de solução de 

controvérsias da OMC semelhante àquele aplicado para as resoluções de conflitos 

internacionais na área de investimentos (como o modelo do International Centre for the 

Settlement of Investment Disputes), em que instituições não-estatais podem demandar 

contra os Estados, ou propostas para um fórum em que a controvérsia seja estabelecida 

apenas entre entes particulares, com a supervisão dos Estados (modelo da Corte 

Internacional Européia)69.   

                                                                                                                                                    
NGOs often have concerns which do not coincide with the needs of a Member State.  These concerns though 
are part of the global focus of the WTO.  They affect trade and are thus relevant to trade disputes.  The WTO 
represents 'world trade' as opposed to trade concerns of individual States.  For this reason, there is a strong 
exclusionary element to the DSU by only permitting Member States to participate.  Without non-State actor 
participation in disputes, the WTO mechanism is limited to trade issues between States.  With non-State actor 
participation the WTO will be able to authentically address more issues, which are relevant to the movement 
of goods and services.  With this, the WTO shifts from solely addressing intra-State issues and towards 
addressing the 'global' issues of trade."  Essa afirmação confirma a classificação apresentada por KEOHANE 
et alli (2000:472 e segs.) do acesso interestatal e transnacional em mecanismos de solução de controvérsias, 
que, por sua vez, pode ser traduzida nas expressões "espaço interestatal" e "espaço cosmopolita" aplicadas 
neste trabalho.  Ou seja, quanto mais o OSC/OMC estiver aberto à participação de instituições não-estatais 
mais a OMC, em especial na sua unidade de prática interna, irá aproximar-se do espaço cosmopolita e de seu 
modo de produção. 
68 A respeito, v. documentos indicados nas notas 50-52 supra. 
69 A respeito, v. CARREAU, JULLIARD (1994:73), DUNOFF (1998), NICHOLS (1996a) e SHELL (1995). 



 

 
 

Por fim, as novas propostas que se concentram no espaço cosmopolita são mais 

diversas: essas demandas visam tanto a uma melhor institucionalização burocrática do 

mecanismo de solução de controvérsias como ampliar o espaço de atuação desse 

mecanismo.  Dentre as propostas relativas à burocracia do sistema, indicamos: (i) a 

transformação do mecanismo de solução de controvérsias em um tribunal internacional, 

para que suas decisões não dependam da aprovação dos Membros; (ii) a criação de um 

corpo permanente de membros também para o Grupo Especial; e (iii) a participação de 

instituições não-estatais como testemunhas nas audiências. 

Essas são algumas linhas das propostas mais presentes hoje para a reforma 

desse sistema e, todas elas trazem uma alteração significativa no arcabouço institucional do 

atual mecanismo de solução de controvérsias.  Por isso, talvez os Membros tenham sido 

mais pragmáticos ao inserirem na pauta de reforma, relativa à participação de instituições 

não-estatais apenas temas que não alterarão a estrutura mais do que ela já o foi pela 

influência das instituições nos anos de prática do OSC/OMC.  Tal pragmatismo considera a 

tensão entre os espaços interestatal e cosmopolita na OMC, pois reformas que tragam 

muita autonomia ao corpo de especialistas do OSC e mesmo ao Secretariado na relação 

com as instituições não-estatais sofrem uma resistência muito forte por parte de todos os 

Membros. 

Por fim, é importante relembrar que o ideal seria que qualquer proposta de 

reforma do sistema de solução de controvérsias fosse tomada em conjunto com as demais 

formas de regulamentação na OMC.  Pois, se hoje já há um grande desequilíbrio entre 

essas diferentes formas de regulamentação, caso sejam analisadas isoladamente essa 

perspectiva tenderá a aumentar.  Entretanto, parece-nos que não é essa a tendência hoje na 

OMC, já que apenas propostas para reforma do OSC estão na pauta de negociações, ao 

passo que os demais mecanismos continuam negligenciados pelos Membros (e também 

pelas instituições não-estatais). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Conclusão: 

as perspectivas para um novo arcabouço sociojurídico  

na Organização Mundial do Comércio 

 

 



 

 
 

Ao longo deste trabalho procuramos apontar algumas das principais demandas 

das instituições não-estatais por um novo arcabouço sociojurídico na OMC e as influências 

já provocadas nesse arcabouço até o momento.  Para tanto, nos itens 1 e 2 apresentamos as 

principais mudanças no sistema internacional que permitiram a distinção de dois modos de 

produção: o interestatal e o cosmopolita.  A promoção da autonomia do espaço 

cosmopolita influiu significativamente na estrutura dos tradicionais fóruns interestatais 

como é o caso da OMC. 

A distinção da interação em um e outro espaço tem relação com todos os 

componentes desses modos de produção, entre os quais as instituições presentes.  Enquanto 

no espaço interestatal se encontram os Estados como instituições privilegiadas, no espaço 

cosmopolita a interação ocorre entre diferentes instituições.  Tal interação no espaço 

cosmopolita favorece a circulação de elementos pertencentes a outros modos de produção 

e, assim, a promoção de diferentes lógicas da globalização.  Isso influencia 

significativamente a dinâmica do processo de decisão na OMC e, por conseguinte, suas 

formas de regulamentação. 

A partir dos itens 3 e 4, foram apresentadas as estruturas do sistema 

multilateral de comércio que favoreceram a interação entre os diferentes modos de 

produção e as dimensões dos espaços interestatal e cosmopolita na OMC.  Tais interações, 

como analisado no item 5, favoreceram inclusive a promoção das demandas de instituições 

não-estatais, com distintas racionalidades e formas de ação, perante a OMC. 

Com o mapeamento das formas de participação e de ação das instituições não-

estatais foi possível identificar as influências dessas instituições nas formas de 

regulamentação da OMC, desde a criação à aplicação de regras.  Notamos que, desde que 

constituída, a OMC teve seu arcabouço sociojurídico alterado.  Isso porque, sob diferentes 

aspectos, os princípios para o reconhecimento de fontes e sujeitos foram alterados e, 

conseqüentemente, a influência dessas instituições na OMC também.   

A primeira mudança foi a previsão por parte da OMC em seus Acordos de uma 

posição ativa para o Conselho Geral na interação com instituições não-estatais e uma 

posição passiva dessas instituições.  Ao longo dos últimos anos, no entanto, essa interação 

ocorreu justamente na ordem reversa: as instituições não-estatais passaram cada vez mais a 

ter uma posição ativa na OMC, seja em sua unidade interna, seja em sua unidade externa. 

Além disso, as estruturas mais "jurisdizadas" da OMC (como foi o caso do 

mecanismo de solução de controvérsias) foram mais responsivas às demandas das 



 

 
 

instituições não-estatais por uma atuação ativa.  O Grupo Especial e o Órgão de Apelação, 

ao elaborarem uma leitura sistêmica e não-literal do ESC, promoveram a possibilidade de 

interação de instituições não-estatais no mecanismo de solução de controvérsias da OMC.  

No entanto, no ESC não fora prevista a possibilidade de o Grupo Especial ou o Órgão de 

Apelação disporem sobre as formas de interação com as instituições não-estatais, em 

especial aquelas de caráter não-governamental; o que se contrapõe às previsões para as 

instâncias de regulamentação e integração (com a aplicação de regras), que têm 

resguardado no Acordo Constitutivo a possibilidade de consultas e cooperação com 

instituições não-estatais (não implementada em sua integralidade).  

Uma terceira mudança foi, nos Acordos da OMC, a preocupação maior com a 

interação com instituições não-estatais no sentido de colaboração técnica dessas 

instituições com essa organização.  Apesar disso, as demandas das instituições não-estatais 

têm sido justamente no sentido de uma repolitização do sistema multilateral de comércio.  

Tal repolitização é um dos elementos que permite abordar o modo com que a OMC se 

insere no contexto de governança global e que suscita um árduo confronto entre os espaços 

interestatal e cosmopolita.  Esse contexto de repolitização promove, assim, o 

questionamento sobre o processo de tomada de decisões no sistema multilateral de 

comércio, sob o referencial de importantes elementos da política moderna: democracia, 

prestação de contas, representatividade e legitimidade.  As demandas que se apresentam 

em torno desses elementos envolvem justamente o tema da governança global. 

Essas demandas e mudanças circunstanciais promovidas no arcabouço 

sociojurídico da OMC se inserem no processo de fragmentação e cooperação promovido 

pelo processo de globalização e não vão muito além dos desafios já apresentados ante as 

demais organizações intergovernamentais.  Mas na OMC esse contexto de mudanças se 

confronta com a tradição de isolamento desse sistema.  

A tradição histórica de negociação e tomada de decisões da era GATT, sob o 

"modelo clube", influencia e fundamenta as resistências ao funcionamento dos novos 

aportes institucionais da OMC e as reações efusivas dos Membros às novas demandas por 

parte de instituições não-estatais.  A estrutura do GATT, em consonância com o sistema 

internacional na época, permitia um processo de decisão de estrutura linear dos Estados 

que se encontravam como Parte Contratante.  No funcionamento desse modelo, o grupo 

dos Estados com maior poderio econômico conseguia coordenar as decisões, a agenda de 

negociações e a implementação dos acordos.  Nessa época, a prevalência do diplomático 



 

 
 

sobre o jurídico permitiu o desenvolvimento de um vasto sistema de exceções e isolou o 

sistema de negociações comerciais do restante do sistema internacional.   

A OMC sobreveio com o aporte institucional de uma organização internacional 

e, ainda, foi instaurada em um sistema marcado pelo processo de globalização que 

despontou novas estruturas de interação entre os diferentes modos de produção.  Tais 

fatores fizeram com que as características do sistema GATT fossem questionadas.  Por 

isso, hoje, na interação entre os espaços cosmopolita e interestatal, esse último se sente 

ameaçado com a interferência das estruturas do primeiro e responde hoje às demandas pelo 

novo arcabouço com o dogma: "a OMC é uma organização voltada para os seus Membros 

(Estados)". 

Tendo em vista o quadro apresentado acima, muitos autores acreditam que, por 

mais que a atuação das instituições não-estatais seja intensa, não será suficiente para alterar 

a estrutura do sistema internacional atual1.  Outros autores, entretanto, apontam que, apesar 

de a atuação das instituições não-estatais não alterar a estrutura fundamental do sistema 

internacional, há uma pluralização nas formas admitidas para o desempenho da 

governança2.   

Assim sendo, notamos que grande parte das propostas analisadas neste 

trabalho, relativas aos aspectos institucionais da OMC, voltam-se para a incorporação de 

elementos cosmopolitas na estrutura de decisão de um fórum interestatal.  Em sua maioria, 

as propostas não pretendem alterar o núcleo duro do espaço interestatal garantido pelo 

direito de deliberação (voto) aos Estados, mas visam apenas à incorporação de 

procedimentos para participação das instituições no processo de deliberação.  As propostas 

que pretendem alterar a estrutura do sistema multilateral de comércio de forma mais 

significativa, como pudemos observar, são ínfimas. 

                                                 
1 Cf. CHANDHOKE (2002:52): "Of course, actors in global civil society have made a difference, as actors in 
national civil society make a difference. But they function as most human actors do, within the realm of the 
possible, not within the realm of the impossible. Ultimately, global civil society actors work within inherited 
structures of power that they may modify or alter but seldom transform. But this we can understand only if 
we locate global civil society in its constitutive context: a state-centric system of international relations that is 
dominated by a narrow section of humanity and within the structures of international capital that may permit 
dissent but do not permit any transformation of their own agendas." 
2 De acordo com ARMSTRONG (2001:3): "Each approach has its own implications not only for the role of 
civil society itself, but also for the role of government. Thus, it becomes clear that the rediscovery of civil 
society as means of connecting society to structures of governance is open to quite contrasting 
interpretations, which, in some variants, may have far reaching consequences for the transformation of 
governance structures themselves." (grifos nossos).  No mesmo sentido, O'BRIEN et alli (2000:3): "Complex 
multilateralism has not challenged the fundamentals of existing world order, but it has incrementally 
pluralised governing structures." 



 

 
 

No entanto, a forma com que as propostas estão sendo incorporadas ocorre em 

forma de distúrbios no sistema; não há hoje uma incorporação sistêmica.  Isso levanta 

dúvidas sobre a alteração do arcabouço sociojurídico da OMC e a funcionalidade da 

integração de novos elementos, dos quais destacamos os mais polêmicos: a diferença na 

participação das instituições provenientes de países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento; os mecanismos aptos para integração das instituições não-estatais; o 

risco de acentuar valores de participação política da cultura ocidental em detrimento de 

outras formas de organização social; e a ausência de um centro para garantia do equilíbrio 

entre interesses econômicos e sociais. 

Nota-se, portanto, uma grande dificuldade na repolitização do sistema, com o 

propósito de envolver as instituições não-estatais de forma mais ativa na unidade interna da 

OMC.  Tal repolitização envolveria uma revisão dos conceitos de representação, 

democracia, legitimidade e informação e o aprofundamento da coerência do sistema 

multilateral de comércio com outros centros políticos, como Estados e instituições 

intergovernamentais. 

Diante desse contexto, após quase uma década de existência, seria oportuno 

pôr em questão os elementos básicos da organização.  Jeffrey Dunoff sugere um trilema: 

who, what, where.  Isto é, a quem a OMC atende?  Quais temas de regulamentação 

abrange? Em que posição se encontra no sistema internacional?3  Ao longo deste trabalho, 

pretendeu-se esboçar parte de cada uma dessas questões, sempre sob a perspectiva das 

demandas de instituições não-estatais perante a OMC.   

Esses três pontos de análise são complementares, pois a definição de um limita 

o outro, estabelecendo assim um ciclo auto-referencial.  Hoje, no entanto, o que ocorre na 

pauta de negociações da OMC é uma supervalorização dos seus temas de regulamentação e 

uma desconsideração sobre a quem esta organização pretende atender e em que posição se 

estabelece no cenário internacional. 

Ao analisar as demandas das instituições não-estatais, identificamos o pleito 

comum para a eliminação da confidencialidade presente ao longo de todo o processo de 

negociações e tomada de decisões na OMC; objetiva-se, assim, encerrar o ciclo de um 

processo desenvolvido a portas fechadas, remanescente da era GATT.  Tal demanda nos 

                                                 
3 Cf. DUNOFF (2001:275): "'Who' is a question about constituents: who has a meaningful voice, and who is 
excluded from the trade system? 'What' is a question about competence: what subject areas fall within the 
trade system? 'Where' is a question about coherence: where does WTO law and doctrine fit within the larger 
international law universe?" 



 

 
 

faz atentar para a mudança do conceito de "a quem" o sistema multilateral de comércio 

atende.  Diferentemente da época do pós-Guerra, hoje não são apenas os Estados que se 

sentem destinatários da regulamentação definida no sistema multilateral de comércio.  Por 

essa razão, muitas instituições não-estatais se apresentam hoje na unidade de prática 

externa da OMC e demandam, cada vez mais, mecanismos para uma maior participação na 

unidade interna da organização. 

A presença das instituições não-estatais na unidade de prática externa aponta 

para o fato de que elas continuarão presentes no sistema, independentemente do seu 

reconhecimento formal.  E, caso não haja uma estrutura pré-definida para sua atuação, 

corre-se o risco de se estabelecer um jogo de poder entre as instituições não-estatais e entre 

estas e os Membros da OMC mais forte e desequilibrado do que aquele já existente entre 

os Estados.  Se as instituições não-estatais pretendem ter conhecimento do conteúdo das 

negociações e participar delas, o ideal é que o processo seja transparente, de forma a que se 

possa identificar seus reais protagonistas.  Caso contrário, assim como ocorria na era 

GATT, alguns Membros terão de assumir responsabilidades por resultados de decisões das 

quais foram meros figurantes.  A partir da questão "a quem a OMC atende", observamos 

que, ante as demandas das instituições não-estatais, é importante considerar como essas 

instituições participam do sistema, como pretendem aprofundam sua participação e, ainda, 

como podem contribuir para maior eficácia das regras do sistema multilateral de 

comércio4. 

A pluralidade de instituições hoje promovidas pelo processo de fragmentação 

da globalização tem de ser coordenada por processos de cooperação entre as instituições.  

Imaginar como a inter-relação entre os espaços interestatal e cosmopolita pode 

desenvolver-se é um dos pontos a se avançar na OMC.  Caso contrário, em face da 

multiplicidade de instituições presentes e o seu não-reconhecimento pelo sistema, a 

regulamentação do comércio internacional corre o risco de perder a sua efetividade.   

Em relação à área temática, também é muito importante lançar uma nova 

reflexão sobre o sistema multilateral de comércio coordenado pela OMC.  A Rodada 

Uruguai, como indicado no item 3, avançou em muitas áreas antes não reguladas pelo 

                                                 
4 A esse respeito, SLAUGHTER (2003:1074): "Global governance is taking place through global networks of 
national government officials. These networks can exist within international institutions, within the 
framework of inter-governmental agreements of various kinds, and on their own as spontaneous responses to 
the need to interact to coordinate policy and address common problems. This typology is hardly the only way 
to identify and categorize different types of transgovernmental networks; it would be equally possible and 



 

 
 

sistema GATT.  E hoje a pauta de negociações tende a inserir novos temas para 

negociações.   

A pluralidade de instituições que se apresenta nos espaços da OMC também é 

outro fator que tende a apresentam questionamentos sobre a pauta de temas coordenados 

pela organização.  Por isso, é importante que se tenha em mente qual o limite da área de 

regulamentação da OMC. 

Talvez a identificação de um código-fonte para o sistema multilateral de 

comércio possa propiciar a sistematicidade na regulamentação da OMC.  Atualmente, a 

incorporação de novos temas para a negociação e sua indicação como "relacionados ao 

comércio" não seguem um referencial.  Um recurso disponível no sistema da OMC 

consiste em buscar o alinhamento entre os princípios estabelecidos no Preâmbulo do 

Acordo Constitutivo da OMC e as exceções a sua área de atuação, indicados no Artigo XX 

do GATT-1994.  Esse referencial regulatório é invocado com freqüência pelas instituições 

não-estatais, até mesmo com o escopo de proporcionar a relação entre o econômico e o 

social, a promoção de uma re-imaginação institucional na OMC e a definição dos pontos 

de contato da OMC com outras instituições. 

Esse ponto de contato da OMC com outras instituições, por sua vez, favorece o 

reconhecimento do lugar que a organização ocupa no sistema internacional, o que também 

envolve a sua relação com o sistema nacional de cada Membro. 

De acordo com Robert Keohane, na análise dos resultados normativos 

provocados pela globalização, deveremos centrar a análise, simultaneamente, em três 

aspectos: (i) na manutenção do robusto sistema democrático doméstico (nacional), (ii) no 

estabelecimento de estruturas formais de delegação internacional e (iii) no papel das redes 

de relações transnacionais.  O autor ainda afirma que, em busca de um conceito de 

governança global, a combinação dos valores democráticos com a afirmação de 

instituições internacionais que "prestem contas" à sociedade civil se torna hoje o grande 

desafio para os teóricos5. 

Nesse sentido, atentemos para o fato de que o processo de repolitização da 

OMC não deve "despolitizar" outras esferas de garantia de direitos e deveres.  Há um 

evidente risco de que, no momento de definição de responsabilidade a uma instituição 

política outra que não o Estado fique um vácuo entre as responsabilidades deste e da nova 

                                                                                                                                                    
probably useful to distinguish them in terms of the different functions they perform, such as rule-making 
versus enforcement, or in terms of the different degrees and even types of power they can exercise." 
5 Cf. KEOHANE (1998:94).  No mesmo sentido, v. HOWSE (2002). 



 

 
 

instituição política.  Ademais, também é importante evitar que se transfiram competências 

além daquelas que a nova instituição pode assumir e ser responsiva. 

A delimitação da posição da OMC no sistema internacional também deve ter 

em conta as competências e atividades de outras instituições intergovernamentais já 

existentes.  Pois, antes de avançar em novas áreas de regulação, pontos de coerência e 

acordos de cooperação devem ser definidos – e respeitados – entre a OMC e tais 

instituições.  Nesse exercício, voltamos justamente aos dois outros pontos do trilema, a 

quem a OMC se destina e quais áreas pretende regular. 

Essas breves linhas, mais do que caminhos certos, buscam trazer elementos 

para uma contínua reflexão sobre a produção nos itens anteriores.  Das questões a que nos 

propusemos no item 1 (como o direito conjuga as desestruturações na ordem internacional? 

O que pode ser coordenado pelo direito? Quais os momentos de definição da esfera 

jurídica que são atingidos pelas demandas por um novo arcabouço sociojurídico), notamos 

que os desafios passam a ser as seguintes:  

(i) Se a organização se encontra na interação entre os elementos e 

constelações de dois espaços jurídicos, como conjugar a interação dos 

espaços interestatal e cosmopolita na OMC? 

(ii)  Se há um limite na definição dos elementos "jurisdizados" da OMC, 

qual o limite entre as constelações diplomática e jurídica? 

(iii)  Se todas as formas de regulamentação na OMC são atingidas pelas 

demandas, mas suas capacidades responsivas estão em descompasso, 

como promover o equilíbrio entre elas? 

Em busca dessas respostas, notaremos que, de um lado, encontram-se aqueles 

que crêem que as respostas podem ser encontradas na própria estrutura institucional da 

OMC e que, nas palavras de José Reis, entendem que: "as instituições são dispositivos 

dotados de duas características, reduzir e contextualizar a incerteza e afirmar a diversidade 

e a complexidade do mundo"6.  De outro lado, encontram-se aqueles, como Keohane e 

Nye, que questionam a capacidade responsiva das estruturas tradicionais das instituições 

intergovernamentais em face da complexidade dos movimentos apresentados pelo processo 

de globalização7 e, desse modo, levantam a questão de saber se será possível permitir a 

repolitização a partir da estrutura institucional da OMC. 

                                                 
6 Cf. REIS (2002:115). 
7 A respeito, HOBSBAWN (2000:430) aponta para o enfraquecimento dos instrumentos de direito 
internacional disponíveis.  KEOHANE, NYE (2000) afirmam: "It is possible that the political base of 



 

 
 

Como apresentado anteriormente, as perspectivas no curto/médio prazo não 

apontam para a constituição da OMC como organização centralizadora.  Os autores 

parecem concordar que a OMC deve cumprir seu papel na governança global, mas o mais 

adequado será fazê-lo pela combinação de governanças em vários níveis, com base em um 

sistema policêntrico e flexível, composto de conjuntos fluidos e de geometrias variáveis8.  

Nesse tipo de governança, o que se espera é que as instituições desenvolvam suas 

atividades de forma complementar e com sensibilidade institucional suficiente para 

responder aos demais elementos em interação. 

Os desafios para a OMC acabam sendo descobrir novos mecanismos de 

organização e de interação sem desfuncionalizar aqueles já existentes e definir os 

mecanismos de sensibilidade institucional sem provocar uma instabilidade caótica.  No 

entanto, resta o impasse na coordenação atual entre as atividades dos estudiosos e 

executores do sistema multilateral de comércio e as atividades dos negociadores, 

responsáveis por consolidar os mecanismos propostos para os arranjos necessários.  Assim, 

diante dos desafios para apreender as diferentes formas de organização de interesses e suas 

demandas por um novo arcabouço sociojurídico, a tendência na OMC parece ser de 

incorporar essas turbulências com base na experimentação de formas de governança9, em 

definições ad hoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
intergovernmental organizations and international regimes will be too weak to sustain high levels of 
governance: that the need for international regimes will exceed the supply." No mesmo sentido, HELD 
(1995a) e MERKE (2002). 
 
8 A respeito, v. HOOGIE, MARKS (2001), ZÜRN (2001, 1999). 



 

 
 

 

 

                                                                                                                                                    
9 Cf. ANHEIER, THEMUDO (2002:213): "because being global is new and uncertain, global civil society 
must experiment with different forms and explore different models of governance, accountability, decision-
making, and resource generation and distribution." 
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O caso do Brasil: 

análise da recepção de um novo arcabouço sociojurídico 

na Organização Mundial do Comércio  

pelo Estado e pela sociedade brasileiros 

 



 

 
 

Identificados, na parte I, os elementos providos e/ou estimulados pelos 

processos de concentração e fragmentação e suas repercussões no arcabouço sociojurídico 

da OMC, esta parte II focalizará as instituições brasileiras, sejam de caráter estatal ou não. 

Considerando as demandas por um novo arcabouço sociojurídico na OMC, as 

questões indicadas na parte I serão reformuladas na análise das instituições brasileiras, 

especificamente: (i) como as instituições brasileiras, estatais e não-estatais levam em conta 

as "desestruturações" da "ordem internacional", e (ii) por quais perspectivas do direito 

(integração, regulamentação e solução de conflitos) as instituições brasileiras, estatais e 

não-estatais, revêem o seu papel no âmbito da OMC.  Ao colocar tais questões 

pretendemos identificar se as instituições brasileiras estão aptas a responder de forma 

efetiva ao novo arcabouço alterado e postulado como reflexo da crescente interação dos 

espaços interestatal e cosmopolita.   

As investigações desenvolvidas na parte I serão, então, contrapostas às 

conclusões obtidas através da pesquisa empírica sobre as redes que se formam, no contexto 

em que se insere o Brasil, para a cooperação na pluralidade de relações globalizadas.  A 

pesquisa de campo que serve como subsídio para esta parte II consistiu no exame de 

documentos apresentados pelas instituições brasileiras, estatais e não-estatais, tanto nas 

unidades de prática interna como externa da OMC, e em entrevistas com algumas das 

principais entidades do Brasil.  As pesquisas seguiram a metodologia apresentada no 

Apêndice A.1 e os seus dados relativos às instituições brasileiras encontram-se compilados 

nos Apêndices A.5-A.7. 

Na realização das pesquisas de campo, procurou-se selecionar instituições 

representativas do contexto e da lógica da globalização presentes, ou seja: (i) das relações 

entre fronteiras, (ii) da economia mundial e (iii) de novas tendências. 

O primeiro grupo refere-se aos representantes do Estado brasileiro relevantes 

para contextualizar as demandas de instituições não-estatais na OMC.  Nesse grupo, 

distinguimos aqueles que são representantes do Poder Executivo (Ministério de Relações 

Exteriores- MRE) e os representantes do Poder Legislativo (Senado Federal e Câmara dos 

Deputados) (ver relação dos entrevistados no Apêndice A.7). 

Na qualidade de representantes de instituições não-estatais da economia 

mundial, encontramos basicamente as instituições comerciantes e suas associações, 

algumas instituições de caráter não-governamental, e as associações trabalhistas.  Portanto, 

compõem esse grupo os representantes tanto do mercado quanto da produção.   



 

 
 

E, como parte do terceiro e último grupo, foram reunidas instituições não-

estatais de caráter não-governamental, eminentemente.  Essa divisão, em especial entre 

esses dois últimos grupos, não é estanque e algumas entidades que estão ora em um grupo 

ora podem configurar suas ações em outro.  Isso ocorre com as instituições que, por 

exemplo, representam interesses específicos do comércio internacional, como é o caso da 

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. 

Temos, no entanto, de distinguir a classificação aqui apresentada daquela dos 

espaços em interação na OMC.  Embora os movimentos identificados como novas 

tendências identifiquem-se com a lógica do espaço cosmopolita, sua atuação não está 

restrita a este espaço.  Da mesma forma, ainda que outros movimentos tenham sua lógica 

relacionada a outros modos de produção, sua atuação poder ocorrer nos dois espaços em 

interação na OMC (como representado no Esquema D).  Assim, todas as lógicas da 

globalização podem, no fim, ter sua atuação no sistema da OMC, seja pelo seu espaço 

cosmopolita, seja pelo espaço interestatal.  Um exemplo que reflete bem essa dinâmica é o 

caso das instituições representantes do Poder Legislativo que ora se relacionam ao espaço 

interestatal pelo modo de produção interestatal, ora ao espaço cosmopolita pelo modo de 

produção da cidadania. 

Nesses dois espaços em interação na OMC, como analisamos no item 4 da 

parte I, a participação das instituições não-estatais pode ocorrer, nas unidades de práticas 

interna e externa, conforme os mecanismos de participação disponíveis, quanto a: (i) 

informação, (ii) consulta, e (iii) cooperação.  Nesta parte do trabalho, tais mecanismos de 

participação nos servirão de amparo para constatar o grau de organização das ações sociais 

e coletivas das instituições brasileiras nas unidades de prática da OMC, bem como o 

equilíbrio dessa participação, comparando as duas unidades (ou seja, verificando o avanço 

das "duas mordidas na maçã"), e examinando a relação entre a participação das instituições 

nacionais e não-nacionais. 

Para realizar tais análises, levaremos em consideração o contexto da 

formulação da política de comércio do Brasil no sistema multilateral quanto a sua praxe 

histórica, sua formação política, econômica e social, bem como sua política de inserção 

internacional.  Dois pontos do contexto social, político e econômico do Brasil merecem 

destaque neste trabalho.  Quanto aos aspectos social e político, deve-se apontar a conquista 

de um sistema democrático, com eleições diretas e uma crescente participação da 

sociedade civil brasileira na definição das políticas internas, a partir da década de 80.  



 

 
 

Quanto ao aspecto econômico, destaque-se, durante a década de 90, a transição de um 

modelo protecionista aplicado desde o pós-Guerra para um regime mais aberto do ponto de 

vista comercial e financeiro1. 

Na mesma época, como apresentado no item 3 da parte I, o sistema multilateral 

de comércio passa por rearranjos que buscam estimular políticas comerciais liberalizantes 

e ampliar a área de regulamentação do sistema internacional, sendo que este último fator 

permitiu, em alguma medida, a transferência de parte do centro de decisões e representação 

para temas relacionados às políticas de comércio2.  Assim, enquanto os arranjos internos 

no Brasil sobre aspectos econômicos convergiam com a política econômica internacional, 

os aspectos sociais e políticos apresentaram um acúmulo de rearranjos nos centros políticos 

(nacional e internacional), por vezes não congruentes3. 

As mudanças nas estruturas sociais, econômicas e políticas internas e 

internacionais, como pudemos observar na parte I, também alteram a forma com que se 

exerce a diplomacia, ou seja, a forma das negociações e tomadas de decisão nas relações 

internacionais.  No modelo do Estado social, a diplomacia tende a seguir a estrutura linear, 

pela qual os diferentes modos de produção estabelecem uma relação de dependência do 

espaço da cidadania e o Estado representa os interesses no espaço interestatal.  

Diferentemente, o modelo do Estado neoliberal ou regulador privilegia a autonomia dos 

modos de produção e a pluralidade de instituições em interação.   

No caso do Brasil, ante às várias mudanças nos contextos social, político e 

econômico, questionamo-nos qual diplomacia é admitida ou favorecida para o fórum da 

OMC, seja por (i) interações em que as instituições não-estatais definem as suas políticas 

                                                 
1 Para a análise do sistema de transição de uma perspectiva econômica e sua relação com o comércio 
internacional, v. SILBER (2003) e VEIGA (2002). 
2 Nas palavras de COX (1991:193): "The state's priority was domestic welfare.  In the past couple of decades, 
the priority has shifted to one adapting domestic economies to the perceived exigencies of the world 
economy.  (…) The domestic-oriented agencies of the state are now more and more to be seen as 
transmissions belts from world-economy trends and decision making into the domestic economy, as agencies 
to promote the carrying out of tasks they had no part in deciding." (grifos nossos) 
3 A estrutura do planejamento estatal prevalecente no Estado social, cujo modelo político foi adotado na 
Constituição Federal de 1988, compõe-se de um programa normativo que vem a ser questionado e diluído 
pelas tendências da crescente "jurisdização" no nível das organizações internacionais e que se conflita com a 
pluralização de instituições no sistema internacional.  Assim, enquanto o programa político previa a 
concentração do poder político no Estado, os programas nacional-econômico e internacional 
desconcentravam e pluralizavam-no.  SANTOS (2002b:37-8) indica as transformações do poder do Estado, 
ao apresentar as conclusões de Bob Jessop: (i) a desnacionalização do Estado (esvaziamento do poder do 
Estado nacional); (ii) a de-estatização dos regimes políticos (transição do conceito de governo para o de 
governança); e (iii) a internacionalização do Estado nacional (aumento do impacto estratégico do contexto 
internacional na atuação do Estado).  Nessa nova forma de interação entre o nacional e o internacional, 
FARIA (1998) indica como um dos desafios para o Estado brasileiro a transformação paradigmática no 
conteúdo programático do direito internacional. 



 

 
 

em conjunto com as instituições estatais, sendo que estas últimas assumem o compromisso 

de perseguir as políticas propostas, por meio do espaço interestatal na OMC (interação 

dependente); ou, (ii) interações em que as instituições estatais asseguram as estratégias de 

negociação e as decisões no espaço interestatal e as instituições não-estatais, diante da 

ausência ou insuficiência dos mecanismos internos e tentam garantir alguma forma de 

participação no espaço cosmopolita (interação independente); ou (iii) interações em que as 

instituições estatais e não-estatais nacionais definem suas políticas de atuação e resultados 

nos diferentes espaços de atuação, interestatal e cosmopolita, mas com um certo grau de 

coordenação (interações pluralistas)4. 

Assim, para que seja possível configurarmos as questões propostas para esta 

parte II, torna-se importante analisar como as instituições estatais e não-estatais 

reconhecem as interações pelos espaços interestatal e cosmopolita na OMC.  Nesse 

sentido, a análise da diplomacia preponderante no Brasil neste momento poderá auxiliar no 

exame da recepção do novo arcabouço sociojurídico. 

Quando analisamos as interações reconhecidas pelas instituições não-estatais 

no espaço cosmopolita da OMC, notamos que a interação de instituições não-estatais nesse 

espaço aumentou e as demandas para seu incremento ainda estão presentes, tanto no que se 

refere a uma atuação pela unidade de prática interna como pela unidade de prática externa.  

Será que as instituições não-estatais brasileiras reconhecem essas formas de participação e 

pretendem recorrem a elas?  Se o fazem, qual a forma de interação que prevalece no 

espaço interestatal: a independente ou a pluralista?  

Por outro lado, as interações no espaço interestatal da OMC, no qual as 

instituições não-estatais têm apenas uma interação pela unidade externa, permitem uma 

análise do nível de interação da sociedade civil na definição das políticas interna e externa 

de cada Estado.  A interação no espaço interestatal depende, basicamente, da formação de 

estruturas democráticas internas em cada Estado, o que envolve leis, políticas e 

instituições5.  Será que as instituições estatais brasileiras promovem mecanismos de 

informação, consultas e cooperação na formulação da política externa de comércio, no 

sistema multilateral?   Em caso positivo, será que as instituições não-estatais brasileiras 

                                                 
4 V. nesse sentido, ABBOTT, SNIDAL (2000:451). 
5 Cf. FOCAL (2000): "In the 1990s a new manifestation of the trend toward democracy in Latin America and 
the Caribbean has been the increased civil society involvement in policy-making at national, regional, and 
multilateral levels.  At various presidential summits and meetings since 1994, hemispheric leaders have made 
commitments to involve civil society organizations in policy-making and have approved new mechanisms to 
implement this goal." 



 

 
 

participam desses mecanismos?  Em caso negativo, será que recorrem ao espaço 

cosmopolita da OMC para a apresentação de suas posições? 

As questões apresentadas levam-nos à questão de saber "a quem" a 

regulamentação da OMC se destina, tema que compõe o núcleo deste trabalho.  Antes de 

adentramos a essas questões, vejamos os resultados das entrevistas sobre como as 

instituições estatais e não-estatais brasileiras situam a OMC no sistema internacional e as 

áreas temáticas que os entrevistados reconhecem para uma atuação da organização.  

Em relação à posição no Estado brasileiro, foram entrevistados representantes 

do Poder Executivo (MRE), em divisões que trabalham temas institucionais da OMC, e do 

Poder Legislativo, nas Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado 

Federal e da Câmara dos Deputados (ver Apêndice A.7).   

Na avaliação sobre o papel da OMC no comércio internacional, os 

representantes do MRE identificaram a organização como produto do processo de 

globalização econômica, que adquire importância na medida em que se define como uma 

organização baseada em regras (rule-oriented).  Esse aspecto institucional, na opinião dos 

representantes do MRE, define a OMC como um fórum importante e privilegiado para a 

definição de políticas de comércio pelo Brasil e a promoção de políticas de 

"desenvolvimento nacional". 

No mesmo sentido, os representantes do Poder Legislativo definiram a OMC 

como um fórum central para a promoção do comércio internacional, que deve ter uma 

política coerente com outras negociações e com a política interna do Brasil.  

Dentre as instituições não-estatais, aquelas que compartilham da lógica da 

economia mundial por parte do mercado vêm a criação da OMC como um fator positivo 

para a regulamentação do comércio internacional.  Os aspectos positivos evidenciados 

foram: a promoção do acesso a outros mercados, a inserção de temas antes não regulados 

pelo sistema GATT (inclusive aqueles que foram excepcionados, como agricultura e 

têxteis), a transparência da instituição, a predefinição de regras e a sistematização da 

regulamentação do comércio internacional.  Essa primeira análise pelas instituições 

comerciantes parece contrariar posições apresentadas pelas instituições estatais. 

Ainda no grupo das instituições-parte da lógica da economia mundial, 

encontra-se o grupo da produção, representando pelas associações de trabalhadores.  

Diferentemente das posições apresentadas acima, tais instituições, ao identificarem a OMC 

com o processo de globalização econômica, apontam-na como um fórum perverso para a 



 

 
 

definição dos interesses brasileiros, já que concentraria sua pauta sobre os temas de 

interesse de países desenvolvidos.   

Por fim, identificamos o grupo das instituições que seguem as novas tendências 

e que inclui, basicamente, institutos especializados, redes e organizações não-

governamentais stricto sensu.  Esse grupo inclui um rol de instituições com formações e 

interesses mais variados, como podemos notar na relação do Apêndice A.6.  Assim, nas 

entrevistas essas instituições apresentam percepções bastantes distintas. 

Nas entrevistas realizadas, grande parte das instituições, ao ser questionada 

sobre a OMC e sua relação com o comércio internacional, apontou para o caráter 

vinculante da regulamentação pela OMC e para a sua maior "jurisdização" em relação a 

outras organizações intergovernamentais.  Para algumas poucas instituições (com destaque 

para os institutos especializados), essa "jurisdização" é tida como um fator positivo, 

enquanto que para a maioria é um fator negativo.  As instituições que reforçam o aspecto 

negativo de atribuir mais capacidade de regulamentação e sanção relacionam-no a dos 

aspectos: (i) ser uma organização baseada em princípios liberais e (ii) ser a OMC uma 

organização que reflete os interesses dos países desenvolvidos.  Por outro lado, aqueles que 

reconhecem aspectos positivos reconhecem seus acordos como um marco regulatório 

importante e a forma de decisão por consenso como mecanismos de proteção aos interesses 

dos países em desenvolvimento. 

Notamos, portanto, nas observações sobre o lugar que a OMC deve ocupar no 

sistema internacional, que temos dois grupos que divergem sobre o reconhecimento da 

organização como um fórum importante ou não para a regulamentar o comércio 

internacional.  Há uma divergência preliminar na definição do fórum para a regulamentar o 

comércio internacional.  Este é um ponto relevante que vai definir o interesse das 

instituições não-estatais que divergem sobre a sua importância em reconhecer ou não os 

espaços de interação na OMC e que influencia na definição do lugar da OMC no sistema 

internacional.  Enquanto para algumas instituições brasileiras a regulamentação, definida 

na OMC, deve ser o referencial para outras negociações comerciais e a interface comercial 

com as demais instituições intergovernamentais, para outras, a regulamentação da OMC 

deve ser desconsiderada e desestimulada, até mesmo na sua interface com outras 

instituições. 

Outro ponto relevante, nessa primeira parte das entrevistas, foi a percepção do 

comércio internacional e sua regulamentação como um sistema entre fronteiras, em que os 



 

 
 

interesses do Brasil sobre o comércio internacional são identificados com os conceitos de 

interesse nacional e soberania.  Essa concepção fortalece a satisfação com uma diplomacia 

linear do Estado social. 

Na segunda questão contextual, sobre as áreas de regulação da OMC, foi 

levantado o ponto sobre a adequação do fórum da OMC para negociar determinados temas, 

quando relacionados ao comércio de bens ou serviços. 

Os entrevistados do Poder Executivo não apresentaram opiniões convergentes, 

sobretudo quanto à relação entre temas econômicos e sociais na pauta de negociações e 

áreas de regulamentação.  Enquanto uma primeira posição apontou para a crítica e o 

questionamento da crescente regulamentação pela OMC, de termas relacionados ao 

comércio e para a necessidade de interface com outros centros de regulação (definição de 

uma regulamentação econômica com sensibilidade social), uma segunda posição pareceu 

ser complacente com a indicação aleatória de temas relacionados ao comércio (definição 

das regulamentações necessárias, com privilégio para as econômicas).  Finalmente, uma 

terceira posição pareceu vislumbrar a necessidade de incorporar elementos econômicos e 

sociais na regulamentação da OMC. 

Portanto, não ficou evidente a definição de uma política sobre os temas em 

pauta e em como estabelecer a coerência da OMC com as demais instituições 

intergovernamentais ou mesmo com a política nacional.  Essa posição parece estar 

fragmentada em cada uma das divisões do MRE, responsáveis pela definição da política 

quanto a áreas específicas.  Também foi possível abstrair das diferentes respostas que, 

quanto aos temas que não devem ser levados ao fórum da OMC, ainda que seja 

identificada sua conexão com os temas de comércio, não há uma proposta política para a 

interação dos diferentes centros regulatórios no sistema internacional. 

Os representantes do Poder Legislativo apresentaram opiniões sobre a área de 

regulamentação da OMC de forma bastante intuitiva, com a indicação de temas para os 

quais vêem a necessidade de proteção no comércio internacional, com referências 

recorrentes ao conceito de "desenvolvimento".  Mas, no mesmo sentido do que foi 

apontado para o MRE, não foi possível identificar nas entrevistas uma avaliação prévia 

sobre a adequação do fórum da OMC e a sistematização da regulamentação ante aos 

demais fóruns intergovernamentais.   

Quanto às instituições não-estatais, como as instituições atuam em áreas ou 

setores da regulamentação específicos, raramente têm uma visão da negociação global ou 



 

 
 

uma opinião sobre todos os temas regulamentados pela OMC.  Como balanço geral, as 

instituições comerciantes privilegiam os temas voltados para a regulamentação do mercado 

na OMC e deixam de lado as regulamentações de aspectos sociais, com a alegação de que 

essas medidas podem ser adotadas como medidas protecionistas pelos países 

desenvolvidos.  Os setores mais competitivos, de qualquer forma, não temem que a 

regulamentação pela OMC ou sua interface com outras instituições intergovernamentais 

quanto a temas sociais venha a ocupar a pauta da organização. 

Quanto ao grupo das instituições da produção, pelo fato de serem bastante 

resistentes quanto a qualquer medida que consolide o fórum da OMC no sistema 

internacional, entre o receio da ampliação de sua área de regulamentação e a 

inevitabilidade das negociações, optam pelo privilégio de temas estritamente relacionados 

ao comércio na OMC e a sua coerência com as demais regras do sistema internacional. 

As demais instituições não-estatais, representantes das novas tendências, mais 

uma vez apresentam percepções bastante distintas.  Em geral, entendem que a OMC deve 

regular novos temas com vistas a incorporar temas sociais na sua regulamentação; contudo, 

a percepção de grande parte é de que a OMC não deve criar novas regras, mas deve apenas 

respeitar as regras definidas pelas instituições intergovernamentais competentes para 

regular cada área.  O apoio a tal regulamentação objetiva que se cumpram os preceitos do 

Preâmbulo do Acordo Constitutivo como princípios gerais.   

Assim, as posições sobre os temas são muito diversas.  Fora os aspectos 

tradicionais entre fronteiras de tarifa aduaneira e controle aduaneiro, as opiniões divergem 

quanto à adequação do fórum da OMC para discutir outros temas (inclusive aqueles que já 

estão incorporados ao sistema, como é o caso de propriedade intelectual).  Na média, 

podemos distinguir dois grupos, um que tende à definição dos temas econômicos na OMC 

e o isolamento dos aspectos sociais e outro que privilegia a interação dos aspectos sociais 

na OMC.  Em relação aos temas apresentados nas entrevistas para as instituições 

brasileiras, a média das respostas aos questionários sobre as áreas de regulamentação da 

OMC resulta em: 



 

 
 

Gráfico D 

Adequação do fórum da OMC para negociação dos temas 
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Esse gráfico não reflete, contudo, a posição do Governo brasileiro na OMC, 

nem mesmo é um gráfico representativo dos interesses da sociedade brasileira nessa 

organização.  O objetivo ao apresentar o gráfico é apenas trazer uma comparação entre as 

impressões dos representantes entrevistados do MRE e aqueles do Poder Legislativo e das 

instituições não-estatais acerca da abrangência da área de atuação na OMC. 

Nas respostas às entrevistas tanto das instituições estatais como das não-

estatais, notamos em alguma medida um protesto pela capacidade reguladora do Estado 

nas áreas relativas ao comércio com maior autonomia.  Do ponto de vista dessas 

instituições, estimular a capacidade de regulação a organismos internacionais significa 



 

 
 

transferir a capacidade de coordenação do processo econômico aos países desenvolvidos, 

em especial ao Quad.  Divergem dessa posição apenas alguns representantes das 

instituições estatais e das instituições comerciantes que defendem a contribuição da atual 

regulamentação do comércio internacional ao "desenvolvimento nacional" e apóiam uma 

posição significativa do Brasil no fórum da OMC e na definição de sua regulamentação.  

Em todos os grupos há, porém, o reconhecimento da necessidade de regulamentar os 

fenômenos resultantes do processo de globalização e, conseqüentemente, da crescente 

interdependência entre diferentes localidades (o que, na opinião dessas instituições, parece 

ser um processo irreversível e inevitável). 

Passemos, então, à análise da compreensão pelas instituições brasileiras da 

questão "a quem" a regulamentação da OMC se dirige.  Para tanto, nas entrevistas 

procuramos identificar a percepção das instituições brasileiras no tocante aos espaços 

interestatal e cosmopolita na OMC e às formas de interação para a definição da diplomacia 

brasileira.  A fim de analisar o espaço interestatal, procuramos verificar as formas de 

interação promovidas pelo Governo brasileiro no âmbito nacional para a definição da 

política comercial.  O objetivo é identificar se eventualmente as interações das instituições 

brasileiras perante o Governo exauririam a necessidade de apresentação de suas demandas 

perante o fórum da OMC no espaço cosmopolita (interação dependente). 

Uma importante observação presente nas entrevistas com representantes do 

MRE foi o reforço por alguns dos entrevistados da idéia de que OMC é uma organização 

voltada para os seus membros (member-driven); um dos entrevistados complementou sua 

observação de que "a OMC é um fórum e não um organismo".  Tais argumentos permitem 

pressupor que há um preponderante reconhecimento apenas do espaço interestatal na 

OMC.  No entanto, apesar de o discurso do Governo brasileiro na OMC ser nesse sentido6, 

veremos a seguir que alguns comportamentos do Governo brasileiro não têm ido nessa 

direção. 

Na interação entre o Poder Executivo com o Poder Legislativo, de acordo com 

os entrevistados há freqüentes reuniões informativas do MRE com o Congresso Nacional e 

com cada uma das casas, Senado e Câmara, separadamente.  As reuniões, conforme 

                                                 
6 Esses argumentos ficam bastante evidentes nas posições assumidas pelo Governo brasileiro na OMC, 
transcritas em alguns relatórios da organização.  Encontramos manifestações expressas dessa posição quanto 
ao reconhecimento de amici curiae pelo mecanismo de solução de controvérsias da OMC.  A respeito, v. 
extratos no Apêndice A.2 (2.4). 



 

 
 

informações prestadas, ocorrem quando há alguma negociação ou decisão relevante ou 

quando forem solicitadas pelo Senado ou pela Câmara. 

No entanto, de acordo com os representantes do Poder Legislativo esta forma 

de interação é insuficiente, pois as reuniões estabelecem-se mais no sentido de informação 

do que de consulta e, tão logo esteja concluído o acordo, ao Poder Legislativo no processo 

de ratificação resta apenas a função de dar seu aval sobre o que foi negociado pelo 

Executivo.  No caso dos acordos multilaterais da OMC, essa situação fica ainda mais 

delicada, na medida em que é preciso seguir o princípio do empreendimento único (single-

undertaking), como apontado no item 3 da parte I.  Nesse caso, há uma redução da 

faculdade de o Poder Legislativo emendar ou vetar os acordos já negociados.   

A fim de aprimorar os mecanismos de interação entre o Executivo e o 

Legislativo nas negociações comerciais, encontra-se atualmente em pauta o Projeto de Lei 

no 189, de 2003, que pretende definir a participação do Brasil nas negociações comerciais.  

De acordo com o artigo 4o desse Projeto de Lei, "o Congresso Nacional (...) acompanhará 

de perto o andamento das negociações comerciais e, de acordo com os dispositivos 

regimentais, avaliará seus resultados parciais e finais (...) A avaliação aqui estipulada far-

se-á obrigatoriamente antes da firma de quaisquer acordos, ainda que setoriais, que 

finalizem negociações."  Tal projeto tem a concordância do MRE, que reconhece a 

necessidade de manter as negociações e decisões no comércio internacional em constante 

vigilância; o único temor remanescente é que essa fiscalização pelo Poder Legislativo 

venha a engessar o processo de negociação e tomada de decisões. 

Quanto às interações com as instituições não-estatais, que no nível nacional 

passam a se identificar como instituições representativas da sociedade civil, na avaliação 

do BID, a idéia de tornar a política de comércio exterior como catalisadora dos interesses 

da sociedade civil tem repercutido de forma muito diferente nos países da América Latina 

e, no caso do Brasil, o estudo aponta que esta relação ainda é incipiente7.   

                                                 
7 BID –INTAL/ITD/STA (2002:iii).  Outros estudos reforçam a tese de que, comparativamente, o Brasil tem 
poucos mecanismos de interação com a sociedade civil; OSTRY (2002c:23-4): "A pilot project I have 
undertaken in cooperation with the Washington-based Inter-American Dialogue and the Inter-American 
Development Bank revealed very significant differences among the 8 countries surveyed:  Argentina, Brazil, 
Canada, Chile, Columbia, Mexico, United States and Uruguay. Of these only Canada and the United States 
have established institutional arrangements involving both legislative bodies and a wide range of interested 
parties or stakeholders including business, farmers, unions, NGOs and academics.  This is not surprising 
since the OECD studies showed that participatory processes were rare in member countries.  And a 1996 
study by the Swiss Coalition of Development Organizations showed that of 30 countries surveyed (both 
developed and developing) only 3 had formal mechanisms for consultation (Canada, U.S. and Switzerland)." 



 

 
 

As entrevistas apontam que as interações do MRE com a sociedade civil 

sempre adquiram um caráter bastante informal, com base nas relações pessoais entre os 

interessados8.  A criação de mecanismos formais de interação passou a ocorrer a partir de 

1996, com a criação da Secretaria Nacional da Área de Livre Comércio das Américas 

(SENALCA) que, apesar de centrar suas discussões nas negociações para a ALCA, 

analisava temas relacionados ao sistema multilateral de comércio9.  Apenas em 1999, foi 

criado o Grupo Interministerial de Comércio Internacional (GICI), com uma pauta de 

discussão mais ampla sobre o comércio internacional10.  No Decreto que o cria há a 

previsão de que o GICI "poderá estabelecer formas e canais de colaboração com entidades 

da sociedade civil, que tenham interesse direto nas questões de que trata a OMC" (artigo 

4o).  No entanto, esses canais não foram formalmente estabelecidos, e o que existe hoje é o 

convite a algumas instituições da sociedade civil para que assistam à reunião do GICI.   

Em 2003, eram trinta (30) as instituições da sociedade civil convidadas pelo 

MRE para as reuniões do GICI, sendo que pouco mais de 57% eram representantes de 

instituições comerciantes, 13% dos trabalhadores, 20% organizações não-governamentais e 

10% da academia.  A participação majoritária das instituições comerciantes é reflexo do 

histórico de interações entre o MRE e a sociedade civil; as instituições comerciantes 

sempre tiveram um interesse maior pela área e uma aproximação maior com o MRE seja 

pelos mecanismos formais, seja pelos informais.  No entanto, de forma crescente, com o 

destaque nas entrevistas para sua tônica partir de 2002, o MRE passou a convidar para as 

reuniões do GICI instituições de caráter não-governamental, associações de trabalhadores e 

a academia.  Além disso, das instituições não-estatais entrevistadas quase todas, com 

poucas exceções, passaram a acompanhar as negociações e decisões relativas ao comércio 

internacional a partir de 1999.  Destacam-se do grupo as instituições comerciantes que 

acompanham as negociações desde a Rodada Uruguai, de 1986 a 1994. 

De uma maneira geral, a ampliação do grupo de instituições da sociedade civil 

em interação com o Governo é avaliada por representantes das instituições estatais e não-

                                                 
8 Para um estudo aprofundado e recente da política externa brasileira e a participação da sociedade civil, v. 
SOUZA (2003). 
9 A respeito da criação desse fórum, v. SANCHEZ (2003a).  A SENALCA foi criada com a previsão de 
participação de determinados organismos do Governo Federal e a possibilidade de formulação de convites à 
sociedade civil. 
10 O GICI foi criado pelo Decreto de 10 de junho de 1999, que define a seguinte composição para o Grupo: 
presidência com o Subsecretário-Geral para Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior do 
MRE; representação dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, da 
Agricultura e do Abastecimento, da Ciência e da Tecnologia, do Orçamento e Gestão e do Meio Ambiente; e 
da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior do Conselho de Governo. 



 

 
 

estatais como um fator positivo para consolidação da democracia.  No entanto, além das 

observações acima pelos representantes do MRE, a recente ampliação do grupo também 

suscitou questionamentos por parte das instituições comerciantes, que apontaram para a 

dificuldade em se formar um discurso comum nas reuniões promovidas.  Dois são os 

principais fatores que geram esse descompasso: o caráter preponderantemente técnico das 

negociações comerciais e a inexperiência histórica das instituições não-comerciantes nessa 

interação com o Governo.   

Até como conseqüência da maior participação das instituições comerciantes, os 

entrevistados do Governo indicaram que as organizações empresariais intersetoriais (junto 

às empresas de capital nacional e estrangeiro, que atuam por meio de tais organizações 

inclusive) são as mais informadas e ativas nos mecanismos de participação proporcionados 

pelo MRE.  As organizações setoriais estariam em um segundo nível, seguidas das 

organizações não-governamentais e, por último, da academia. 

Dentre os entrevistados do MRE, alguns destacaram a insuficiente participação 

da academia, de associações de trabalhadores e de entidades representativas de 

consumidores, que em seu entender são setores que idealmente deveriam participar de 

forma mais ativa na formulação da política comercial.  No entanto, parte dos entrevistados 

do MRE resiste a essa consideração por entender que a participação já é suficientemente 

ampla e que abranger muitos setores poderia levar a um grau de imprecisão muito grande 

para a definição dos interesses relevantes. 

Os representantes do MRE, em geral, entendem que o Governo estimula a 

participação das instituições estatais e não-estatais em tais mecanismos.  Apenas alguns 

fazem referências a uma resistência presente no sistema, provocada pelo corporativismo 

dos integrantes do MRE e pela persistente cultura de sigilo e estratégia na veiculação das 

informações relativas à política externa. 

Por outro lado, de acordo com as entrevistas com representantes das 

instituições não-estatais quase todas apontaram como principal motivo de seu interesse 

pelo comércio internacional a própria experiência e, em segundo lugar, a atuação de outras 

instituições, nacionais ou estrangeiras, seguido dos meios de comunicação.  Ficando como 

última opção o estímulo do Governo.  Dentre vinte e oito (28) instituições não-estatais 

brasileiras entrevistadas, apenas uma indicou o estímulo do Governo como razão de seu 

interesse pela área. 



 

 
 

Tendo em vista este panorama dos mecanismos de participação promovidos 

pelo Governo brasileiro, os representantes do Governo entendem que há um grau médio-

alto para a prestação de informações e indicam como referências os informativos que 

emitem após as Conferências Ministeriais, a página eletrônica do MRE (que inclui o acesso 

a informações sobre comércio internacional e à publicação específica sobre as atividades 

na OMC11) e as publicações oficiais no Diário Oficial. 

A avaliação por parte do Poder Legislativo é que os mecanismos de informação 

são altamente institucionalizados, em especial pelo recurso da Internet.  Da parte das 

instituições não-estatais, na avaliação das instituições comerciantes o grau de informação 

prestado pelo Governo varia entre o médio e o alto; enquanto que, por parte das demais 

instituições, a avaliação decai para o grau médio-baixo. 

Apesar da informalidade nos mecanismos de consulta e cooperação, os 

entrevistados do MRE avaliam esses mecanismos também com um grau médio-alto quanto 

à promoção da participação da sociedade civil.  De qualquer forma, todos os entrevistados 

do MRE concordaram em que sempre é possível aperfeiçoar tais mecanismos e reforçaram 

sempre de que a posição da sociedade civil também deve ser ativa.  A opinião geral dos 

entrevistados do MRE é que as instituições da sociedade civil interessadas devem solicitar 

ou mesmo pressionar o Governo, mais do que o fazem atualmente, para que possam obter 

informações, bem como para que mecanismos de consulta e cooperação sejam 

promovidos. 

Na avaliação do Poder Legislativo, os mecanismos de consulta e cooperação 

são medianos, sendo que estão sendo aprimorados com o tempo, com destaque para os 

esforços lançados desde 2002.  Do ponto de vista das instituições não-estatais, as 

instituições comerciantes apontam para um grau médio-alto na promoção de mecanismos 

de consulta e cooperação por parte do Governo, enquanto que as demais instituições não-

estatais atribuem um grau baixo, por vezes, inexistente. 

Quando questionados sobre os principais objetivos na atuação do Governo 

junto à sociedade civil, os representantes do Governo (Executivo e Legislativo) 

apresentaram as formas de participação na definição da política de comércio como um 

mecanismo para a consolidação da democracia.  Por meio de tais formas de participação 

                                                 
11 Este informativo é a "Carta de Genebra", um pequeno relatório da Missão Permanente do Brasil na OMC, 
com acompanhamento das reuniões dos Conselhos e Comitês, incluindo o Órgão de Solução de 
Controvérsias da organização.  O informativo está disponível para consulta em 
<http://www.mre.gov.br/portugues/links/links/omc/carta_genebra.asp> (último acesso em dezembro de 
2003). 



 

 
 

pode ser possível promover a transparência das decisões assumidas, receber as posições 

que possam contribuir para as posições tomadas pelo Governo e garantir legitimidade ao 

negociador. 

Não muito distantes estão as percepções das instituições não-estatais que com 

seus anseios de interação com o Governo objetivam promover maior participação na 

formulação da política exterior do Brasil e a formas para se conceber um conceito de 

"desenvolvimento" em consonância com as aspirações da sociedade civil.  Dentre as notas 

das instituições não-estatais sobre seus anseios também devem ser destacados os objetivos 

de sensibilizar o Governo em alguns tópicos de seus interesses particulares e a pretensão de 

contribuição técnica com o conhecimento sobre determinados setores produtivos, em 

determinadas matérias ou mesmo em casos específicos.  Assim, muitas instituições da 

sociedade assumiram que, de uma forma ou outra, pretendem na interação com o Governo 

influenciar a política de comércio defendida no espaço interestatal da OMC pelo Brasil. 

Assim, os representantes apontam a definição as posições do Governo 

brasileiro na OMC na criação de regras como resultante de (i) um "diálogo" com a 

sociedade civil e com o Congresso Nacional12, (ii) um diálogo com os Ministérios13, (iii) 

decisões da cúpula do Governo.  Destacam a atuação do MRE como coordenador e 

representante externo de todo esse processo.  Seria esse o tradicional processo linear de 

representação: sociedade civil - Governo - OMC.  E, após as negociações, seria 

estabelecido o processo linear reverso, sob as formas de participação apontadas acima. 

Exceção a essa fórmula-padrão dos interesses da sociedade civil é feita quando 

do estabelecimento de uma controvérsia no OSC/OMC.  Nesse caso, como envolve setores 

específicos há, no que se define como pré-contencioso, uma interação próxima entre o 

setor envolvido e o MRE.  Se for uma controvérsia a ser iniciada pelo Brasil, estima-se que 

em 90% dos casos é o setor afetado que identifica a possibilidade de se questionar as 

medidas em discordância com os Acordos da OMC.  Após constatada a violação do 

Acordo, há ainda a avaliação pelo Governo (MRE) sobre se é conveniente apresentar a 

demanda ao OSC/OMC.  Uma vez instaurado o procedimento no OSC, caso seja essa a 

decisão do Governo, os representantes entrevistados indicaram o início de uma fase técnica 

                                                 
12 Apenas uma instituição não-estatal mencionou interação com os parlamentares quanto a temas objeto de 
negociações no sistema multilateral de comércio. 
13 Algumas instituições não-estatais também interagem com outros Ministérios, além do MRE, em relação 
aos temas objeto de negociações no sistema multilateral de comércio.  Os Ministérios mais mencionados nas 
entrevistas foram: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Trabalho e Emprego. 



 

 
 

do contencioso, eminentemente jurídica, em que se estabelece novamente uma relação 

próxima entre o MRE e o setor envolvido (auxiliados por consultores especializados).  Na 

fase implementação, há também uma interação entre o setor e o MRE. 

Quando foram então questionadas as instituições não-estatais sobre a coerência 

entre as posições que são apresentadas no Brasil junto ao Governo com a posição oficial do 

Brasil na OMC, essas instituições em geral reconheceram que seus interesses são 

representados.  E em seus trabalhos junto ao Governo as instituições não-estatais têm 

conhecimento das contradições internas e procuram beneficiar-se dessas contradições o 

quanto for possível.  Contudo, na ausência de mecanismos formais de prestação de contas à 

sociedade civil, as instituições alegaram que esses contatos acabam adquirindo um caráter 

muito pessoal.  Uma percepção geral das instituições não-estatais sobre o Governo é de 

que este quando invocado, responde; no entanto, sua postura é muito mais reativa do que 

de parceria. 

Conclui-se, portanto, a respeito da interação no nível nacional que, apesar de o 

Governo e, em especial, o MRE não ter mecanismos formais de interação com a sociedade 

civil e nem com o Poder Legislativo, as interações desenvolvidas até o momento são 

satisfatórias quanto aos seus resultados finais.  Isto é, questiona-se hoje o processo de 

deliberação interno, em especial em referência a critérios de participação democrática, mas 

não se critica especialmente os resultados das negociações e as decisões tomadas pelo 

Governo (Poder Executivo) junto à OMC14. 

As considerações apresentadas pelos entrevistados sobre a formação da política 

comercial no âmbito nacional permitem-nos uma pré-conclusão de que o Governo e a 

sociedade civil brasileiros se inclinam a uma diplomacia definida por uma relação de 

dependência dos demais modos de produção com o da cidadania e à conseqüente definição 

linear da política comercial da sociedade brasileira no espaço interestatal da OMC.  No 

entanto, uma outra parte da entrevista procurou analisar se aquelas posições apresentadas 

pela sociedade civil brasileira junto ao Governo são também apresentadas pelas 

instituições não-estatais no espaço cosmopolita da OMC e se aqueles que não têm a 

oportunidade de interação frente ao Governo brasileiro o fazem junto a ela.  Assim sendo, 

questionamos se tais instituições buscam formas de participação na OMC. 

                                                 
14 Conclusão semelhante é exposta no trabalho de SOUZA (2003:85), em que o autor apresenta como 
resultado de suas pesquisas: "somam 62% as avaliações positivas da atual política externa, contra apenas 
12% de respostas críticas à atuação internacional do governo." 



 

 
 

Ao serem questionados sobre os mecanismos existentes na OMC, os 

entrevistados do MRE alegaram que esta organização não admite uma participação direta 

das instituições não-estatais.  Diante dessa característica, alguns entrevistados descreveram 

a OMC como uma organização bastante impermeável, pela ausência de mecanismos 

institucionais para a participação de instituições não-estatais, enquanto outros justificaram 

essa ausência de mecanismos com a indicação do caráter intergovernamental da OMC e o 

fato de a organização ser composta unicamente pelos seus Membros, titulares exclusivos 

de direitos e deveres nessa organização (member-driven). 

A seguir, os representantes do MRE foram questionados pontualmente sobre o 

grau de participação das instituições não-estatais em alguns dos mecanismos da OMC 

(entre os quais, as Conferências Ministeriais, os Simpósios e o OSC).  Dentre os 

entrevistados, apenas alguns se sentiram aptos a responder e indicaram um grau alto para a 

prestação de informações pela OMC e baixo para as consultas desenvolvidas pela 

organização.  Esses mesmos entrevistados reconheceram não haver nenhum mecanismo 

para cooperação com instituições não-estatais na OMC.  Outros dos entrevistados 

informaram não se sentir habilitados a responder à questão.  Uma parte, entretanto, 

reconhece que as formas de participação das instituições não-estatais deveriam ser 

aprimoradas, enquanto outros entendem que defender o reconhecimento dessas instituições 

e de seus trabalhos no sistema da OMC pode ser uma autoflagelação da competência dos 

próprios Membros. 

Os representantes do Poder Legislativo não puderam identificar nenhum 

mecanismo de participação na OMC e quando questionados pontualmente sobre isso, não 

se sentiram aptos a responder.  Quanto às instituições não-estatais, mesmo entre as 

instituições comerciantes, grande parte não pôde apontar os mecanismos de participação 

admitidos hoje na OMC.  Exceções a esse grupo são aquelas que já participaram de um 

mecanismo ou outro, como indicado no Apêndice A.5. 

As instituições comerciantes, em um primeiro momento, identificaram como 

única possibilidade de atuação aquela na unidade de prática externa junto às delegações 

dos Membros nas reuniões dos Conselhos e Comitês.  Algumas instituições não-

comerciantes também reconhecem, na primeira questão sobre a participação na OMC, tal 

forma de participação e, além disso, ainda reconheceram a possibilidade de integrar fóruns 

paralelos àqueles organizados nessa organização. 



 

 
 

Dentre o grupo de instituições não-estatais, as associações de trabalhadores, as 

organizações não-governamentais stricto sensu e os institutos especializados são os que 

menos apontam mecanismos para participação direta.  Exceção deve ser feita àquelas 

instituições com atuação internacional, que privilegiam as formas de participação na OMC 

nas suas unidades de prática interna e externa (inclusive o contato direto com o Diretor-

Geral e o seu Secretariado) em relação às formas de participação promovidas pelo Governo 

brasileiro. 

Também foi possível observar que as instituições mais ativas nos mecanismos 

da OMC, em especial as não-comerciantes, se favorecem muito de interações em rede com 

outras instituições não-estatais, internacionais ou estrangeiras, para os fins de obtenção de 

informações e formação de posições.  Essas instituições acabam por acessar pouco as 

informações diretamente na OMC e, em geral, conseguem obtê-las por fontes 

secundárias15. 

Assim, quando as instituições não-estatais foram questionadas se costumam 

acessar as informações e documentos disponibilizados pela OMC, as instituições 

comerciantes brasileiras são as que mais acessam essas informações, tanto pela unidade 

interna como pela unidade externa16.  Contudo, notou-se um alto grau de dependência de 

algumas instituições comerciantes em relação ao Governo brasileiro17; destacam-se nesse 

grupo os lobbies mais tradicionais e as instituições menores, com poucos recursos e 

pessoal especializado. 

As instituições brasileiras também acessam muito pouco a parte da página 

eletrônica da OMC que contém informações especiais apresentadas pelas instituições não-

estatais, o NGO room.  Até hoje, nenhuma instituição brasileira registrou qualquer posição 

nesse mecanismo (ver Apêndice A.5.e).  Algumas instituições, no entanto, em especial as 

                                                 
15 A preferência pelas fontes secundárias pareceu decorrer da simplificação do caráter técnico dos 
documentos oficiais da OMC e também da visão crítica incorporada aos comentários nas fontes secundárias 
em especial.  Nesse trabalho formam-se redes transnacionais de informação e compartilhamento de posições. 
16 A unidade externa a que fazem referência nesse caso ocorre quando têm a possibilidade de estar em 
Genebra e ter contato direto com as reuniões dos Conselhos e Comitês, em cooperação com a delegação 
brasileira ou um contato direto com o Secretariado da OMC. 
17 A respeito GUILHON (2003:55-6) comenta sobre a relação conflituosa de habitual dependência e pouca 
representação que as instituições comerciantes sentem quanto ao MRE: "Quanto aos empresários, além do 
choque de competição interna e externa, provocado pela estabilização da moeda e pela abertura da economia, 
sua emancipação de um papel de tutelado pela burocracia do Estado é um processo ainda longe do termo. Sua 
percepção da burocracia diplomática é ambivalente: de um lado, encaram os diplomatas como meros (e 
incompetentes) promotores comerciais e, de outro lado, como os principais provedores da proteção externa a 
que julgam fazer jus. Daí a dificuldade para conceberem e definirem seus próprios interesses no que diz 
respeito à economia global." 



 

 
 

associações de trabalhadores e as organizações não-governamentais stricto sensu sentem-

se representadas por outras instituições internacionais ou estrangeiras com que atuam.   

É bastante recente a prática de as instituições não-estatais brasileiras 

elaborarem materiais de posição quanto a temas do comércio internacional diante da OMC.  

Essa prática foi estimulada com a criação da Rede Brasileira pela Integração dos Povos – 

REBRIP, cujas atividades se iniciaram em 2001 e foi oficialmente constituída em outubro 

de 2003.  Na 5a Conferência Ministerial, algumas instituições brasileiras firmaram 

documentos de posição apresentados às delegações, com outras instituições nacionais, 

internacionais e estrangeiras. 

Na relação de rede entre as instituições não-estatais, apesar de, em um primeiro 

momento, parecer haver uma relação de dependência das instituições brasileiras em relação 

às estrangeiras, nas entrevistas as instituições reforçaram sua total autonomia ao assinar 

documentos e assumir posições.  Além disso, em geral a composição das redes é muito 

variável, depende dos temas envolvidos e das instituições presentes na ocasião.  E quando 

estamos diante de redes mais estáveis os entrevistados apresentaram procedimentos para os 

mecanismos de consulta que as instituições desenvolvem entre si antes de adotar qualquer 

posição, o que em princípio parece ser uma deliberação eqüitativa. 

Ainda, no que se refere às organizações não-governamentais internacionais, 

apesar de essas instituições, em geral, terem surgido e terem suas sedes em países 

desenvolvidos, muitas vezes instituições brasileiras assumem a coordenação de 

determinadas campanhas ou mesmo de todas as atividades da organização não-

governamental ao atuarem diretamente na OMC.  Essas foram observações das próprias 

instituições entrevistadas; no entanto, a pesquisa realizada neste trabalho não permite 

avaliar com profundidade o impacto dessas redes transnacionais e das formas de 

organização de seus trabalhos quanto à participação de instituições brasileiras. 

Quanto ao grupo das instituições comerciantes brasileiras, poucas delas já 

acessaram o NGO Room.  Nas entrevistas, pode-se observar que esse é um mecanismo de 

opiniões e avaliações muito controversas.  Enquanto umas poucas acessam constantemente 

essa página e utilizam documentos ali disponibilizados, outras instituições comerciantes 

entendem que é um mecanismo pouco relevante e que as identifica com as organizações 

não-governamentais stricto sensu (posição com a qual discordam).  O balanço final é que 

esse mecanismo é por raríssimas vezes acessado pelas instituições brasileiras. 



 

 
 

As instituições não-estatais brasileiras também foram questionadas sobre a 

efetividade de participação nos principais mecanismos da OMC (Conferências 

Ministeriais, Simpósios e no mecanismo de solução de controvérsias) e sobre a gradação 

das formas de participação (informação, consulta e cooperação) nesses mecanismos. 

Quanto às Conferências Ministeriais, a participação das instituições não-

estatais brasileiras tem crescido nos últimos anos, com especial destaque para o salto 

numérico na rodada de negociações em Cancun em 2003 (ver Apêndice A.5.a).  Antes de 

Cancun, em geral se inscreviam instituições comerciantes e organizações não-

governamentais com atuação internacional.  Em Cancun, a representação foi pluralizada 

com a presença de diferentes instituições.  Destaque-se que uma importante parcela das 

instituições presentes em Cancun foi financiada por instituições não-estatais internacionais 

ou estrangeiras.   

Outra referência comum nas entrevistas com as instituições brasileiras foi a 

preferência por atuar na unidade externa da OMC, ou seja, raramente essas instituições se 

registram nos mecanismos formais disponíveis18.  Muitas instituições entendem que a 

participação na Conferência Ministerial, por exemplo, só é eficaz quando é possível 

integrar a delegação dos Membros, ou seja, entendem que a participação pela unidade 

interna seria ineficiente. 

As instituições brasileiras não-comerciantes atribuem à participação nessas 

Conferências pela unidade interna um grau médio-baixo de efetividade.  Tais instituições 

reconhecem que estar presentes nessas Conferências proporciona mais a possibilidade de 

obter informações atualizadas e de interação com diferentes outras instituições não-estatais 

do que de influenciar o direcionamento das negociações e do processo de criação de regras.  

As instituições lamentam o fato de as Conferências Ministeriais não proporcionarem 

consultas entre as instituições não-estatais e os Membros da OMC.  

As instituições comerciantes brasileiras, no entanto, classificam num grau alto-

médio a participação nas Conferências Ministeriais pela unidade interna.  Isso porque, em 

geral, tais instituições também levam em conta a possibilidade de integrarem a delegação 

brasileira e influírem na condução das negociações.   

                                                 
18 Essa constatação foi feita durante as entrevistas quando muitas instituições afirmaram ter estado presentes 
em eventos promovidos pela OMC, em especial nas Conferências Ministeriais, mas não se terem cadastrado 
oficialmente.  Observe-se que o registro de instituições não-estatais para participação nos mecanismos da 
OMC é gratuito, a instituição suporta apenas os custos de viagem e estadia.  



 

 
 

Durante a 5a. Conferência Ministerial, pela primeira vez, o MRE admitiu que 

fossem integradas na delegação brasileira todas as instituições brasileiras presentes em 

Cancun19.  No entanto, uma vez que não havia nenhum procedimento predefinido para tal, 

a admissão foi informada quando as instituições já estavam em Cancun e dependia, em 

alguma medida, do contato pessoal com os representantes do MRE.  No decorrer das 

negociações também ficou bastante evidente o déficit de informação e preparação das 

instituições não-comerciantes, que, apesar de integradas à delegação mista, participaram 

menos das reuniões oficiais; e, quando consultadas, tais instituições alegaram a 

complexidade técnica dos assuntos em pauta.  Além disso, as instituições não-comerciantes 

dispersavam-se pelos fóruns promovidos para as instituições cadastradas como 

"organizações não-governamentais" pela OMC e pelos fóruns alternativos, que ocorriam 

concomitantemente com as reuniões oficiais. 

Apesar das intensas atividades em Cancun, algumas reuniões entre os 

delegados brasileiros e as instituições da sociedade civil brasileira foram promovidos 

durante a Conferência Ministerial20.  O objetivo dessas reuniões era informar às 

instituições o andamento das negociações e, por parte do Governo, solicitar o apoio das 

instituições "do lado de fora".  Nessas reuniões compareciam as instituições não-

comerciantes apenas, já que as instituições comerciantes brasileiras acompanharam as 

reuniões oficiais junto ao Governo.  Essas foram as raras oportunidades em que se 

pretendeu promover uma interação pluralista na diplomacia brasileira. 

Quanto aos Simpósios como mecanismo de participação, muitas instituições 

não se sentiram aptas a comentar esse mecanismo.  Entre as instituições brasileiras que se 

manifestaram, em sua grande parte entendem que os Simpósios são mecanismos que 

permitem um grau médio de participação das instituições não-estatais.  Isso porque nos 

Simpósios se concede direito de voz às instituições presentes.  No entanto, as instituições 

alegam que, ainda que participem, não há muitas repercussões nos resultados dos 

Simpósios.  Assim, na avaliação dos custos (em especial financeiro de uma viagem a 

                                                 
19 Antes, por vezes, algumas instituições eram integradas à delegação, o que variava em relação aos temas em 
negociação e aos contatos pessoais.  Em geral, nesses casos eram instituições comerciantes.  Na Conferência 
Ministerial em Cancun esse procedimento foi aberto a todos, independentemente da natureza da organização. 
20 Note-se que as reuniões organizadas pelo Governo brasileiro ocorriam ad hoc, diferentemente das reuniões 
promovidas por governos que são apontados por possuírem mecanismos mais democráticos de participação 
para a política externa.  Esses eram os casos do Canadá e dos Estados Unidos que, por exemplo, promoviam 
reuniões diárias com as instituições não-estatais presentes em Cancun em locais e horários fixos.  A 
dificuldade de organização das reuniões brasileiras é justificada pelos representantes do Governo (neste caso, 
representantes dos Ministérios presentes, não apenas o MRE) pelo pequeno número de delegados oficiais do 
Brasil, o que não é o caso dos países desenvolvidos. 



 

 
 

Genebra) em relação aos benefícios, as instituições concluem que não vale muito o esforço 

para participar do mecanismo. 

Quanto à participação no mecanismo de solução de controvérsias, as 

instituições comerciantes identificam as formas de participação como muito pontuais e 

sempre relacionadas ao Governo.  As demais instituições brasileiras não reconhecem 

nenhuma forma de participação nesse mecanismo e apontam que as controvérsias 

trabalham as questões comerciais com um alto teor técnico, o que torna seu conteúdo 

inacessível para muitas instituições. 

Por parte das instituições comerciantes, em geral não houve referências à 

necessidade de alteração do atual mecanismo de solução de controvérsias no sentido de sua 

participação diretamente no mecanismo.  Apenas uma das entrevistadas manifestou que 

seria contrária à proposta de reforma do OSC para a possibilidade de contenciosos entre 

instituições privadas e o Estado.  Quando questionadas sobre a eventual possibilidade de 

participarem as instituições privadas diretamente, as instituições reconheceram não ter 

imaginado e analisado tal possibilidade21.   

Tendo em vista as opiniões das instituições brasileiras sobre as formas de 

participação promovidas pela OMC, essas instituições foram então questionadas sobre as 

razões por que participariam ou não de alguns desses mecanismos e quais seriam os 

resultados esperados com a atuação direta na OMC. 

As instituições comerciantes têm uma grande preocupação em fortalecer o 

multilateralismo (em especial após o fracasso da 3a. Conferência Ministerial e o 

incremento dos arranjos regionais e bilaterais).  Essas instituições, em alguma medida, 

informaram considerar que a participação na unidade interna da OMC pode ser um meio de 

influenciar a posição do Governo brasileiro nas negociações e tomada de decisões.  Mas, 

em geral, observou-se que essas instituições se registram nos mecanismos formais como 

uma alternativa caso, quando estiverem presentes no mecanismo, não possam participar na 

unidade externa junto à delegação brasileira. 

Por outro lado, as demais instituições brasileiras pretendem, ainda que a 

avaliação seja de uma efetividade médio-baixa, com sua atuação nesses mecanismos, 

conforme as diferentes posições apresentadas nas entrevistas: (i) influenciar a posição do 

Governo brasileiro; (ii) apresentar e reforçar os elementos sociais e o conhecimento das 

                                                 
21 As propostas para reforma do OSC por parte de algumas instituições não-estatais brasileiras são 
formuladas em geral procurando manter o caráter interestatal das controvérsias.  Por isso, aqui não 
analisaremos essas propostas. 



 

 
 

prioridades por uma ótica local das negociações de comércio (nesse contexto, em geral, 

abordam o conceito de "desenvolvimento"); (iii) somar esforços e trocar experiências com 

outras instituições, em redes transnacionais; (iv) pressionar e contribuir para 

democratização da OMC (entre os Membros e para participação das instituições não-

estatais); (v) pressionar e contribuir para uma maior coerência do sistema da OMC com o 

sistema internacional; (vi) pressionar e contribuir para maior transparência no processo de 

negociação e tomada de decisões; (vii) questionar o equilíbrio no processo de negociação e 

tomada de decisões; (viii) pressionar e contribuir para que a OMC se transforme num 

espaço de construção e não de competição entre os Membros.  Dentre as entrevistadas, 

duas instituições foram mais céticas e manifestaram que não crêem na possibilidade de 

repercussão de sua atuação na OMC e entendem a necessidade de se formar uma nova 

perspectiva de regulamentação do comércio internacional. 

Diante de todas essas expectativas das instituições brasileiras, questionou-se 

então por que as instituições brasileiras participaram de poucos mecanismos da OMC ou 

mesmo não participaram de nenhum.  Quanto a isso identificamos limitações materiais e 

decisões deliberadas de não aumentar a participação. 

Dentre as limitações materiais, a falta de recursos econômicos e de pessoas 

para serem enviadas foram as razões mais indicadas por todas as instituições, 

independentemente de sua forma de ação.  Outros fatores relevantes são a carência de 

informação sobre todas as possibilidades e de conhecimento técnico suficiente sobre as 

negociações. 

Em uma segunda posição, algumas instituições informaram que não têm 

interesse em intensificar a sua participação.  Dentre essas, destacam-se dois grupos, o das 

instituições comerciantes e o daquelas que não entendem que os mecanismos da OMC são 

efetivos.  O grupo das instituições comerciantes aponta que os mecanismos de participação 

na OMC não são efetivos, pois não garantem o direito de voz às instituições não-estatais e 

não têm resultados concretos.  Essas instituições também se sentem desprestigiadas por 

serem incorporadas pelos critérios da OMC ao conceito de organizações não-

governamentais e terem que participar com as instituições não-comerciantes em 

mecanismos comuns.  Algumas instituições comerciantes também informaram não ter 

necessidade em incrementar a sua participação na OMC; do ponto de vista dessas 

instituições, a participação junto ao Governo brasileiro é satisfatória.  



 

 
 

Há também algumas instituições não-comerciantes que também não pretendem 

incrementar sua participação porque afirmam priorizar sua atuação em outros fóruns 

internacionais.  Tais instituições criticam também os limites da participação proporcionada 

hoje, que não permite avaliar a repercussão da participação nos trabalhos e decisões da 

OMC.  Algumas instituições brasileiras também não pretendem aumentar a participação 

porque não vislumbram a possibilidade de fazê-lo no curto prazo, em especial devido à 

falta de dados sobre o comércio e as influências da regulamentação do comércio 

internacional para as instituições brasileiras. 

Assim, no balanço final sobre as vantagens e desvantagens de uma participação 

direta na OMC e a crescente implementação de mecanismos na unidade interna, as 

considerações por parte das instituições brasileiras reúnem-se sob os seguintes aspectos: 

 

Quadro H 

Brasil: 

Vantagens e desvantagens da participação na unidade de prática interna da OMC 

 

 Relações entre 
fronteiras 

Economia Mundial Novas Tendências 
Mercado Produção 

Vantagens • Transparência 
• Informar o 
negociador dos 
interesses de cada 
setor 

• Possibilita as 
empresas maior 
contato com 
negociações e o 
reconhecimento 
dos mercados 
potenciais 

• Possibilidade de 
contribuição 
técnica 

• Inserção do 
contexto do local 

• Contribuições 
construtivas 

•  Transparência 
• Informação 
• Visibilidade às 
decisões dos 
Membros 

• Novo fórum 
político 

• Possibilidade de 
contribuição 
técnica 

• Influência direta 
nas atividades da 
OMC 

• Transparência 
• Conhecer os 
mecanismos da 
OMC 

• Maior equilíbrio 
na representação 
de interesses 
sociais vs. 
interesses 
econômicos 

• Oportunidade 
para mudança da 
visão dominante 

• Transparência 
• Democratização do 
processo de decisão 

• Participação de um 
público mais amplo 

• Possibilidade de 
contribuição técnica 

• Possibilidade de crítica 
às insuficiências da 
OMC 

• Maior legitimidade das 
políticas e regras da 
OMC 

• Possibilidade de 
debate e integração 
transnacional 

• Oportunidade para 
abordar temas sociais 

• Qualifica os 
movimentos de 
cooperação 

• Possibilidade de maior 
integração com a 
delegação de cada 
Membro 

• Influenciar posição do 
Governo no fórum 
internacional (efeito 



 

 
 

bumerangue) 

 



 

 
 

 

 Relações entre 
fronteiras 

Economia Mundial Novas Tendências 
Mercado Produção 

Desvantagens • Cooptação dos 
movimentos críticos 
• Dificuldade no 
funcionamento 
(espaço e tempo) e 
na decisão (quanto 
maior o número de 
instituições, menor 
a possibilidade de 
convergência) 
• Risco de 
participação de 
ONGs ideológicas 
• Risco sobre a 
legitimidade e 
representatividade 
das instituições 
participantes 

• Confusão entre 
contribuição técnica 
e participação 
política 
•  Dificuldade no 
funcionamento 

• Legitimar 
políticas da OMC 

• Igualar a 
participação de 
diferentes setores da 
sociedade 
(comerciantes e não-
comerciantes) 

• Dificuldade no 
funcionamento 
(espaço e tempo) e 
na decisão (quanto 
maior o número de 
instituições, menor a 
possibilidade de 
convergência) 

• Risco de serem 
formas não-
democráticas de 
consulta 

• Risco de cooptação 
das ONGs 

• Risco de legitimar 
políticas da OMC 

• Risco de 
deslegitimar o 
Estado como unidade 
política 

• Estrutura e natureza 
das instituições que 
participarão 

• Frustração do 
idealismo 

• Quebra da 
diversidade dos 
movimentos 

 

 

Pela análise das considerações apresentadas e pelos dados organizados no 

Apêndice 5, podemos observar que as instituições não-estatais brasileiras atuam pouco nos 

mecanismos de participação proporcionados pelo sistema multilateral de comércio da 

OMC.  Essa pouca representação gera um déficit de representatividade em relação a outras 

instituições não-estatais, em especial quando se considera a participação do Brasil no 

volume de transações comerciais internacionais e a importância do Brasil e suas decisões 

na OMC.   

Apesar de a participação da sociedade civil brasileira ter aumentado no último 

ano (2003), tal mudança não foi suficiente para percebermos alguma preocupação 



 

 
 

substancial nem das instituições não-estatais brasileiras, nem do Governo brasileiro, em 

relação ao espaço cosmopolita na OMC. 

Assim, notamos que, quando as instituições não-estatais têm a possibilidade de 

atuação no âmbito nacional, sua participação na OMC é vislumbrada apenas pelo espaço 

interestatal nessa organização.  Ou seja, o único fórum político para essas instituições fica 

sendo aquele definido pelo espaço da cidadania.  Os objetivos de atuação na OMC 

consistem apenas em incorporar delegações mistas e acompanhar o Governo no espaço 

interestatal.  Não há a perspectiva de influência de outros Membros da OMC ou outras 

instituições não-estatais em torno de uma determinada política com uma atuação no espaço 

cosmopolita.  Contudo, como as instituições não-estatais brasileiras participam pouco dos 

mecanismos da OMC, elas prejulgam a falta de efetividade de sua atuação na unidade de 

prática interna da OMC admitida para as instituições não-estatais e, assim, forma-se um 

ciclo vicioso. 

Dos representantes da sociedade civil entrevistados para este trabalho, 90%  

não pretende aumentar a sua participação no espaço cosmopolita, seja para uma atuação 

independente, seja para uma atuação pluralista.  As instituições que integram essa maioria 

parecem identificar-se com a política promovida pelo Governo brasileiro, ou (i) pelo fato 

de serem muito influentes na definição dessa política no nível interno, ou (ii) por não terem 

conhecimento da agenda de negociações comerciais multilaterais nem de seu conteúdo 

técnico, ou, (iii) mesmo por acreditarem na representatividade e qualificação dos 

negociadores brasileiros.  Em geral, notou-se uma forte identificação da política de 

comércio com o reconhecimento de "ser brasileiro" ou da formação de um país, em torno 

de um "interesse nacional".  Essas afirmações levam à coesão nacional na definição da 

política, mas promovem o espírito de competitividade no cenário internacional, com a 

tradicional diferenciação "do outro".  Portanto, tais instituições brasileiras não vêem a 

OMC como mais um fórum político para a definição de seus interesses. 

A definição ideal da política externa brasileira na área de comércio 

internacional para esse grupo de instituições seria (i) a definição de alguma forma de 

colaboração pelo Poder Legislativo com o Poder Executivo para a definição da política e 

da estratégia de negociação e (ii) a negociação pelo Poder Executivo em delegações mistas 

com a participação da sociedade civil.  Essa é uma posição congruente com aquela 

apresentada pelos representantes do Poder Executivo.  O Poder Legislativo entende que 



 

 
 

deveria ter uma atuação mais ativa e ser o ponto de definição da política externa, cabendo 

ao Executivo a negociação no fórum internacional. 

Restam ainda 10% das instituições brasileiras entrevistadas que apontaram para 

uma definição de diplomacia pelo espaço cosmopolita.  Nesse caso, as instituições 

entrevistadas destacaram uma atuação independente, quando não conseguem desenvolver 

sua participação no âmbito interno.  No entanto, essas instituições, em especial por 

reivindicarem a mudança do status quo, não têm a OMC como um fórum possível para 

apresentar suas propostas.  Elas optam por fóruns alternativos, com uma concepção de 

organização do sistema de trocas em conciliação com os interesses sociais e não sobre as 

bases de uma ordem liberal ortodoxa, conforme as manifestações nas entrevistas. 

Concluímos, então, que em face das mudanças no arcabouço sociojurídico na 

OMC, o Estado e a sociedade civil brasileiros não estão aptos a recepcionar e promover 

essa mudança.  Se em geral, o argumento recorrente para essa falta de disposição é a 

carência de recursos, contudo, esse não parece ser a razão principal.  Pois, quando 

entendem ser relevante, as instituições brasileiras participam em outros fóruns 

internacionais (como informaram nas entrevistas), de forma pluralista ou independente.  O 

que não existe hoje é a disposição para a definição de uma diplomacia de caráter pluralista 

na área do comércio internacional, especificamente em relação à OMC.   

Se essa perspectiva de atuação se mantiver e as mudanças no arcabouço 

sociojurídico da OMC continuarem, haverá um crescente déficit de representatividade das 

instituições brasileiras no sistema multilateral de comércio.   Essa constatação é relevante 

para que possamos delinear a contribuição das instituições brasileiras para a formação de 

um conceito de governança global na OMC e, assim, identificar a representatividade dos 

interesses brasileiros nesse sistema, bem como a integração dos demais princípios de 

governança na política comercial do Brasil na OMC. 
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A.1  

Metodologia aplicada na pesquisa de campo 

 
 

Este trabalho originou-se da constatação de uma crescente demanda por parte 

de instituições não-estatais1,em especial daquelas de caráter não-governamental e 

intergovernamental, em buscar novas formas de participação e interação nos mecanismos 

da Organização Mundial do Comércio (OMC), desde o seu surgimento em 1994. 

A principal tarefa decorrente dessa constatação foi examinar: se essas 

instituições pretendiam obter novas formas de participação, o que poderia alterar a 

estrutura sociojurídica da OMC, uma organização constituída sobre a lógica interestatal em 

seus moldes tradicionais (1ª. hipótese). 

A partir dessa primeira hipótese, examinada na parte I deste trabalho, surge 

outra para análise do caso do Brasil: se a estrutura sociojurídica da OMC for alterada, o 

Estado e as instituições não-estatais brasileiros não estarão preparados para responder de 

forma efetiva ao novo arcabouço (2ª. hipótese). 

Assim, com a finalidade de comprovar as hipóteses levantadas no trabalho da 

tese foram previstas algumas pesquisas de campo para a obtenção de dados empíricos 

sobre a atuação das instituições de caráter estatal, não-estatal e intergovernamental na 

OMC.  Essa parte da pesquisa visa a constatar o funcionamento dos mecanismos de 

participação na OMC, com especial enfoque sobre as tendências do processo de 

globalização no sentido de ampliação do número de instituições na estrutura dessa 

organização. 

Dessa forma, a partir do esquema de análise apresentado no item 4 da parte I, 

pretendeu-se na pesquisa de campo examinar a evolução e a atual extensão da participação 

das instituições nas unidades de prática interna e externa da OMC.  Para tanto foram 

aplicados três principais recursos na pesquisa de campo: 

(i) a análise de documentos oficiais e relatórios informais da OMC, bem 

como de informações disponíveis sobre as práticas dessa organização; 

                                                 
1 Conforme definido no item 1 da parte I, o conceito de instituições não-estatais compreende todas formas de 
representação no espaço da OMC que não aquela promovida pelos seus Membros (Estados e Territórios 
Aduaneiros), sob a modalidade em que costumam fazê-lo, e que tenham por fim apresentar contribuições 
técnicas e políticas na sua atuação na OMC.  Para fins deste trabalho, exclui-se desse conceito a mídia.  



 

 
 

(ii)  a análise de documentos das instituições não-estatais pelas e nas 

demandas para formas de participação2; e 

(iii)  a realização de entrevistas com representantes das instituições 

envolvidas, quando da análise do caso do Brasil. 

Destaque-se que a pesquisa de campo ficou concentrada nos primeiros nove 

anos de existência da OMC, desde janeiro de 1995, quando entrou em vigor, até 31 de 

setembro de 2003. 

 

• Formas e mecanismos de participação e interação 

No exame dos documentos da OMC, procuramos verificar as formas de 

participação admitidas nos mecanismos da OMC.  Foram, então, identificadas como 

possíveis formas de participação para as instituições não-estatais3: 

(i) procedimentos de informação; 

(ii) procedimentos de consultas; e 

(iii) procedimentos de cooperação. 

Buscou-se, nos documentos apontados, as disposições sobre a implementação 

dessas formas de participação na OMC.  Nas entrevistas, avaliou-se o desempenho dessas 

formas de participação diante da perspectiva das instituições entrevistadas.  Note-se que as 

formas de participação foram analisadas apenas em relação às disposições para as 

instituições não-estatais e intergovernamental, sendo esse o recorte sobre as formas de 

participação admitidas no espaço cosmopolita da OMC. 

Apenas no caso do Brasil foram desenvolvidas pesquisas de campo para 

constatar a relação do Estado com as instituições não-estatais brasileiras e a estrutura dessa 

relação tomou em conta parte das posições do Brasil, no espaço interestatal da OMC.  De 

qualquer maneira, as formas de participação no espaço interestatal em si não foram objeto 

de análise neste trabalho. 

A partir do reconhecimento de como ocorrem as formas de participação, 

procurou-se identificar os principais mecanismos de participação em que a atuação de 

instituições não-estatais emerge dentro da OMC.  Foram identificados alguns mecanismos 

principais, representativos da constelação jurídica apontada no item 6 da parte I.  São eles: 

                                                 
2 O conteúdo desses documentos foi essencialmente integrado aos capítulos da tese, tanto na Parte I como na 
Parte II, e suas referências encontram-se na bibliografia (item III). 
3 Essas formas de participação estão detidamente analisadas no item 4 da parte I. 



 

 
 

(i) quanto à regulamentação: Conferências Ministeriais (como meio para 

obtenção de informações, promoção de consultas e influência nas 

negociações); 

(ii)  quanto à integração: Simpósios, seminários, grupos de trabalho e debates 

(como mecanismos de informação, consultas e cooperação); 

(iii)  quanto à solução de controvérsias: o Mecanismo de Solução de 

Controvérsias da OMC (como meio de influência nas decisões, sob a 

forma de pareceres técnicos e indicações de interesses gerais afetados). 

Indicaremos a seguir como foram realizadas as pesquisas de campo para a 

constatação das formas de participação nos mecanismos da OMC, desde as formas 

existentes às novas demandas pelas instituições não-estatais. 

 

• Documentos oficiais analisados 

Para comprovar a 1ª. hipótese, a fim de identificar o avanço da participação de 

outras instituições, além da instituição tradicional (o Estado), nas diferentes unidades de 

prática e espaços de interação da OMC, procurou-se analisar os documentos relativos aos 

mecanismos componentes da constelação jurídica na OMC (item 6, parte I).  Assim, além 

do Acordo Constitutivo da OMC, foram identificados como documentos oficiais da OMC 

a serem analisados4: 

(i) ata das reuniões do Conselho Geral e do Órgão de Solução de 

Controvérsias; 

(ii)  relatórios anuais do Conselho Geral, do Órgão de Solução de 

Controvérsias e da OMC; 

(iii)  relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação no Mecanismo de 

Solução de Controvérsias; e 

(iv) decisões e informes do Secretariado da OMC. 

Concomitantemente à análise para verificar a 1ª. hipótese, em todos esses 

documentos analisou-se a posição específica do Brasil, na qualidade de Membro da OMC, 

em reação ao avanço da participação de instituições de caráter não-estatal e a eventual 

referência à participação de alguma instituição não-estatal brasileira.  Essas informações 

específicas sobre o Brasil serviram de material de suporte para constatação da 2ª. hipótese. 

                                                 
4 Todos os documentos oficiais da OMC estão disponíveis a partir do mecanismo de busca apresentado na 
página eletrônica da OMC: <http://www.wto.org/english/docs_e/docs_e.htm>. 



 

 
 

Os extratos mais relevantes desses documentos podem ser analisados no 

Apêndice A.2 (Documentos e decisões sobre os mecanismos de participação de instituições 

não-estatais na OMC e posições do Brasil na qualidade de Membro). 

As informações obtidas na análise desses documentos também foram 

essenciais para (i) a consolidação dos dados relativos às formas de interação da OMC com 

as demais organizações de caráter intergovernamental (Apêndice A.4) e, (ii) a elaboração 

do material relativo à apresentação de amici curiae perante o Mecanismo de Solução de 

Controvérsias da OMC (Apêndice A.3.c e A.5.c sobre a apresentação de amici curiae por, 

respectivamente, instituições não-estatais e instituições não-estatais brasileiras) e sobre a 

participação admitida para as instituições intergovernamentais nesse mecanismo (Apêndice 

A.4.d). 

 

• Relatórios Informais consultados 

À parte os documentos informais, foram também analisados relatórios 

informais da OMC.  São partes no grupo de relatórios dessa natureza: 

(i) documentos produzidos pelo Secretariado para a condução dos trabalhos 

quotidianos da organização; 

(ii) informações disponibilizadas na página eletrônica da OMC; e 

(iii) decisões ad hoc para a apresentação de estruturas adicionais para o 

desenvolvimento dos trabalhos na organização. 

Como se pode notar, por sua própria natureza informal, essas informações 

foram obtidas por fontes diversas, sendo que o fato de parte da pesquisa de campo ter sido 

desenvolvida in loco, na OMC e quando da promoção de seus eventos, facilitou a obtenção 

de tais informações.  Outra fonte importante na obtenção de tais informações foi 

constituída pelas entrevistas pessoais realizadas com as instituições envolvidas, como será 

indicado logo a seguir. 

As informações coletadas nesta parte do trabalho serviram, sobretudo, como 

subsídio para as análises propostas para a parte I da tese, mas, seus resultados também 

podem ser encontrados, de forma mais sistemática, nos seguintes Apêndices: 

(i) Apêndice A.2 (Documentos e decisões sobre os mecanismos de 

participação para instituições não-estatais na OMC e posições do Brasil 

na qualidade de Membro); 



 

 
 

(ii)  Apêndices A.3 a-e para a identificação das demandas e da utilização dos 

mecanismos da OMC pelas instituições não-estatais e consolidação 

daquelas mais presentes nos diferentes mecanismos da OMC, sendo que, 

nos Apêndices 5 a-d, essa mesma análise foi centrada na atuação das 

instituições não-estatais brasileiras; e  

(iii)  Apêndices A.5.a-e para a identificação das demais organizações 

intergovernamentais que participam nos mecanismos da OMC e as 

demandas por novas formas de interação. 

 

• Entrevistas realizadas 

O trabalho das entrevistas teve por fim constatar a 2ª. hipótese apresentada, ou 

seja, verificar se, no caso do Brasil, sendo alterada a estrutura sociojurídica da OMC, o 

Estado e as instituições não-estatais brasileiros estarão habilitados a responder de forma 

efetiva ao novo arcabouço.  A principal preocupação nas entrevistas foi identificar até que 

ponto essas instituições estão atentas para as mudanças promovidas no arcabouço 

sociojurídico da OMC; mas não saber como efetivamente responderiam.  Assim, o que foi 

colocado em questão foi o grau de representatividade que a sociedade brasileira teria, no 

caso de eventual mudança. 

Para tanto, foram previstas entrevistas com representantes das instituições 

envolvidas, e foram identificados como relevantes para as entrevistas: 

(i) representantes de instituições não-estatais brasileiras que participaram 

dos mecanismos da OMC (Apêndices A.5 e A.6); 

(ii)  representantes de algumas instituições não-estatais brasileiras que não 

participaram em nenhum dos mecanismos da OMC até o momento, mas 

que têm um relevante papel na formação da opinião pública no Brasil, em 

temas relativos ao comércio (Apêndice A.6); 

(iii)  representantes de organismos do Governo brasileiro diretamente 

envolvidos nos mecanismos de participação na OMC e na sua 

implementação no Brasil, o que envolveu representantes do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo do Governo Federal (Apêndice A.7); e 

(iv) funcionários de divisões da OMC que trabalham diretamente com as 

formas de participação nos diferentes mecanismos analisados (Apêndice 

A.8). 



 

 
 

As entrevistas envolveram questões tanto sobre a unidade de prática interna, 

como sobre a unidade de prática externa.  Na unidade interna, verificou-se a participação 

direta das instituições não-estatais brasileiras nos mecanismos da OMC.  Já no tocante à 

análise relativa à unidade externa focalizou-se a atuação das instituições não-estatais 

brasileiras nos temas do comércio internacional junto ao Governo brasileiro, como forma 

de atuação indireta na OMC.  Foi importante estabelecer a comparação na identificação 

dessas duas formas de participação das instituições não-estatais para avaliar o grau de 

preparação dessas instituições para um eventual novo arcabouço sociojurídico na OMC. 

Assim, como indicado acima, quando da análise do caso do Brasil, 

considerando o Estado brasileiro como a instituição privilegiada no espaço interestatal da 

OMC, procurou-se analisar: 

(i) os mecanismos para participação das instituições não-estatais brasileiras 

ante o Governo brasileiro; 

(ii) a organização das instituições não-estatais representativas das diferentes 

lógicas da globalização ante o Governo brasileiro (Apêndice A.6); e 

(iii) o grau admitido nas formas de participação nos mecanismos para as 

instituições não-estatais no Governo brasileiro. 

O rol das instituições entrevistadas foi definido com inspiração nas categorias 

do modelo de modos de produção para o sistema capitalista, de Boaventura de Sousa 

Santos, adotado no trabalho para a sistematização da pluralidade de interesses e ações (cf. 

Quadros A e C, item 2, parte I).  A seleção das instituições entrevistadas também levou em 

conta o contexto e a lógica da globalização presentes, tendo sido selecionados5: 

(i) representantes da lógica das relações entre fronteiras (demandantes dos 

tradicionais temas do comércio entre fronteiras),  

(ii) representantes da lógica da economia mundial (demandantes, além dos 

temas tradicionais do comércio entre fronteiras, dos novos temas 

relacionados ao comércio); e 

(ii) representantes da lógica de novas tendências (demandantes dos valores 

socioculturais, normalmente traduzidos como interesses não-

comerciáveis, e a emergência das estruturas cosmopolitas). 

A respeito dessa estrutura, no tocante à lógica das relações entre fronteiras, 

foram considerados, quanto ao Estado como instituição privilegiada, os principais 



 

 
 

organismos de representação do Poder Executivo (basicamente a estrutura do Ministério 

Relações Exteriores e do Grupo Interministerial de Comércio Internacional) e do Poder 

Legislativo (Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados). 

No que se refere à lógica da economia mundial, as instituições não-estatais a 

serem entrevistadas foram selecionadas com base nos tópicos abordados pelos acordos da 

OMC para o comércio de bens e serviços, ou seja, comércio de bens industriais em geral 

(GATT), comércio de bens agrícolas (Acordo sobre Agricultura), comércio de têxteis e 

vestuários (Acordo sobre Têxteis e Vestuário), Propriedade Intelectual (Acordo TRIPS) e 

comércio de serviços (GATS).  E, ainda, dentro da mesma lógica, no contexto mercado-

produção foram selecionadas centrais sindicais e representações trabalhistas para a 

entrevista. 

Por fim, no que tange à lógica de novas tendências sociais e culturais, centrou-

se nos temas dos interesses não-comerciáveis hoje indicados como mais afetados pela atual 

estrutura de regulamentação do comércio internacional.  Para identificar esses temas, 

pesquisou-se as áreas temáticas de atuação das instituições não-estatais mais presentes e 

das manifestações mais freqüentes no NGO Room, em especial quanto aos memorandos de 

posição apresentados pelas instituições não-estatais.  Foram, então, selecionadas 

instituições relacionadas aos seguintes temas quando relacionados ao comércio 

internacional: (i) meio ambiente; (ii) gênero; (iii) consumidor; (iv) direito dos povos, com a 

seleção do tema da proteção de culturas e conhecimentos tradicionais; e (v) direitos 

humanos, com a seleção do tema direito à saúde. 

Considerando que a OMC ficou caracterizada neste trabalho, sob as categorias 

dos modos de produção e as lógicas da globalização presentes, como o espaço de interação, 

a entrevista aos funcionários da organização teve como objetivo identificar o grau de 

composição dos sistemas internacional e cosmopolita neste espaço.  Assim, foram 

selecionados representantes das divisões que trabalham diretamente com as formas de 

participação de instituições não-estatais nos diferentes mecanismos analisados, quais 

sejam: (i) External Relations Division (responsável pelo contato com não-Membros da 

OMC, entre os quais se incluem as instituições não-estatais, e que promovem os eventos 

para integração e consultas com essas instituições); (ii) Legal Affairs Division (para 

assuntos relacionados ao Mecanismo de Solução de Controvérsias); e (iii) Rules Division 

                                                                                                                                                    
5 No que se refere a pontos específicos sobre as demandas nas diferentes lógicas da globalização, v. item 3, 



 

 
 

(a respeito da relação de estruturas específicas da OMC com a participação de instituições 

não-estatais). 

 

• Estrutura das entrevistas realizadas 

Como indicado acima, as entrevistas realizadas na pesquisa de campo 

objetivaram analisar a 2ª. hipótese apresentada para este trabalho.  Assim sendo, foram 

elaborados quatro modelos básicos de questionários.  Procurou-se manter, em todos os 

questionários, estruturas semelhantes e, a fim de permitir a compreensão da recepção de 

um novo arcabouço sociojurídico na OMC pelas instituições estatais e não-estatais 

brasileiras, foram organizados de maneira que permitissem a análise dos seguintes 

componentes básicos: 

(i) a posição da OMC no sistema de comércio internacional; 

(ii)  o conhecimento da instituição entrevistada sobre o comércio 

internacional e sua regulamentação; 

(iii)  as formas de participação na unidade externa da OMC, com destaque 

para a atuação indireta de instituições não-estatais no espaço 

interestatal; 

(iv) as formas de participação na unidade interna da OMC, com respeito à 

ação direta das instituições não-estatais no espaço cosmopolita; e 

(v) a dimensão da formulação de políticas de comércio no sistema 

internacional. 

Além dessas classes genéricas, algumas questões específicas foram colocadas 

para cada instituição, como pode ser analisado nos Apêndices 9.a-b, 10 e 11.  Vale destacar 

as seguintes preocupações específicas em relação a cada um dos questionários: 

(i) na entrevista de instituições não-estatais que participaram diretamente na 

OMC procurou-se identificar por que participaram em um ou outro 

mecanismo e por que não participaram de outros; 

(ii)  na entrevista de instituições não-estatais que não participaram 

diretamente na OMC procurou-se detectar o quanto essas organizações 

conhecem os mecanismos e formas de participação dessa organização e 

compreender o por que não teriam participado dos mecanismos admitidos 

até o momento; 

                                                                                                                                                    
parte I. 



 

 
 

(iii)  nas entrevistas com as instituições não-estatais em geral também se 

objetivou verificar até que ponto essas instituições participam em outros 

fóruns internacionais e até que ponto são representadas por outras 

instituições de caráter não-estatal no nível internacional; 

(iv) nas entrevistas com representantes do Governo brasileiro, uma questão 

específica quanto à relação entre comércio internacional e interesse 

nacional procurou determinar até que ponto as relações do comércio 

internacional com os temas a ele relacionados são reconhecidos pelo 

Governo brasileiro como temas restritos às fronteiras e à população do 

território brasileiro; e 

(v) nas entrevistas com funcionários da OMC, um ponto especial foi 

desenvolvido para identificar a estrutura interna da organização para 

responder às novas demandas de participação (em termos de pessoal e 

orçamento, por exemplo). 

Assim, os questionários elaborados para as entrevistas assumiram as estruturas 

apresentadas a seguir: 

 

- Modelos de questionários aplicados a instituições não-estatais brasileiras 

Parte I – Comércio internacional e a OMC 

Parte II – Envolvimento da instituição com o tema do comércio 

internacional 

Parte III – Participação na OMC pelo espaço interestatal 

Parte IV - Participação na OMC pelo espaço cosmopolita 

Parte V – Questões Genéricas 

 

- Modelo de questionário aplicado a representantes do Governo brasileiro: 

Parte I – Comércio internacional e a OMC 

Parte II – Relação entre o Governo e instituições não-estatais brasileiras na 

área do comércio internacional 

Parte III – O Estado como instituição privilegiada no espaço interestatal da 

OMC 

Parte IV – O Estado brasileiro e o espaço cosmopolita da OMC 

Parte V - Questões Genéricas 



 

 
 

 

- Modelo de questionário aplicado a funcionários da OMC 

Parte I – Conceitos sobre a relação da OMC com instituições não-estatais 

Parte II – Demandas de instituições não-estatais por formas de participação 

na OMC 

Parte III – Documentos e decisões da OMC responsivos às demandas nos 

últimos dez anos 

Parte IV – A estrutura da OMC para responder às demandas 

 

As informações obtidas nas entrevistas serviram diretamente como subsídio 

para a parte II da tese, sendo que muitas das respostas influenciaram significativamente as 

conclusões sobre as demandas por novas estruturas na parte I do trabalho, com destaque, 

nesse caso, para as entrevistas com os representantes do Governo brasileiro e com os 

funcionários da OMC. 

 

• Consolidação dos resultados da pesquisa de campo 

Primeiramente, destaque-se que a pesquisa de campo desenvolvida para este 

trabalho teve por fim obter dados qualitativos e não quantitativos sobre a demanda e a 

participação de instituições não-estatais na OMC.  Isto é, ainda que alguns dos documentos 

consolidados dêem ênfase para as instituições mais presentes, o objetivo desses 

documentos é destacar as formas e mecanismos que essas instituições de caráter não-estatal 

mais utilizam na estrutura da OMC.  E, na parte II da tese, quando houver indicação dos 

resultados das entrevistas em números de respostas para uma ou outra questão, buscou-se 

nas perguntas com a opção de múltipla escolha apresentar as principais impressões 

expostas pelas instituições entrevistadas. 

Ao indicar a metodologia aplicada para a pesquisa de campo, é importante 

também destacar que o contato da pesquisadora com a estrutura da OMC e a possibilidade 

de participação em seus eventos foram essenciais para verificar e avaliar a abertura da 

OMC, a dinâmica quotidiana e a recepção das demandas pelos seus Membros, bem como a 

posição específica do Brasil nesse contexto. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

A.2  

Documentos e decisões sobre os mecanismos de participação para 

instituições não-estatais na OMC e posições do Brasil na qualidade de 

Membro 

 

 

 

Acordo Constitutivo da OMC (Decreto nº 1.355, de 31 de dezembro de 1994) 

 

1. Relação com organizações intergovernamentais 

Art. III.5 (Funções da OMC): "Com o objetivo de alcançar uma maior coerência na 

formulação das políticas econômicas em escala mundial, a OMC cooperará, no 

que couber, com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento e com os órgãos a eles filiados." (grifos nossos) 

 

Art. V.1 (Relações com outras organizações): "O Conselho Geral tomará as 

providências necessárias para estabelecer cooperação efetiva com outras 

organizações intergovernamentais que tenham áreas de atuação relacionadas com a 

da OMC." (grifos nossos) 

 

2. Relação com organizações não-governamentais 

Art. V.1 (Relações com outras organizações): "O Conselho poderá tomar as 

providências necessárias para manter consultas e cooperação com organizações 

não governamentais dedicadas a assuntos relacionados com os da OMC." (grifos 

nossos) 



 

 
 

 

Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 

Anexo 1B ao Acordo Constitutivo da OMC (Decreto nº 1.355/94) 

 

Art. XXVI ( Relação com outras organizações internacionais): "O Conselho Geral 

adotará as disposições apropriadas para a realização de consultas e cooperação 

efetiva com a Organização das Nações Unidas e suas instituições especializadas, 

assim como com outras organizações intergovernamentais relacionadas com 

sereviços." (grifos nossos) 

 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Rel. ao Comércio 

Anexo 1C ao Acordo Constitutivo da OMC (Decreto nº 1.355/94) 

 

Art. 68 (Parte VII – Disposições Institucionais,.Conselho sobre os Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio): "(...) Em consulta 

com a OMPI, o Conselho deverá buscar estabelecer, no prazo de um ano a partir de 

sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a cooperação com os órgãos 

daquela organização." (grifos nossos) 

 

Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 

Anexo 1A ao Acordo Constitutivo da OMC (Decreto nº 1.355/94) 

 

Art. 11.2 (Consultas e Solução de Controvérsias): "No caso de controvérsias sob 

este Acordo envolvendo temas técnicos ou científicos, um grupo especial deverá 

buscar assessoria de peritos escolhidos pelo grupo especial, em consulta com as 

partes envolvidas na disputa.  Para tal fim, o grupo especial poderá, quando julgar 

apropriado, estabelecer um grupo de peritos para consultoria ou consultar as 

organizações internacionais pertinentes, a pedido de qualquer das partes na 

disputa ou por sua própria iniciativa." (grifos nossos) 

 

Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 

Anexo 1A ao Acordo Constitutivo da OMC (Decreto nº 1.355/94) 

 



 

 
 

Art. 14.2 (Consultas e Solução de Controvérsias): "Sob solicitação de uma das 

partes em uma controvérsia, ou sob sua própria iniciativa, um grupo especial 

poderá estabelecer um grupo de especialistas técnicos para assisti-lo em questões 

de natureza técnica, que requeiram exame minucioso por peritos." (grifos nossos) 



 

 
 

 

Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos para Solução de Controvérsias 

Anexo 2 ao Acordo Constitutivo da OMC (Decreto nº 1.355/94) 

 

Art. 13 (Direito à Busca de Informações): "1. Todo grupo especial terá direito de 

recorrer à informação e ao assessoramento técnico de qualquer pessoa ou entidade 

que considere conveniente.  Contudo, antes de procurar informação ou 

assessoramento técnico de pessoa ou entidade submetida à jurisdição de um 

Membro o grupo especial deverá informar as autoridades de tal Membro.  O 

Membro deverá dar a resposta rápida e completa a toda solicitação de informações 

que um grupo especial considere necessária e pertinente.  A informação 

confidencial fornecida não será divulgada sem autorização formal da pessoa, 

entidade ou autoridade que a proporcionou. 

2. Os grupos especiais poderão buscar informação em qualquer fonte relevante e 

poderão consultar peritos para obter sua opinião sobre determinados aspectos de 

uma questão.  Com relação a um aspecto concreto de uma questão de caráter 

científico ou técnico trazido à controvérsia por uma parte, o grupo especial poderá 

requerer um relatório escrito a um grupo consultivo de peritos.  As normas para 

estabelecimento de tal grupo e seus procedimentos constam do Apêndice 4." (grifos 

nossos) 

 

Documentos e decisões gerais 

 

1. Informação 

 

1.1 Publicidade dos documentos 

• WT/L/452, de 16 de maio de 2002, e WT/L/160/Rev.1, de 18 de julho de 1996: 

Procedures for the circulation and derestriction of WTO documents1 

Regra básica: "1. All official WTO documents shall be unrestricted." 

                                                 
1 Importante notar uma das justificativas para a emissão dessa decisão, cf. WTO moves towards a more open 
organization (disponível em <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/bernie_derestrictiontext_e.htm>): 
"The recent decision, resulting from constructive government cooperation, is indicative of WTO's continuous 
and progressive efforts to improve our outreach to stakeholders, parliamentarians, civil society, the private 
sector and media". 



 

 
 

Tradução: "3. Translation of official WTO documents in all three official WTO 

languages (English, French and Spanish) shall be completed expeditiously.  Once 

translated in all three official WTO languages, all official WTO documents that are not 

restricted shall be made available via the WTO web-site to facilitate their dissemination 

to the public at large." 

 

Comparação entre as regras para publicidade2: 

Documentos Decisão WT/L/160/Rev.1 
(em vigor 18/07/96-14/05/02) 

Decisão WT/L/452  
(em vigor 14/05/02-hoje) 

Documentos 
submetidos 
pelos 
Membros 

Regra geral: documentos de publicidade 
restrita. Até 6 meses depois sua circulação, é 
verificada a possível publicidade.  Caso, o 
Membro indique antes dos 6 meses que o 
documento pode ser publicado, o 
Secretariado deverá fazê-lo dentro do prazo 
médio de 60 dias (Parágrafo 4º da Decisão e 
Apêndice, Item g). 

Regra geral: documentos são públicos, exceto se 
de outra forma solicitar o Membro. 
Se restritos, publicidade após 60 dias, exceto se 
o Membro solicitar de outra forma (possíveis 
prorrogações a cada 30 dias) (Item 2, a). 

Material de 
suporte 
produzido pelo 
Secretariado 
para 
Conselhos, 
Comitês e 
Relatórios do 
OSC 

Regra geral: documentos de publicidade 
restrita. Até 6 meses depois sua circulação, é 
verificada a possível publicidade. (Apêndice, 
Item a) 
 

Regra geral: documentos são públicos, exceto se 
de outra forma solicitar o OSC. 
Se indicado como de publicidade restrita, após 
60 dias de sua publicação o documento deverá 
ser publicado, exceto se um dos Membros se 
posicionar em contrário.  Nesse caso, o 
documento deve permanecer restrito por apenas 
mais 30 dias (Item 2, b). 

Atas das 
reuniões dos 
Conselhos e 
Comitês 

Publicidade restrita, devem se tornar 
públicos 6 meses após a sua circulação 
(Apêndice, Item c). 

Publicidade restrita, mas devem se tornar 
públicos 45 dias após sua circulação (Item 2, c). 

Documentos 
sobre 
negociação ou 
modificação 
de concessões 

Publicidade logo após a confirmação das 
modificações nos anexos que refletem as 
concessões para liberalização. 

Idem. 

Documentos 
sobre acessão 
de novos 
Membros 

Publicidade logo após a adoção do relatório 
do grupo de trabalho sobre o processo de 
acessão. 

Idem. 

 

                                                 
2 A indicação de um documento com de publicidade restrita não tem relação com as informações admitidas 
como confidenciais no âmbito da OMC.  São em geral consideradas informações confidenciais aquelas que 
envolvem estratégias e dados não-públicos dos Membros e seus nacionais, bem como laudos técnicos de 
peritos e centros especializados apresentados ao mecanismo de solução de controvérsias. 



 

 
 

 

Documentos e decisões para instituições não-estatais de caráter não-governamental 

 

1. Informação 

 

1.1 Publicidade dos documentos 

• WT/L/162, de 31 de julho de 1996: Guidelines for arrangements on relations 

with non-governmental organizations 

"III. To contribute to achieve greater transparency Members will ensure more 

information about WTO activities in particular by making available documents 

which would be derestricted more promptly than in the past. To enhance this process 

the Secretariat will make available on on-line computer network the material which 

is accessible to the public, including derestricted documents." (grifos nossos) 

 

1.2 Página eletrônica da OMC: informações disponíveis 

• WT/L/162, de 31 de julho de 1996: Guidelines for arrangements on relations 

with non-governmental organizations 

"II. In deciding on these guidelines for arrangements on relations with non-

governmental organizations, Members recognize the role NGOs can play to increase 

the awareness of the public in respect of WTO activities and agree in this regard to 

improve transparency and develop communication with NGOs." (grifos nossos) 

 

• WT/GC/M/29, de 30 de setembro de 1998: General Council, Minutes of the 

Meeting, 15, 16 and 22 July 1998 

"(…) in accordance with the General Council's 1996 guidelines, the Secretariat was 

now planning, (…) a separate "NGO forum" would soon appear on the existing WTO 

website.  This section, easily accessible to all visitors to the website, would contain 

information of particular interest to NGOs, such as the announcement of future 

symposia, publications, and contact people within the Secretariat." (grifos nossos) 



 

 
 

• WT/INF/30, de 12 de abril de 2001: Secretariat activities with NGOs, Specific 

activities between now and the Fourth Ministerial Conference 

"The Secretariat will continue to use its website to disseminate information about the 

WTO, announce events and activities, engage in discussion, and generally increase 

transparency and raise the profile of our NGO-related activities." (grifos nossos) 

 

1.3 NGO Bulletin 

• WT/INF/30, de 12 de abril de 2001: Secretariat activities with NGOs, Specific 

activities between now and the Fourth Ministerial Conference 

"The Secretariat publishes a monthly bulletin containing information about WTO 

and WTO Secretariat activities and events of interest to NGOs." (grifos nossos) 

 

 

1.4 Participação nas Conferências Ministeriais 

• WT/GC/M/13, de 28 de agosto de 1996: General Council, Minutes of the 

Meeting, 18 July 19963 

(procedures to attend the Singapore Ministerial Conference) "(i) NGOs would be 

allowed to attend the Plenary Sessions of the Conference [(without the right to 

speak)4], and (ii) applications from NGOs to be registered would be accepted on 

the basis of Article V, i.e. such NGOs 'concerned with matters related to those of 

the WTO', and (iii) a deadline would be established for the registration of NGOs 

that wished to attend the Conference.  A list of the NGOs that had applied for 

attendance would be circulated subsequently for the information of the 

General Council.  Attendance at plenary sessions by NGOs would also depend 

upon the availability of space." (grifos em negrito nossos e itálico no original) 

 

1.5 Audiências com o Secretariado 

• WT/GC/M/29, de 30 de setembro de 1998: General Council, Minutes of the 

Meeting, 15, 16 and 22 July 1998 

                                                 
3 Procedimento adotado nas posteriores Conferências Ministeriais, como por exemplo para a 2ª. Conferência, 
WT/GC/M/27 (1998), para 4ª. Conferência Ministerial, WT/GC/M/65 (2001) e WT/MIN(01)/INF/3 (2001) e 
para a 5ª. Conferência Ministerial, WT/GC/M/78 (2003). 
4 Consideração complementada na aprovação pelos Membros para a participação de organizações não-
governamentais na 4ª. Conferência Ministerial, WT/GC/M/65 (2001), e mantida para a 5ª. Conferência 
Ministerial, WT/GC/M/78 (2003). 



 

 
 

"(…) in accordance with the General Council's 1996 guidelines, the Secretariat was 

now planning, first, to undertake regular briefings for NGOs along the lines of the 

briefings already offered to the media, but  tailored to the NGO community's particular 

interests and perspectives." (grifos nossos) 

• WT/INF/30, de 12 de abril de 2001: Secretariat activities with NGOs, Specific 

activities between now and the Fourth Ministerial Conference 

"Regular NGO briefings will be organized after WTO meetings of interest to NGOs, 

including General Council sessions on preparations for Qatar." 

 

2. Consultas 

 

2.1 Simpósios/ Seminários/ Grupos de Trabalho/ Debates 

• WT/L/162, de 23 de julho de 1996: Guidelines for arrangements on relations 

with non-governmental organizations5 

"IV. The Secretariat should play a more active role in its direct contacts with NGOs 

who, as a valuable resource, can contribute to the accuracy and richness of the public 

debate. This interaction with NGOs should be developed through various means 

such as inter alia the organization on an ad hoc basis of symposia on specific WTO-

related issues, informal arrangements to receive the information NGOs may wish to 

make available for consultation by interested delegations and the continuation of past 

practice of responding to requests for general information and briefings about the 

WTO ." (grifos nossos) 

"V. If chairpersons of WTO councils and committees participate in discussions or 

meetings with NGOs it shall be in their personal capacity unless that particular council 

or committee decides otherwise."6 (grifos nossos) 

                                                 
5 No WTO-Annual Report (2002:4), afirmou-se inclusive que: "the existing guidelines on external relations 
were designed by Members to give the Secretariat an appropriate degree of flexibility to allow responsible 
NGOs a voice in the dialogue" (grifos nosos).  Destaca-se que essa mesma afirmação não foi repetida no 
WTO- Annual Report (2003). 
6 Cf. indicado em WTO News, External Transparency, de 22 de novembro de 2002 (disponível em 
<http://www.wto.org/english/news_e/news00_e/gcexternaltrans_nov00_e.htm>), a OMC e seu Secretariado 
têm objetivado incrementar esses mecanismos de participação: "Since the Third Ministerial Conference in 
Seattle the Director-General and his Deputies have kept up a comprehensive programme of participation in 
international meetings with the public and private sectors and NGOs. In addition, the Director-General has 
participated in a number of meetings with parliamentarians and representatives from international 
parliamentary groups. These activities have focussed on developing the WTO's outreach activities towards 
civil society and on stimulating a constructive dialogue with the public at large on the future direction of 



 

 
 

 

• WT/INF/30, de 12 de abril de 2001: Secretariat activities with NGOs, Specific 

activities between now and the Fourth Ministerial Conference7 

"Small-scale NGO lunchtime dialogues: NGO representatives who have published 

trade-related studies or reports on issues falling within the WTO's mandate may be 

invited to the Centre William Rappard for an informal discussion of their work with 

interested delegations and secretariat officials. The selection would be made by the 

Secretariat but members are encouraged to submit names of NGOs which could be 

invited." 

 

"Small-scale issue-driven, 'open dialogue' discussions: Specific informal dialogues 

will be organized on issues of concern to NGOs that fall within the WTO mandate, for 

participants from NGOs, members, and Secretariat. These events would be kept 

relatively small in order to facilitate substantive discussion. Where possible, they could 

take place back-to-back with WTO meetings on issues of concern to NGOs. In order to 

ensure the presence of non-Geneva-based NGOs, in particular from developing 

countries, dialogues could also be organized around meetings of other international 

bodies in Geneva which attract NGOs." 

 

"Participation of NGOs in technical seminars organized by the WTO Secretariat 

in Geneva" 

 

"Organization of stand-alone workshops by the WTO Secretariat: Consideration is 

being given to the possibility of organizing one or more stand-alone workshops 

covering issues of interest to NGOs falling within the WTO's mandate. Such 

workshops could be organized both regionally and in Geneva and should wherever 

possible complement national activities by the members. Any workshops organized in 

Geneva would most likely be larger events than those planned regionally. Workshops 

                                                                                                                                                    
the trade agenda. Other WTO staff continue to participate in events hosted by non-governmental 
organizations, academic institutions and others all over the world." (grifos nossos) 
7 Medidas adotadas para a 4ª. Conferência Ministerial da OMC, em grande parte com um caráter inovador, 
em relação aos preparativos para as demais Conferências.  Para a Conferência subseqüente, em 2003, não 
houve informativo específico sobre as medidas adotas para as instituições não-estatais, no entanto, na prática 
pode-se contatar a repetição de grande parte dessas medidas, como foi o caso do Simpósio "Challenges ahead 
on the road to Cancún" (2003) e, durante a Conferência, em Cancun, a formação de espaços para debate 
durante a Conferência e a apresentação de briefings para as instituições não-estatais sobre a Conferência. 



 

 
 

of this nature would, in accordance with past practice, be organized under the 

Secretariat's own responsibility." 

 

"Activities involving NGOs at Doha: The WTO Secretariat will be working further 

on a programme of activities for NGOs during the Doha meeting. This will be done in 

consultation with interested Members and NGOs. Some of the activities under 

consideration include the following: I. General Daily NGO briefings, The WTO 

Secretariat would brief registered NGOs once or twice a day about the proceedings of 

the Ministerial. Arrangements would also be made for ministers or officials of 

members who wish to brief NGOs., II. Issue-specific NGO briefings, Focused, issue-

specific briefings would also be provided for registered NGOs, involving the relevant 

WTO Secretariat Directors and/or staff. The subject-matter of such briefings would be 

determined by the state of play at the Ministerial Meeting and the interests expressed 

by NGOs. III. Workshops organized by the WTO Secretariat, Workshops would be 

organized by the WTO Secretariat on issues of interest to NGOs. These events would 

take place at the NGO Centre and would be open to all participants at the WTO 

Ministerial." 

 

2.2 NGO position papers 

• WT/GC/M/29, de 30 de setembro de 1998: General Council, Minutes of the 

Meeting, 15, 16 and 22 July 1998 

"(…) in accordance with the General Council's 1996 guidelines, the Secretariat was 

now planning, (…) the External Relations Division would now compile a monthly list 

of NGO documents received by the Secretariat which would be made available to all 

Members that were interested." (grifos nossos) 

 

• "NGO position papers received by the WTO Secretariat"8 

"In accordance with the Guidelines for Arrangements on Relations With Non-

Governmental Organizations (WT/L/162) and as a follow-up to the Director-General's 

recent initiatives on greater transparency and an enhanced dialogue with NGOs, the list 

of NGO Position Papers received by the Secretariat is circulated for the information 

                                                 
8 Documento disponível na página eletrônica <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/pospap_e.htm> 
(documento sem classificação e sem data). 



 

 
 

of Members. (…)  Only Position Papers related to the activities of the WTO will be 

included in the list. The title of the Position Papers must be provided in all three 

official WTO languages. Monthly newsletters, brochures, announcements etc. will not 

be included in the list.  The WTO Secretariat reserves the full right not to include on 

the list, material which does not fulfil these requirements and to adjust these 

arrangements at any given time.(…)" (grifos nossos) 

 

• WT/INF/30, de 12 de abril de 2001: Secretariat activities with NGOs, Specific 

activities between now and the Fourth Ministerial Conference 

"NGO position papers on WTO-related activities will continue to be published on the 

WTO website. In the run-up to Qatar, the number of position papers is likely to grow. 

Increasing numbers of position papers are already made available in downloadable 

format. In addition, the papers will be divided by subject for ease of reference." 

 

2.3 NGO in the news 

• WT/INF/30, de 12 de abril de 2001: Secretariat activities with NGOs, Specific 

activities between now and the Fourth Ministerial Conference 

"The Secretariat is exploring the possibility of using the NGO page on its website to 

post temporarily NGO positions and statements on issues within the WTO's 

mandate. These should address current issues." (grifos nossos) 

 

2.4 Apresentação de amici curiae no Mecanismo de Solução de Controvérsias9, 10 

 

Controvérsia Ano/ Documento/ Decisão 
Grupo Especial 

Ano/ Documento/ 
Decisão Órgão de 

Apelação 

Ano/ Documento/ 
Posição Brasil 

                                                 
9 Amicus curiae, quando aceito, é configurado como documento em caráter de assistência técnica ao Grupo 
Especial ou ao Órgão de Apelação, sob o fundamento do Artigo 13.1 do Entendimento Relativo às Normas e 
Procedimentos sobre Solução de Controvérsias (ESC).  Por isso, as análises no Mecanismo de Solução de 
Controvérsias da OMC para a aceitação de amicus curiae recaem sobre a interpretação do Grupo Especial e 
do Órgão de Apelação sobre o artigo. 
10 O total de amicus curiae apresentados no mecanismo de solução de controvérsias da OMC é maior do que 
o indicado na tabela, isso porque muito amicus são recebidos, mas não reconhecidos.  Dentre os 
reconhecidos, alguns são acatados, isto é, têm suas opiniões incorporadas na análise da controvérsia. 



 

 
 

WT/DS18 
Australia: import 
prohibition of 
salmon from 
Canada 

2000/ WT/DS18/RW (Rec. 
art. 21.5)/ 1 amicus curiae 
reconhecido e acatado, sob o 
fundamento de que as 
informações se enquadravam 
no conceito de assistência 
técnica. 

--- --- 



 

 
 

 
Controvérsia Ano/ Documento/ Decisão 

Grupo Especial 
Ano/ Documento/ 
Decisão Órgão de 

Apelação 

Ano/ Documento/ Posição 
Brasil 

WT/DS58 
United States: 
import 
prohibition of 
certain shrimp 
and shrimp 
products 

1998/ WT/DS58/R/  
2 amici curiae 
reconhecidos, mas não 
acatados. Indicou pelo Art. 
13 do ESC não poderia 
aceitar a apresentação de 
amicus curiae e analisar o 
material.  No entanto, 
definiu que, caso as Partes 
desejassem, poderiam 
anexar o material às suas 
demandas e o Grupo 
Especial o apreciaria.  Os 
Estado Unidos anexaram as 
demandas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001/ WT/DS58/RW/ O 
Grupo Especial manteve a 
interpretação de que só 
poderia aceitar amicus 
curiae caso fosse anexado 
às submissões das Partes.  
Por isso 1 amicus foi 
reconhecido, e outro não. 

1998/ WT/DS58/AB/R/ 
11 Decisão de que o 
Grupo Especial poderia 
ter reconhecido o amicus 
curiae nos termos do Art. 
13 do ESC, ainda que não 
anexado às submissões 
das Partes. 
Na apelação, também foi 
aceito que as Partes e os 
Terceiros Interessados 
anexassem os 3 amici 
curiae às suas submissões 
e o Órgão de Apelação 
ainda reconheceu uma 
revisão de 1 amicus 
curiae entregue 
diretamente por algumas 
instituições não-estatais. 
 
 
2001/ 
WT/DS58/AB/RW/ 1 
amicus curiae anexo às 
submissões dos EUA foi 
reconhecido e acatado 
na medida em que suas 
disposições estavam de 
acordo com a demanda 
dos EUA.  Outro amicus 
curiaee, entregue 
diretamente ao Órgão de 
Apelação (Professor 
Robert Howse) foi 
reconhecido e acatado, 
por ser relevante para a 
análise da controvérsia. 

1997/ WT/DSB/M/37,  
1998/ WT/DSB/M/50, 
2000/ WT/GC/M/60  
A posição do Brasil foi de 
que pela redação do art. 13 
do ESC, o Grupo Especial 
pode solicitar informações 
mas não aceitar informações 
não solicitadas de partes 
estranhas à controvérsia. 
Reforça que o OSC não 
prevê especificamente sobre 
a medidas populares ou 
amicus curiae. O Brasil fez 
a relação com a redação do 
Acordo FMI/OMC, que 
limita o acesso dessas 
organizações ao OSC.  
Destacou também que, 
ainda que o Art. 13 do ESC 
admitisse amicus curiae, o 
Órgão de Apelação não teria 
competência nos termos 
desse artigo para buscar 
qualquer tipo de 
informação. Para que a 
redação do Art. 13 do ESC 
fosse modificada deveria 
haver negociações por 
consenso entre os Membros 
da OMC.  O Brasil também 
alertou para o risco do 
Órgão de Apelação passar a 
decidir sobre aspectos 
procedimentais, além da sua 
competência exclusiva para 
aspectos substanciais das 
controvérsias. 

                                                 
11 Interessante manifestação a respeito do relatório desse Grupo Especial foi a afirmação de Renato Ruggiero 
enquanto Direito Geral da OMC, afirmar, em evento WTO and civil society: comments by the Director 
General to US NGOs (cf. informações disponíveis em  <http://www.wto.org/english/forums_e/ 
ngo_e/ngospe_e.htm>), que: "(...) very significantly for the NGO community, the issue of amicus briefs to 
Panels was addressed in the ruling of the Appellate Body on Shrimps and Sea-turtles. It is now clear that 
panels should accept amicus briefs and then decide how to treat this information." 



 

 
 

 
Controvérsia Ano/ Documento/ 

Decisão Grupo Especial 
Ano/ Documento/ 
Decisão Órgão de 

Apelação 

Ano/ Documento/ Posição 
Brasil 

WT/DS122 
Thailand: Anti-
dumping duties 
on angles, shapes 
& sections of iron 
or non-alloy steel 
& H-beams 

 
--- 

2001/ WT/DS122/AB/R/ 
Amicus curiae 
reconhecido mas não 
acatado.   O Órgão de 
Apelação entendeu que 
não havia informações 
relevantes.  Houve 
também a alegação de 
que a instituição não-
estatal teria obtido as 
informações devido a 
quebra de 
confidencialidade no 
processo. 
 

 
--- 

WT/DS135 
European 
Communities: 
Measures 
affecting asbestos 
and products 
containing 
asbestos 

2000/ WT/DS135/R/  
4 amici curiae foram 
reconhecidos, 1 não (por 
estar fora do prazo). Dos 4 
aceitos 2 foram acatados. 

2001/ WT/DS135/AB/R/ 
Procedimentos especiais 
foram desenvolvidos 
para o reconhecimento 
de amicus curiae ao 
Órgão de Apelação e, 
como nenhum dos 19 
amici apresentados 
conseguiu cumprir os 
procedimentos previstos,  
não foram acatados. 

2001/ WT/DS135/AB/R 
2001/ WT/DSB/M/92, 
2000/ WT/GC/M/6012/  
O Brasil reagiu aos 
procedimentos especiais 
definidos pelo Órgão de 
Apelação e indicou que este 
tipo de matéria apenas poderia 
ser  
regulamentado pelos 
Membros.  O Brasil alertou 
que os novos procedimentos 
permitiam situações de risco 
em que o número de amicus 
poderia multiplicar 
exponencialmente e poderia 
contaminar o mecanismo de 
solução de controvérsias da 
OMC com questões políticas 
que não são de competência 
da organização. 
regulamentado pelos 
Membros.  O Brasil alertou 
que os novos procedimentos 
permitiam situações de risco 
em que o número de amicus 
poderia multiplicar 
exponencialmente e poderia 
contaminar o mecanismo de 
solução de controvérsias da 
OMC com questões políticas 
que não são de competência 
da organização. 

                                                 
12 Esta foi uma manifestação especial do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC ao Conselho Geral 
sobre os procedimentos especiais adotados pelo Órgão de Apelação para a aceitação de amicus curiae nesta 
controvérsia.  O documento destaca a inquietação dos Membros, sobretudo dos países em desenvolvimento, 
como Brasil e Índia, sobre a crescente aceitação e formalização de procedimentos para amicus curiae nos 
mecanismos da OMC. 



 

 
 

 
Controvérsia Ano/ Documento/ Decisão 

Grupo Especial 
Ano/ Documento/ 
Decisão Órgão de 

Apelação 

Ano/ Documento/ 
Posição Brasil 

WT/DS138 
United States: 
Imposition of 
countervailing 
duties on certain 
hot-rolled lead & 
bismuth carbon 
steel products 
originating from 
the United 
Kingdom 

1999/ WT/DS138/R/  
1 amicus curiae foi 
reconhecido, mas não 
acatado (por estar fora do 
prazo). 

2000/ 
WT/DS138/AB/R/  
2 amici curiae foram 
reconhecidos, porém 
não foram acatados na 
análise da controvérsia. 

2000/ WT/DS138/AB/R, 
2000/ WT/DSB/M/83,  
2000/ WT/GC/M/60 Brasil 
afirmou que o Órgão de 
Apelação não teria 
competência para aceitar o 
amicus curiae pela 
interpretação do Art. 13 do 
ESC e alertou para o risco de 
o Órgão de Apelação passar a 
julgar aspectos 
procedimentais, além da sua 
competência exclusiva para 
aspectos substanciais das 
controvérsias.  E reiterou que 
apenas os Membros, como 
Partes ou 3º. Interessados, 
podem apresentar opiniões 
legais junto ao OSC. 

WT/DS141 
European 
Communities: 
Anti-dumping 
measures on 
imports of cotton-
type bed-linen 
from India 
 

2000/ WT/DS141/R/  
Em nota de rodapé, o 

Grupo Especial 
reconheceu 1 amicus  
curiae, mas não o acatau 
(por ser desnecessário para 
a decisão). 

 
--- 

 
--- 

WT/DS160 
United States: 
Section110(5) of 
the US Copyright 
Act 

2000/WT/DS160/R/ 
1 amicus curiae 
reconhecido, mas não 
acatado (por não ter sido 
endereçado 
especificamente ao Grupo 
Especial)13. 
 

--- --- 

WT/DS212 
United States: 
Countervailing 
measures 
concerning 
certain products 
from the 
European 
Communities 
 

 
 

--- 

2002/ WT/DS212/AB/R/ 
Reconheceu, mas não 
acatou o amicus curiae, 
sob a alegação de que as 
informações não 
auxiliariam na decisão 
da demanda. 

Nenhuma manifestação a 
respeito, ainda que tenha 
participado como Terceiro 
Interessado na controvérsia. 

                                                 
13 Este foi um caso bastante específico, que na realidade não foi um amicus curiae no seu sentido estrito.  As 
informações enviadas ao Grupo Especial pelo escritório de advocacia foram solicitadas pelo United States 
Trade Representative (USTR), representação oficial dos Estados Unidos junto à OMC.  E, ao mesmo tempo 
que o escritório encaminhou os resultados da consulta ao USTR, ele o fez para o Grupo Especial.  Para outras 
informações, v. comentários no Apêndice A.3.c. 



 

 
 

 
Controvérsia Ano/ Documento/ Decisão 

Grupo Especial 
Ano/ Documento/ 
Decisão Órgão de 

Apelação 

Ano/ Documento/ 
Posição Brasil 

WT/DS231 
European 
Communities: 
Trade 
Description of 
Sardines 

 
 

--- 

2002/ WT/DS231/AB/R/  
Reconheceu tanto o 
amicus curiae da pessoa 
física como do 
Marrocos, na qualidade 
de Membro da OMC; 
mas não os acatou 
(porque as informações 
constantes em ambas as 
submissões não 
auxiliavam na decisão da 
apelação). 
 

2003/ WT/DSB/M/134  
Ao reconhecer o amicus, o 
OA estaria violando a garantia 
dos Membros de que as 
decisões do OSC não 
aumentariam nem 
diminuiriam os direitos dos 
Membros. 

WT/DS236 
United States: 
Preliminary 
Determinations 
with Respect to 
Certain Softwood 
Lumber from 
Canada 
 

2002/ WT/DS236/R/  
4 amici curiar foram 
reconhecidos, 
1 foi acatado e 3 outros 
não (devido a entrega fora 
do prazo). 

 
--- 

 
--- 

WT/DS257 
United States: 
Final 
countervailing 
duty 
determination 
with respect to 
certain softwood 
lumber from 
Canada 

2003/ WT/DS257/R-00 
WT/DS257/R-01 
WT/DS257/RC1 
Em nota complementar ao 
relatório principal, 3 
amicus curiae foram 
reconhecidos e acatados 
na medida em que as 
posições ali apresentadas 
tivessem sido apontadas 
pelas Partes ou pelos 
Terceiros Interessados. 

 
 

--- 

 
 

---14 

 

2.5 Contacto diário com o Secretariado 

• WT/GC/M/29, de 30 de setembro de 1998: General Council, Minutes of the 

Meeting, 15, 16 and 22 July 1998 

"(…) in accordance with the General Council's 1996 guidelines, the Secretariat was 

now planning, (…) he would be meeting the following day with a number of 

representatives of NGOs.  This would be the first in a series of informal meetings 

between himself and different NGO representatives -- all with the goal of improving 

and enhancing the present mutual understanding." (grifos nossos) 

                                                 
14 O Brasil não configurou como Parte nem como Terceiro Interessado nessa controvérsia, não tendo portanto 
a possibilidade de se manifestar a respeito durante a solução da controvérsia e , até o momento de conclusão 
desta pesquisa, em 31 de setembro de 2003, não havia sido publicada a ata da reunião do Órgão de Solução 



 

 
 

 

3 Cooperação 

 

3.1 Conselhos Informais 

• 2001, WTO News, Press/236: Moore appoints advisory panel on WTO affairs15 

"The Director-General, Mr Mike Moore, has invited a group of individuals with 

experience in trade and economic policy-making and in related fields to act as external 

advisers on the challenges and opportunities confronting the WTO." (grifos nossos) 

 

• 2003, "WTO Chief Sets Up Advisory Bodies With Business, NGOs to Boost 

Dialogue"16 

"World Trade Organization Director-General Supachai Panitchpakdi has set up two 

new informal advisory bodies with business and non- governmental organizations 

(NGOs) to facilitate dialogue on issues of common interest." (grifos nossos) 

 

 

Documentos e decisões para instituições não-estatais de caráter intergovernamental 

 

1. Informação 

• WT/L/161, 25 July 1996: Rules of Procedure for Sessions of the Ministerial 

Conference and Meetings of the General Council, Annex 3- Observer Status 

for International Intergovernmental Organizations in the WTO 

"Observer organizations shall receive copies of the main WTO documents series and 

of other documents series relating to the work of the subsidiary bodies which they 

attend as observers.  They may receive such additional documents as may be specified 

                                                                                                                                                    
de Controvérsia para que pudéssemos analisar se o Brasil apresentou considerações ao amicus curiae 
recebido. 
15 Cf. dados disponíveis em <http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr236_e.htm>. 
16 Cf. artigo publicado na página eletrônica, <http://www.geocities.com/ericsquire/articles/ 
wto/wr030617.htm>.  Não há documentos oficiais da OMC disponíveis para consulta pública.  Mais 
comentários a respeito desse tema pode ser encontrado no artigo WTO Director-General sets up advisory 
group of experts, disponível na página eletrônica da Internet <http://www.ictsd.org/weekly/03-06-
25/wtoinbrief.htm>; esse último artigo inclusive faz referência aos informes da OMC à mídia a respeito do 
tema (não disponíveis ao público até 31 de setembro de 2003): "WTO Director-General Establishes a 
Consultative Board on the Future of the Multilateral Trading System", WTO PRESS RELEASE, 19 June 
2003, e "WTO Chief Sets up Advisory Group On Future of Multilateral Trading System", WTO 
REPORTER, 24 June 2003. 



 

 
 

by the terms of any formal arrangements for cooperation between them and the WTO. 

(grifos nossos) 

 

• WT/GC/W/43, 4 November 1996: WTO Agreements with the Fund and the 

Bank, Annex I – Agreement between the International Monetary Fund and the 

WTO 17 

"7. The Fund and the WTO shall make available to each other in advance the 

agendas, and relevant documents, for the meetings to which they are invited pursuant 

to the terms of this Agreement.  In addition, the Fund shall make available to the WTO 

Secretariat the agendas of the Executive Board meetings at the time of their circulation 

in the Fund, and the WTO shall make available to the Fund the agendas of the 

Dispute Settlement Body at the time of their circulation in the WTO. (…) 

12. The WTO shall provide the Fund, for the confidential use of its management and 

staff, with Trade Policy Review Reports, summary records and reports of Councils, 

Bodies and Committees, and reports of WTO Members to these organs. 

13. Each party to this Agreement shall ensure that any information communicated 

under this Agreement shall be used only within the limits specified by the other 

party." (grifos nossos) 

 

• WT/GC/W/43, 4 November 1996: WTO Agreements with the Fund and the 

Bank, Annex II – Agreement between the International Monetary Fund and 

the WTO18 

"6. The World Bank and the WTO shall make available to each other in advance the 

agenda, and relevant documents, for the meetings to which they are invited pursuant 

to the terms of this Agreement.  In addition, the World Bank shall make available to the 

WTO Secretariat agendas of meetings of the Executive Directors at the time of their 

                                                 
17 Comentários aprovados pelos Membros da OMC para interpretação do Acordo com o Fundo Monetário 
Internacional constam do documento WT/L/195 (1996).  Informações sobre a aplicação desse Acordo e as 
atividades promovidas no seu âmbito, v. relatórios anuais do Diretor-Geral da OMC, a partir de 1999, 
WT/TF/COH/S/3 (1999), WT/TF/COH/S/4 (2000), WT/TF/COH/S/5 (2001), WT/TF/COH/S/6 (2003) e 
WT/TF/COH/S/7 (2003). 
18 Comentários aprovados pelos Membros da OMC para interpretação do Acordo com o Banco Mundial 
constam do documento WT/L/195 (1996). Informações sobre a aplicação desse Acordo e as atividades 
promovidas no seu âmbito, v. relatórios anuais do Diretor-Geral da OMC, a partir de 1999, WT/TF/COH/S/3 
(1999), WT/TF/COH/S/4 (2000), WT/TF/COH/S/5 (2001), WT/TF/COH/S/6 (2003) e WT/TF/COH/S/7 
(2003). 



 

 
 

circulation in the World Bank, and the WTO shall make available to the World Bank 

the agendas of other bodies at the time of their circulation in the WTO. (…) 

10. Each party to this Agreement shall ensure that any information communicated 

under this Agreement shall be used only within the limits specified by the other 

party." (grifos nossos) 

 

2. Consulta 

• WT/GC/M/25, de 4 February 1998: General Council, Minutes of the Meeting, 

10 December 1997 

"(…) the status of the International Trade Centre UNCTAD/WTO as a joint 

subsidiary organ of the WTO and UNCTAD should not require it to formally submit a 

request for observer status in the various WTO bodies, and that the ITC should be 

invited, as appropriate, to attend meetings of those WTO bodies it wished to attend.  

He proposed therefore that the General Council agree that the ITC be invited to 

meetings of WTO bodies on this basis." (grifos nossos) 

 

• WT/L/161, 25 July 1996: Rules of Procedure for Sessions of the Ministerial 

Conference and Meetings of the General Council, Annex 3- Observer Status 

for International Intergovernmental Organizations in the WTO19 

"The purpose of observer status for international intergovernmental organizations 

(hereinafter referred to as "organizations") in the WTO is to enable these organizations 

to follow discussions therein on matters of direct interest to them. (…) 

Requests for observer status shall be made in writing to the WTO body in which such 

status is sought, and shall indicate the nature of the work of the organization and the 

reasons for its interest in being accorded such status.  Requests for observer status 

from organizations shall not, however, be considered for meetings of the Committee 

on Budget, Finance and Administration or of the Dispute Settlement Body. 

In the case of the IMF and the World Bank , their requests for attendance as observers 

to the DSB will be acted upon in accordance with the arrangements to be concluded 

between the WTO and these two organizations. 

                                                 
19 Para acompanhamento das instituições intergovernamentais admitidas como observadoras na OMC, v. 
WT/GC/W/51/ e subseqüentes revisões WT/GC/W/51/Rev.1-Rev.9.  A última revisão data de 4 de fevereiro 
de 2000. 



 

 
 

Requests for observer status shall be considered on a case-by-case basis by each WTO 

body to which such a request is addressed, taking into account such factors as the 

nature of work of the organization concerned, the nature of its membership, the number 

of WTO Members in the organization, reciprocity with respect to access to 

proceedings, documents and other aspects of observership, and whether the 

organization has been associated in the past with the work of the Contracting Parties to 

GATT 1947. (…) 

In addition to organizations that request, and are granted, observer status, other 

organizations may attend meetings of the Ministerial Conference, the General 

Council or subsidiary bodies on the specific invitation of the Ministerial 

Conference, the General Council or the subsidiary body concerned, the case may be.  

Invitations  may also be extended, as appropriate and on a case-by-case basis, to 

specific organizations to follow particular issues within a body in an observer 

capacity. (…) 

Organizations with which the WTO has entered into a formal arrangement for 

cooperation and consultation shall be accorded observer status in such bodies as may 

be determined by that arrangement. (…) 

Representatives of organizations accorded observer status may be invited to speak at 

meetings of the bodies to which they are observers normally after Members of that 

body have spoken.  The right to speak does not include the right to circulate papers 

or to make proposals, unless an organization is specifically invited to do so, nor to 

participate in decision-making." (grifos nossos) 

 

• WT/GC/W/43, 4 November 1996: WTO Agreements with the Fund and the 

Bank, Annex I – Agreement between the International Monetary Fund and the 

WTO 20 

"2. The Fund and the WTO shall consult with each other with a view to achieving 

greater coherence in global economic policymaking. 

3. The Fund shall inform the WTO of any decisions approving restrictions on the 

making of payments or transfers for current international transactions, decisions 

                                                 
20 Comentários aprovados pelos Membros da OMC para interpretação do Acordo com o Fundo Monetário 
Internacional constam do documento WT/L/195 (1996), Anexo III. Informações sobre a aplicação desse 
Acordo e as atividades promovidas no seu âmbito, v. relatórios anuais do Diretor-Geral da OMC, a partir de 
1999, WT/TF/COH/S/3 (1999), WT/TF/COH/S/4 (2000), WT/TF/COH/S/5 (2001), WT/TF/COH/S/6 (2003) 
e WT/TF/COH/S/7 (2003). 



 

 
 

approving discriminatory currency arrangements or multiple currency practices, and 

decisions requesting a Fund member to exercise controls to prevent a large or sustained 

outflow of capital. (…) 

6. The WTO shall invite the Fund to send a member of its staff as an observer to the 

meetings of the Ministerial Conference, General Council, Trade Policy Review Body, 

the three sectoral councils, Committee on Trade and Development, Committee on 

Regional Trade Agreements, Committee on Trade-Related Investment Measures, and 

Committee on Trade and the Environment and their subsidiary bodies (excluding the 

Committee on Budget, Finance and Administration, the Dispute Settlement Body, 

and dispute settlement panels).  The WTO shall invite the Fund to send a member 

of its staff as an observer to meetings of the WTO Dispute Settlement Body where 

matters of jurisdictional relevance to the Fund are to be considered.  The WTO 

shall also invite the Fund to send a member of its staff to other meetings of the Dispute 

Settlement Body as well as of other WTO bodies for which attendance is not provided 

above (excluding the Committee on Budget, Finance and Administration, and dispute 

settlement panels), when the WTO, after consultation between the WTO Secretariat 

and the staff of the Fund, finds that such a presence would be of particular common 

interest to both organizations. (…) 

8. Each organization may communicate its views in writing on matters of mutual 

interest to the other organization or any of its organs or bodies (excluding the WTO 

dispute settlement panels) and such views shall become part of the official record of 

such organs and bodies.  The Fund shall inform in writing the relevant WTO body 

(including dispute settlement panels) considering exchange measures within the 

Fund jurisdiction whether such measures are consistent with the Articles of Agreement 

of the Fund. (…) 

10. The Fund's staff shall consult with the WTO Secretariat on issues of possible 

inconsistency between measures under discussion with a common member and that 

member's obligations under the WTO Agreement.  The WTO Secretariat shall consult 

with the Fund's staff on issues of possible inconsistency between measures under 

discussion with a common member and that member's obligations under the Fund's 

Articles of Agreement." (grifos nossos) 



 

 
 

 

• WT/GC/W/43, 4 November 1996: WTO Agreements with the Fund and the 

Bank, Annex II – Agreement between the between the International Bank for 

Reconstruction and Development, the International Development Association 

and the World and the WTO21 

"2. The World Bank and the WTO shall consult with each other with a view to 

achieving greater coherence in global economic policymaking. 

3. The World Bank agrees that the WTO be granted observer status at the Annual 

Meetings of its Board of Governors.  The WTO agrees that the World Bank be granted 

observer status at meetings of its Ministerial Conference. (…) 

5. The WTO shall invite the World Bank to send a member of its staff as an observer 

to the meetings of the General Council, Trade Policy Review Body, the three sectoral 

councils, Committee on Trade and Development, Committee on Regional Trade 

Agreements, Committee on Trade-Related Investment Measures, and Committee on 

Trade and Environment and their subsidiary bodies (excluding the Dispute Settlement 

Body, the Committee on Budget, Finance and Administration and dispute settlement 

panels).  The WTO shall invite the World Bank to send a member of its staff as an 

observer to meetings of other WTO bodies for which attendance is not provided above 

(excluding the Committee on Budget, Finance and Administration and dispute 

settlement panels) where the World Bank and the WTO expect that particular matters 

of common interest to both organizations will be under discussion." 

 

3. Cooperação 

 

3.1 Coerência da Política Econômica Mundial 

• WT/GC/W/43, 4 November 1996: WTO Agreements with the Fund and the 

Bank, Annex I – Agreement between the International Monetary Fund and the 

WTO 22 

                                                 
21 Comentários aprovados pelos Membros da OMC para interpretação do Acordo com o Banco Mundial 
constam do documento WT/L/195 (1996), Anexo IV. Informações sobre a aplicação desse Acordo e as 
atividades promovidas no seu âmbito, v. relatórios anuais do Diretor-Geral da OMC, a partir de 1999, 
WT/TF/COH/S/3 (1999), WT/TF/COH/S/4 (2000), WT/TF/COH/S/5 (2001), WT/TF/COH/S/6 (2003) e 
WT/TF/COH/S/7 (2003). 
22 Comentários aprovados pelos Membros da OMC para interpretação do Acordo com o Fundo Monetário 
Internacional constam do documento WT/L/195 (1996), Anexo III. Informações sobre a aplicação desse 
Acordo e as atividades promovidas no seu âmbito, v. relatórios anuais do Diretor-Geral da OMC, a partir de 



 

 
 

"1. The Fund and the WTO shall cooperate in the discharge of their respective 

mandates in accordance with the provisions of this Agreement. (…) 

9. For the purpose of this Agreement, the Director-General of the WTO and the 

Managing Director of the Fund shall ensure cooperation between the staffs of the two 

institutions and, to that end, shall agree on appropriate procedures for 

collaboration, including access to databases, and exchanges of views on 

jurisdictional and policy issues." (grifos nossos) 

 

• WT/GC/W/43, 4 November 1996: WTO Agreements with the Fund and the 

Bank, Annex II – Agreement between the between the International Bank for 

Reconstruction and Development, the International Development Association 

and the World and the WTO23 

"1. The World Bank and the WTO shall cooperate in the discharge of their respective 

mandates in accordance with the provisions of this Agreement. (…) 

7. For the purposes of this Agreement, the Director-General of the WTO and the 

President of the World Bank shall ensure cooperation between the staffs of the two 

institutions who, to that end, as appropriate, shall share access to databases, 

undertake joint research and technical cooperation activities and exchange views 

on policy issues. 

8. The WTO Secretariat and the World Bank staff shall consult and exchange views 

on all matters of mutual interest with the view to ensuring the adoption of consistent 

and mutually supportive policies.  To that end, they shall keep each other regularly 

informed of their programmes and activities in matters related to international trade." 

(grifos nossos) 

                                                                                                                                                    
1999, WT/TF/COH/S/3 (1999), WT/TF/COH/S/4 (2000), WT/TF/COH/S/5 (2001), WT/TF/COH/S/6 (2003) 
e WT/TF/COH/S/7 (2003). 
23 Comentários aprovados pelos Membros da OMC para interpretação do Acordo com o Banco Mundial 
constam do documento WT/L/195 (1996), Anexo IV. Informações sobre a aplicação desse Acordo e as 
atividades promovidas no seu âmbito, v. relatórios anuais do Diretor-Geral da OMC, a partir de 1999, 
WT/TF/COH/S/3 (1999), WT/TF/COH/S/4 (2000), WT/TF/COH/S/5 (2001), WT/TF/COH/S/6 (2003) e 
WT/TF/COH/S/7 (2003). 



 

 
 

 

3.2 Programas de capacitação técnica 

Nota: Serão aqui indicados os programas da OMC desenvolvidos com duas ou mais 

instituições intergovernamentais.  A OMC também tem acordos com instituições 

intergovernamentais em áreas temáticas específicas e ainda acordos celebrados em base ad 

hoc24. 

 

• Integrated Framework for trade-related technical assistance to the least 

developed countries (IF)25 

"This approach is now being implemented in a Pilot Scheme for LDCs by the six core 

multilateral agencies: the IMF, ITC, UNCTAD, UNDP, the World Bank, and the 

WTO. A principal value of the IF approach is that it increases the possibility of 

providing trade-related infrastructure assistance and capacity, which the beneficiary 

countries need, which fall outside of the mandate and the resources of the WTO, but 

can be delivered by other IF partners within a coherent policy framework". (grifos 

nossos) 

 

• Joint Integrated Technical Assistance Programme (JITAP)26 

"During the UNCTAD IX conference in Midrand, South Africa (May 1996) the heads 

of WTO, UNCTAD and ITC announced their commitment to develop a joint 

programme to help meet the needs expressed by these countries." (grifos nossos) 

 

 

Documentos e decisões da OMC específicos para contato com parlamentares 

 

• "WTO moves towards a more open organization"27 

                                                 
24 Para algumas informações a respeito desses programas v. documentos Technical cooperation for capacity 
building, growth and integration: the new WTO strategy (2002) e WTO- Annual Report (2003:61/62). 
25 Idem.  Adicionalmente, informações podem ser encontradas na página eletrônica: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/tct_e.htm>. 
26 Informações disponíveis nas páginas eletrônicas 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/tct_e.htm> e <http://www.jitap.org/info-
e.htm#origins>. 
27 Documento disponível na página eletrônica 
<http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/bernie_derestrictiontext_e.htm> (documento sem classificação 
e sem data). 



 

 
 

"(…) contacts with Parliamentarians have been greatly enhanced through regular visits 

to capital by Director-General Mike Moore and various seminars and briefings with the 

Inter-Parliamentary Union, the European Parliament and the US Congress. While more 

needs to be done to inform and involve legislators around the world, multilateral 

decision-making has already benefitted from stronger Parliamentary involvement." 

(grifos nossos) 

 

 

Estrutura do External Relations Division na OMC 

 

• WTO – Annual Report (2003:156)28 

"The Division is the focal point for relations with Non-Governmental 

Organizations, International Intergovernmental Organizations, with parliaments 

and parliamentarians. It also carries out responsibilities in regard to protocol and the 

maintenance of the WTO registry of documents. Its principle activities are to organize 

and develop dialogue with the civil society and its various components; to maintain 

liaison with the UN system, and in particular with UN New York HQ and with 

UNCTAD and the ITC. The Division maintains liaison with OECD, particularly with 

the Trade Directorate regarding substantive issues. The Division acts as the focal point 

in the Secretariat to ensure coordination of attendance at relevant meetings, attends 

meetings on behalf of the WTO and delivers lectures and speeches. It is also in charge 

of official relations with Members including host country and protocol matters in close 

liaison with the Office of the Director-General and it maintains the WTO Directory." 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A.3 

Participação de instituições não-estatais de caráter não-governamental 

na OMC 

 

(a) Participação nas Conferências Ministeriais 

 

Nota 1: Informações organizadas com base nos dados disponíveis nas páginas eletrônicas 

da OMC na Internet <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/meet_e.htm> e 

<http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/list_ngo_e.doc>. 

Nota 2: Dados das Conferências Ministeriais ocorridas entre 01 de janeiro de 1995 a 14 de 

setembro de 2003. 

Nota 3: Legenda 

 Instituições não–estatais brasileiras presentes nas Conferências Ministeriais (18) 
 Instituições não-estatais presentes em todas as Conferências Ministeriais (17) 

 

Quinta Conferência Ministerial da OMC  

em Cancun, México, entre 10 e 14 de Setembro de 2003 

 

Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
3D Associates Suíça 
Academic Council of the United Nations System (ACUNS) EUA 
Accion Internacional por la Salud Bolivia / Comité de Defensa de los Derechos del Consumidor 
Bolivia (AIS-CODEDCO BOLIVIA) 

Bolivia 

ACT UP Paris França 
action aid Kenya Quênia 
Action Centre for Rural Community Development (ACERCD – CAMEROON) Camarões 
action on smoking and health (ash) Reino Unido 
Actionaid Reino Unido 
ActionAid Brasil Brasil 
ActionAid Pakistan Paquistão 
ActionAid USA EUA 
Adelphi Research (AR) Alemanha 
Advanced Medical Technology Association (Adva Med) EUA 
Advocacy and Monitoring Network on Sustainable Development (AM-Net) Japão 
Advocates Coalition for Development and Environment  Uganda 
Aerospace Industries Association (AIA) EUA 
Africa Fighting Malaria África do Sul 
Africa Trade Network (ATN) Gana 
African Women's Economic Policy Network (AWEPON) Uganda 
Africare EUA 
Afrique Agricole Camarões 
Afro-Asian People's Solidarity Organization (AAPSO) Egito 

                                                                                                                                                    
28 Informações também disponíveis em <http://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/div_e.htm> 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Agir ic pour un monde solidaire França 
AGPB Céréaliers de France França 
Agriculteurs français et développement international (afdi) França 
Agricultural Missions EUA 
Agricultural Producers Association of Saskatchewan (APAS) Canada 
Agriterra Holanda 
AgTrade EUA 
Air Courier Conference of America (ACCA) EUA 
Aktionszentrum 3. Welt e.V. Alemanha 
Alberta Chicken Producers EUA 
Alberta Milk Canada 
ALCADECO Training  Alternatives for Community Development Mexico 
Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable – ACJR Chile 
All India Organisation Employers (AIOE) India 
All Japan Purse Seine Fisheries Association Japão 
Alliance for Democracy EUA 
Alliance of Progressive Labor (APL) Filipinas 
Aluminum Extruders Council (aec) EUA 
American Apparel & Footwear Association (AAFA) EUA 
American Bar Association EUA 
American Cane Sugar Refiners' Association (ACSRA) EUA 
American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU) Bélgica 
American Chemistry Council (ACC) EUA 
American Council of Life Insurers (ACLI) EUA 
American European Community Association (AECA) Bélgica 
American Farm Bureau Federation EUA 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) EUA 
American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) EUA 
American Federation of Teachers (AFT) EUA 
American Forest & Paper Association (AF & PA) EUA 
American Friends Service Committee EUA 
American Institute for International Steel, Inc (AIIS) EUA 
American Iron and Steel Institute EUA 
American Lands Alliance EUA 
American Meat Institute (AMI) EUA 
American Oilseed Coalition (AOC) EUA 
American Potato Trade Alliance EUA 
American Soybean Association (ASA) EUA 
American Sugar Alliance (ASA) EUA 
American Sugar Cane League EUA 
American Sugarbeet Growers Association EUA 
American Textile Manufacturers Institute EUA 
Amnesty International Reino Unido 
Anglican Church of Kenya Quênia 
Animal Welfare Institute EUA 
APEC Chemical Industry Coalition (APCIC) EUA 
Arab Knowledge Management Society (AKMS) Jordânia 
Arab NGO Network for Development (ANND) Líbano 
ARD Bélgica 
Artisinal Fishers Association África do Sul 
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) Tailândia 
Asia Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS) Filipinas 
Asian Farmers' Group for Cooperation (AFGC) Japão 
Asia-Pacific Research Network (APRN) Filipinas 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Asocaña Colombia 
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) Espanha 
Asociación Ambientalista Guerreros Verdes A.C. Mexico 
Asociación de Consultores en Prácticas Comerciales Internacionales (ACOPRACI) Mexico 
Asociación de Consumidores Libres (ACL) Costa Rica 
Asociación Mexicana de Productos Infantiles, A.C. (AMPI) Mexico 
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC) Mexico 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO) Espanha 
Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) Mexico 
Assemblee Permanente des chambres d'Agriculture du Mali Mali 
Association  nationale des Industries alimentaires (ANIA) França 
Association Cotonniere Africaine (ACA) França 
Association des Amidonneries de Céréales de l'UE (AAC) Bélgica 
Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP) Mali 
Association for Women's Rights in Development Canada 
Association Nationale des Organisations  Professionnelles Agricoles de Cote d'Ivoire 
(ANOPACI) 

Costa do Marfim 

Association of Equipment Manufacturers (AEM) EUA 
Association of Food Law and Food Science (BLL) Alemanha 
Association of German Chambers of Industry and Commerce (DIHK) Alemanha 
Association of the Bar of the City of New York ("ABCNY") EUA 
Association of the British Pharmaceutical Industry (abpi) Reino Unido 
Association of the Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of the EU (CAOBISCO) Bélgica 
Association Togolaise des Consommateurs (ATC) Togo 
Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero (ASSOZUCCHERO) Itália 
ATTAC França 
ATTAC Austria Austria 
ATTAC Germany Alemanha 
Australian APEC Study Centre Australia 
Australian Conservation Foundation (ACF) Australia 
Australian Council of Trade Unions (ACTU) Australia 
Australian Dairy Corporation (ADC) Australia 
Australian Dairy Industry Council (ADIC) Australia 
Australian Fair Trade & Investment Network Ltd (AFTINET) Australia 
Australian Services Roundtable Australia 
Austrian Chambers of Agriculture Austria 
Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) India 
Automotive Trade Policy Council (ATPC) EUA 
AWB Limited Australia 
Balkan and Black Sea Veterinary Association (BaBSeVA) Grécia 
Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA) Bangladesh 
Bankers' Association for Finance and Trade (BAFT) EUA 
Belgian Textiles Association (FEBELTEX) Bélgica 
Beneficiaries of the Sea Coalition Japão 
Berne Declaration Suíça 
Biotechnology Industry Organization (BIO) EUA 
BirdLife International Reino Unido 
Blue Diamond Growers EUA 
Boerenbond Bélgica 
Bolivian Association of Political Economy of Globalization (ABEPG) Bolivia 
Both ENDS Holanda 
Brazilian Institute for Consumer  Defense (Idec) Brasil 
Brazilian Institute of International Trade Law (IBD CI) Brasil 
Brazilian National Agriculture Confederation (CNA) Brasil 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
British Apparel & Textile Confederation Reino Unido 
Broederlijk Delen Bélgica 
BUKO Pharma-Kampagne Alemanha 
Business Council for International Understanding (BCIU) EUA 
Business Roundtable (BRT) EUA 
CAFOD Reino Unido 
Calcutta Research Centre of Consumer Unity and Trust Society India 
California Coalition for Fair Trade & Human Rights EUA 
California Council for International Trade (CCIT) EUA 
California Farm Bureau Federation EUA 
Campaign for the Welfare State Noruega 
Campaign for Tobacco-Free Kids EUA 
Canada Beef Export Federation (CBEF) Canada 
Canada-Korea Business Council Canada 
Canadian Agri-Food Trade Alliance (CAFTA) Canada 
Canadian Association of University Teachers (CAUT) Canada 
Canadian Bar Association (CBA) Canada 
Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency (CBHEMA) Canada 
Canadian Cattlemen's Association (cca) Canada 
Canadian Center for Studies and International Cooperation (CECI) Bolivia 
Canadian Centre for Policy Alternatives – National Office Canada 
Canadian Chamber of Commerce Canada 
Canadian Chemical Producers' Association (CCPA) Canada 
Canadian Council for International Business (CCIB) Canada 
Canadian Council for International Co-operation (CCIC) Canada 
Canadian Council of Chief Executives (CCCE) Canada 
Canadian Council of Professional Fish Harvesters Canada 
Canadian Egg Marketing Agency Canada 
Canadian Environmental Law Association Canada 
Canadian Federation of Agriculture (CFA) Canada 
Canadian Foodgrains Bank Canada 
Canadian Labour Congress Canada 
Canadian Manufacturers & Exporters (CME) Canada 
Canadian Pork Council (CPC) Canada 
Canadian Poultry and Egg Processors Council Canada 
Canadian Restaurant and Foodservices Association (CRFA) Canada 
Canadian Steel Producers Association (CSPA) Canada 
Canadian Sugar Institute (CSI) Canada 
Canadian Teachers' Federation (CTF) Canada 
Canadian Turkey Marketing Agency (CTMA) Canada 
Canadian Wheat Board (CWB) Canada 
Canola Council of Canada Canada 
Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA) Trinidade & Tobago 
Caribbean Policy Development Centre (CPDC) Barbados 
Caritas International Vaticano 
Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) EUA 
Carpet and Rug Institute (CRI) EUA 
Carrefour Tiers-Monde Canada 
Casa Argentina en el Caribe Mexicano Mexico 
Center for Civic Initiative (CCI) FYR da Macedônia 
Center for Development of International Law (CDIL) EUA 
Center for Economic and Social Rights (CESR) EUA 
Center for Human Rights and Environment (CEDHA) Argentina 
Center for International Environmental Law (CIEL) Suíça 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Center for International Environmental Law, DC (CIEL DC) EUA 
Center for Policy Analysis on Trade and Health (CPATH) EUA 
Center for Trade Law and Development (CTLD) Reino Unido 
Center for Trade Union and Workers Services (CTUWS) Egito 
Center of Concern (COC) EUA 
Central American Sugar Association (AICA) Guatemala 
Central de Cooperativas Agropecuarias Operación Tierra LTDA Bolivia 
Central de Cooperativas de Cafetaleras de Honduras Honduras 
Central de Cooperativas del Sector Agropecuario de Colombia – CECORA LTDA -  Colombia 
Central Organisation of Trade Unions (Kenya) Quênia 
Central Sandinista de Trabajadores Nicaragua 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) Brasil 
Central Union of Agricultural Cooperatives (JA ZENCHU) Japão 
Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) Finlândia 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT-CHILE) Chile 
Central Unitaria de Trabajadores del Peru (CUT-PERU) Peru 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Canada 
Centre d'Echanges et Coopération pour l'Amérique Latine (CECAL) Suíça 
Centre du commerce international pour le développement (CECIDE) Suíça 
Centre for Applied Studies in International Negotiations (CASIN) Suíça 
Centre For Community Economics and Development Consultants Society (cecoedecon) India 
Centre for International Sustainable Developement Law Canada 
Centre for Policy Dialogue (CPD) Bangladesh 
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) Holanda 
Centre for Trade Policy and Law (CTPL) Canada 
Centre National des Jeunes Agriculteurs (CNJA) França 
Centre National Interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) França 
Centre national pour la promotion des produits agricoles et alimentaires (CNPA) França 
Centro Alexander Von Humboldt Nicaragua 
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) Equador 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Mexico 
Centro Savadoreño de Tecnología Apropriada (CESTA) El Salvador 
Chamber of Commerce of the United States of America EUA 
Chambres d'Agriculture Assemblée Permanente (APCA) França 
Charles Stewart Mott Foundation EUA 
Chicken Farmers of Canada (CFC) Canada 
Chicken Farmers of Nova Scotia (ns) Canada 
Chicken Farmers of Ontario Canada 
Christian Aid Reino Unido 
Citizen consumer and civic Action Group (C A G) India 
Citizens Network for Sustainable Developement EUA 
Citizens Trade Campaign (CTC) EUA 
Coalition for Truth in Environmental Marketing (CTEMI) EUA 
Coalition of Service Industries – Research and Education Foundation (CSI – REF) EUA 
Coalition of Service Industries (CSI) EUA 
Coalition of the Flemish North South Movement – 11.11.11 Bélgica 
Coalition pour la diversité culturelle Canada 
Comércio Internacional Tecnologia da Informação e Desenvolvimento (CITED) Brasil 
Comercio Justo México A.C. Mexico 
Comision Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales (CENCIT) Guatemala 
Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) França 
Comité Ciudadano de Cancún Mexico 
Comité Européen des Assurances (CEA) Bélgica 
Comité européen des Fabricants de Sucre (CEFS) Bélgica 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Comité interprofessionnel des Productions saccharifères (CIPS) França 
Comité Nacional de Productores de Arroz Peru 
Commerce équitable Oxfam-Quebec  Canada 
Committee of Agricultural Organisations in the European Union (COPA) Bélgica 
Committee of Cereals, Oilseeds, Animal Feed, Oils and Fats and Agrosupply trade of the EU 
(COCERAL) 

Bélgica 

Committee on Pipe and Tube Imports (CPTI) EUA 
Committee to Support US Trade Laws EUA 
Commonwealth Business Council (CBC) Reino Unido 
Communauté de travail Swissaid Action de Carême / Pain pour le prochain /  Helvetas  / Caritas 
/ Eper 

Suíça 

Community Networking Resources (CNR) EUA 
Compassion in World Farming (CIWF) Reino Unido 
Competititve Enterprise Institute EUA 
Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI) Mexico 
Confederação Nacional da Indústria Brasil 
Confederação Nacional Dos Trabalhadores em Seguridade Social Brasil 
Confederación de Porcicultores Mexicanos Mexico 
Confederación de Trabajadores de México Mexico 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Espanha 
Confederación Nacional Agraria Peru 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Mexico 
Confederación sindical de comisiones obreras (CC.OO.) Espanha 
Confédération des industries agro-alimentaires de l'Union européenne (CIAA) Bélgica 
Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin Benin 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) Canada 
Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux (CEPS) Bélgica 
Confédération Française de la Coopération Agricole (CFCA) França 
Confédération Française de l'Aviculture (CFA) França 
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) França 
Confédération général du travail (CGT) França 
Confederation Générale des Planteurs de Betteraves (CGB) França 
Confédération italienne des agriculteurs (CIA) Itália 
Confédération nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit agricoles (CNMCCA) França 
Confederation of British Industry (CBI) Reino Unido 
Confederation of Indian Food Trade & Industry (CIFTI) India 
Confederation of Indian Industry (CII) India 
Confederation of Iranian Industry Irã 
Confederation of Holanda Industry and Employers VNO-NCW Holanda 
Confederation of Norwegian Business and Industry (NHO) Noruega 
Confederation of Norwegian Commercial and Service Enterprises (HSH) Noruega 
Confederation of Vocational Unions (YS) Noruega 
Confédération paysanne França 
Confederazione Generale Italiana Del Lavoro (CGIL) Itália 
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) Itália 
Conference of Asia Pacific Express Carriers (CAPEC) Cingapura 
Conferencia Latino Americano de Compañias Express (CLADEC) EUA 
Conseil du patronat du Québec (CPQ) Canada 
Consejo Mexicano de Porcicultura (CMP) Mexico 
Consensus Building Institute EUA 
Consortium for North American Higher Education Collaboration (CONAHEC) EUA 
Consumentenbond (Dutch consumer association) Holanda 
Consumer Alert EUA 
Consumer Information Network Quênia 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Consumer Project on Technology EUA 
Consumer Research Action and Information Centre (CRAIC) India 
Consumer Rights Commission of Pakistan (CRCP) Paquistão 
Consumer Unity and Trust  Society – Africa Resource Centre (CUTS-ARC) Zambia 
Consumer Unity and Trust Society (CUTS) India 
Consumers Association of Malawi Malawi 
Consumers' Association of Penang Malásia 
Consumer's Choice Council EUA 
Consumers for World Trade (CWT) EUA 
Consumers International Reino Unido 
Consumers International Office for Africa Zimbábue 
Consuming Industries Trade Action Coalition (CITAC) EUA 
Cooperation for Development & Solidarity (CIDSE) Bélgica 
Coopérative fédérée de Québec (CFQ) Canada 
Cooperative League of Thailand Tailândia 
Cooperative of Cane, Sugar and Alcohol Producers in the State of São Paulo 
(COPERSUCAR) 

Brasil 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) Equador 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Espanha 
Coordination Office of the Austrian Episcopal Conference for International Development and 
Mission (KOO) 

Austria 

Corn Refiners Association EUA 
Council of the Americas EUA 
Counterpart International EUA 
Creators' Rights Alliance (CRA) Canada 
Crecer - Promocion del Comercio Equitativo de Centroamerica y Mexico Guatemala 
CropLife America EUA 
CropLife International Bélgica 
Customs and International Trade Bar Association (CITBA) EUA 
CUTS-CITEE Reino Unido 
Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (ČMKOS) República Tcheca 
Dairy Farmers of Canada (DFC) Canada 
Dairy Farmers of Ontario (DFO) Canada 
Dairy Farmers of Saskatchewan Canada 
Danish 92 Group Dinamarca 
Danish Agricultural Council Dinamarca 
Danish Association for International Co-operation (MS) Dinamarca 
Danish Confederation of Trade Unions (LO) Dinamarca 
DECA Equipo Pueblo A.C. Mexico 
Defenders of Wildlife EUA 
Deniva Uganda 
Deutscher Bauernverband (DBV) Alemanha 
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) Fiji 
Développement et insertion internationale (DIAL) França 
Développement et Paix Canada 
Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) EUA 
Diverse Women for Diversity (DWD) India 
Donne e Ambiente (DeA) Itália 
Drug Study Group (DSG) Tailândia 
Dutch Food and Drink Industry (VAI) Holanda 
Dutch National Association of World Shops Holanda 
Dutch Organisation for Agriculture and Horticulture, LTO Nederland Holanda 
Earth Rights Institute EUA 
Earthjustice EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
EarthVoice EUA 
ecco international Alemanha 
Eco-Accord Center Rússia 
EcoNews Africa Quênia 
Economic Justice Coalition (EJC) Moçambique 
Economic Justice Network of Southern Africa África do Sul 
Economiesuisse Suíça 
EcoPeace Middle East Environmental NGO Forum Israel 
Ecumenical Institute for Advocacy on International Cooperation (BBO) Holanda 
Edison Electric Institute EUA 
Education and Research Association for Consumers, Malaysia (ERA consumer Malaysia) Malásia 
Education International (EI) Bélgica 
El Consejo Intertextil Español Espanha 
Emergency Committee for American Trade (ECAT) EUA 
Empresa Cooperativa de sur del Cauca-Cosurca Colombia 
Energy Services Coalition (ESC) EUA 
Environmental Development Action in the Third World (enda) Senegal 
Environmental Monitoring Group (EMG) África do Sul 
Environmental NGOS Lobby Group Uganda 
ePoor Paquistão 
Essential Action EUA 
ETC Group Canada 
EURATEX Bélgica 
Euro Commerce Bélgica 
Eurocinema Bélgica 
Eurogroup for Aninmal Welfare Bélgica 
European AIDS Treatment Group (EATG) Alemanha 
European Automobile Manufacturers Association (ACEA) Bélgica 
European Chemical Industry Council (CEFIC) Bélgica 
European Coalition of Positive People (ec) Reino Unido 
European Dairy Association (EDA) Bélgica 
European Express Association (EEA) Bélgica 
European Federation of Coin Machine Associations – EUROMAT Bélgica 
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Bélgica 
European Industry Association (EICTA) Bélgica 
European Oilseed Alliance (EOA) França 
European Partners for the Environment (EPE) Bélgica 
European Services Forum (ESF) Bélgica 
European Trade Union Confederation (ETUC) Bélgica 
European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products, Poultry and Game (EUWEP) Reino Unido 
European Vaccine Manufacturers (EVM) Bélgica 
Evangelischer Entwicklungsdienst (eed) Alemanha 
Evian Group Suíça 
Fair Trade Alliance (FTA) Filipinas 
Fair Trade Center Japão 
Fair Trade Resource Network (FTRN) EUA 
Farm Aid EUA 
Farmaindustria Espanha 
Farmers Association of Iceland Islândia 
Farmindustria Itália 
Federação Nacional Dos Urbanitários (FNU) Brasil 
Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) Colombia 
Federacion Indigena Ecologica de Chiapas Fiech, S.S.S. Mexico 
Federación Nacional de Productores de Panela Colombia 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Federal Association of Foreign Trade Austria 
Federal Trust for Education and Research Reino Unido 
Fédération Artisans du Monde França 
Fédération Chrétienne des Paysans Malagasy (FEKRITAMA) Madagascar 
Fédération de l'Industrie Alimentaire asbl (FEVIA) Bélgica 
Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS) França 
Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) Guiné 
Fédération des producteurs de lait du Québec (FPLQ) Canada 
Fédération des producteurs de volailles du Québec Canada 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Canada 
Federation Française des Cooperatives Agricoles de Collecte d'Approvisionnement et de 
Transformation (FFCAT) 

França 

Fédération Française des Producteurs d'Oléagineux et de Protéagineux (FOP) França 
Fédération Générale du Travail de Belgique Bélgica 
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (fidh) Suíça 
Fédération Internationale des Mouvements d'Adultes Ruraux Catholiques (FIMARC) Bélgica 
Fédération Internationale terre des hommes Bélgica 
Fédération Mondiale des Zones Franches Suíça 
Fédération Nationale Bovine (FNB) França 
Fédération Nationale des Producteurs de Lait França 
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles França 
Federation Nationale Ovine (FNO) França 
Federation of Egyptian Industries Egito 
Federation of Enterprises in Belgium (FEB) Bélgica 
Federation of European Rice Millers (FERM) Bélgica 
Federation of German Food and Drink Industries (BVE) Alemanha 
Federation of German Industries (BDI) Alemanha 
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) India 
Federation of Indian Export Organisations (FIEO) India 
Federation of Norwegian Agricultural Cooperatives Noruega 
Federation of Norwegian Food and Drink Industry (NBL) Noruega 
Federation of Norwegian Meat Industry (KIFF) Noruega 
Federation of Southern Cooperatives Land Assistance Fund EUA 
Federation of Swedish Farmers (LRF) Suécia 
Federation of Swiss Importers and Wholesale Traders Suíça 
Fédération Syndicale Unitaire França 
Federazione Italiana dell'Industria Alimentare (FEDERALIMENTARE) Itália 
Fedichem Bélgica 
FIAN-International (Food First Information and Action Network) Alemanha 
Fikambanana Fampivoarana ny Tantsaha (FIFATA) Madagascar 
Financial Leaders Working Group 
(FLWG)  

EUA 

Florida Citrus Mutual EUA 
Florida Fruit & Vegetable Association (FFVA) EUA 
Florida FTAA EUA 
Florida Sugar Cane League, Inc. EUA 
Focus on the Global South Filipinas 
Focus on the Global South Tailândia 
Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'Homme França  
Fonterra Co-operative Group Bélgica 
Food and Drink Federation (FDF) Reino Unido 
Food First EUA 
Food, Agriculture, Forestry and Fisheries and The Environment Forum Japão 
FOPI Austria 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Força Sindical Brasil 
Force Ouvrière (FO) França 
Foreign Trade Association (FTA) Bélgica 
Forest Products Association of Canada (FPAC) Canada 
Forum for Justice Nepal 
Forum for Protection of Public Interest (Pro Public) Nepal 
Forum Syd Suécia 
Forum Umwelt & Entwicklung Alemanha 
Foundation for International Environmental Law and Development (FIELD) Reino Unido 
Fraser Institute Canada 
Free and Fair Post Initiative (FFPI) Bélgica 
Free Market Foundation of Southern Africa África do Sul 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Suíça 
Friends of the Earth EUA 
Friends of the Earth UK (FoE-UK) Reino Unido 
Friends of the GATS Suíça 
FUNDACION DL Colombia 
Fundación Intermón Oxfam Espanha 
Funders Network on Trade and Globalization (FNTG) EUA 
Gas Appliance Manufacturers Association (gama) EUA 
Gender & Trade Network in Africa  África do Sul 
Gender and Economic Reforms in Africa (GERA) Gana 
General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union (COGECA) Bélgica 
General Insurance Association of Japan Japão 
GeneWatch - Council for Responsible Genetics EUA 
Georgian Trade Unions Amalgamation (GTUA) Georgia 
German Association of Research-Based Pharmaceutical Companies Alemanha 
German Confederation of Trade Unions Alemanha 
German Development Institute Alemanha 
German Marshall Fund of the United States (GMF) EUA 
Germanwatch Alemanha 
GLOBAL 2000 Austria 
Global Alliance for Sugar Trade Reform and Liberalisation Australia 
Global Alliance for Trade Efficiency (GATE) EUA 
Global Business Dialogue, Inc EUA 
Global Environment and Trade Study (GETS) EUA 
Global Exchange EUA 
Global Guardian Trust (GGT) Japão 
Global Industrial and Social Progress Research Institute (GISPRI) Japão 
Global Publications Foundation Suécia 
Global Resource Action Center for the Environment (GRACE) EUA 
Global Services Network (GSN) EUA 
Global Traders Conference (GTC) Suíça 
GlobalWorks Foundation EUA 
Grain Growers of Canada Canada 
Greenpeace Reino Unido 
Greenpeace – Brazil Brasil 
Greenpeace – Canada Canada 
Greenpeace Australia Pacific Ltd Australia 
Greenpeace Belgium Bélgica 
Greenpeace França França 
Greenpeace Germany Alemanha 
Greenpeace International Holanda 
Greenpeace Luxembourg Luxemburgo 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Greenpeace Mexico Mexico 
Greenpeace Holanda Holanda 
Greenpeace USA EUA 
Grocery Manufacturers of America (GMA) EUA 
Groupe d'Economie Mondiale (GEM) França 
Groupex Systems Canada Inc. Canada 
Health Action International (HAI) Holanda 
Health and Environment Program (HEP) Camarões 
Health GAP EUA 
HealthCare Institute of New Jersey EUA 
Heartland Alliance (Enlaces América) EUA 
Heinrich Böll Foundation - Belgium Bélgica 
Heinrich Böll Foundation – Israel Israel 
Heinrich Böll Foundation – North America EUA 
Heinrich Böll Foundation - Thailand Tailândia 
Heinrich Böll Foundation Centralamerica, Mexico, Cuba El Salvador 
Homeworkers Organized for More Employment (H.O.M.E. Inc) EUA 
Hong Kong Coalition of Service Industries (HKCSI) Hong Kong, China 
Hong Kong WTO Research Institute Hong Kong, China 
Hosiery Association (THA)  EUA 
Human Rights in China (HRIC) EUA 
Humane Farm Animal Care EUA 
Humane Society International (HIS) Australia 
Humane Society of the United States (HSUS) EUA 
Ibis Dinamarca 
IBON Foundation, INC Filipinas 
ICC United Kingdom-International Chamber of Commerce Reino Unido 
IDEAS Suíça 
Indian National Trade Union Congress India 
Indian Pharmaceutical Alliance (IPA) India 
Indian Sugar Mills Association India 
Indo-European Chamber of Commerce and Industry India 
Indo-Overseas Chamber of Commerce and Industry (IOCCI) India 
Industrial Shrimp Action (ISA Net) EUA 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Alemanha 
Information Technology Association of Canada (ITAC) Canada 
Information Technology Industry Council (ITIC) EUA 
Initiative Network Threefolding Alemanha 
Initiatives de Développement Stratégique (IDS) França 
Institut de Recherches Historiques Economiques Sociales Culturelles França 
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) EUA 
Institute for Global Environmental Strategies (IGES) Japão 
Institute for Global Networking, Information and Studies (IGNIS) Noruega 
Institute for Integrated Rural Development (IIRD) India 
Institute for International and European Environmental Policy (ECOLOGIC) Alemanha 
Institute for International Business, Economics and Law Australia 
Institute for International Economics EUA 
Institute for the Development of Agricultural Cooperation in Asia (IDACA) Japão 
Institute of Economic Affairs Quênia 
Institute of Intellectual Property Development (IIPD) India 
Institute of Public Policy Analysis (IPPA) Nigeria 
Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM) Espanha 
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) Paraguai 
Instituto del Tercer Mundo (ITeM) Uruguai 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA) Chile 
Instituto Terrazul Brasil 
Integrated Rural Development Foundation of the Filipinas (IRDF) Filipinas 
Integrative Strategies Forum EUA 
Intellectual Property Committee (IPC) EUA 
Inter Region Economic Network (IREN Kenya) Quênia 
Interamerican Association of Industrial Property (ASIPI) Brasil 
Interamerican Regional Organization of Workers (ORIT) Venezuela 
Interchurch organisation for development co-operation (ICCO) Holanda 
Inter-Environment Wallonie (IEW)  Bélgica 
Interhemispheric Resource Center (IRC) EUA 
Internacional de Serviços Públicos (ISP Brasil) Brasil 
International Brotherhood of Teamsters EUA 
International Chamber of Commerce (ICC México) Mexico 
International Chamber of Commerce (ICC) França 
International Chamber of Commerce (ICC) Alemanha 
International Coalition for Development Action (ICDA) Bélgica 
International Confederation of Free Trade Unions – African Regional Organisation (ICFTU-
AFRO) 

Quênia 

International Confederation of Free Trade Unions – Asian and Pacific Regional Organisation 
(ICFTU-APRO) 

Cingapura 

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) Bélgica 
International Consumers for Civil Society (ICCS) EUA 
International Cooperative Agricultural Organization Coréia, Rep. da 
International Cooperative Fisheries Organization of the International Cooperative Alliance 
(ICFO) 

Japão 

International Council of Chemical Associations EUA 
International Council of Grocery Manufacturers Associations (ICGMA) EUA 
International Development Exchange (IDEX) EUA 
International Dispensary Association (IDA) Holanda 
International Executive Service Corps (IESC) EUA 
International Express Carriers Conference (IECC) Bélgica 
International Federation for Alternative Trade (IFAT) Reino Unido 
International Federation of Agricultural Producers (IFAP) França 
International Federation of Building and Wood Workers (IFBWW) Suíça 
International Federation of Inspection Agencies (IFTA) Suíça 
International Federation of Journalists (IFJ) Bélgica 
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) Alemanha 
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) Suíça 
International Federation of Wines and Spirits (FIVS) EUA 
International Financial Services, London (IFSL) Reino Unido 
International Food & Agricultural Trade Policy Councill (IPC) EUA 
International Forum on Globalization (IFG) EUA 
International Gender and Trade Network (ITGN) EUA 
International Housewares Association (IHA) EUA 
International Indian Treaty Council (IITC) EUA 
International Institute for Sustainable Development (IISD) Canada 
International Jesuit Network for Development (IJND) EUA 
International Labour Research and Information Group (ILRIG) África do Sul 
International Law Institute (ILI) EUA 
International Law Institute-Uganda, African Centre for Legal Excellence (ILI) Uganda 
International Lawyers and Economists Against Poverty Inititative (ILEAP) Canada 
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) Mexico 
International Mass Retail Association (IMRA) EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
International Metalworker's Federation (IMF) Suíça 
International MultiModal Transport Association (IMMTA) Suíça 
International Network for Cultural Diversity (INCD) Canada 
International NGO Committee on Human Rights in Trade and  Investment (INCHRITI) Suíça 
International Organisation of Employers (IOE) Suíça 
International Policy Network (IPN) Reino Unido 
International Road Transport Union (IRU) Suíça 
International Textile, Garment & Leather Workers' Federation (ITGLWF) Bélgica 
International Trade Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) Suíça 
International Union, United Automobile, Aerospace & Agricultural Implement Workers of 
America – UAW 

EUA 

Iowa Farm Bureau Federation EUA 
Irish Bioindustry Association Irlanda 
Irish Farmers' Association (IFA) Bélgica 
ISEAL Alliance Canada 
IUCN –World Conservation Union Suíça 
JA-Joseikyo (National Council of Agricultural Cooperative Women's Associations) Japão 
Japan Agricultural Corporations Association, Inc. (JACA) Japão 
Japan Association of WTO Negotiation on Wood Products (JAWNWP) Japão 
Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES) Japão 
Japan Deepsea Trawlers Association (JDSTA) Japão 
Japan Federation of Wood Industry Associations (JFWIA) Japão 
Japan Fisheries Association Japão 
Japan Services Network (JSN) Japão 
Japan Wood-Products Information and Research Center (JAWIC) Japão 
Jeunes Agriculteurs – Région Centre França 
JF Miyagi-Ken Gyoren 
Miyagi Prefectural Federation of Fisheries Cooperative Associations 

Japão 

Joint Energy and Environment Projects (JEEP) Uganda 
Joint Industry Group (JIG) EUA 
Joint WTO Committee Tailândia 
Journalists for Democracy and Human Rights (JDHR) Paquistão 
JTUC-RENGO 
Japanese Trade Union Confederation 

Japão 

Keizai Koho Center – Japan Institute for Social and Economic Affairs Japão 
Kenya National Farmers Union (KNFU) Quênia 
Korea International Trade Association (KITA) Korea, Rep. of 
Korean Advanced Farmers Federation (KAFF) Korea, Rep. of 
Korean NGOs Coalition for the WTO Round Concerning Agriculture Environment and 
Livelihood (KNC-WTO) 

Korea, Rep. of 

Korean Women Advanced Farmers Federation (KWAFF)  Korea, Rep. of 
Kvindernes U-landsudvalg (KULU Women and Development) Dinamarca 
La Confédération Européenne des Producteurs de Maïs (CEPM) França 
La Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca  Mexico 
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) Espanha 
La Fédération Nationale de la Production des Semences de Maïs et de Sorgho (FNPSMS) França 
LABOR Centro de Apoyo al Desarrollo Laboral Bolivia 
Labor Education and Research Network (LEARN) Filipinas 
Labor/Industry Coalition for International Trade (LICIT) EUA 
Labour Research Service (LRS) África do Sul 
L'Assocaition Générale des Producteurs de Maïs (AGPM) França 
les entreprises du médicament Leem França 
Liberty Institute India 
Lutheran World Federation Suíça 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
MAFS República Tcheca 
Making Our Economy Right (MOER) Reino Unido 
Malaysian Trades Union Congress (MTUC) Malásia 
Management and Organizational Development for Empowerment, Inc (MODE) Filipinas 
Mani Tese Itália 
Manitoba Corn Growers Association, Inc. Canada 
Manthan Adhyayan Kendra India 
Manufacturers Alliance/MAPI EUA 
Manufacturers for Fair Trade Coalition (mft) EUA 
Manufacturing Jewelers & Suppliers of America (MJSA) EUA 
Marin Interfaith Task Force on Central America (MITF) EUA 
Marine Stewardship Council (MSC) Reino Unido 
Maryknoll Office for Global Concerns EUA 
Medecins Sans Frontieres França 
Medical Device Manufacturers Association (MDMA) EUA 
Mexican Action Network on Free Trade (RMALC) Mexico 
Mexican Bar Association Mexico 
Mexican Chamber of Iron and Steel Industry (CANACERO) Mexico 
Miami FTAA, Inc EUA 
Miel Solidaria Campesina A.C. Mexico 
Migrants Rights International (MRI) Suíça 
Milieu Defensie Holanda 
Minority Business Roundtable (MBRT) EUA 
Misereor Alemanha 
Motion Picture Association (MPA) EUA 
Mouvement des Entreprises de França (MEDEF) França 
Mouvement Ecologique asbl Luxemburgo 
Mujeres para el Dialogo Mexico 
National  Farmers Union – Canada (NFU-Canada) Canada 
National Agricultural Cooperative Federation (NACF) Korea, Rep. of 
National Association of Manufacturers (NAM) EUA 
National Barley Growers Association  EUA 
National Catholic Rural Life Conference (NCRLC) EUA 
National Center for APEC EUA 
National Centre for Advocacy Studies, India India 
National Chamber of Agriculture (NCA) Japão 
National Chamber of Textile Industry (CANAINTEX) Mexico 
National Confederation of Farmers' Movement (NOUMINREN) Japão 
National Corn Growers Association (NCGA) EUA 
National Cotton Council of America EUA 
National Council of Agricultural Co-operative Youth Associations (Ja Zenseikyo) Japão 
National Council of Farm Policy Organizations Japão 
National Farmers Federation (NFF) Australia 
National Farmers Union (NFU) EUA 
National Federation of Fisheries Cooperative Associations (JF Zengyoren) Japão 
National Federation of Medium Trawlers (ZENSOKOREN) Japão 
National Federation of Trade Unions of Agricultural Cooperative Associations in Japan Japão 
National Fisheries Institute EUA 
National Fishworkers' Forum (NFF) India 
National Foreign Trade Council (NFTC) EUA 
National Foreign Trade Council Foundation (NFTCF) EUA 
National Grain Sorghum Producers EUA 
National Institute of WTO and International Trade Laws Paquistão 
National Juice Products Association (NJPA) EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
National Milk Producers Federation (nmpf) EUA 
National Oilseed Processors Association (NOPA) EUA 
National Pork Producers Council (NPPC) EUA 
National Potato Council EUA 
National Retail Federation (NRF) EUA 
National Union of Public and General Employees (NUPGE) Canada 
National Union of Students (UDU) Itália 
National Wildlife Federation (NWF) EUA 
Natur og Ungdom Noruega 
Network of European World Shops (NEWS!) Bélgica 
Network Women in Development Europe (WIDE) Bélgica 
New Zealand Council of Trade Unions Nova Zelândia 
New Zealand Forest Industries Council Nova Zelândia 
Nippon Keidanren (Japan Business Federation) Japão 
NOOR Pakistan Paquistão 
Norges Fiskarlag Noruega 
North American Council of Chemical Associations (NACCA) Mexico 
North Dakota Barley Council EUA 
North South Center at the University of Miami EUA 
North-South Institute (NSI) Canada 
Norwegian Confederation of Trade Unions (LO Norway) Noruega 
Norwegian Development Fund Noruega 
Norwegian Farmers' Union (Norges Bondelag) Noruega 
Norwegian Forum for Environment and Development Noruega 
Norwegian Independent Meat Association (KLF) Noruega 
Norwegian People's Aid (NPA) Noruega 
Norwegian seafood Federation (fhl) Noruega 
Norwegian Shipowners' Association (NSA) Noruega 
Norwegian Union of Municipal Employees Noruega 
Norwegian Youth Council (LNU) Noruega 
Novib – Oxfam Holanda Holanda 
Oceana EUA 
Ohio Farm Bureau Federation EUA 
OIKOS Student Organization for Sustainable Development at the University of St Gallen Suíça 
Ontario Soybean Growers Canada 
Organic Consumers Association EUA 
Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) Suíça 
Organization for Promotion of Responsible Tuna Fisheries (OPRT) Japão 
Outdoor Power Equipment Institute, INC (OPEI) EUA 
Oxfam Bélgica 
Oxfam Reino Unido 
Oxfam – Québec Canada 
Oxfam America EUA 
Oxfam Canada Canada 
Oxfam Community Aid Abroad Australia 
Oxfam Deutschland Alemanha 
Oxfam Hong Kong Hong Kong, China 
Oxfam International Suíça 
Oxfam Ireland Irlanda 
Oxfam New Zealand Nova Zelândia 
Pacific Asia Resource Center (PRC) Japão 
Pacific Economic Cooperation Council (PECC) Cingapura 
Pacific Environment EUA 
Paper, Allied-Industrial, Chemical and Energy Workers (PACE) EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Peace Coffee EUA 
Peace through Interamerican Community Action (PICA) EUA 
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America – Jordan (PhRMA – Jordan) Jordânia 
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) EUA 
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) Japão 
Philippine Peasant Institute Filipinas 
Philippine Sugar Millers Association (PSMA) Filipinas 
Polaris Institute Canada 
Popular Education and Action Centre (PEACE) India 
Prince Edward Island Milk Marketing Board / Dairy Farmers of Prince Edward Island 
(PEIMMB) 

Canada 

Pro Natura Suíça 
Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) Peru 
Public Citizen EUA 
Public Services International (PSI) França 
Quaker International Affairs Programme Canada 
Quaker Peace & Social Witness (QPSW) Reino Unido 
Quaker United Nations Office Suíça 
Queensland Sugar Australia 
Rainforest Action Network EUA 
Reality of Aid Filipinas 
Red Nacional de Acción Ecologica (RENACE) Chile 
Rede Brasil Brasil 
Refrigeration and Airconditioning Manufacturers' Association (RAMA) India 
Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing countries (RIS) India 
Research Foundation for Science, Technology and Ecology India 
Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest 
(ROPPA) 

Burkina Faso 

Réseau d'information sur le commerce international Canada 
Réseau d'ONG Européenes sur l'Agro-alimentaire, le Commerce, l'Environment et le 
Développement (RONGEAD) 

França 

Resources Oriented Development Initiatives (RODI Kenya) Quênia 
Rights & Democracy Canada 
Rogaland Research (RF) Noruega 
Roots for Equity Paquistão 
Royal Institute of International Affairs (RIIA) Reino Unido 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) Reino Unido 
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Reino Unido 
Rugmark Foundation EUA 
Rural Coalition EUA 
Rwanda Hope Society Canada 
SAARC Chamber of Commerce and Industry (SCCI) Paquistão 
Sahabat Alam Malaysia Malásia 
Scotch Whisky Association (SWA) Reino Unido 
Scottish Catholic International Aid Fund SCIAF Reino Unido 
Sea Turtle Restoration Project EUA 
Securities Industry Association (SIA) EUA 
Self Employed  Women's Association (SEWA) India 
Semiconductor Industry Association (SIA) EUA 
Service Centre for Development Cooperation (KEPA) Finlândia 
SEWA Nepal Nepal 
Shram Seva Nyas India 
Sierra Club of Canada (SCC) Canada 
Sierra Club/USA EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Sierra Youth Coalition (SYC) Canada 
Small Business Exporters Association (SBEA) EUA 
Social Development Network (SODNET) Quênia 
Social Enterprise Development Foundation of West Africa Gana 
Social Platform Bélgica 
Sociedade Rural Brasileira Brasil 
Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) India 
Solagral França 
Solid Action on Globalization and Environment (SAGE) Japão 
SOLIDAR Bélgica 
Solidaridad Internacional Espanha 
SOLIDARITE França 
Solidarnosc Polônia 
South African Sugar Association - UK Reino Unido 
South Asia Watch on Trade, Economics, and Environment (SAWTEE) Nepal 
Southeast Asian Council for Food Security and Fair Trade (SEA COUNCIL) Malásia 
Southern and Eastern African Trade Information and Negotiation Institute (SEATINI) Uganda 
Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI) Zimbábue 
South-North Federation (ZNF) Holanda 
Specialty Steel Industry of North America (SSINA) EUA 
Stakeholder Forum for our Common Future (UNED-UK) Reino Unido 
Stop the New Round! Coalition Filipinas 
Sugar Industry Trade Association Tailândia 
Sustainable Development Policy Institute (SDPI) Paquistão 
Swadeshi Jagaran Foundation India 
Swedish Confederation of Professional Employees (TCO) Suécia 
Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) Suécia 
Swiss Farmers Union (SBV) Suíça 
Swiss Society of Chemical Industries (SGCI) Suíça 
Syndicat National des Fabricants de Sucre de França (SNFS) França 
Team for Human Resource Education and Action for Development (THREAD) India 
Tebtebba Foundation ( Indigenous People's International Centre for Policy Research and 
Education) 

Filipinas 

Telecommunications Industry Association (TIA) EUA 
Thai Cane and  Sugar Corp. Ltd Tailândia 
Thai Sugar Manufacturing Association (TSMA) Tailândia 
Thai Sugar Millers Corporation Ltd Tailândia 
The Council of Canadians Canada 
The Fertilizer Institute (TFI) EUA 
Third World Network (TWN) Malásia 
Third World Network-Africa (TWN-Africa) Gana 
Tierra Humana A.C. Mexico 
TMJ Society of California EUA 
Trade & Development Studies Centre Trust (TRADES CENTRE) Zimbábue 
Trade & Investment Foundation for Africa EUA 
Trade Information Project (TIP) Suíça 
Trade Justice Movement Reino Unido 
Trade Research Consortium EUA 
Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) França 
Trade Union Confederation of Arab Maghreb Workers Tunisia 
Trade Union Congress of Tanzania (TUCTA) Tanzania 
Traidcraft Exchange Reino Unido 
Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) Reino Unido 
TransAtlantic Business Dialogue (TABD) EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
TransFair USA EUA 
Transparancy International USA EUA 
Trocaire Irlanda 
Truth about Trade & Technology EUA 
U.S. Dairy Export Council EUA 
U.S. Meat Export Federation (USMEF) EUA 
Uganda Environmental Education Foundation (UEEF) Uganda 
Uganda National Farmers Federation (UNFFE) Uganda 
Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo Mexico 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Espanha 
Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE) Bélgica 
Union des consommateurs Canada 
Union des industries textiles (UIT) França 
Union des producteurs agricoles (UPA) Canada 
Union des syndicats des industries des produits amylacés et de leurs dérivés (USIPA) França 
Union européenne de radio-télévision (UER) Bélgica 
Union Française des Industries de l'Habillement (UFIH) França 
Unión General de Trabajadores Espanha 
Union Generale des Travailleurs de Cote d'Ivoire Costa do Marfim 
Union Générale Tunisienne du Travail Tunisia 
Union Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autonomas (UNORCA, A.C.) Mexico 
Unión Nacional de Trabajadores Mexico 
Union Network International (UNI) Suíça 
Union of Needletrades, Industrial & Textile Employees (UNITE) EUA 
Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP) Tunisia 
Unione Italiana del Lavoro (UIL) Itália 
UNISON Reino Unido 
United Farm Workers of America, AFL-CIO EUA 
United States Association of Importers of Textiles and Apparel (USA-ITA) EUA 
United States Beet Sugar Association EUA 
United States Council for International Business (USCIB) EUA 
United States-China Business Council EUA 
United Steelworkers of America EUA 
United Trauma Relief EUA 
Uniterre Suíça 
US Grains Council (Council) EUA 
US PECC EUA 
US Rice Producers Association EUA 
US Vietnam Trade Council EUA 
US Wheat Associates EUA 
USA ENGAGE EUA 
USA Rice Federation EUA 
US-ASEAN Business Council EUA 
US-Chile Free Trade Coalition EUA 
US-Russia Business Council (USRBC) EUA 
US-Cingapore FTA Business Coalition EUA 
US-South Africa Business Council (USSABC) EUA 
VeCo-Uganda Uganda 
Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)) Bélgica 
Volontari nel mondo – Focsiv Itália 
War on Want Reino Unido 
water advocates (wa) Japão 
Water for All EUA 
WEMOS Holanda 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (5a CM) Sede em (país) 
Western Canadian Wheat Growers Association (WCWGA) Canada 
Wheat Export Trade Education Committee (WETEC) EUA 
William Davidson Institute (WDI) EUA 
Windsor International Canada 
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) Alemanha 
Women's EDGE EUA 
Women's Environment and Developement Organization (WEDO) EUA 
Women's International Coalition for Economic Justice (WICEJ) EUA 
Workers' Educational Association (WEA) Finlândia 
World Confederation of Labour (WCL) Bélgica 
World Confederation of Labour (WCL) Bélgica 
World Development Movement (WDM) Reino Unido 
World Economic Processing Zones Association EUA 
World Economy, Ecology & Development (Weed) Alemanha 
World Federalist Movement (WFM) EUA 
World Forum of Civil Society Networks (UBUNTU) Espanha 
World Forum of Fish Harvesters and Fishworkers Canada 
World Forum of Fisher Peoples (WFFP) India 
World Information Technology and Services Alliance (WITSA) EUA 
World Resources Institute (WRI) EUA 
World Spirits Alliance Reino Unido 
World Vision International Reino Unido 
World Wildlife Fund – Mexico (WWF-Mexico) Mexico 
World Wildlife Fund – UK (WWF-UK) Reino Unido 
World Wildlife Fund – USA (WWF-US) EUA 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Alemanha 
WWF Austria Austria 
WWF European Policy Office Bélgica 
WWF International Suíça 
WWF Filipinas Filipinas 
WWF Suécia Suécia 
WWF-Brasil Brasil 
Youth for Unity and Voluntary Action India 
Zambia National Farmers' Union Zambia 
Zambia Trade Network (ZTN) Zambia 
ZEN KAN SUI (Japan Mariculture Association) Japão 
ZEN SAMMA (Japan Stick-held Dip Net Saury Fishery Cooperative Association) Japão 
ZEN-NOH (National Federation of Agricultural Co-operative Associations) Japão 
ZENSHINREN, National Federation Forest owners Cooperative Associations Japão 

 

 

Quarta Conferência Ministerial da OMC 

em Doha, Qatar , entre 9 e 13 de Novembro de 2001 

 

Instituições não-governamentais (4a. CM) Sede em (país) 
Act Up-Paris França 
ACTIONAID Reino Unido 
ActionAid Kenya Quênia 
Africa O'Bosso Costa do Marfim 
Africa Trade Network (ATN) Gana 
Agriculteurs Français et Developpement International França 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (4a. CM) Sede em (país) 
Agricultural Technical Advisory Committee (ATAC) for Trade in Grains, Feed, and Oilseeds EUA 
Agricultural Technical Advisory Committee (ATAC) for Trade in Tobacco, Cotton, and 
Peanuts 

EUA 

Air Courier Conference of America International (ACCA) EUA 
All India Association of Employers Índia 
Alliance for Sustainable Jobs and the Environment (ASJE) EUA 
American Bar Association (ABA) EUA 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)  EUA 
American Iron and Steel Institute (AISI) EUA 
American Meat Institute (AMI) EUA 
Amis de la Terre-Togo Togo 
Arab Knowledge Management Society (AKMS) Jordânia 
Arab NGO Network for Development Líbano 
Arab Society for Certified Accountants (ASCA) Jordânia 
Arab Society for Intellectual Property (ASIP) Jordânia 
Asian Farmers' Group for Cooperation Japão 
Asociación Agraria – Jóvena Agricultores (ASAJA) Espanha 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO) Espanha 
Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture Françaises (APCA) França 
Association for Education and Publications Agricultural Cooperatives (IR-NO-HIKARI) Japão 
Association Français des Entreprises Privées et de l'Association des Grandes Entreprises 
Françaises (AFEP-AGREF) 

França 

Association Générale des Producteurs de Blé et Autres Céréales (AGPB) França 
Association générale des producteurs de maïs (AGPM) França 
Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) França 
Association of German Chambers of Industry and Commerce (DIHT) Alemanha 
Association of the British Pharmaceutical Industry Reino Unido 
Association of the Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of the European Union 
(COBISCO) 

Bélgica 

Association pour la recherche de l'Amélioration des Conditions de Vie au Bénin (ARAMBE / 
KAFU-ATA) (Association des Consommateurs) 

Benin 

Association pour la Taxation des Transaction financières pour l'Aide aux Citoyens (ATTAC) França 
Australian APEC Study Centre Austrália 
Australian Council for Overseas Aid (ACFOA) Austrália 
Australian Dairy Industry Council  Austrália 
Australian Wheat Board (AWB) Austrália 
Austrian Federal Association of Foreign Trade Áustria 
Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) Índia 
Belgian Farmers' Union Bélgica 
Berne Declaration Suíça 
Blocul National Sindical (BNS) Romênia 
Brazilian National Confederation of Agriculture Brasil 
Business Council on National Issues (BCNI) Canadá 
Business Roundtable (BRT) EUA 
Canada-Korea Business Council Canadá 
Canadian Agri-Food Trade Alliance (CAFTA) Canadá 
Canadian Chamber of Commerce Canadá 
Canadian Council for International Co-operation Canadá 
Canadian Federation of Agriculture Canadá 
Canadian Foodgrains Bank Canadá 
Canadian Restaurant and Foodservices Association (CRFA) Canadá 
Canadian Wheat Board (CWB) Canadá 
Caritas International Vaticano 
Carnegie Endowment for International Peace EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (4a. CM) Sede em (país) 
Catholic Fund for Overseas Development (CAFOD) Reino Unido 
Center for Development of International Law EUA 
Center for Human Rights and Environment (CEDHA) Argentina 
Center of Concern EUA 
Central Union of Agricultural Cooperatives (JA Zenchu) Japão 
Centre for International Sustainable Development Law (CISDL) Canadá 
Centre for Trade Policy and Law Canadá 
Centre for Trade Union and Workers Services (CTUWS) Egito 
Centre National des Jeunes Agriculteurs França 
Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière França 
Centre National pour la Promotion des Produits Agricoles et Alimentaires (CNPA) França 
Centre Régional des Jeunes Agriculteurs França 
Centro Salvadoreno de Technolgia Apropiada (CESTA) El Salvador 
Ceylon Chamber of Commerce Sri Lanka 
Christian Aid Reino Unido 
Citizens Alliance for Consumer Protection of Korea (CACPK) Coréia 
Coalition of the Flemish North-South Movement – 11.11.11 Bélgica 
Comité Catholique Contre la Faim et Pour le Développement  França 
Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'EU (COPA)  Bélgica 
Comité Européen des Fabricants de Sucre Bélgica 
Comité Général de la Coopération Agricole de l'EU (COGECA) Bélgica 
Comité Interprofessionnel des Productions Saccharifères (C.I.P.S.) França 
Committee to Support United States Trade Laws (CSUSTL) EUA 
Competitive Enterprise Institute (CEI) EUA 
Confédération Démocratique du Travail Marrocos 
Confédération des industries agro-alimentaires de l'UE (CIAA) Bélgica 
Confédération des Sydicats Nationaux (CSN) Canadá 
Confédération Européenne des Producteurs de Maïs (CEPM) França 
Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux (CEPS) Bélgica 
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) França 
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) França 
Confédération général du travail (CGT) França 
Confédération mondiale du travail Bélgica 
Confederation of British Industry (CBI) UK 
Confederation of Indian Food Trade and Industry Índia 
Confederation of Indian Industry (CII) Índia 
Confederation of Holanda Industry and Employers (VNO-NCW) Holanda 
Confederation of Vocational Unions – YS Noruega 
Confédération Paysanne França 
Confederazione Italiana Agricoltori Itália 
Consumer Project on Technology (CPTech) EUA 
Consumer Unity & Trust Society (CUTS) Índia 
Consumer's Choice Council EUA 
Consumers Information Network Quênia 
Consumers International – Global Policy and Campaigns Unit Reino Unido 
Consumers International - Office for Developed and Transition Economies (ODTE) Reino Unido 
Consumers International – Regional Office for Africa Zimbábue 
Consumers International – Regional Office for Asia and the Pacific Malásia 
Coopérative Fédérée de Québec Canadá 
Cooperative League of Thailand Tailândia 
Corn Refiners Association EUA 
Council of Canadians Canadá 
Customs and International Trade Bar Association (CITBA) EUA 
Dairy Farmers of Canada Canadá 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (4a. CM) Sede em (país) 
DanChurchAid Dinamarca 
Danish Association for International Co-operation (MS-Denmark) Dinamarca 
Danske Sukkerroedyrkere (Danish Beet Growers) Dinamarca 
DeA associazione Donne e Ambiente Itália 
Deutscher Bauernverband (DBV) Alemanha 
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) Fiji 
Development Fund Noruega 
Development Policy Research Centre (DPRC) Índia 
Economiesuisse Suíça 
Education International Bélgica 
Environment Business Australia Austrália 
Environmental Technologies Trade Advisory Committee (ETTAC) EUA 
EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium Bélgica 
EUCOLAIT Bélgica 
EuroCommerce Bélgica 
EUROGROUP For Animal Welfare Bélgica 
European Apparel and Textile Organization (Euratex) Bélgica 
European Broadcasting Union  Bélgica 
European Chemical Industry Council (CEFIC) Bélgica 
European Dairy Association (EDA) Bélgica 
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations Bélgica 
European Information and Communications Technology Industry Association (EICTA) Bélgica 
European Public Health Alliance (EPHA) Bélgica 
European Services Forum (ESF) Bélgica 
Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) Alemanha 
FEBELTEX vzw Bélgica 
Federated Farmers of New Zealand Nova Zelândia 
Fédération de l'Industrie Alimentaire asbl Bélgica 
Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de França França 
Fédération Française des Producteurs d'Oléagineux et de Protéagineux (FOP) França 
Fédération Internationale des Vins et Spiritueux (FIVS) França 
Fédération Nationale Bovine (FNB) França 
Fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) França 
Fédération Nationale de l'Enseignement Supérieur, Universitaire, Science et Culture 
(FENESCU) 

Rep Democrática do 
Congo 

Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) França 
Fédération Nationale Ovine (FNO) França 
Federation of Enterprises in Belgium  Bélgica 
Federation of German Food and Drink Industries  Alemanha 
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) Índia 
Federation of Norwegian Food and Drink Industry (NBL) Noruega 
Federation of Norwegian Meat Industry (KIFF) Noruega 
Federazione Italiana dell'Industria Alimentare (FEDERALIMENTARE) Bélgica 
Fedichem Bélgica 
Focus on the Global South Tailândia 
Food and Drink Federation (FDF) Reino Unido 
Food, Agriculture, Forestry and Fisheries and the Environment Forum Japão 
Foreign Trade Development Association of India Índia 
Forum on Environment & Development Alemanha 
Forum Syd Suécia 
Fraser Institute Chile 
Free Trade Fan Club Reino Unido 
Friedrich Ebert Stiftung Alemanha 
Friends of the Earth – International Secretariat Holanda 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (4a. CM) Sede em (país) 
Friends of the Earth – US EUA 
Friends of the Earth- Europe Bélgica 
Fund for Development Cooperation (FOS) Bélgica 
Fundación Nacional Para El Desarrollo (FUNDE) El Salvador 
Gender and Economic Reforms in Africa Gana 
German Engineering Federation (VDMA) Alemanha 
German Federation of Trade Unions Alemanha 
GERMANWATCH Alemanha 
Global Business Dialogue, Inc EUA 
Global Traders Conference Suíça 
Grain and Feed Trade Association (GAFTA) Reino Unido 
Greenpeace – Brazil Brasil 
Greenpeace – Canada Canadá 
Greenpeace – França França 
Greenpeace – Germany Alemanha 
Greenpeace International Holanda 
Greenpeace US EUA 
Group of Fifteen – Federation of Chambers of Commerce, Industry and Services – FCCI Egito 
Health Action International (HAI-Europe) Holanda 
Hong Kong Coalition of Service Industries (HKCSI) Hong Kong 
Indian Earthmoving and Construction Industry Association Ltd Índia 
Indian Pharmaceutical Alliance Índia 
Indian Sugar Exim Corporation Limited Índia 
Indian Sugar Mills Association Índia 
Indo-Overseas Chamber of Commerce and Industry (IOCC&I) Índia 
Industry Advisory Committee (ISAC) on Footwear, Leather, and Leather Products for Trade 
Policy Matters 

EUA 

Industry Functional Advisory Committee (IFAC) on Intellectual Property Rights EUA 
Industry Functional Advisory Committee (IFAC) on Standards EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Aerospace Equipment for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Building Products and Other Material for Trade 
Policy Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Capital Goods for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Consumer Goods for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Electronics and Instrumentation for Trade 
Policy Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Nonferrous Ores and Metals for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Paper and Paper Products for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Services for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Small and Minority Business for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Wholesaling And Retailing for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Institut Européen de l'Agriculture et du Commerce Bélgica 
Institute for Agriculture and Trade Policy EUA 
Institute for Environment and Development Studies – IEDS Bangladesh 
Institute for Food and Development Policy (FOODFIRST) EUA 
Institute for the Development of Agricultural Cooperation in Asia  (IDACA) Japão 
Institute of Intellectual Property Development Índia 
Instituto del Tercer Mundo (IteM) Uruguai 
Instituto latinamericano de Servicios Legales Alternativos ISLA Colômbia 
Intellectual Property Owners Association (IPO) EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (4a. CM) Sede em (país) 
Interamerican Regional Organisation of Workers (ORIT)  Venezuela 
INTERMON - Fundación para el Tercer Mundo Espanha 
International AIDS Vaccine Initiative Bélgica 
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) Suíça 
International Confederation of Arab Trade Unions Síria 
International Confederation of Free Trade Unions – African Regional Organization (ICFTU-
AFRO) 

Quênia 

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) Bélgica 
International Dairy Foods Association – Dairy Foods EUA 
International Express Carriers Conference Bélgica 
International Federation for Alternative Trade (IFAT) Reino Unido 
International Federation of Agricultural Producers (IFAP) França 
International Federation of Human Rights League Suíça 
International Federation of Inspection Agencies  Suíça 
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) Suíça 
International Financial Services Reino Unido 
International Forum on Globalization EUA 
International Foundation for Environmentally Socially and Economically Sustainable 
Development 

EUA 

International Institute for Sustainable Development (IISD) Canadá 
International Network for Cultural Diversity (INCD) Canadá 
International Textile, Garment & Leather Workers' Federation (ITGLWF) Bélgica 
INZET - Association for North-South Campaigns Holanda 
JA – Joseikyo (National Council of Agricultural Cooperative Women's Associations) Japão 
Japan Association to WTO Negotiation On Wood Products  Japão 
Japan Cooperation Center for the Middle East Japão 
Japan Services Network (JSN) Japão 
Joint WTO Committee (Thailand) Tailândia 
Keizai Koho Center (Japan Institute for Social and Economic Affairs) Japão 
Korean NGOs Coalition  Coréia 
Kvindernes U-landsudvalg K.U.L.U. - Women and Development  Dinamarca 
Labor Advisory Committee (LAC) EUA 
Labor Education and Research Network (LEARN) Filipinas 
Labor/Industry Coalition for International Trade/Coalition for Open Trade (LICIT/COT) EUA 
Licensing Executives Society – Arab Countries Jordânia 
Malaysian Trades Union Congress (MTUC) Malásia 
Marine Stewardship Council Reino Unido 
Médecins Sans Frontières (MSF) Bélgica 
Milieudefensie Holanda 
Mouvement des Entreprises de França (MEDEF) França 
National Agricultural Cooperative Federation Coréia 
National Association for Human Rights and Development  Egito 
National Cotton Council of America EUA 
National Council of Agricultural Cooperative Youth Associations (JA Zenseikyo) Japão 
National Council of Farm Policy Organizations Japão 
National Farmers' Federation Austrália 
National Farmers' Union (NFU - UK) Reino Unido 
National Federation of Agricultural Co-operative Associations (JA-ZEN-NOH) Japão 
National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited Índia 
National Federation of Fisheries Co-operative Associations (ZENGYOREN) Japão 
National Federation of Medium Trawlers (ZENSOKOREN) Japão 
National Fishworkers Forum Índia 
National Foreign Trade Council (NFTC) EUA 
National Labour & Economic Development Institute (NALEDI) África do Sul 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (4a. CM) Sede em (país) 
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives (ZENKYOREN) Japão 
National Oilseed Processors Association (NOPA) EUA 
National Society for Consumer Protection Jordânia 
Nederlandse Voedingsmiddelen Industrie VAI Holanda 
Holanda Organisation for International Development Co-operation (NOVIB) Holanda 
Network of European Worldshops (NEWS!) Bélgica 
New Zealand Dairy Board Nova Zelândia 
NOOR Pakistan Paquistão 
North European Rice Millers Association (NERMA) Bélgica 
Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) Noruega 
Norwegian Federation for Fish and Aquaculture Industries (FHL) Noruega 
Norwegian Fishermen's Association (Norges Fiskarlag) Noruega 
Norwegian Forum for Environment and Development Noruega 
OIKOS St. Gallen - Model WTO 2001 Suíça 
One Nature Índia 
Organisation à la Maîtrise du Statut Nutritionnel (OMSN) Rep da África Central  
Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) Suíça 
Oxfam – América EUA 
Oxfam – Ireland Irlanda 
Oxfam – Quebec Canadá 
OXFAM Canadá Canadá 
Oxfam International EUA 
Oxfam Solidarity Bélgica 
OXFAM UK Reino Unido 
Pacific Economic Cooperation Council – Washington (PECC) EUA 
Peace Fórum Japão 
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) EUA 
Philippine Sugar Millers Association Filipinas 
PhRMA East/Africa Committee (MEAC)  Jordânia 
Platform of European Social NGOs Bélgica 
PostEurop Bélgica 
President's Export Council (PEC) EUA 
PressurePoint EUA 
Programa Laboral de Desarrollo Peru 
Public Citizen's Global Trade Watch EUA 
Public Services International (PSI) França 
Quaker United Nations Office Geneva Suíça 
Queensland Sugar  Austrália 
Research Foundation for Science, Technology and Ecology Índia 
Royal Institute of International Affairs Reino Unido 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) Reino Unido 
Rural Reconstruction Nepal – RRN Nepal 
SAARC Chamber of Commerce and Industry (SCCI) Paquistão 
Save the Children Fund Reino Unido 
School of Business and Government Irlanda 
Semiconductor Industry Association (SIA) EUA 
SME Union of the EPP Bélgica 
Solagral França 
Solid Actions on Globalization & Environment (SAGE) Japão 
SOLIDAR Bélgica 
Solidaridad Internacional Espanha 
South African Sugar Association África do Sul 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (4a. CM) Sede em (país) 
Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Initiative (SEATINI) Zimbábue 
Statut de la Fondation Africaine pour le Renouveau Moral, l'Apprentissage Professionnel, 
Universitaire Internationale et le Commerce Electronique et de la Coordination des Trades 
Points aux Rwanda, RDC, et Grands Lacs "FARMAPU" – Inter & CECOTRAP – RCOGL" 

Ruanda 

Sustainable Development Policy Institute Paquistão 
Swedish Society for Nature Conservation Suécia 
Swiss Coalition of Development Organisations Suíça 
Swiss Society of Chemical Industries (SSIC) Suíça 
Syndicat des Enseignants du Tchad Chade 
Syndicat Général de l'Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques Tunísia 
Syndicat National des Enseignants du Niger Níger 
Syndicat National des Fabricants de Sucre de França França 
Terre des Hommes (Italy) Itália 
Thai Cane and Sugar Corporation Ltd Tailândia 
Third World Network – Africa Gana 
Third World Network (TWN) Malásia 
Toy Industries of Europe Bélgica 
Trade Information Project Suíça 
Trade Law Centre for Southern Africa (TRALAC) África do Sul 
Trade Research Consortium EUA 
Trade Union Advisory Committee to the Organisation for Economic Cooperation and 
Development (TUAC OECD) 

França 

Trans Atlantic Business Dialogue (TABD) Bélgica 
Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) Reino Unido 
Transportation Comminications International Union (TCU) EUA 
Trócaire Irlanda 
União da Agroindústria Canaciera do Estado de São Paulo (UNICA) Brasil 
Unión de Pequeños Agricultores de España Espanha 
Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE) Bélgica 
Union des Industries Textiles (UIT) França 
Union des Producteurs Agricoles (UPA) Canadá 
Union Française des Industries de l'Habillement França 
Union Network International Suíça 
United Egg Producers EUA 
United Nations Environment and Development – UK Reino Unido 
United Steelworkers of America EUA 
US Chamber of Commerce EUA 
USA Poultry and Egg Export Council EUA 
War on Want Reino Unido 
Wheat Export Trade Education Committee (WETAC) EUA 
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker Alemanha 
Women and Children International (WCI) Arábia Saudita 
Women's EDGE  EUA 
Workers' Educational Association WEA Finland Finlândia 
World Development Movement Reino Unido 
World Export Processing Zones Association (WEPZA) EUA 
World Federalist Movement EUA 
World Forum of Fisher Peoples  Índia 
World Rural Forum (WRF) Índia 
World Spirits Alliance  Reino Unido 
World Wide Fund for Nature - European Policy Office (WWF) Bélgica 
World Wide Fund for Nature - Suécia  Suécia 
World Wide Fund for Nature International (WWF) Suíça 
Zambian Association for Research and Development (ZARD) Zâmbia 

 



 

 
 

 

Terceira Conferência Ministerial da OMC 

em Seattle, EUA, entre 30 de Novembro a 3 de Dezembro de 1999 

 

Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
A SEED Europe Holanda 
A SEED Japan Japão 
Acción Ecológica Equador 
ACTIONAID Reino Unido 
ActionAid Kenya Quênia 
Advisory Committee on Trade Policy and Negotiations (ACTPN) EUA 
AFOEX y ANES - Asociación Nacional Espanha 
Africa Resources Trust (ART) Zimbábue 
Africa Trade Network (ATN) Gana 
Agricultural Institute of Canada (AIC) Canadá 
Agricultural Policy Advisory Committee for Trade (APAC) EUA 
Agricultural Technical Advisory Committee (ATAC) for Trade in Animal and Animal Products EUA 
Agricultural Technical Advisory Committee (ATAC) for Trade in Fruits and Vegetables EUA 
Agricultural Technical Advisory Committee (ATAC) for Trade in Grains, Feed, and Oilseeds EUA 
Agricultural Technical Advisory Committee (ATAC) for Trade in Sweetners EUA 
Agricultural Technical Advisory Committee (ATAC) for Trade in Tobacco, Cotton, and 
Peanuts 

EUA 

Agri-Industry Trade Group (AITG) Canadá 
Air Courier Conference of America International (ACCA) EUA 
Air Line Pilots Association, International (ALPA) EUA 
Alberta Economic Development Authority Canadá 
Alexis de Tocqueville Institution EUA 
Alliance for Bio-Integrity EUA 
Alliance for Democracy EUA 
Alliance of Manufacturers and Exporters Canada Canadá 
ALMENDRAVE - Agrupación de Exportadores de Almendra y Avellana de España Espanha 
Alton Jones Foundation EUA 
American Apparel Manufacturers Association EUA 
American Bar Association (ABA) EUA 
American Council of Life Insurance (ACLI) EUA 
American Crop Protection Association EUA 
American Farm Bureau Federation (AFBF) EUA 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) EUA 
American Federation of Teachers (AFT) EUA 
American Forest and Paper Association EUA 
American Insurance Association EUA 
American Iron and Steel Institute (AISI) EUA 
American Lands Alliance EUA 
American Library Association (ALA) EUA 
American Meat Institute (AMI) EUA 
American Oilseed Coalition (AOC) EUA 
American Soybean Association (ASA) EUA 
American Sugar Alliance EUA 
American Sugar Cane League EUA 
American Sugarbeet Growers Association (ASGA) EUA 
American Vintners Association EUA 
Anti-Slavery Reino Unido 
APEC Monitor NGO Network Japão 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
ARAMBE / KAFU-ATA - Association pour la Recherche de l'Amélioration des Conditions de 
Vie au Bénin 

Benin 

Arizona Farm Bureau Federation EUA 
Arkansas Farm Bureau EUA 
As You Sow Foundation EUA 
Asia Pacific Foundation of Canada Canadá 
Asia Pacific Legal Institute (APLI) EUA 
Asociación Agraria – Jóvena Agricultores (ASAJA) Espanha 
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) Espanha 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO) Espanha 
Asociación para la Defensa de los Derechos Naturales (AND) Peru 
Asociación Rural del Paraguay Paraguai 
Asociación Rural del Uruguay Uruguai 
Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture Françaises (APCA) França 
Association de la Transformation Laitière Française (ATLA) França 
Association Générale des Producteurs de Blé et Autres Céréales (AGPB) França 
Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) França 
Association of British Insurers Reino Unido 
Association pour la Taxation des Transaction financières pour l'Aide aux Citoyens (ATTAC) França 
Australian Cane Growers' Council (CANEGROWERS) Austrália 
Australian Council for Overseas Aid (ACFOA) Austrália 
Australian Dairy Corporation (ADC) Austrália 
Australian Dairy Industry Council Austrália 
Australian Food and Grocery Council Austrália 
Australian Sugar Milling Council (ASMC) Austrália 
Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) Índia 
Automotive Trade Policy Council EUA 
Bankers' Association for Foreign Trade (BAFT) EUA 
Banking Federation of the European Union (FBE) Bélgica 
Biodiversity Action Network EUA 
Biotechnology Industry Organization (BIO) EUA 
Bolivian Consumers Defense Committee (CODEDCO) Bolívia 
Brazilian National Confederation of Industry (CNI) Brasil 
Bread for the World Institute EUA 
Brewers Association of Canada (BAC) Canadá 
British Invisibles (BI) Reino Unido 
Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking (BBO) Holanda 
Business Council on National Issues (BCNI) Canadá 
Business Software Alliance (BSA) EUA 
Cairns Group Farm Leaders Austrália 
California Fair Trade Campaign (CAFTC) EUA 
California Table Grape Commission EUA 
Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) Argentina 
Canada-ASEAN Business Council (CABC) Canadá 
Canada-Korea Business Council Canadá 
Canadian Alliance of Agri-food Exporters Canadá 
Canadian Association of Broadcasters (CAB) Canadá 
Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency (CBHEMA) Canadá 
Canadian Cattlemen's Association Canadá 
Canadian Centre for Policy Alternatives Canadá 
Canadian Chemical Producers' Association Canadá 
Canadian Conference of the Arts Canadá 
Canadian Council for International Business (CCIB) Canadá 
Canadian Egg Marketing Agency Canadá 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Canadian Electricity Association (CEA) Canadá 
Canadian Environmental Law Association (CELA) Canadá 
Canadian Feminist Alliance for International Action (FAFIA) Canadá 
Canadian Foodgrains Bank Canadá 
Canadian Labour Congress (CLC) Canadá 
Canadian Library Association Canadá 
Canadian Oilseed Processors Association (COPA) Canadá 
Canadian Pork Council Canadá 
Canadian Pulp and Paper Association (CPPA) Canadá 
Canadian Restaurant and Foodservices Association (CRFA) Canadá 
Canadian Steel Producers Association Canadá 
Canadian Sugar Beet Producers' Association Canadá 
Canadian Sugar Institute Canadá 
Canadian Wheat Board (CWB) Canadá 
Canadian Wine Institute Canadá 
Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA) Trinidad & Tobago 
Catholic Fund for Overseas development (CAFOD) Reino Unido 
Center for International Environmental Law (CIEL - USA) EUA 
Center for International Environmnetal Law (CIEL - Switzerland) Suíça 
Center for Science in the Public Interest EUA 
Center of Concern EUA 
Center of Studies for Rural Change in Mexico México 
Central Union of Agricultural Cooperatives (JA Zenchu) Japão 
Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) Finlândia 
Centrale Paysanne Luxembourgeoise Luxemburgo 
Centre for Agriculture & Environment (CLM) Holanda 
Centre for Asia-Pacific Initiatives (CAPI) Canadá 
Centre for Trade Policy and Law Canadá 
Centre National des Jeunes Agriculteurs França 
Centre National pour la Promotion des Produits Agricoles et Alimentaires (CNPA) França 
Centro de Estudos de Cultura Contemporâna (CEDEC) Brasil 
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) Equador 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) México 
Chemical Manufacturers Association EUA 
Chicken Farmers of Canada Canadá 
Chikyu no Tomo Japão 
Christian Aid Reino Unido 
Church of Suécia Aid (CSA) Suécia 
Citizens against Government Waste EUA 
Citizens Trade Campaign EUA 
Coalition for Truth in Environmental Marketing Information (CTEMI) EUA 
Coalition of African Organisations for Food Security and Sustainable Development (COASAD) Bélgica 
Coalition of Service Industries - Research and Education Foundation EUA 
Coalition of Service Industries (CSI) EUA 
Coast Range Association EUA 
Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) França 
Comité des Fabricants de Sucre Bélgica 
Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'EU (COPA) et Comité Général de la 
Coopération Agricole de l'EU (COGECA) 

Bélgica 

Comité Européen des Assurances Bélgica 
Commercial Farmers' Union Zimbábue 
Committee on Pipe and Tube Imports (CPTI) EUA 
Commonwealth Business Council (CBC) Reino Unido 
Competitive Enterprise Institute (CEI) EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Computing Software and Services Association (CSSA) Reino Unido 
Confederación de Cooperativas Agrarias de España Espanha 
Confédération des industries agro-alimentaires de l'EU Bélgica 
Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux (CEPS) Bélgica 
Confédération Française de l'Aviculture (CFA) França 
Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE - CGC) França 
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) França 
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) França 
Confédération Générale des Planteurs de Betteraves (CGB) França 
Confédération générale du travail (CGT) França 
Confédération mondiale du travail Bélgica 
Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles (CNMCCA) França 
Confederation of British Industry (CBI) Reino Unido 
Confederation of Indian Industry (CII) Índia 
Confederation of Holanda Industry and Employers (VNO-NCW) Holanda 
Confederation of Norwegian Business and Industry Noruega 
Confederation of Vocational Unions – YS Noruega 
Confédération Paysanne França 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Itália 
Confederazione Italiana Sindicati Lavaratori Itália 
Consultative Group on Biological Diversity EUA 
Consumer Alert EUA 
Consumer Project on Technology (CPT) EUA 
Consumer Unity & Trust Society (CUTS) Índia 
Consumers Association of Penang Malásia 
Consumer's Choice Council EUA 
Consumers for World Trade (CWT) EUA 
Consumers Information Network Quênia 
Consumers International Reino Unido 
Consumers International – Office for Developed Economies and Economies in Transition 
(ODEET) 

Reino Unido 

Consumers International – Regional Office for Asia and the Pacific Malásia 
Consumers International – Regional Office for Latin American and the Caribbean Chile 
Consumers Union of US EUA 
Cooperative Development Institute (CDI) EUA 
Coopérative Fédérée de Québec Canadá 
Cooperative League of Thailand Tailândia 
Cordell Hull Institute EUA 
Corn Refiners Association EUA 
Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CORPECE) Equador 
Council for Responsible Genetics EUA 
Council of European and Japanese National Shipowners' Associations Reino Unido 
Customs and International Trade Bar Association (CITBA) EUA 
Dairy Farmers of Canada Canadá 
Danish Association for International Co-operation (MS-Denmark) Dinamarca 
David & Lucie Packard Foundation EUA 
Defenders of Wildlife EUA 
Defense Policy Advisory Committee on Trade (DPACT) EUA 
Democratic Leadership Council (DLC) EUA 
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) Fiji 
Development Innovations and Networks (IRED) Zimbábue 
Diakonhjemmets International Centre Noruega 
Diakonia Suécia 
Digital Media Association EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) EUA 
Dutch National Association of World Shops Holanda 
Earth Day Network EUA 
Earthjustice Legal Defense fund EUA 
East-West Center EUA 
Ecologic Alemanha 
Economic Policy Institute (EPI) EUA 
ECOWAS Network on Debt & Development – Togo (ECONDAD-Togo) Togo 
Education and Research Association for Consumers (ERA CONSUMER) Malásia 
Education International Bélgica 
EKOS 707 Canadá 
Emergency Committee for American Trade (ECAT) EUA 
Energy Services Coalition EUA 
Environmental Grantmakers Association EUA 
Environmental Technologies Trade Advisory Committee (ETTAC) EUA 
Environnement et Développement du Tiers-Monde (ENDA) Senegal 
Erklärung von Bern (EvB) Suíça 
EuroCommerce Bélgica 
EUROGROUP For Animal Welfare Bélgica 
Eurometaux Bélgica 
EuropaBio Bélgica 
European American Business Council (EABC) EUA 
European Chemical Industry Council (CEFIC) Bélgica 
European Community Shipowners Associations (ECSA) Bélgica 
European Confederation of Corn Growers (CEPM / AGPM) França 
European Dairy Association (EDA) Bélgica 
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Bélgica 
European Public Health Alliance (EPHA) Bélgica 
European Public Telecommunications Network Operations Associations (ETNO) Bélgica 
European Services Network (ESN) Bélgica 
European Small Business Alliance (ESBA) França 
European Trade Union Confederation Bélgica 
Fair Trade Center Japão 
Fair Trade Federation (FTF) EUA 
Far West Spearmint Oil Administrative Committee EUA 
Farmers Association of Iceland (BI) Islândia 
Farmworkers Support Committee (CATA) EUA 
Federación de Industrias del calzado Español Espanha 
Federated Farmers of New Zealand Nova Zelândia 
Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de França (FEVS) França 
Fédération Française des Coopératives Agricoles de Collecte d'Approvisionnement et de 
Transformation (FFCAT) 

França 

Fédération Française des Producteurs d'Oléagineux et de Protéagineux (FOP) França 
Fédération Nationale Bovine (FNB) França 
Fédération Nationale des Producteurs de Fruits França 
Fédération Nationale des Producteurs de Lait França 
Fédération nationale des producteurs de légumes (FNPL) França 
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) França 
Fédération Nationale Ovine (FNO) França 
Federation of Free Farmers Filipinas 
Federation of German Industries (BDI) Alemanha 
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) Índia 
Federation of Japan Tuna Fisheries Co-operative Associations Japão 
Federation of Norwegian Food and Drink Industry (NBL) Noruega 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Federation of Norwegian Meat Industry (KIFF) Noruega 
Federazione Italiana dell'Industria Alimentare (FEDERALIMENTARE) Bélgica 
Fedración Española del Vino Espanha 
Fern Bélgica 
Florida Citrus Mutual EUA 
Florida Fruit & Vegetable Association (FFVA) EUA 
Florida Sugar Cane League EUA 
FOCAL - Canadian Foundation for the Americas Canadá 
Food & Allied Service Trades (FAST) EUA 
Food and Consumer Products Manufacturers of Canada (FCPMC) Canadá 
Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, and The Environment Forum Japão 
Force Ouvrière França 
Foreign Trade Association (FTA) Bélgica 
Forum for Biotechnology & Food Security Índia 
Forum for International Commercial Arbitration (FICA) França 
Forum for the Global Information Infrastructure (GIIC Forum) EUA 
Forum Information Society Bélgica 
Forum Syd Suécia 
Foundation for International Environmental Law and Development (FIELD) Reino Unido 
Franciscans International EUA 
Friedrich Evert Stiftung EUA 
Friends of the Earth – Bangladesh Bangladesh 
Friends of the Earth – Gana Gana 
Friends of the Earth - UK Reino Unido 
Friends of the Earth - US EUA 
Fund for Development Cooperation (FOS) Bélgica 
Fundación AMBIO Costa Rica 
Fundación ECOS Uruguai 
Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) Equador 
General Board of Global Ministries of the United Methodist Church EUA 
Georgia Agricultural Commodity Commission for Peanuts EUA 
Georgian Association of Toxicologists Geórgia 
Georgian Environment and Biological Monitoring Association (GEBMA) Geórgia 
German Bar Association Alemanha 
German BUKO Agro Coordination Alemanha 
German NGO Forum on Environment & Development Alemanha 
GERMANWATCH Alemanha 
Global Crop Protection Federation (GCPF) Bélgica 
Global Environment and Trade Study (GETS) EUA 
Global Exchange EUA 
Global Greengrants Fund EUA 
Global Publications Foundation (GPF) Suécia 
Global Resource Action Center for the Environment (GRACE) EUA 
Global Services Network (GSN) EUA 
Global Traders Conference Suíça 
Global Village Japão 
Grain Exchange of Buenos Aires Argentina 
Grains Council of Australia (GCA) Austrália 
Great Lakes Natural Resource Center (GLNRC) EUA 
Greenpeace – USA EUA 
Greenpeace International Holanda 
Grocery Manufacturers of America (GMA) EUA 
Group of Fifteen - Federation of Chambers of Commerce, Industry and Services (G15-FCCI) Egito 
Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) França 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Health Action International (HAI-Europe) Holanda 
Health Global Access Project Coalition EUA 
Heinrich Böll Foundation EUA 
Homeland Foundation EUA 
Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) Hong Kong 
Hong Kong-United States Business Council EUA 
Human Rights Watch EUA 
Humane Society of the United States (HSUS) EUA 
Ibero-American Association (IAV) Alemanha 
Ibis Dinamarca 
Idaho Barley Commission EUA 
Idaho Cattle Association EUA 
Idaho Farm Bureau Federation EUA 
Idaho Grain Producers Association EUA 
Illinois Farm Bureau (IFB) EUA 
Indiana Farm Bureau EUA 
Indigenous Peoples' Biodiversity Network (IPBN) Peru 
Indonesian Farmers' Association Indonésia 
Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI) Indonésia 
Indo-Overseas Chamber of Commerce and Industry (IOCC&I) Índia 
Industry Functional Advisory Committee (IFAC) on Customs Matters EUA 
Industry Functional Advisory Committee (IFAC) on Electronic Commerce EUA 
Industry Functional Advisory Committee (IFAC) on Intellectual Property Rights EUA 
Industry Functional Advisory Committee (IFAC) on Standards EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Aerospace Equipment for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Building Products and Other Materials for 
Trade Policy Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Capital Goods for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Chemical and Allied Products for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Construction, Transportation, Mining, and 
Agricultural Equipment for Trade Policy Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Consumer Goods for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Electronics and Instrumentation for Trade 
Policy Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Energy for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Ferrous Ores and Metals for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Footwear, Leather, and Leather Products for 
Trade Policy Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Lumber and Wood Products for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Nonferrous Ores and Metals for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Paper and Paper Products for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Services for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Small and Minority Business for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Textiles and Apparel for Trade Policy Matters EUA 
Industry Sector Advisory Committee (ISAC) on Wholesaling and Retailing for Trade Policy 
Matters 

EUA 

Information Technology Association of America (ITAA) EUA 
Information Technology Association of Canada (ITAC) Canadá 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Information Technology Industry Council (ITI) EUA 
Ingénieurs du Monde Suíça 
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) EUA 
Institute for America's Future EUA 
Institute for Environment Research and Education (IERE) EUA 
Institute for Food and Development Policy EUA 
Institute for International Economics EUA 
Institute for Media Policy and Civil Society (IMPACS) Canadá 
Institute for Policy Studies EUA 
Institute for Popular Democracy (IPD) Filipinas 
Instituto del Tercer Mundo (IteM) Uruguai 
Integrated Rural Development Foundation (IRDF) Filipinas 
Intellectual Property Committee EUA 
Intellectual Property Owners Association (IPO) EUA 
Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO) Holanda 
Intergovernmental Policy Advisory Committee (IGPAC) EUA 
INTERMON - Fundación para el Tercer Mundo Espanha 
International Air Transport Association (IATA) Suíça 
International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI) Suíça 
International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW) EUA 
International Brotherhood of Teamsters EUA 
International Centre for Human Rights and Democratic Development Canadá 
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) Suíça 
International Chamber of Commerce (ICC) França 
International Coalition for Development Action (ICDA) Bélgica 
International Confederation of Free Trade Unions - African Regional Organization (ICFTU-
AFRO) 

Quênia 

International Confederation of Free Trade Unions - Inter-American Regional Organisation of 
Workers (ICFTU-ORIT) 

Venezuela 

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) Bélgica 
International Confederation of Free Trade Unions-Asian & Pacific Regional Organisation 
(ICFTU-APRO) 

Cingapura 

International Consumers for Civil Society (ICCS) EUA 
International Cooperation for Development an Solidarity (CIDSE) Bélgica 
International Co-operative Alliance (ICA) Suíça 
International Council of Chemical Associations EUA 
International Council of Toy Industries EUA 
International Council on Metals and the Environment (ICME) Canadá 
International Council on Social Welfare - UK (ICSW-UK) Reino Unido 
International Dairy Foods Association – Cheese Institute EUA 
International Dairy Foods Association – Dairy Foods EUA 
International Dairy Foods Association – Ice Cream EUA 
International Dairy Foods Association – Milk Industry EUA 
International Environmental Law Research Centre (IELC) Suíça 
International Express Carriers' Conference Bélgica 
International Federation for Alternative Trade (IFAT) Reino Unido 
International Federation of Agricultural Producers (IFAP) França 
International Federation of Building and Wood Workers Suíça 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Holanda 
International Federation of Musicians (FIM) França 
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) Alemanha 
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) Suíça 
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) Bélgica 
International Federation of Wines and Spirits (FIVS) França 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
International Forum on Food and Agriculture EUA 
International Forum on Globalization EUA 
International Fund for Animal Welfare (IFAW) Reino Unido 
International Generic Pharmaceutical Alliance (IGPA) Bélgica 
International Human Rights Organization for the Right to Feed Oneself (FIAN) Alemanha 
International Institute for Sustainable Development (IISD) Canadá 
International Insurance Council (IIC) EUA 
International Intellectual Property Alliance (IIPA) EUA 
International Longshore & Warehouse Union EUA 
International Management and Development Institute (IMDI) EUA 
International Metalworkers' Federation (IMF) Suíça 
International Organisation of Employers (IOE) Suíça 
International Policy Council on Agriculture Food and Trade (IPC) EUA 
International Society for the Preservation of the Tropical Rainforest (ISPTR) EUA 
International South Group Network Zimbábue 
International Textile, Garment & Leather Workers' Federation (ITGLWF) Bélgica 
International Transport Workers' Federation Reino Unido 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Suíça 
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco, and Allied 
Workers' Associations (IUF) 

Suíça 

Internet Law and Policy Forum (ILPF) EUA 
INZET - Association for North-South Campaigns Holanda 
Iowa Farm Bureau Federation EUA 
Irish Farmers' Association (IFA) Bélgica 
Italian Confederations of Agriculture, Farmers, Industry and Commerce Bélgica 
Japan Fisheries Association EUA 
Japan Green Coalition Japão 
Japan Wood Products Information & Research Center – Seattle Office EUA 
Joint Industry Group EUA 
Kalahari Conservation Society Botswana 
Kansas Wheat Commission EUA 
Keidanren (Japan Federation of Economic Organizations) Japão 
Keizai Koho Center Japão 
Kenya National Farmers' Union (KNFU) Quênia 
Khanya College África do Sul 
Labor Advisory Committee (LAC) EUA 
Labor Education and Research Network (LEARN) Filipinas 
Labor/Industry Coalition for International Trade/Coalition for Open Trade (LICIT/COT) EUA 
Labour Research Service África do Sul 
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) Holanda 
Landorganisationen I Denmark (LO) - Danish Confederation of Trade Unions Dinamarca 
Latin American and Caribbean Committee for the Defense of Women's Rights (CLADEM) Argentina 
Lawson Valentine Foundation EUA 
Learning and Development Kenya (LDK) Quênia 
Legal Rights and Natural Resources Center - Kasama Sa Kalikasan (LRC-KSK) Filipinas 
Liaison Committee of Development NGOs to the European Union Bélgica 
Lo Industri – NCTU Noruega 
Management and Organisation for Empowerment (MODE) Filipinas 
Mangrove Action Project (MAP) EUA 
Marine Stewardship Council Reino Unido 
Mark Twain Institute EUA 
Mauritius Chamber of Agriculture Mauricio 
Médecins Sans Frontières (MSF) Suíça 
Milieudefensie Holanda 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Missouri Rural Crisis Center (MRCC) EUA 
MONITOR - The Conservation, Environmental and Animal Welfare Consortium EUA 
Motion Picture Association EUA 
Mott Foundation EUA 
Mouvement des Entreprises de França (MEDEF) França 
Mujeres por la Dignidad y la Vida El Salvador 
Multinationals Resource Center EUA 
Namibian Agronomic Board Namíbia 
National Agriculture Confederation (CNA) Brasil 
National Agriculture Cooperative Federation (NACF) Coréia 
National Association of Animal Breeders (NAAB) EUA 
National Association of Attorneys General EUA 
National Association of Car and Truck Manufacturers (ANFAC) Espanha 
National Association of Manufacturers (NAM) EUA 
National Association of State Departments of Agriculture (NASDA) EUA 
National Association of Wheat Growers EUA 
National Barley Growers Association EUA 
National Catholic Rural Life Conference (NCRLC) EUA 
National Chamber of Agriculture (ZENKOKU- NOGYO-KAIGISHO) Japão 
National Confederation of Farmers' Movement, Japan (NOUMINREN) Japão 
National Conference of State Legislatures (NCSL) EUA 
National Congress of Workers, Farmers and Citizens for Protection of Food, Forests and Water 
(RONOH-SHIMIN-KAIGI) 

Japão 

National Corn Growers Association EUA 
National Cotton Council of America EUA 
National Council of Agricultural Cooperative Youth Associations (JA Zenseikyo) Japão 
National Council of Farm Policy Organizations Japão 
National Council of Farmers Cooperatives (NCFC) EUA 
National Dairy Council of Canada - Milk & More Canadá 
National Family Farm Coalition (NFFC) EUA 
National Farmers' Federation Austrália 
National Farmers Organisation Malásia 
National Farmers' Union (NFU - Canada) Canadá 
National Farmers' Union (NFU - Fiji) Fiji 
National Farmers' Union (NFU - UK) Reino Unido 
National Farmers' Union (NFU - USA) EUA 
National Federation of Agricultural Co-operative Associations (JA-Zennoh) Japão 
National Federation of Corn and Sorghum Seed Producers (FNPSMS) França 
National Federation of Fisheries Co-operative Associations (ZENGYOREN) Japão 
National Federation of Trade Unions of Agricultural Cooperative Associations in Japan 
(ZENNOKYOROREN) 

Japão 

National Food Processors Association (NFPA) EUA 
National Foreign Trade Council (NFTC) EUA 
National Governors' Association (NGA) EUA 
National Grain Sorghum Producers EUA 
National League of Cities EUA 
National Milk Producers Federation (NMPF) EUA 
National Oilseed Processors Association (NOPA) EUA 
National Pork Producers Council EUA 
National Retail Federation EUA 
National Union of Public and General Employees Canadá 
National Wildlife Federation EUA 
National Working Group on Patent Laws Índia 
Nebraska Wheat Board (NWB) EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Nepal Community Support Group (NECOS) Nepal 
Network of European Worldshops (NEWS!) Holanda 
Network Women in Development Europe (WIDE) Bélgica 
New Democrat Network EUA 
New Jersey Farm Bureau EUA 
North American Export Grain Association (NAEGA) EUA 
North American Millers' Association (NAMA) EUA 
North Carolina Peanut Growers Associations EUA 
North Dakota Barley Council EUA 
North Dakota Wheat Commission EUA 
Northern Plains Resource Council (NPRC) EUA 
Northwest Ecosystem Alliance (NWEA) EUA 
Northwest Jewish Environmental Project (NWJEP) EUA 
Norwegian Confederation of Trade Unions Noruega 
Norwegian Farmers' and Smallholders Union (NBS) Noruega 
Norwegian Farmers' Union Noruega 
Norwegian Federation for Fish and Aquaculture Industries (FHL) Noruega 
Norwegian Forum for Environment and Development Noruega 
Norwegian Shipowners' Association Noruega 
Norwegians People's Aid Noruega 
Occidental Arts and Ecology Center EUA 
Oklahoma Wheat Commission EUA 
Oregon Wheat EUA 
Organización De Consumidores y Usuarios Espanha 
Organización Regional Interamericana de la Federación Internacional de Empleados, Técnicos 
y Profesionales 

Costa Rica 

Organization for International Investment (OFII) EUA 
Overseas Development Council (ODC) EUA 
OXFAM Canada Canadá 
OXFAM UK Reino Unido 
Pacific Asia Resource Center (PARC) Japão 
Pacific Basin Economic Council - International Secretariat EUA 
Pacific Crest Biodiversity Project EUA 
Pacific Economic Cooperation Council – California (PECC) EUA 
Pacific Economic Cooperation Council – Washington (PECC) EUA 
Pacific Economic Cooperation Council (PECC) Cingapura 
Pacific Economic Cooperation Council (PECC) Energy Forum EUA 
Pacific Environment and Resources Center (PERC) EUA 
Pacific Institute for Studies in Development, Environment and Security EUA 
Peanut Growers Cooperative Marketing Association (PGCMA) EUA 
People-Centered Development Forum EUA 
People's Decade for Human Rights Education EUA 
Peoples' Forum 2001, Japan Japão 
Pesticide Action Network Malásia 
Pet Food Institute EUA 
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) EUA 
Plastics and Chemicals Industries Association (PACIA) Austrália 
Polaris Institute Canadá 
Positive Futures Network EUA 
Post Europ Bélgica 
Potato Growers of Alberta (PGA) Canadá 
Potato Growers of Idaho EUA 
Preamble Center EUA 
President's Export Council (PEC) EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Produce for Better Health Foundation EUA 
Programa Laboral de Desarrollo Peru 
Public Citizen EUA 
Public Interest Advocacy Centre (PIAC) Canadá 
Public Services International (PSI) França 
Quaker United Nations Office Geneva Suíça 
Queensland Sugar Corporation Austrália 
Rainforest Action Network (RAN) EUA 
Research Foundation for Science, Technology and Ecology Índia 
Réseau d'ONG européennes sur l'Agro-alimentaire, le Commerce, l'Environnement et le 
Développement (RONGEAD) 

França 

Rockefeller Brothers Fund EUA 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) Reino Unido 
Rural Development Education of the German Protestant Council of Churches Alemanha 
Safe Water & Environment Conservation Group (SWECG) Nepal 
Santo Domingo Chamber of Commerce Rep Dominicana. 
Sea Turtle Restoration Project (STRP) EUA 
Seattle Audubon Society EUA 
Seattle Round Agricultural Committee (SRAC) EUA 
SeaWeb EUA 
Semiconductor Industry Association (SIA) EUA 
Service Centre for Development Cooperation (KEPA) Finlândia 
SEWA Nepal Nepal 
Sierra Club EUA 
Sierra Club of Canada Canadá 
Sierra Youth Coalition Canadá 
Sinapsis Foundation Argentina 
Small Business Exporters Association (SBEA) EUA 
Snack Food Association EUA 
Sobrevivencia Paraguai 
Sociedad de Agricultores de Colombia Colômbia 
Sociedad Nacional de Agricultura Chile 
Sociedad Rural Argentina Argentina 
Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) Índia 
Solagral França 
Solid Actions on Globalization & Environment (SAGE) Japão 
Solidago Foundation EUA 
SOLIDAR Bélgica 
Solidaridad Internacional Espanha 
South African Agricultural Union África do Sul 
South African Arts International (SAAI) EUA 
South Asia Watch on Trade, Economics and Enviroment (SAWTEE) Nepal 
South Carolina Farm Bureau Federation EUA 
Southeast Asian Council for Food Security and Fair Trade (SEA Council) Malásia 
South-North Federation Holanda 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) Holanda 
Sudenese Business Men and Employers Federation Sudão 
Summit of the Americas Center (SOAC) EUA 
Superior Council of Colleges of Architects of Espanha (CSCAE) Espanha 
Sustainable America EUA 
Sweetener Users Association (SUA) EUA 
Swiss Coalition of Development Organisations Suíça 
Swiss Institute of International Studies Suíça 
Syndicat National des Fabricants de Sucre de França França 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricoles (SNPAA) França 
Tanzania Gender Networking Programme (TGNP) Tanzânia 
Telecommunications Industry Association (TIA) EUA 
Tennessee Farm Bureau Federation EUA 
Texas Farm Bureau EUA 
Texas Grain Sorghum Board (TGSB) EUA 
The '92 Group Dinamarca 
The Agricultural Center Israel 
The All India Association of Industries Índia 
The Asia-Pacific Environmental Exchange (APEX) EUA 
The Association of Women in International Trade (WIIT) EUA 
The Bullitt Foundation EUA 
The Business Roundtable (BRT) EUA 
The Campaign to Label Genetically Engineered Foods EUA 
The Canadian Bar Association Canadá 
The Canadian Chamber of Commerce Canadá 
The Canadian Federation of Agriculture Canadá 
The Central Agricultural Co-op Union (CACU) Egito 
The Council of Canadians Canadá 
The Council of State Governments (CSG) EUA 
The Development Group for Alternative Policies (Development GAP) EUA 
The Direct Marketing Association (DMA) EUA 
The European Association of Aerospace Industries (AECMA) Bélgica 
The European Express Organisation Bélgica 
The Gabriel Foundation Holanda 
The Grain and Feed Trade Association (GAFTA) Reino Unido 
The Jenifer Altman Foundation EUA 
The Kongsgaard-Goldman Foundation EUA 
The Mining Association of Canada (MAC) Canadá 
The Moriah Fund EUA 
The Natural Step UK Reino Unido 
The Nautilus Institute for Security and Sustainable Development EUA 
The Pacific Basin Economic Council (PBEC) EUA 
The Royal Institute of International Affairs Reino Unido 
The Royal Society for the Protection of Birds, UK Headquarters (RSPB) Reino Unido 
Third World Network (TWN) Malásia 
Toy Industries of Europe (TIE) Bélgica 
Toy Manufacturers of America EUA 
Tractor Manufacturers Association (TMA) Índia 
Trade Advisory Committee on Africa (TACA) EUA 
Trade and Environment Policy Advisory Committee (TEPAC) EUA 
Trade Research Consortium EUA 
Trade Union Advisory Committee to the Organisation for Economic Cooperation and 
Development (TUAC OECD) 

França 

Trans Atlantic Business Dialogue (TABD) Bélgica 
Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) Reino Unido 
TransFair USA EUA 
Transnational Resource and Action Center (TRAC) EUA 
Transparency International Canada Canadá 
Transparency International USA EUA 
Turkish Industrialists' and Businessmen's Association (TUSIAD) Turquia 
U.S. Wheat Associates EUA 
Ukemi Oy Finlândia 
Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) Espanha 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE) Bélgica 
Union des Industries Textiles (UIT) França 
Union des Producteurs Agricoles (UPA) Canadá 
Union General de Trabajadores Espanha 
Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees (UNITE) EUA 
Union suisse du commerce et de l'industrie (SHIV) Suíça 
Unione Italiana del Lavoro Itália 
UNISON Reino Unido 
United Egg Producers EUA 
United Fresh Fruit and Vegetable Association EUA 
United Nations Environment & Development-UK (UNED-UK) Reino Unido 
United States Apparel Industry Council (USAIC) EUA 
United States Association of Importers of Textiles and Apparel (USA-ITA) EUA 
United States Beet Sugar Association (USBSA) EUA 
United States Council for International Business EUA 
United Steelworkers of America EUA 
US Alliance for Trade Expansion (US Trade) EUA 
US Bangladesh Business Council EUA 
US Canola Association (USCA) EUA 
US Chamber of Commerce EUA 
US Dairy Export Council (USDEC) EUA 
US Grains Council EUA 
US Rice Producers Association EUA 
USA Poultry & Egg Export council (USAPEEC) EUA 
USA Rice Federation EUA 
US-India Business Council EUA 
Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) Bélgica 
Via Campesina Honduras 
Wallace Global Fund EUA 
War on Want Reino Unido 
Washington Barley Commission EUA 
Washington Biotechnology Action Council EUA 
Washington Council on International Trade (WCIT) EUA 
Washington State Farm Bureau EUA 
Washington State Potato Commission EUA 
Washington Toxics Coalition EUA 
WEMOS Holanda 
Western Canadian Wheat Growers Association (WCWGA) Canadá 
Western Sustainable Agriculture Working Group (SAWG) EUA 
Wheat Export Trade Education Committee (WETAC) EUA 
Women's EDGE (The Coalition for Women's Economic Development and Global Equality) EUA 
Women's Environment and Development Organization (WEDO) EUA 
Women's International League for Peace and Freedom (US WILPF) EUA 
Working Partnerships USA EUA 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Suíça 
World Development Movement Reino Unido 
World Economy, Ecology & Development (WEED) Alemanha 
World Export Processing Zones Association (WEPZA) EUA 
World Federalists of Canada (WFC) Canadá 
World Federation of Insurance Intermediaries (WFII) Bélgica 
World Information Technology and Services Alliance (WITSA) EUA 
World Rainforest Movement Uruguai 
World Resources Institute (WRI) EUA 
World Rural Forum (WRF) Índia 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (3a.  CM) Sede em (país) 
World Travel & Tourism Council (WTTC) Reino Unido 
World Vision Suíça 
World Wide Fund for Nature - Australia (WWF) Austrália 
World Wide Fund for Nature - European Policy Office (WWF) Bélgica 
World Wide Fund for Nature – Brazil (WWF) Brasil 
World Wide Fund for Nature – Indonesia (WWF) Indonésia 
World Wide Fund for Nature – Suécia (WWF) Suécia 
World Wide Fund for Nature – UK (WWF) Reino Unido 
World Wide Fund for Nature International (WWF) Suíça 
World Widelife Fund – US (WWF) EUA 
Worldwatch Institute EUA 
Zentralverband Elektrotechnik-und – Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) Alemanha 
Zimbabwe Women's Resource Centre and Network (ZWRCN) Zimbábue 

 

 

Segunda Conferência Ministerial da OMC 

em Genebra, Suíça, entre 18 e 20 de Maio de 1998 

 

Instituições não-governamentais (2a. CM) 
A SEED Europe  
Advisory Committee for Trade Policy Negotiations  
Agricultural Technical Advisory Committee for Trade  
All India Association of Industries 
American Farm Bureau Federation 
American Federation of Labor & Congress of Industrial Organizations 
American Meat Institute 
American Oilseed Coalition 
American Sugarbeet Growers Association 
Arab Management Society 
Arab Society for the Protection of Intellectual Property 
Arab Society of Certified Accountants 
BioThai  
Biowatch South Africa 
Business Council on National Issues 
Business Technology Association 
Canadian Alliance of Agri-Food Exporters 
Canadian Council for International Business 
Canadian Egg Marketing Agency 
Canadian Pulp and Paper Association 
Center for Concern 
Central Union of Agricultural Cooperatives 
Centre for Applied Studies in International Negotiations 
Centre for International Environmental Law-Geneva 
Centre of International Studies 
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
Certification Monitoring Network 
Coalition of Service Industries 
Confederation Démocratique du Travail 
Confederation of Indian Industry 
Confederation of the Food and Drink Industries of the EU 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (2a. CM) 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori 
Consumer Unity and Trust Society 
Consumers Choice Council 
Consumers International 
Cornell University 
Customs and International Trade Bar Association  
Dairy Farmers of Canada 
Department of City and Regional Planning, 
Development Innovations and Networks 
Education International 
Eurocommerce 
FIAN-International 
Fondation de Bellerive 
Force Ouvrière 
ForUM - Forum for Utvikling og Miljø 
Foundation for International Environmental Law and Development  
Friends of the Earth – US 
Friends of the Earth International 
Fundacion Futuro Latinoamericano 
Global Publications Foundation 
GRAIN 
GREENPEACE 
Health Action International 
Heinrich Böll Stiftung 
Institute for Agriculture and Trade Policy 
Intermediate Technology  
International Baby Food Action Network  
International Centre for Trade and Sustainable Development 
International Chamber of Commerce 
International Coalition for Development Action 
International Confederation of Free Trade Unions  
International Confederation of Free Trade Unions - African Regional Organization  
International Confederation of Free Trade Unions - Asian and Pacific Regional Organizations 
International Co-operative Alliance 
International Dairy Foods Association 
International Federation of Agricultural Producers 
International Federation of Builders and Woodworkers 
International Federation of Commercial, Clerical, 
International Federation of Inspection Agencies 
International Federation of Organic Agriculture Movements 
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations  
International Institute for Sustainable Development 
International Law Institute 
International Metalworkers Federation 
International South Group Network 
INZET 
Japan External Trade Organization  
KEPA 
Kvindernes U-landsudvalg 
National Association of Manufacturers 
National Audubon Society 
National Milk Producers Federation 
National Oilseed Processors Association 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (2a. CM) 
National Pork Producers Council 
National Wildlife Federation 
Network Women in Development Europe  
Norwegian Confederation of Trade Unions 
Oeuvre Suisse d'entraide ouvrière 
Organización Regional Interamericana de Trabajadores 
OXFAM UK 
Pacific Economic Cooperation Council  
People's Forum 2001 
Public Services International 
Quaker United Nations Office 
Research Foundation for Science, Technology and Ecology 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
SEWA Nepal 
SOLIDAR 
South Asia Watch on Trade, Economics and Environment  
Southern African Traditional Leaders 
Swiss Coalition of Development Organizations 
The Canadian Chamber of Commerce 
The Canadian Federation of Agriculture 
The Danish Confederation of Trade Unions 
The EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium 
The Gaia Foundation 
The Grain and Feed Trade Association 
Third World Network 
Trade Union Advisory Committee to the Organization for Economic Cooperation and Development 
Transnational Institute  
Union des Producteurs Agricoles 
Union Internationale des Transport Routiers 
Union Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autonomas  
Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe  
US Agricultural Policy Advisory Committee for Trade  
US Feed Grains Council 
WEMOS Foundation 
Western Growers Association 
Western Pistachio Association 
Wheat Export Trade Education Committee 
Women Working Worldwide 
World Business Council for Sustainable Development 
World Confederation of Labour 
World Economy, Ecology and Development 
World Federation of United Nations Associations 
World Vision International 
World Wide Fund for Nature 

 

 

Primeira Conferência Ministerial da OMC 

em Cingapura, Coréia do Sul, entre 9 e 13 de Novembro de 1996 

Instituições não-governamentais (1a. CM) 
American Fiber, Textiles And Apparel Coalition  
American forest and paper association 
Asia-pacific centre for environmental law 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (1a. CM) 
Asociacion argentina de derecho economico 
Bundesverband der deutschen industrie  
Canadian pulp and paper association 
Canadian textiles institute 
Catholic institute for international relations 
Center for strategic & international studies 
Centre for international environmental law 
Centre for trade and policy law 
Chemical manufacturers association 
Christian aid 
Coalition for truth in marketing information 
Competitive enterprise institute 
Confederation generale du travail force ouvriere 
Confederation of british industry 
Confederation of indian industry 
Confederationof food and drink industries of the eu 
Confederazione generale italiana del lavoro  
Confederazione italiana sindicati lavoratori 
Conference of world regions 
Confindustria 
Conseil national du patronat francais 
Consumer unity and trust society 
Consumers international 
Engender 
Eurocommerce 
Eurogroup for animal welfare 
European trade union confederation 
Fair trade center 
Federation internationale des vins et spiritueux 
Focus on the global south 
Foreign trade association 
Forum 
Foundation for international environmental law (field) 
Friends of the earth – uk 
Genetic resources action international 
German chemical industry association 
Global economic institutions - global social management project 
Global traders conference 
Greenpeace 
Hong kong coalition of service industries 
Indo-overseas chamber of commerce and industry 
Institute of policy studies 
Institute of southeast asian studies 
Instituto del tercer mundo 
International centre for trade and sustainable development  
International chamber of commerce 
International coalition for development action (icda) 
International confederation of free trade unions (icftu) 
International council for human rights and democratic development 
International council on metals and the environment 
International federation of agricultural producers 
International federation of inspection agencies 
International federation of organic agricultural movements 
International federation of pharmaceutical manufacturers (ifpma) 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais (1a. CM) 
International institute for sustainable development 
International organization of employers 
International south group network 
Japan tariff association 
Keidanren (japan federation of economic organizations) 
Korea international trade association 
Management and organizational development for empowerment (mode) 
Mellemfolkeligt samvirke 
Milieu defensie 
Minerals council of Australia 
National trade union congress 
Nature society  
North-south center 
Norwegian confederation of trade unions 
Oxfam 
Pacific basin economic council 
Pacific economic cooperation council (pecc) 
People's forum 2001 
Policy research for development alternative (ubinig) 
Public services international 
Red mexicana de accion frente al libre comercio (rmalc) 
Royal institute of international affairs 
Sierra club of Canada 
Sinapsis 
Cingapore chinese chamber of commerce & industry 
Cingapore confederation of industries 
Cingapore council of women's organisations 
Cingapore environment council 
Cingapore federation of chambers of commerce & industry 
Cingapore international chamber of commerce 
Cingapore malay chamber of commerce and industry 
Swiss coalition of development organizations 
Tebtebba 
The canadian chamber of commerce 
The canadian council for international business 
The federation of korean industries 
The gaia foundation 
The national chamber of commerce of sri lanka 
The Cingapore indian chamber of commerce and industry 
Third world network  
Trade union advisory committee to the oecd 
Transnational institute (tni) 
Union of industrial and employers' confederation of europe (unice) 
Women working worldwide 
World business council for sustainable development 
World confederation of labour 
World conservation union (iucn)  
World export processing zones association 
World trade centers association 
World vision international 
World Wide Fund For Nature 

 
 

 



 

 
 

A.3  
Participação de instituições não-estatais de caráter não-governamental 
na OMC 
 
 

(b) Participação nos Simpósios 

 

Nota 1: Informações organizadas com base nos dados disponíveis na página eletrônica da 

OMC na Internet <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/meet_e.htm> e 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp_devagenda_03_e.htm>. 

Nota 2: Dados dos Simpósios ocorridos entre 01 de janeiro de 1995 a 31 de setembro de 

2003. 

Nota 3: Nos Simpósios são convidados a participar representantes de Estado, organizações 

não-governamentais, a mídia e membros da academia.  Estão indicadas abaixo as 

instituições não-estatais de caráter não-governamental presentes nos Simpósios, conforme 

conceito apresentado no Apêndice A.1.  No entanto, alertamos que não foi possível 

distinguir a mídia nesse rol.  São apresentadas as instituições participantes e palestrantes 

quando disponíveis esses dados pela OMC. 

Nota 4: Legenda 

 Instituições não-estatais brasileiras presentes nos Simpósios (3) 
 Instituições não-estatais presentes em todos os Simpósios (1) 

 

Sexto Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC com o título 

Challenges ahead on the road to Cancún,  

em Genebra, Suíça, entre 16 e 18 de Junho de 2003 

Instituições não-governamentais inscritas como palestrantes (6o. S) Sede em (país) 
American Chamber of Commerce – Amcham EU Bélgica 
Assocation of Cotton Industries of Africa Burkina Faso 
AT&T on Telecommunications Estados Unidos 
BDI German Industry Confederation Alemanha 
Cambridge University Reino Unido 
CEFIC – European Chemical Industries Bélgica 
Center for International Environmental Law (CIEL) Suíça 
Centre for Science and Environment India  
Center of Concern EUA 
China Ecolabelling Center China 
Columbia University EUA 
Commonwealth Science Council Reino Unido 
Consumer Choice Council Suíça 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais inscritas como palestrantes (6o. S) Sede em (país) 
Consumer Unity & Trust Society (CUTS) India 
Consumers International Reino Unido 
COSATU – Congress of South African Trade Unions Zambia 
Covington & Burlington Reino Unido 
Danish Consumer Council Dinamarca 
Electronic Data Systems Estados Unidos 
ENDA – Environnement et Developpement du Tiers Monde Senegal 
Eurogroup for Animal Welfare Bélgica 
Focus on the Global South Filipinas 
Forum for Biotechnology and Food Security India 
Geneva Women in International Trade (GWIT) Suiça 
Georgetown University EUA 
Global Ecolabelling Network Japão 
Global Union Federation - 
GlobeKids Inc Bangladesh 
Goldman Sachs on Financial Services EUA 
Greenpeace International Holanda 
Humane Society of the United States EUA 
International Trade, Development, Economic Governance Advisory Services (IDEAS) Suíça 
International Institute for Management Development (IMD) Suíça 
International Animal Health Organization França 
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) EUA 
International Chamber of Commerce (ICC) França 
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) Suíça 
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) Bélgica 
International Gender and Trade Network (ITGN) EUA 
International Institute for Sustainable Development (IISD) Suíça 
International Union for the Conservation of Nature Suíça 
Inter Parliamentary Union Suíça 
Malaysian Trade Union Congress (MTUC) Malásia 
Merck & Co., Inc. EUA 
MEP, Greens Bélgica 
Nestlé S.A. Suíça 
North-South Institute (NSI) Canadá 
Oxfam International Suíça 
Public Services International (PSI) França 
Royal Institute of International Affairs Reino Unido 
SADC Advisory Committee on Biosafety Zâmbia 
Self Employed Women's Association Índia 
Solidar Bélgica 
Stockholm Environment Institute Suécia 
Talking Beads África do Sul 
The Energy Consulting Group Suíça 
The Evian Group. Suíça 
Triveni Engineering & Industries Ltd,  India 
Third World Network (TWN) Malásia 
Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) França 
Turkmen Holdings Turquia 
Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE) Bélgica 
University of Adelaide Austrália 
University of Bern Suíça 
University of Cape Town Zâmbia 
University of Geneva Suíça 
University of Liège Bélgica 
University of Sao Paulo Brasil 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais inscritas como palestrantes (6o. S) Sede em (país) 
University of Warwick Reino Unido 
Union Nationale des Producteurs de Coton de Burkina Faso (UNPCB)  Burkina Faso 
UPS on Express Delivery Services EUA 
World Development Movement Reino Unido 
World Economic Forum Suíça 
World Trade Institute Suíça 
World Vision International Reino Unido 
World Wide Fund for Nature - WWF International Suíça 
Young Evian Group Suíça 
Zürich University Suíça 

 

Obs: A lista de instituições inscritas como participantes não foi disponibilizada para 

consulta pela OMC. 

 

 

Quinto Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC com o título  

The Doha Development Agenda and Beyond,  

em Genebra, Suíça, entre 29 de Abril e 1 de Maio de 2002 

Instituições não-governamentais inscritas como palestrantes (5o. S) Sede em (país) 
AFL-CIO – America's Union Movement EUA 
AT&T on Telecommunications EUA 
Cambridge University Reino Unido 
Carnegie Endowment for International Peace EUA 
Chinese Academy of Social Sciences China 
Columbia University EUA 
Congress of South African Trade Unions Zâmbia 
Confederation Generale des Producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort França 
Danish Dairy Board Dinamarca 
Dairy Farmers of Canadá Canadá 
Eastman Kodak Company EUA 
Equations Índia 
EMEA – The European Agency for the Evaluation of Medical Products Reino Unido 
Focus on the Global South Filipinas 
Foundation of International Environmental Law and Development (FIELD) Reino Unido 
Friends of the Earth International Holanda 
GETS- Global Environment and Trade Study EUA 
Hogan & Hartson EUA 
Hong Kong Council of Trade Unions Hong Kong 
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) EUA 
Institute for Environment-Development Action Research Paquistão 
International Chamber of Commerce (ICC) França 
International Chamber of Commerce – Pakistan Paquistão 
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) Suíça 
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) Bélgica 
International Institute for Sustainable Development (IISD) Suíça 
Miguel Torres S.A. Espanha 
Nestlé S.A. Suíça 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais inscritas como palestrantes (5o. S) Sede em (país) 
North American Commission for Environmental Cooperation Canadá 
Oxfam International Suíça 
Public Services International (PSI) França 
Reseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest 
(ROPPA) 

Burkina Faso 

Save the Children Reino Unido 
Solidar Bélgica 
South Centre Suíça 
Spellman & Walker Kenya 
Transparency International Alemanha 
Univeristy of Aarhus Dinamarca 
University of Lancaster Reino Unido 
University of Wisconsin EUA 
World Development Movement Reino Unido 
World Wide Fund for Nature - WWF International Suíça 
Yale Center for Environmental Law and Policy EUA 

 

Obs: A lista de instituições inscritas como participantes não foi disponibilizada para 

consulta pela OMC. 

 

 

Quarto Simpósio 

Encontro promovido pela OMC com representantes do Governo Mexicano e 

representante de ONGs da Suíça sobre  

WTO's 5th Ministerial Conference  

em Genebra, 2002 

 

Obs: As informações sobre o evento, incluindo a lista de presentes (participantes e 

palestrantes), não foram disponibilizada para consulta pela OMC. 

 

 

Terceiro Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC com o título 

Symposium on issues confronting the world trade system,  

em Genebra, Suíça, entre 6 e 7 Julho de 2001 

Instituições não-governamentais inscritas como palestrantes (3o. S) Sede em (país) 
Confederation des Industries Agro-Alimentaires de l'UE Bélgica 
Chulalongkorn University Tailândia 
Consumer Unity & Trust Society (CUTS) India 
Consumers International, Regional Office for Asia and the Pacific Malásia 
Consumers Union EUA 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais inscritas como palestrantes (3o. S) Sede em (país) 
COPA-COGECA Bélgica 
Frazer & Murphy EUA 
Gene Campaign India 
Global Trade Practice, APCO EUA 
Institute for International Economics EUA 
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) Suíça 
International Institute for Sustainable Development (IISD) Suíça 
International Simultaneous Policy Organisation Reino Unido 
International Trade and Services Policy (ITSP) Espanha 
Kyoto University Japão 
National Farmers' Federation Australia 
Open Society Institute EUA 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy EUA 
Public Services International (PSI) França 
Serra & Associates International México 
Soros Fund Management EUA 
Third World Network – África (TWN) Gana 
Toronto University Canadá 
Université Libre de Bruxelles Bélgica 
University of Berne Suíça 
University of Buenos Aires Argentina 
University of Geneva Suíça 
World Vision International Reino Unido 
World Wide Fund for Nature – WWF/ US EUA 
 
 
Instituições não-governamentais inscritas como participantes (3o. S) 
3D Associates 
ABEPG 
ActionAid Kenya 
Afrimedia International 
Agency for Humanitarian Technology 
Agriculture and Agri-food Canada 
AIPLA 
AIPPI 
Air Courier Conference of America 
AITIC 
American Political Science Association 
AMSP 
ANP 
ANTEE 
Arab Bangladesh Bank Ltd 
ASAJA 
ASDIN 
Associated Country Women of the World 
Association for International Development and Collaboration 
Association Suisse des Banquiers 
Austrian Academy of Sciences 
Austrian Chamber of Labour 
Baker & Mackenzie 
Bangladesh Info.com Limited 
BDI 
Berlin Working Group on Environment & Development 
Berne Declaration 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais inscritas como participantes (3o. S) 
Berrisch Rechtsanwalte 
Beximco Pharmaceuticals Ltd 
Bisan Center for Research and Development 
Boerenbond 
Bologna University 
Bureau Arthur Dunkel 
BE 
C&M International 
CAFRA 
Canadian Wheat Board 
Cashpro Company Ltd. 
CASIN 
CCIC 
Centre for Civil Society 
Centre for European Reform 
Centre for Human Rights, South Africa 
Chambre d'agriculture de la Wilaya de Tebessa 
Charles Stewart Mott Foundation 
Chung Yuan Christian University 
CI 
CIEL Europe 
CII 
CI-ROAP 
CNRS/LADYSS 
COAG 
COASAD 
Comision Femenina del COPA 
Confederation of the Food and Drink Industry of the EU 
COPA/COGECA 
CUTS 
Dairy Farmers of Canada 
Danish Broadcasting Corporation 
DGD-Burkina Faso 
DTB Associates, llp 
DTI-SA 
EC Court of Justice 
ECCLA 
Ecologic 
Ecologie, IIEEP 
EcoNews Africa 
Economic Daily 
Ecumenical Advocacy Alliance 
EFTA Surveillance Authority 
EI 
ePoor.org 
EP-STOA 
ERS 
ESC 
ESF 
EU Committee of the American Chamber of Commerce 
EURATEX 
Eurogroup for Animal Welfare/RSPCA 
Fakhar Law Associates 
FDF 
FEFAC 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais inscritas como participantes (3o. S) 
FGV 
FIDH 
FIDIC 
FIELD 
Financieele Dagblad 
FIVS 
FM Brussel 
FNGDSB 
FNSEA 
FOE England, Wales and N-Ireland 
FOE Europe 
FOE International 
Food, Agriculture, Forestry and Fisheries and Environment Forum 
Forum Environment and Development 
Fraser Milner Casgrain 
Gazeta Mercantil 
German Medical Association 
Germanwatch 
GITAM Institute of Foreign Trade 
GMA 
Gonoshasthaya Kendra 
Graduate Institute of International Studies 
Greenpeace International 
Greens/EFA Group – EP 
Groupe d'Etudes et de Recherches sur les Mondialisations 
Groupe SIDA Genève/Eurocaso 
Gulf Organization for Industrial Consulting 
Health Action International (Africa) 
Health GAP Coalition 
HEI 
Howard University School of Law 
HSUS 
HWP 
IACFO 
IATP 
IBIM 
Íbis 
ICFTU 
ICGMA 
ICTSD 
IDPD 
IDRC 
IECC 
IFAH 
IFESESD 
IFPI 
IFPMA 
IISD 
IIS-Pakistan 
ILSA 
IMMTA 
Indian Institute of Forest Management 
INFID 
INRA 
Institut du Droit de la Paix et du Développement 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais inscritas como participantes (3o. S) 
Institute of Southeast Asian Studies 
International Federation of University Women 
International Trade Initiative 
International Union Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Worker's 
Associations 
IPO 
IQ TechMedia Pvt Ltd 
Irish Farmers Association 
ITESM.CEM 
JA Zenchu 
Japan Wood-Products Information and Research Center 
JBC International 
Jeddah Chamber of Commerce and Industry 
JTUC-RENGO 
Kanagawa University 
KEPA 
Labour Education and Research Network 
Labour Research Service 
Lalive & Partners 
Lancashire Law School 
Latvian State Institute of Agrarian Economics 
Lauterpacht Research Centre for International Law 
LESI 
LIF 
L'Université de Nice-Sophia Antipolis 
Max Planck Institute 
MEDEF 
MFA 
MSF 
MTK Finland 
National Confederation of Agriculture, Brazil 
National Institute of Agriculture Extension  Management 
NERMA 
NGLS 
NOVIB 
ONE Nature 
Open Society Institute 
OXFAM –GB 
OXFAM SOLIDARITY 
Parlement Européen 
Parliament of Australia 
Parliament of Denmark 
Philippine Sugar Millers Association 
Philippines Peasant Institute 
Planning Commission India 
Podium 
Probita AG 
Producteur Suisse de Lait PSL 
Programa Laboral de Desarollo 
PSI 
QUNO 
Rainforest Alliance 
Research Department of German and European Food Law 
Research Institute for International Affairs, Korea 
REUTERS 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais inscritas como participantes (3o. S) 
RF - Rogaland Research 
RFJAE Antenne Suisse 
RF-Rogaland Research 
Romanian Competition Council 
RSPB 
Russian Forum for Sustainable Development 
SA Reserve Bank 
SBDIMA 
SDI 
SEATINI 
SEWA Nepal 
SOLIDAR 
Solidarité 
Standard Trust Bank Limited 
Swedish National Board of Trade 
Swiss Coalition of Development Organisations 
Syngenta Seeds 
Tebtebba Foundation 
The Consensus Building Institute 
The Federal Trust for Education and Research 
The North-South Institute 
The Rockefeller Foundation 
Times of Swaziland 
Toys "R" Us 
Trade Information Project 
Traidcraft Exchange 
TWN 
Ukrainian-European Policy Legal Advice Centre 
UNI 
UNICE 
Union Suisse des Paysans 
Universidad Mayor de San Andreas, Bolívia 
Universita' Cattolica Del S. Cuore 
Universitaet Bochum 
Universitaet Regensburg 
Université de Liège 
Université Lumière Lyon 
Université Paris XII 
Université Pierre Mendès France 
University of Bayreuth 
University of British Columbia 
University of Calgary 
University of Frankfurt/M. 
University of Geneva 
University of Genoa 
University of Heidelberg 
University of Kassel 
University of London/Tite and Lewis 
University of Maastricht 
University of Oxford 
University of Rome "La Sapienza" 
University of Seoul 
University of Sussex 
University of the West Indies 
University of Wisconsin 



 

 
 

 
Instituições não-governamentais inscritas como participantes (3o. S) 
University of Würzburg 
US Council for International Business 
Verband der Chemischen Industrie e.V. 
War on Want 
Wemos Foundation 
World Federalists of Canada 
World Rural Forum 
World Vision 
WTI 
WVZ 
WWF Canadá 
WWF European Policy Office 
WWF International 
WWF-UK 
Yale Center for Environmental Law&Policy 
Zengyoren 
Zimbabwe Trust 

 

 

Segundo Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC com o título  

WTO Trade and Environment Symposium 

em Genebra, Suíça em março de 1998 

Instituições inscritas como participantes (2o. S) 
Adamson Associates  
Africa Resources Trust 
African Centre for Technology Studies (ACTS) 
Alcan Aluminium Ltd. 
American Forest & Paper Association (AFPA) 
Arab Society of Certified Accountants (ASCA) 
Assessoria e Serviços a Projetos en Agricultura Alternativa 
ASTA 
Australian Conservation Foundation 
Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) 
BHP, Austrália 
BIOTHAI 
Biowatch South Africa 
Canadian Pulp and Paper Association 
Centre for Science and Environment (CSE) 
Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) 
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) 
Commission for Environmental Cooperation (CEC) 
Compassion in World Framing (CIWF) 
Consumer Unity & Trust Society (CUTS) 
Consumers International 
Copa and Cogeca 
Department of the Environment, Transport and the Regions, UK 
Department of Trade and Industry, UK 
Dept. for International Development, UK 
Development Network of Indigenous Voluntary Associations (DENIVA) 



 

 
 

 
Instituições inscritas como participantes (2o. S) 
Du Pont de Nemours International 
EFTA 
Elf Aquitaine 
Environment & Development Resource Centre (EDRC) 
Environmental Development Action in the Third World (ENDA) 
Eurogroup for Animal Welfare (RSPCA) 
Federal Ministry of Environment, Germany 
Fédération Internationale des Vins et Spiritueux (FIVS) 
Finnish Forest Industries Federation 
Foreign Affair Ministry, Chile 
Foundation for Environmental Law and Development (FIELD) 
Free University Amsterdam (IVM) 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
Fundación Integración y Desarrollo (FID) 
General Directorate for International Economics Relations - Chile 
Genetic Resources Action International (GRAIN) 
Green Forum Philippines 
Greenpeace International 
Greenpeace Netherlands 
Grocery Manufacturers of America 
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) 
Institute for Research on Public Expenditure (IRPE) 
Institute for Sustainable Development 
Institute für Europa-und Wirtschaftsvölkerrecht 
Instituto del Tercer Mundo, IteM 
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) 
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
International Chamber of Commerce (ICC) 
International Collective in Support of Fishworkers (ICSF) 
International Co-operative Alliance (ICA) 
International Council on Metals and the Environment (ICME) 
International Federation of Agricultural Producers (IFAP) 
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) 
International Institute for Sustainable Development (IISD) 
International Road Transport Union 
International Seed Trade Federation (FIS/ASSINSEL) 
International Standardization Organization (ISO) 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) 
IUCN Environmental Law Centre 
Lalive & Partners, Geneva 
Malaysian Timber Council 
Mellemfolkeligt Samvirke 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente de Cuba 
Ministry for Economic Affairs, Austria 
Ministry for Foreign Affairs of Finland, 
Ministry of Agriculture and Forestry, Finland 
Ministry of Economic Affairs, The Netherlands 
Ministry of Environment, Sweden 
Ministry of Foreign Affairs, Denmark 
Ministry of Foreign Affairs, Norway 
Ministry of Petroleum, Saudi Arabia 
Ministry of the Environment, Colombia 
Ministry of the Environment, Czech Republic 
National Chamber of Commerce of Sri Lanka 
National Office, Ghana 



 

 
 

 
Instituições inscritas como participantes (2o. S) 
National Wildlife Federation 
NGO Forum Environment and Development, Germany 
Norwegian Farmers union 
Norwegian Forum for Environment and Development 
OLDEPESCA 
O'Melveny & Myers LLP 
Overseas Development Council 
Quaker United Nations Office 
Republic of Turkey 
Research Foundation for Science, Technology and Ecology 
Rockefeller Brothers Fund 
Secretariat for the Convention to Combat Desertification 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 
Sociedad Rural Argentina 
SOLAGRAL 
South Asia Watch on Trade Economics and Environment (SAWTEE) 
Southern African Traditional Leaders, 
South-North Development Monitor (TWN) 
Stanford University 
Sustainable Development Policy Institute (SDPI) 
Swiss Coalition of Development Organizations (SCDO) 
Swiss-Asia Foundation 
Tata Energy Research Institute (TERI) 
Thai Network on Community Rights and Biodiversity (BIOTHAI) 
The Consensus Building Institute Inc. 
The Procter & Gamble Company 
The Royal Institute of International Affairs 
The Soil Association 
Traffic International  
Transnational Institute (TNI) 
Unifem, Forum Umwelt und Entwicklung, Globe 
Union Bank of Switzerland 
Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE) 
United States Environmental Protection Agency 
US Representative - Environment and Natural Resources 
Weyerhaeuser Company 
World Business Council for Sustainable Development 
World Resources Institute 
World Wide Fund for Nature (WWF) 
World Wide Fund For Nature Intl. (WWF) 
World Wildlife Fund US 
Yale University  
 

Obs: O programa do 2º. Simpósio não foi disponibilizado para consulta pela OMC, não 

sendo possível identificar se houve instituições não estatais inscritas como palestrantes 

para o evento. 

 



 

 
 

 

Primeiro Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC e pela UNCTAD com o título 

Symposium to prepare for the High-Level Meeting on Least-Developed Countries 

em Genebra, Suíça, em setembro de 1997 

Instituições inscritas como participantes (1o. S) 
Amiterd, djibouti  
Madagascar association for the promotion of enterprise (apem) 
Association pour la sauvegarde de l'environment et le développement (ased) 
Comite de coordintion des actions des ong au mail (cca-ong) 
Centre de documentation, d'information et de la formation pour le développement (cedifod) 
Christian aid 
National association of development ngos (cnongd) 
Congoma, Malawi 
Deniva, Uganda 
Eurostep 
Federation des ong du togo 
Forum of african voluntary development organizations 
Global traders conference 
International coalition for development action (icda) 
Institute for agriculture and trade policy (iatp) 
International chamber of commerce (icc) 
International centre for trade and sustainable development (ICTSD) 
Prodia, burkina faso 
Résau africain pour le développement (radev) 
Sewa 
Solagral 
Swissaid 
Association of non-governmental organizations, the gambia 
Tanzanian associaion of ngos 
Tiniguena 
Third world network (TWN) 
Ubinig 
World association of small and medium-sized enterprises 
World vision international 

 

Obs: O programa do 1º. Simpósio não foi disponibilizado para consulta pela OMC, não 

sendo possível identificar se houve instituições não estatais inscritas como palestrantes 

para o evento. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

A.3  

Participação de instituições não-estatais de caráter não-governamental na OMC 

 

(c) Apresentação de amici curiae no Mecanismo de Solução de Controvérsias 

 

Nota 1: Informações obtidas com base nos relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação, indicados a seguir, todos disponíveis na página 

eletrônica da OMC na Internet <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm>: WT/DS18/RW, WT/DS58/R, 

WT/DS58/AB/R, WT/DS58/RW, WT/DS58/AB/RW, WT/DS122/AB/R, WT/DS135/R, WT/DS135/AB/R, WT/DS138/R, WT/DS138/AB/R, 

WT/DS141/R, WT/DS160/R, WT/DS212/AB/R, WT/DS231/AB/R, WT/DS236/R, WT/DS257/R-00, WT/DS257/R-01, WT/DS257/RC1. 

 

Nota 2: Dados dos amici curiae apresentados entre 01 de janeiro de 1995 a 31 de setembro de 2003. 

 

Nota 3: Relação de amici curiae apresentados em onze (11) controvérsias em análise pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, em um 

total de 64 amici curiae, apresentados por 78 instituições não-estatais diferentes.  O total de amici curiae apresentados no mecanismo de solução 

de controvérsias da OMC pode ser maior do que o abaixo indicado, isso porque muitos são recebidos, mas não reconhecidos (isto é, 

mencionados nos relatórios do Grupo Especial ou do Órgão de Apelação).  Dentre os reconhecidos, apenas alguns são acatados, isto é, têm suas 

opiniões incorporadas na análise da controvérsia. 



 

 
 

 
No. Controvérsia/ Título Partes e Terceiros Interessados na 

Controvérsia 
Instituições não-governamentais que apresentaram  

Amici Curiae 
WT/DS18 
Australia: import 
prohibition of salmon from 
Canada 

Demandante: Canadá. 
 
Demandado: Austrália. 
 
Terceiros Interessados: Comunidade 
Européia, Noruega e Estados Unidos. 
 

Rec. Art. 21.5 Grupo Especial: (1) Grupo de pescadores e processadores (Austrália). 

WT/DS58 
United States: import 
prohibition of certain 
shrimp and shrimp products 

Demandantes: Índia, Malásia, Paquistão e 
Tailândia. 
 
Demandado: Estados Unidos. 
 
Terceiros Interessados: Austrália, Equador, 
El Salvador, Comunidade Européia, 
Guatemala, Hong Kong, Japão, Nigéria, 
Filipinas, Singapura e Venezuela. 

Grupo Especial: (1) Center of Marine Conservation-CMC (Washington, EUA), Center for 
International Environmental Law –CIEL (Genebra, Suíça), Red Nacional de Acción 
Ecológica (Chile), The Environmental Foundation (Sri Lanka) e The Philippine Ecological 
Network (Filipinas); (2) Foundation of Environmental Law and Development- FIELD 
(Reino Unido), em prol de World Wide Fund for Nature -WWF (Genebra, Suíça).  Todos 
foram apresentados diretamente ao Grupo Especial e posteriormente anexados às 
submissões dos Estados Unidos. 
 
Órgão de Apelação: (1) Earth Island Institute, Human Society of the USA, Sierra Club; 
(2) CIEL, CMC, Environmental Foundation Ltd., Mangrove Action Project, Philippine 
Ecological Network, Red Nacional de Acción Ecológica, e Sobrevivencia; (3) WWF e 
FIELD. Todos foram anexados às submissões dos Estados Unidos. 
 
Rec. Art. 21.5 Grupo Especial: (1) National Wildlife Federation, em prol de Center for 
Marine Conservation, Centro Ecoceanos, Defenders of Wildlife, Friends of the Earth, 
Kenya Sea Turtle Committee, Marine Turtle Preservation Group of India, National Wildlife 
Federation, Natural Resources Defense Council, Operation Kachhapa, Project Swarajya, 
Visakha Society for Prevention of Cruelty to Animals; (2) Earthjustice.Legal Defense 
Fund, em prol de Turtle Island Restoration Network, The Humane Society of the United 
States, The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Defenders of 
Wildlife, and Fiscalia del Medio Ambiente (Chile). Foi anexado às submissões dos Estados 
Unidos apenas o (1), com ressalvas. 
 
Rec. Art. 21.5 Órgão de Apelação: (1) American Humane Society and Humane Society 
International; e (2) Professor Robert Howse, University of Michigan Law School. Ambos 
foram apresentados diretamente ao Órgão de Apelação e o (1) também foi anexado às 
submissões dos Estados Unidos. 



 

 
 

 
No. Controvérsia/ Título Partes e Terceiros Interessados na 

Controvérsia 
Instituições não-governamentais que apresentaram  

Amici Curiae 
WT/DS122 
Thailand: Anti-dumping 
duties on angles, shapes & 
sections of iron or non-alloy 
steel & H-beams 

Demandante:Tailândia. 
 
Demandado: Polônia. 
 
Terceiros Interessados: Japão, Comunidade 
Européia e Estados Unidos. 
 

Órgão de Apelação: (1) Consumer Industries Trade Action Coalition (CITAC). 
Apresentado diretamente ao Órgão de Apelação. 

WT/DS135 
European Communities: 
Measures affecting asbestos 
and products containing 
asbestos 

Demandante: Canadá 
 
Demandado: Comunidade Européia 
 
Terceiros Interessados: Brasil, Estados 
Unidos e Zimbábue 

Grupo Especial: (1) Collegium Ramazzini, (2) American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations, (3) Ban Asbestos Network, (4) Instituto Mexicano de 
Fibro-Industrias A.C, (5). ONE- Only Nature Endures (Mumbai, Índia).  Todos foram 
apresentados diretamente ao Grupo Especial e a Comunidade Européia anexou (1) e (2) a 
suas submissões. 
 
Órgão de Apelação: (1) Asbestos Information Association (United States); (2) HVL 
Asbestos (Swaziland) Limited (Bulembu Mine); (3) South African Asbestos Producers 
Advisory Committee (South Africa); (4) J & S Bridle Associates (United Kingdom); (5) 
Associação das Indústrias de Produtos de Amianio Crisótilo (Portugal); (6)Asbestos 
Cement Industries Limited (Sri Lanka); (7) The Federation of Thai Industries, Roofing and 
Accessories Club (Thailand); (8) Korea Asbestos Association (Korea); (9) Senac (Senegal); 
(10) Syndicat des Métallos (Canada); (11) Duralita de Centroamerica, S.A. de C.V. (El 
Salvador); (12) Asociación Colombiana de Fibras (Colombia); (13) Japan Asbestos 
Association (Japan), (14) Association of Personal Injury Lawyers (United Kingdom); (13) 
All India A.C. Pressure Pipe Manufacturer's Association (India); (16) International 
Confederation of Free Trade Unions/European Trade Union Confederation (Belgium); (17) 
Maharashtra Asbestos Cement Pipe Manufacturers' Association (India); (18) Roofit 
Industries Ltd. (India); (19) Society for Occupational and Environmental Health (United 
States); (20) Professor Robert Lloyd Howse (United States); (21) Occupational & 
Environmental Diseases Association (United Kingdom); (22) American Public Health 
Association (United States); (23) Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad 
Nacional de Rosario (Argentina); (24) Only Nature Endures (India); (25)  International 
Council on Metals and the Environment and American Chemistry Council (United States); 
(26) European Chemical Industry Council (Belgium); (27) Australian Centre for 
Environmental Law at the Australian National University (Australia); (28) Associate 
Professor Jan McDonald and Mr. Don Anton (Australia); e (29) manifestação conjunta de 



 

 
 

Foundation for Environmental Law and Development (United Kingdom), Center for 
International Environmental Law (Switzerland), International Ban Asbestos Secretariat 



 

 
 

 
No. Controvérsia/ Título Partes e Terceiros Interessados na 

Controvérsia 
Instituições não-governamentais que apresentaram 

Amici Curiae 
WT/DS135 (cont.) 
 
 
 
 

 (United Kingdom), Ban Asbestos International and Virtual Network (France), Greenpeace 
International (The Netherlands), World Wide Fund for Nature, International (Switzerland), 
e Lutheran World Federation (Switzerland). Todos foram apresentados diretamente ao 
Órgão de Apelação, sob procedimentos especiais. 

WT/DS138 
United States: Imposition of 
countervailing duties on 
certain hot-rolled lead & 
bismuth carbon steel 
products originating from 
the United Kingdom 
 

Demandante: Comunidade Européia 
 
Demandado: Estados Unidos 
 
Terceiros Interessados: Brasil e México 

Grupo Especial: (1) American Iron and Steel Institute (AISI).  Apresentado diretamente 
ao Grupo Especial. 
 
Órgão de Apelação: (1) AISI e (2) Specialty Steel Industry of North America.  Ambos 
foram apresentados diretamente ao Órgão de Apelação. 

WT/DS141 
European Communities: 
Anti-dumping measures on 
imports of cotton-type bed-
linen from India 

Demandante: Índia 
 
Demandado:Comunidade Européia 
 
Terceiros Interessados: Egito e Japão 
 

Grupo Especial: (1) Foreign Trade Association. Apresentado diretamente ao Grupo 
Especial. 

WT/DS160 
United States: 
Section110(5) of the US 
Copyright Act 

Demandante: Comunidade Européia 
 
Demandado:Estados Unidos 
 
Terceiros Interessados: Austrália, Brasil, 
Canadá, Japão e Suíça 
 

Grupo Especial: (1) Escritório de advocacia não identificado, representando American 
Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) 1. 

                                                 
1 O parecer entregue nessa demanda (WT/DS160) pelo escritório de advocacia, foi enviado como cópia ao Grupo Especial, consistia em respostas a questões apresentadas 
pelo United States Trade Representative (USTR) e foi apresentado em nome da American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP).  Considerando essas 
características apresentamos duas considerações que fundamentam o motivo pelo qual tal material não pode ser considerado um amicus curiae stricto sensu: (i) foi solicitado 
por uma das Partes (EUA); e (ii) apenas cópia do material foi enviada ao Grupo Especial, portanto, não foi originalmente uma manifestação direta ao mecanismo de solução 
de controvérsias da OMC.  No entanto, o Grupo Especial o tratou como amicus curiae, até mesmo quanto aos procedimentos adotados desde o seu recebimento.  Para maiores 
informações, v. WT/DS160/R, parágrafos 6.3-6.8. 



 

 
 

 
No. Controvérsia/ Título Partes e Terceiros Interessados na 

Controvérsia 
Instituições não-governamentais que apresentaram 

Amici Curiae 
WT/DS212 
United States: 
Countervailing measures 
concerning certain products 
from the European 
Communities 

Demandante: Estados Unidos 
 
Demandado: Comunidade Européia 
 
Terceiros Interessados: Brasil e Índia 
 

Órgão de Apelação: (1) American Iron and Steel Institute.  Apresentado diretamente ao 
Órgão de Apelação. 

WT/DS231 
European Communities: 
Trade Description of 
Sardines 

Demandante: Comunidade Européia 
 
Demandado: Peru 
 
Terceiros Interessados: Canadá, Chile, 
Equador, Estados Unidos e Venezuela 
 

Órgão de Apelação: (1) Pessoa física de nome não divulgado2. 

WT/DS236 
United States: Preliminary 
Determinations with 
Respect to Certain Softwood 
Lumber from Canada 
 

Demandante: Canadá  
 
Demandado:Estados Unidos 
 
Terceiros Interessados: Comunidade 
Européia, Índia e Japão 
 

Órgão de Apelação: (1) Interior Alliance; (2) Não identificado; (3) Não identificado; (4) 
Não identificado. 

WT/DS257 
United States: Final 
countervailing duty 
determination with respect 
to certain softwood lumber 
from Canada 

Demandante: Canadá  
 
Demandado:Estados Unidos 
 
Terceiros Interessados: Comunidade 
Européia, Índia e Japão 
 

Grupo Especial: (1) Natural Resources Defense Council; (2) Não identificado; (3) Não 
identificado 

 

                                                 
2 Neste caso o Marrocos também apresentou amicus curiae, na qualidade de Estado Membro da OMC. 
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A.3  

Participação de instituições não-estatais de caráter não-governamental 

na OMC 

 
 

(d) Participação em Conselhos Informais 

 

Nota 1: Apenas para o Conselho Informal criado em Julho de 2001 foi lançado informe 

oficial da OMC sobre sua criação e composição, disponíveis em WTO News, Press/236 

(2001), <http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr236_e.htm>.  A respeito desse 

Conselho também há informações na página eletrônica na Internet da Transparency 

International <http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2001/2001.07.03.wto-

a_group.html>.  Para os Conselhos Informais criados em Junho de 2003 não há 

informações oficiais da OMC sobre os conselheiros do setor privado e de organizações 

não-governamentais disponíveis para acesso público, os dados sobre sua formação e 

composição podem ser obtidos no artigo WTO Chief Sets Up Advisory Bodies With 

Business, NGOs to Boost Dialogue, disponível na página eletrônica da Internet  

 <http://www.geocities.com/ericsquire/articles/wto/wr030617.htm> e no artigo WTO 

Director-General sets up advisory group of experts, disponível na página eletrônica da 

Internet <http://www.ictsd.org/weekly/03-06-25/wtoinbrief.htm>1.  Para o Conselho 

Infomal de Especialistas criado em Junho de 2003 foi lançado informe oficial da OMC 

sobre sua criação e composição, disponíveis em WTO News, Press/345 (2003), 

<http://www.wto.org/english/news_e/pres03_e/pr345_e.htm>. 

 

Nota 2: O Conselho Informal de 2001 foi criado na gestão do Diretor-Geral Mike Moore e 

os Conselhos de 2003 na gestão de Supachai Panitchpakdi. 

                                                 
1 Este ultimo artigo faz referência aos informes da OMC à mídia: "WTO Director-General Establishes a 
Consultative Board on the Future of the Multilateral Trading System", WTO PRESS RELEASE, 19 June 
2003; "WTO Chief Sets up Advisory Group On Future of Multilateral Trading System", WTO REPORTER, 
24 June 2003.  Esses informes, até 31 de setembro de 2003, não estavam disponíveis para acesso público na 
página eletrônica da OMC. 
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Conselhos Informais criados em Junho de 2003 

 

1. Business Advisory Body  
Instituição não-estatal Sede em (país) 

International Chamber of Commerce França 
International Organization of Employers Suíça 
World Business Council for Sustainable Development Suíça 
U.S. Council for International Business (USCIB) Estados Unidos 
Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe (UNICE)  Bélgica 
Nippon Keidanren  Japão 
Evian Group business forum Suiça 
First Eastern Investment Group (private equity firm) Hong Kong 
Bajaj Auto (scooter and motorcycle manufacturer)  India 
Bridas Corporation Argentina 
Anglovaal Mining Africa do Sul 
The Tongaat-Hulett Group Africa do Sul 
China Netcom Corporation China 

 
 
 
2. NGO Advisory Body2 

Instituição não-estatal Sede em (país) 
Consumers International Reino Unido 
Consumer Unity and Trust Society India 
International Federation of Agricultural Producers  França 
World Wide Fund for Nature (WWF) International  Holanda 
Third World Network Malásia 
Christian Aid Reino Unido 
International Confederation of Free Trade Unions Bélgica 
Public Services International França 
International Center for Trade and Sustainable Development  Suiça 
International Institute for Sustainable Development Canadá 
 

                                                 
2 Duas instituições não-estatais de caráter não-governamental, Oxfam International e Friends of the Earth, 
recusaram o convite do Diretor-Geral para integrar este Conselho; a justificativa de ambas as instituições foi 
de que não eram representativas da sociedade civil o suficiente para participar de um grupo tão restrito (cf. 
artigo WTO Chief Sets Up Advisory Bodies With Business, NGOs to Boost Dialogue, disponível na página 
eletrônica da Internet  
 <http://www.geocities.com/ericsquire/articles/wto/wr030617.htm>).  Em um dos grupos de trabalho para 
ONGs sobre o tema Making Voices Stronger! Global civil society and democracy in international 
institutions, organizado pela Fundação Friedrich-Ebert-Stiftung durante a 5ª. Conferência Ministerial, em 12 
de setembro de 2003, a Oxfam justificou mais uma vez o declínio do convite para integrar o Conselho 
Informal, sob os argumentos: "(i) se a OMC pretende ter um contato próximo com a sociedade civil deveria 
ter iniciado o processo para a constituição do Conselho de forma democrática (já que essa é uma das 
principais críticas da sociedade civil à OMC) e exemplificou com a possibilidade de terem lançado um 
convite aberto via página eletrônica da OMC;e  (ii) no formato que foi constituído (Conselho Informal) tende 
a ser um papel pouco efetivo." 
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3. Consultative Board 
Nome/ Títulos (atuais e anteriores) Instituição Sede em (país) 
Mr. Peter Sutherland  
Chairman 
Director-General of the WTO, GATT (1993-95) 

BP p.l.c. Reino Unido 

Professor Jagdish Bhagwati 
University Professor 

Columbia University Estados Unidos 

Dr. Kwesi Botchwey 
Director, Africa Programs and Research 
Adjunct Lecturer in Public Policy, Kennedy School 
of Government (1998-2002) Minister of Finance of 
Ghana (1982-95) 

Harvard Centre for 
International Development 

Estados Unidos 

Mr. Niall W A FitzGerald KBE 
Co-Chairman and CEO 

Unilever Reino Unido/ 
Holanda 

Professor Koichi Hamada 
Professor of Economics 

Yale University Estados Unidos 

Professor John Jackson 
University Professor of Law 

Georgetown University Estados Unidos 

Professor Celso Lafer 
Professor of the Law School 
Minister of Foreign Relations of Brazil (2001-2002) 
Ambassador, Permanent Representative of Brazil to 
the WTO (1995-98) 

University of São Paulo Brasil 

Professor Thierry de Montbrial 
Founder and President 

French Institute for 
International Relations (IFRI) 

França 

 
 
 

Conselho Informal criado em Julho de 2001 
 
Nome/ Título Instituição Sede em (país) 
Professor Robert Baldwin/ Hilldale Professor of 
Economics, Emeritus  

University of Wisconsin Estados Unidos 

Professor Jagdish N. Bhagwati/ Arthur Lehman 
Professor of Economics and Professor of Political 
Science / Special Adviser to the UN on 
Globalization 

Columbia University Estados Unidos 

Dr Peter Eigen, Chairman Transparency International Alemanha 
Professor Victor Halberstadt  Leiden University Alemanha 
Professor Koichi Hamada/ Professor of Economics 
President 

Yale University/ 
Economic and Social Research 
Institute 

Estados Unidos/ 
Japão 

Professor Patrick Messerlin/ Professor,  Institute of Political Studies França 
Dr Konrad Von Moltke/ Senior Fellow  International Institute for 

Sustainable Development 
Canadá 

Dr Sylvia Ostry/ Research Fellow for Economics Munk Centre for International 
Studies 

Canadá 

Professor Ademola Oyejide University of Ibadan Nigéria 
Professor Manmohan Singh Formerly Finance Minister, and 

Governor of the Reserve Bank 
of India/ Leader of Opposition 

India 

LeRoy Trotman, President  International Federation of Free 
Trade Unions/ General 
Secretary, Barbados Workers' 
Union 

Bélgica 

Dr Ernesto Zedillo former President of Mexico México 
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A.3  

Participação de instituições não-estatais de caráter não-governamental na OMC 

 
 

(e) Indicação das instituições mais presentes 

 

Nota 1: Informações organizadas com base nos dados disponíveis nas seguintes páginas eletrônicas da OMC na Internet 

<http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/meet_e.htm>, <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/list_ngo_e.doc> 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp_devagenda_03_e.htm>, <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/pospap_e.htm>, 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm>. 

 

Nota 2: Consolidados os dados sobre a participação entre 01 de janeiro de 1995 a 31 de setembro de 2003, nos mecanismos indicados abaixo. 

 

Nota 3: Foram identificadas cinqüenta e oito (58) instituições não-estatais de caráter não-governamental mais presentes nos mecanismos de 

participação da OMC, com destaque para aquelas que participaram em mais de 50% das oportunidades indicadas abaixo. 

Nota 4: Legenda 

CM  Conferência Ministerial 

S  Simpósio (presenças na qualidade de participante ou de palestrante). 
AC  Amici Curiae (apresentação individual ou coletiva). 
CI  Conselhos Informais 
RM  NGO Room (o envio de documentos de posição). 
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(* )  Presença 
(#)  Instituições não-estatais com representações em diferentes países. A participação de qualquer das unidades é considerada no quadro. 
 Instituições não-estatais presentes em mais de 50% das oportunidades (19) 

I

nstituiçõe

s não-

governam

entais 

1ª 
CM 

2ª 
CM 

3ª 
CM 

4ª 
CM 

5ª 
CM 

1º S 2º 
S 

3º 
S 

4º 
S 

5º 
S 

6º 
S 

AC CI RM 

American Meat Institute (AMI)  * * * *          
Canadian Agri-Food Trade Alliance  * * * *    *      
Canadian Federation of Agriculture 
(CFA) 

 * * * *         * 

Center for International 
Environmental Law (CIEL) # 

* * *  *   *   * * * * 

Center of Concern (COC)  * * * *      *   * 
Central Union of Agricultural 
Cooperatives (JA ZENCHU) 

 * * * *   *       

Centre for Trade Policy and Law * *  * *          
Christian Aid # *  * * * *       * * 
Competititve Enterprise Institute *  * * *          
Confédération Française Démocratique 
du Travail (CFDT) 

 * * * *          

Confédération général du travail (CGT)  * * * *          
Confederation of Indian Industry * * * * *         * 
Confederation of British Industry *  * * *          
Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro 

* * *  *          
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Confederazione Italiana Sindicati 
Lavoratori 

* * *  *          

Consumer's Choice Council  * * * *      *   * 
Consumer Unity and Trust Society 
(CUTS) # 

* * * * *  * * *  *  * * 

Consumers International (CI)  # * * * * *  * * *  *  * * 
Dairy Farmers of Canada (DFC)   * * * *   *  *     
Education International (EI)  * * * *          
Eurocommerce (Bélgica) * * * * *         * 
Eurogroup for Animal Welfare 
(Bélgica) 

*  * * *  * *   *    

Fédération des Exportateurs de Vins et 
Spiritueux de France (FEVS) 

*  * * *  *       * 

Foundation for International 
Environmental Law and Development 
(FIELD) 

* * *  *  * *  *  *   

Friends of the Earth (FoE) #  * * * *   *  *  *   
Global Traders Conference *  * * * *        * 
Greenpeace # * * * * *  * *   * *  * 
Health Action International (HAI)  * * * *   *      * 
Indo-Overseas Chamber of Commerce 
and Industry 

*  * * *          

Institute for Agriculture and Trade 
Policy (IATP) 

 * * * * * * *  * *    



 

 400

I

nstituiçõe

s não-

governam

entais 

1ª 
CM 

2ª 
CM 

3ª 
CM 

4ª 
CM 

5ª 
CM 

1º S 2º 
S 

3º 
S 

4º 
S 

5º 
S 

6º 
S 

AC CI RM 

Instituto del Tercer Mundo (ITeM) *  * * *  *        
International Centre for Trade and 
Sustainable Development (ICTSD) 

* * * *  * * * * * *  * * 

International Chamber of Commerce 
(ICC) # 

* * *  * * *   * *  * * 

International Coalition for Development 
Action 

* * *  * *        * 

International Confederation of Free 
Trade Unions  (ICFTU) 

* * * * *   *  * * * * * 

International Federation of 
Agricultural Producers (IFAP) 

* * * * *  *      * * 

International Federation of Inspection 
Agencies 

* *  * *          

International Federation of Organic 
Agricultural Movements (IFOAM) 

* * *  *  *        

International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers 
(IFPMA) 

* * * * *   *      * 

International Institute For Sustainable 
Development (IISD) 

* * * * *  * * * * *  * * 

Milieu Defensie *  * * *          
National Oilseed Processors Association  * * * *          
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(NOPA) 
Norwegian Confederation of Trade 
Unions 

* * * * *          

Oxfam # * * * * *   *  * *   * 
Pacific Economic Cooperation Council 
(PECC) 

* * * * *         * 

Public Services International (PSI) * * * * *   * * * *  *  
Quaker United Nations Office  * * * *  *       * 
Royal Institute of International Affairs *  * * *  *    *   * 
Royal Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals (RSPCA) 

 * * * *          

SOLIDAR #  * * * *   *  * *    
Swiss Coalition of Development 
Organizations 

* * * *    *       

The Canadian Chamber of Commerce * * * * *          
Third World Network (TWN) # * * * * * * * * *  *  * * 
Trade Union Advisory Committee to the 
OECD 

* * * * *      *    

Union des producteurs agricoles (UPA)  * * * *          
Wheat Export Trade Education 
Committee 

 * * * *          

World Vision International # * * *  * *  * *  *   * 
World Wide Fund for Nature (WWF) 
# 

* * * * *  * * * * * * * * 
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A.4  

Participação de instituições não-estatais de caráter intergovernamental 

na OMC 

 

(a) Participação nas Conferências Ministeriais 

 

Nota 1: De acordo com as informações presentes em WTO-Annual Report (2001:111, 

2003:135), a participação das instituições intergovernamentais nas Conferências 

Ministeriais da OMC é crescente.  Foram: 

 

(i) 52 instituções intergovernamentais na 1ª. Conferência Ministerial, em 1996; 

(ii) 40 instituções intergovernamentais na 2ª. Conferência Ministerial, em 1998; 

(iii) 50 instituções intergovernamentais na 3ª. Conferência Ministerial, em 1999; e 

(iv) 76 instituções intergovernamentais na 4ª. Conferência Ministerial, em 2001. 

 

 

Nota 2: Até 31 de setembro de 2003, os dados sobre a participação de instituições 

intergovernamentais na 5ª. Conferência Ministerial (2003) não haviam sido 

disponibilizados para consulta pela OMC. 

 

 

Nota 3: A única relação completa sobre a participação de instituições intergovernamentais 

nas Conferências Ministeriais disponibilizada pela OMC é relativa à 4ª. Conferência 

Ministerial e, cujas informações foram reproduzidas do World Trade Report (2003:135) 

abaixo. 
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Quarta Conferência Ministerial da OMC 

em Doha, Qatar , entre 9 e 13 de Novembro de 2001 
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A.4  

Participação de instituições não-estatais de caráter intergovernamental 

na OMC 

 

(b) Participação nos Simpósios 

 
Nota 1: Informações organizadas com base nos dados disponíveis na página eletrônica da 

OMC na Internet <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/meet_e.htm> e 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp_devagenda_03_e.htm>. 

 

Nota 2: Dados dos Simpósios ocorridos entre 01 de janeiro de 1995 a 31 de setembro de 

2003. 

 

Nota 3: Nos Simpósios são convidados a participar representantes de Estado, organizações 

não-governamentais, a mídia, membros da academia e representantes de organizações 

intergovernamentais.  Estão indicadas abaixo apenas as instituições de caráter 

intergovernamental presentes nos Simpósios, conforme conceito apresentado no Apêndice 

A.1 (metodologia aplicada na pesquisa de campo), seja como participantes, seja como 

palestrantes. 

 

6º. Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC sobre o tema 

"Challenges ahead on the road to Cancún",  

em Genebra, Suíça, entre 16 e 18 de Junho de 2003 

Instituições intergovernamentais inscritas como palestrantes 
UNCTAD 
UNESCO 
World Health Organization 
 
Obs: A lista de instituições inscritas como participantes não foi disponibilizada para 

consulta pela OMC. 
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5º. Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC sobre o tema  

"The Doha Development Agenda and Beyond",  

em Genebra, Suíça, entre 29 de Abril e 1 de Maio de 2002 

 
Instituições intergovernamentais inscritas como palestrantes 
World Bank Group 
Obs: A lista de instituições inscritas como participantes não foi disponibilizada para 

consulta pela OMC. 

 

4o. Simpósio 

Encontro promovido pela OMC sobre "WTO's 5th Ministerial Conference"  

com representantes do Governo Mexicano e representante de ONGs da Suíça, em 

Genebra, 2002 

Obs: As informações sobre o evento, incluindo a lista de presentes (participantes e 

palestrantes), não foram disponibilizada para consulta pela OMC. 

 

3o. Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC sobre temas desafiadores do comércio internacional, 

em Genebra, Suíça, entre 6 e 7 Julho de 2001 

Instituições intergovernamentais inscritas como palestrantes 
Asian Development Bank 
 

Instituições intergovernamentais inscritas como participantes 
ITC 
OECD 
South Centre 
UNCTAD 
UNHCHR 
WHO 
 
 

2o. Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC sobre Comércio e Meio Ambiente  

em Genebra, Suíça em março de 1998 

Instituições intergovernamentais inscritas como participantes 

CITES/UM 

European Commission 

European Parliament 
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FAO 

ILO/BIT 

International Trade Centre  

Instituições intergovernamentais inscritas como participantes 

OECD 

UN/NGLS 

UNCTAD 

UNDP 

UNEP  

UN-ESCWA 

United Nations Convention to Combat Dessertification and Drought (UNCCD) Secretariat 

 
Obs: O programa do 2º. Simpósio não foi disponibilizado para consulta pela OMC, não 

sendo possível identificar as instituições intergovernamentais foram palestrantes no evento. 

 

1o. Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC e pela UNCTAD 

sobre Países em Desenvolvimento  

Genebra, Suíça em setembro de 1997 

Obs: O programa do 1º. Simpósio não foi disponibilizado para consulta pela OMC, não 

sendo possível identificar as instituições intergovernamentais foram palestrantes no evento. 
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A.4  

Participação de instituições não-estatais de caráter intergovernamental 

na OMC 

 

(c) Participação como observadoras nos Conselhos e Comitês da OMC 

 

Nota 1: Informações reproduzidas do World Trade Report 2003, pp. 130-135.  Também foi 

objeto de consulta a última revisão da lista de instituições intergovernamentais pelo 

Conselho Geral, documento WT/GC/W/51/Rev.9, de 4 February 2000. 

 

Nota 2: Legenda 

Tabela (A) – Acordos Multilaterais 

- Organizações intergovernamentais com representação universal estão grafadas em itálico 
- "X" indica o status de observador 
- "P" indica que o pedido para adquirir o status de observador está pendente 
- "GC" é Conselho Geral 
- "TPRB" é Mecanismo de Revisão de Política Comercial 
- "CTS" é Conselho para o Comércio de Serviços 
- "TRIPS" é Conselho para TRIPS  
- "ADP" é Comitê de Práticas Anti-Dumping  
- "SCM" é Comitê de Subísidios e Medidas Compensatórias 
- "SG" é Comitê de Salvaguardas 
- "AG" é Comitê de Agricultura 
- "SPS" é Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
- "BOPS" é Comitê de Restrições à Balança de Pagamentos 
- "CRTA" é Comitê para Acordos Comerciais Regionais 
- "CTD" é Comitê de Comércio e Desenvolvimento 
- "MA" é Comitê de Acesso a Mercados 
- "LIC" é Comitê de Licença de Pagamentos 
- "RO" é Comitê de Regras de Origem 
- "TBT" é Comitê de Barreiras Técnicas  
- "TRIMS" é Comitê para TRIMS 
- "VAL" é Comitê de Valoração Aduaneira 

Tabela (C) – Acordos Plurilaterais 

- "GPA" é Comitê sobre Compras Governamentais 
- "TCA" é Comitê sobre Comércio de Aeronaves Civis 
- "ITA" é Comitê de Participantes na Expansão do Comércio de Produtos com Tecnologia 
da Informação 
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A.4  

Participação de instituições não-estatais de caráter intergovernamental na OMC 

 

(d) Participação no Mecanismo de Solução de Controvérsias 

 

Nota 1: De acordo com as regras previstas para instituições intergovernamentais com status de observadoras na OMC, conforme documento 

WT/L/161, de 25 de Julho de 1996 (Apêndices A.2 e A.4.c), o status de observador não é admitido nas reuniões do Órgão de Solução de 

Controvérsias. 

 

Nota 2: As instituições do sistema econômico internacional têm tratamento diferenciado no que tange o acesso ao Mecanismo de Solução de 

Controvérsias (v. Apêndice A.2), sendo que: 

- o Fundo Monetário Internacional terá acesso à agenda do Órgão de Solução de Controvérsias e poderá acompanhar as reuniões desde 

que seja convidado pela OMC (quando se tratar de reuniões em que temas de importância de competência do FMI sejam analisados).  

Mas o acesso às audiências dos "painéis" da OMC521 não é, sob nenhuma hipótese, admitido.  Além da presença em reuniões, o FMI 

apenas está autorizado a apresentar comunicados por escrito aos "painés" quando se tratar de medidas relativas a câmbio implementadas 

no âmbito de competência do FMI (se as medidas estão ou não em concordância com o Acordo Constitutivo do FMI); e 

                                                 
521 De acordo com a nota de interpretação a tal disposição, apresentada no documento WT/L/195 (1996), Anexo III, o conceito de "painéis" deve incluir: "In this Agreement, 
the phrase dispute settlement panels includes panels, arbitrators and the Appellate Body established under the WTO Dispute Settlement Understanding, the Textiles 
Monitoring Body established under the WTO Agreement on Textiles and Clothing, the Permanent Group of Experts established under the WTO Agreement on Subsidies and 
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- o Banco Mundial poderá acompanhar as reuniões do Órgão de Solução de Controvérsias apenas se convidado pela OMC 

(exclusivamente quando a OMC e o Banco Mundial entenderem que o tema a ser discutido seja de interesse comum de ambas as 

instituições); no entanto, nenhuma posição poderá ser assumida pelo Banco Mundial nos "painéis" da OMC522. 

 

Nota 3: Informações obtidas com base nos relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação, indicados a seguir, todos disponíveis na página 

eletrônica da OMC na Internet <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm>: WT/DS56/R, WT/DS56/AB/R, 

WT/DS90/R.  Outras informações foram obtidas na ata da reunião do Órgão de Apelação da OMC WT/DSB/M/45. 

 

Controvérsias das quais o FMI participou 

                                                                                                                                                                                                                                           
Countervailing Measures, panels appointed by the independent entity established pursuant to the WTO Agreement on Preshipment Inspection and any other bodies with 
restricted membership constituted for the settlement of disputes." 
522 A nota de interpretação a tal disposição, apresentada no documento WT/L/195 (1996), Anexo IV, aponta para o mesmo conceito de "painéis" indicado na nota 1 para o 
Acordo do FMI. 
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Partes e Terceiros Interessados na 
Controvérsia 

Forma de participação 
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WT/DS56 
Argentina: measures 
affecting imports of 
footwear, textiles, apparel 
and other items 

Demandante: Estados Unidos. 
 
Demandado: Argentina. 
 
Terceiros Interessados: Comunidade 
Européia, Índia e Hungria. 
 

FMI solicitou ao Órgão de Apelação o convite para participar da reunião de aprovação dos 
relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação. 

WT/DS90 
India: Quantitative 
restrictions on imports of 
agricultural, textile and 
industrial products 

Demandante: Estados Unidos. 
 
Demandado: Índia. 
 
Terceiros Interessados: Japão. 
 

O Grupo Especial enviou um rol de questões sobre as medidas em questão ao FMI.  O 
Fundo respondeu às questões por escrito e enviou-as diretamente ao Grupo Especial.  
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A.4 

Participação de instituições não-estatais de caráter intergovernamental 

na OMC 

 

(e) Participação em programas de cooperação 

 

Nota 1: Informações organizadas com base nos dados disponíveis no documento 

WT/L/195 e nas seguintes páginas eletrônicas na Internet 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/tct_e.htm> e 

<http://www.jitap.org/info-e.htm#origins>. 

 

Nota 2: São considerados aqui unicamente os programas desenvolvidos com duas ou mais 

instituições intergovernamentais, entre 01 de janeiro de 1995 a 31 de setembro de 2003. 

 

Nota 3: Legenda 

SE- Cooperação com o sistema econômico 

IF- Integrated Framework, cooperação de instituições que prestam assistência técnica 

JITAP- Joint Integrated Technical Assistance Programme, cooperação de instituições que 

prestam assistência técnica a países de menor desenvolvimento relativo 

(* )- participação 

 

 

Instituição Intergovernamental JITAP SE IF 
International Monetary Fund (IMF)  * * 
International Trade Centre (ITC) *  * 
United Nations Development Programme (UNDP)   * 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) *  * 
World Bank  * * 
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A.4 

Participação de instituições não-estatais de caráter intergovernamental 

na OMC 

 

(f) Indicação das instituições mais presentes 

 

Nota 1: Informações organizadas com base nos dados disponíveis no WTO-Annual Report 

(2002) e no WT/L/195(1996), e nas seguintes páginas eletrônicas da OMC na Internet 

<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>, 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/tct_e.htm>. 

 

Nota 2: Consolidados os dados sobre a participação entre 01 de janeiro de 1995 a 31 de 

setembro de 2003, nos mecanismos indicados abaixo, conforme dados e critérios aplicados 

nos Apêndices A.4a-e. 

 

Nota 3: Legenda 

CM- Participação em Conferências Ministeriais 

CG- Participação no Conselho Geral 

S- Participação em Simpósios.  Para os Simpósios são contadas tanto as presenças na 

qualidade de participante como na qualidade de palestrante. 

OSC- Possibilidade de participação no Órgão de Solução de Controvérsias. 

COP- Programas de cooperação. 

(* )- participação (ou possibilidade de) 

(#)- Como representação da ONU conta a participação de qualquer de suas agências 

especializadas. 

 

Instituição CM CG S OSC COP 
United Nations (UN) # * * *  * 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) * * *  * 
International Monetary Fund (IMF) * *  * * 
International Trade Centre UNTAD/WTO * * *  * 
World Bank * * * * * 
Food and Agricultural Organization (FAO) * * *   
World Intellectual Property Organization (WIPO) * *    
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) * * *  * 
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A.5 

Participação de instituições não-estatais brasileiras de caráter não-

governamental na OMC 

 

(a) Participação nas Conferências Ministeriais 

 

Nota 1: Informações organizadas com base nos dados disponíveis nas páginas eletrônicas 

da OMC na Internet <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/meet_e.htm> e 

<http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/list_ngo_e.doc>. 

 

Nota 2: Dados das Conferências Ministeriais ocorridas entre 01 de janeiro de 1995 a 14 de 

setembro de 2003. 

 

Nota 3: Não houve instituições não-estatais brasileiras presentes na Primeira Conferência 

Ministerial, em Singapura (1996), nem na Segunda Conferência Ministerial, em Genebra 

(1998). No entanto, nem todas as instituições não-estatais presentes no evento da 

Conferência Ministerial estão inscritas no procedimento para participação de "NGOs", 

definido pelo Secretariado da OMC.  Aquelas que vão até o evento e não se inscrevem no 

procedimento formal da OMC optam ou por participar em outros eventos paralelos, ou por 

participar por meio de outras instituições que as representam, ou mesmo por atuar de 

maneira informal, sob a tradicional prática de lobby. 

 

Quinta Conferência Ministerial da OMC 

em Cancun, México, entre 10 e 14 de Setembro de 2003 

Instituições não-governamentais 
ActionAid Brasil 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) 
Instituto Brasileiro de Direito do Comércio Internacional (IBDCI) 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
Instituto Brasileiro de Comércio Internacional, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento (CIITED) 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA) 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
Confederação Nacional Dos Trabalhadores em Seguridade Social 
Cooperativa dos Produtores de Cana, Açúcar e Alcool do Estado de São Paulo (COPERSUCAR) 
Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) 
Força Sindical 
Greenpeace – Brasil  
Instituto Terrazul 
Associação Interamericana de Propriedade Industrial (ASIPI) 
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Instituições não-governamentais 
Internacional de Serviços Públicos (ISP Brasil) 
Rede Brasil 
Sociedade Rural Brasileira 
World Wild Fund for Nature (WW) - Brasil 

 

 

Quarta Conferência Ministerial da OMC  

em Doha, Qatar, entre 9 e 13 de novembro de 2001 

Instituições não-governamentais 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA) 
Greenpeace – Brazil  
União da Agroindústria Canaviera do Estado de São Paulo (UNICA) 
 

Terceira Conferência Ministerial da OMC 

em Seattle, EUA, entre 30 de novembro e 3 de dezembro de 1999 

Instituições não-governamentais 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA) 
Confederação Nacional das Indústrias (CNI) 
Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) 
World Wide Fund for Nature – Brazil 
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A.5 

Participação de instituições não-estatais brasileiras de caráter não-

governamental na OMC 

 

(b) Participação nos Simpósios 

 

Nota 1: Informações organizadas com base nos dados disponíveis na página eletrônica da 

OMC na Internet <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/meet_e.htm> e 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp_devagenda_03_e.htm>. 

 

Nota 2: Dados dos Simpósios ocorridos entre 01 de janeiro de 1995 a 31 de setembro de 

2003.  A fim de manter o padrão do Apêndice A.3.b, incluímos aqui, em caráter 

excepcional, a mídia no rol das instituições não-estatais de caráter não-governamental. 

 

Nota 3: Não houve instituições não-estatais brasileiras presentes nos 1º. (1997), 2º. (1998), 

4º. (2002) e 5º. (2002) Simpósios. 

 

6º. Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC sobre o tema 

"Challenges ahead on the road to Cancún",  

em Genebra, Suíça, entre 16 e 18 de Junho de 2003 

Instituições não-governamentais inscritas como palestrantes 
Universidade de São Paulo 

 

 

3o. Simpósio 

Simpósio promovido pela OMC sobre  

temas desafiadores do comércio internacional,  

em Genebra, Suíça, entre 6 e 7 Julho de 2001 

Instituições não-governamentais inscritas como participante 
FGV 
Gazeta Mercantil 
Sociedade Brasileira de Direito Internacional do Meio Ambiente 

 

 



 

 419

A.5 

Participação de instituições não-estatais brasileiras de caráter não-

governamental na OMC 

 

(c) Apresentação de amici curiae no Mecanismo de Solução de 

Controvérsias 

 

Nota 1: De acordo com as informações disponibilizadas na página eletrônica da OMC na 

Internet, com base em relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação, 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm>, entre 01 de janeiro de 

1995 a 31 de setembro de 2003, não houve a apresentação de amicus curiae por qualquer 

instituição não-estatal brasileira no Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC. 
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A.5 

Participação de instituições não-estatais brasileiras de caráter não-

governamental na OMC 

 

(d) Participação em Conselhos Informais 

 

Nota 1: De acordo com as informações disponíveis sobre a formação e composição dos 

Conselhos Informais em Junho de 2001 e Julho de 2003, em WTO News, Press/236 

(2001), <http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr236_e.htm>, 

<http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2001/2001.07.03.wto-a_group.html>,  

 <http://www.geocities.com/ericsquire/articles/wto/wr030617.htm> e 

<http://www.ictsd.org/weekly/03-06-25/wtoinbrief.htm>, não houve a participação de 

nenhuma instituição não-estatal brasileira nos Conselhos compostos até 31 de setembro de 

2003. 
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A.5 

Participação de instituições não-estatais brasileiras de caráter não-governamental na OMC 

 

 

(e) Indicação das instituições mais presentes 

 

Nota 1: Informações organizadas com base nos dados sobre a participação entre 01 de janeiro de 1995 a 31 de setembro de 2003, disponíveis 

nas seguintes páginas eletrônicas da OMC na Internet <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/meet_e.htm>, 

<http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/list_ngo_e.doc> 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp_devagenda_03_e.htm>, <http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/pospap_e.htm>, 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm>. 

 

Nota 2: Legenda 

CM- Conferência Ministerial 
S- Simpósio.  Para os Simpósios são contadas tanto as presenças na qualidade de participante como na qualidade de palestrante. 
AC- Amicus Curiae.  Para os amicus curiae a apresentação pode ter sido tanto individual como coletivamente. 
CI- Conselhos Informais 
RM- NGO Room, espaço disponível na Página Eletrônica da OMC para o envio de documentos de posição pelas instituições não-estatais. 
(* )- presença 
(#) instituições não-estatais com representações em diferentes países. Apenas a participação da unidade brasileira é considerada no quadro. 
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Instituições não-estatais brasileiras 1ª CM 2ª CM 3ª CM 4ª CM 5ª CM 1º S 2º S 3º S 4º S 5º S 6º S AC CI  RM 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA)   * * *          
Confederação Nacional das Indústrias (CNI)   *  *          
Greenpeace #    * *          
World Wide Fund for Nature (WWF) #   *  *          
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A.6  
Relação de instituições não-estatais brasileiras entrevistadas 
 
 
Nota 1: Para a seleção das entidades entrevistas, v. Apêndice A.1 (Metodologia aplicada na pesquisa de campo).  
 
Nota 2: Foram entrevistadas as instituições que participaram nos mecanismos da OMC, com exceção da Gazeta Mercantil (mídia) e das 

seguintes instituições com as quais não foi possível agendar a entrevista com o responsável pela área de comércio internacional Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, Federação Nacional dos Urbanitários, ActionAid Brasil e Fundação Getulio Vargas.  Em 

virtude da confidencialidade garantida pelas posições apresentadas nas entrevistas, não será feita referência ao nome dos entrevistados. 

 
Nota 3: Legenda 
* Instituições que participaram nos mecanismos da OMC (v. Apêndices A.4). 
 
 
Contexto da 
globalização e 
lógica presente 

Temas do ou 
relacionados ao 
comércio 
internacional 

Instituições não-
estatais brasileiras 
entrevistadas 

Missão/ Atividades da Instituição 

Economia 
Mundial/  
Mercado 

Bens Confederação Nacional 
da Indústria  (CNI)* 

"O Sistema Confederação Nacional da Indústria tem como missão exercer a representação da 
indústria brasileira de forma integrada com as Federações estaduais e articulada com as 
associações de âmbito nacional, promovendo e apoiando o desenvolvimento do País de forma 
sustentada e equilibrada nas suas dimensões econômico-social e espacial." 
(<http://www.cni.org.br/f-mp.htm>) 

Serviço Brasileiro de 
Apoio a Micro e 
Pequena Empresa  
(SEBRAE) 

"O propósito do SEBRAE é trabalhar de forma estratégica, inovadora e pragmática para fazer com 
que o universo das micro e pequenas empresas no Brasil tenha as melhores condições possíveis 
para uma evolução sustentável, contribuindo para o desenvolvimento do país como um todo." 
(<http://www.sebrae.org.br/>) 
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Contexto da 
globalização e 
lógica presente 

Temas do ou 
relacionados ao 
comércio 
internacional 

Instituições não-estatais 
brasileiras entrevistadas 

Missão/ Atividades da Instituição 

Economia 
Mundial/  
Mercado 

Agricultura Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA)* 

"Num contexto de permanentes mudanças, de busca de soluções e modernização da atividade 
rural, a CNA lidera o sistema organizacional que envolve toda a produção do setor. Graças ao seu 
alto grau de representatividade, a entidade tem, junto aos setores público e privado, amplo 
reconhecimento como interlocutora da classe rural nas discussões e decisões que afetam a 
agropecuária." (<http://www.cna.org.br>) 

Cooperativa dos Produtores 
de Cana, Açúcar e Alcool do 
Estado de São Paulo 
(COPERSUCAR)* 

"A Copersucar é uma cooperativa privada de produtores de cana, açúcar e álcool criada há mais 
de quarenta anos e líder nos seus mercados desde a sua criação. (...) Respondendo por mais de 
20% da produção de açúcar e de álcool, a cooperativa é uma organização totalmente voltada para 
o mercado, buscando o melhor retorno para os seus associados e gerida por resultados. (...) Além 
da atuação no mercado interno, a Copersucar é uma das principais exportadoras privadas mundiais 
de açúcar (…)." (<http://www.copersucar.com.br>) 

União da Agroindústria 
Canavieira de São Paulo 
(ÚNICA)* 

"A Unica – União da Agroindústria Canavieira de São Paulo representa o setor empresarial 
produtor de cana, açúcar e álcool no Estado de São Paulo, Brasil. (...) Reconhecido centro 
nacional de referência, a Unica reúne a memória estatística da produção brasileira de cana, açúcar 
e álcool. Mantém-se informada dos avanços obtidos na área do conhecimento tecnológico setorial 
e luta pela abertura dos mercados externos para o açúcar e o álcool." 
(<http://www.unica.com.br/pages/unica_perfil1.asp>) 

Sociedade Rural Brasileira* "Ao longo de sua extensa trajetória, a SRB consolidou-se como a mais representativa e 
independente organização do setor rural ao aglutinar forças e defender de modo contundente, 
coerente e abalizado os interesses legítimos dos produtores rurais brasileiros. Adquiriu importante 
trânsito junto ao governo e o setor rural ao funcionar como uma ferramenta catalisadora dos 
interesses do campo ao intermediar reivindicações, dar sugestões, obter resultados e encaminhar 
soluções. Em seu papel permanente de interlocutor de alto nível para as autoridades 
governamentais, mercados e opinião pública, a SRB tem como principal e mais nobre objetivo 
lutar pelo bem estar do produtor rural e do cidadão brasileiro em geral." (http://www.srb.com.br) 

Têxteis Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confecção 
(ABIT) 

"A ABIT tem como missão apoiar o desenvolvimento sustentado da indústria têxtil brasileira, 
defendendo seus interesses junto aos órgãos governamentais e internacionais, além de divulgar o 
setor junto ao grande público." (<http://www.abit.org.br/abit/quemsomos.shtml>) 
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Contexto da 
globalização e 
lógica presente 

Temas do ou 
relacionados ao 
comércio 
internacional 

Instituições não-
estatais brasileiras 
entrevistadas 

Missão/ Atividades da Instituição 

Economia 
Mundial/  
Mercado 

Serviços Federação de Serviços 
do Estado de São 
Paulo (FESESP) 

"Com a evolução tecnológica e as profundas mudanças que estão ocorrendo na organização social, o 
setor de serviços deve ocupar, cada vez mais, um lugar de destaque na economia, tornando-se um 
dos principais itens de entrada de recursos na balança comercial. A tendência mundial é a expansão 
do setor de serviços, para onde deve migrar grande parte da mão-de-obra substituída pela 
informatização. Toda essa transformação exige um olhar atento sobre os interesses e problemas do 
setor. Nesse sentido, alguns sindicatos que já mantinham um contato estreito para discussão de 
problemas comuns, tomaram a iniciativa de criar uma entidade de nível estadual para que o setor de 
serviços fosse melhor representado." (<http://www.fesesp.org.br>) 

Ordem dos 
Advogados do Brasil  
(OAB) 

"Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, serviço público, dotada de personalidade 
jurídica e forma federativa, tem por finalidade: I - defender a Constituição, a ordem jurídica do 
Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das 
leis, pela rápida administração da justiça 
e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; II - promover, com exclusividade, a 
representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do 
Brasil." (Estatuto da advocacia e da OAB – Lei n. 8906, de 4 de julho de 1994) 
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Contexto da 
globalização e 
lógica presente 

Temas do ou 
relacionados ao 
comércio 
internacional 

Instituições não-
estatais brasileiras 
entrevistadas 

Missão/ Atividades da Instituição 

Economia 
Mundial/  
Mercado 

Propriedade 
Intelectual 

Associação Brasileira 
de Propriedade 
Intelectual (ABPI) 

"Tem como objetivo o estudo da propriedade intelectual, em todos os seus aspectos, notadamente o 
direito da propriedade industrial, o direito autoral, o direito da concorrência e a transferência de 
tecnologia, inclusive outros ramos que tenham relação ou afinidade, pugnando pelo aperfeiçoamento 
da legislação, doutrina e jurisprudência desses ramos do direito, e se empenha na promoção de 
conferências, congressos, seminários, simpósios e certames, editando inclusive publicações sobre essas 
matérias. (...) Nesses mais de trinta e cinco anos de atividades, a ABPI tem atuado de forma a cooperar 
com as autoridades nacionais e internacionais no sentido de modernizar a legislação disciplinadora de 
propriedade intelectual. Através de seus associados, a ABPI participa de congressos internacionais 
organizados pelas quatro entidades que representa a modo de grupo nacional, colaborando 
efetivamente nos estudos e questões por estas suscitados. Participa, também, mediante trabalhos e 
contribuições às autoridades brasileiras, especialmente, mas não apenas, para que seja preservada a 
garantia constitucional da propriedade intelectual, e nas discussões em torno da lei ordinária 
específica, reguladora dos direitos e obrigações em matéria de propriedade intelectual." 
(http://www.abpi.org.br/oquee.htm) 

Associação 
Interamericana de 
Propriedade Industrial 
(ASIPI)* 

"Como una asociación sin fines de lucro, ASIPI aspira a: Reunir profesionales interesados en estudiar, 
diseminar y desarrollar leyes de propiedad intelectual y coordinar y armonizar dichas leyes en 
América. Promover grupos nacionales de abogados y agentes en América. Asesorar gobiernos y 
entidades intergubernamentales en los países americanos en temas relativos a la unificación de los 
regímenes de propiedad intelectual. Fomentar relaciones con otras organizaciones interesadas en la 
importancia de los derechos de la propiedad intelectual y derechos relacionados con la economía 
mundial, tales como la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI),la Association 
Internationale pour la Protection de la Propiété Industrielle (AIPPI) y la International Trademark 
Association (INTA)." (<http://www.asipi.org/objetivos/index.html>) 
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Contexto da 
globalização 
e lógica 
presente 

Temas do ou 
relacionados ao 
comércio 
internacional 

Instituições não-
estatais brasileiras 
entrevistadas 

Missão/ Atividades da Instituição 

Economia 
Mundial/  
Produção 

Condições 
trabalhistas 
 
 

Central Única dos 
Trabalhadores 
(CUT)* 

"(...) a CUT constitui uma importante referência e continua intervindo nos principais debates em pauta no 
cenário político, econômico e social do país:  (1) Denunciando os processos de privatização de significativos 
setores estatais e a conseqüente precarização das relações de trabalho;  (2) Elaborando propostas de políticas 
públicas – inclusive de geração de emprego e renda – e intervindo nos processos de qualificação e 
requalificação profissional dos trabalhadores;  (3) Participando propositivamente em espaços e fóruns 
institucionais acerca da integração do Brasil aos mercados internacionais;  (4) Atuando conjuntamente com 
vários movimentos sociais na defesa de direitos de setores historicamente marginalizados, no combate às 
diversas formas de discriminação racial e de gênero, bem como em várias questões de interesse do conjunto da 
sociedade brasileira, como meio ambiente, reforma agrária, educação e saúde, entre outras;  (5) Formulando 
políticas alternativas de geração de emprego e renda numa concepção de desenvolvimento solidário e 
sustentável." (http://www.cut.org.br/f1.htm) 

Força Sindical* "O objetivo maior – a meta final – da Força Sindical, a nova proposta de luta que surgia do meio sindical, é a 
qualidade de vida e o bem-estar social. Esse objetivo nada modesto envolve várias questões, como a construção 
de um país mais justo, estabilidade e crescimento econômico, progresso científico e tecnológico, condições 
dignas de trabalho e, antes de tudo, condições institucionais para que tudo isso seja possível." 
(http://www.fsindical.org.br) 

Internacional de 
Serviços Públicos 
(ISP Brasil)* 

"A aplicação no Brasil de políticas governamentais de redução da presença do Estado e da reestruturação dos 
serviços públicos, orientadas pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, tem sido uma das 
grandes preocupações do movimento sindical brasileiro. Até agora, a privatização e desregulamentação dos 
serviços vem acompanhada de críticas quanto à queda da qualidade dos serviços, a alta de preços e tarifas, e aos 
efeitos sobre o emprego, salários e direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em tais serviços. As principais 
beneficiadas são as grandes empresas multinacionais, que passam a controlar atividades vitais para a sociedade 
brasileira. Nesse sentido, informações sobre as ações das empresas transnacionais nos setores de água e 
saneamento, saúde e coleta de lixo tornam-se vitais para a ação sindical nos dias de hoje. Da mesma forma, é 
importante conhecer as experiências dos demais países em suas reformas e privatizações.” 
(http://www.observatoriosocial.org.br/servpub/contatomain.htm) 
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Contexto da 
globalização e 
lógica presente 

Temas do ou 
relacionados ao 
comércio 
internacional 

Instituições não-estatais 
brasileiras entrevistadas 

Missão/ Atividades da Instituição 

Novas tendências 
(representação 
sócio-cultural) 

Geral Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea- CEDEC* 

"(...) o Cedec dedica-se ao estudo de problemas da realidade brasileira nas suas dimensões 
locais e internacionais e à sua vocação de espaço plural de debates. Em ambos os casos o 
foco incide sobre alguns temas centrais: os direitos e a justiça social, a constituição e 
consolidação da cidadania, as instituições e as práticas democráticas, as políticas públicas 
vistas da perspectiva do seu caráter público." (http://www.cedec.org.br/) 

Universidade de São Paulo* "A USP foi criada com a finalidade de promover a pesquisa e o progresso da ciência; 
transmitir pelo ensino conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o espírito e que 
sejam úteis à vida; e formar especialistas em todos os ramos da cultura e em todas as 
profissões de base científica ou artística. A tônica da instituição é "Vencerás pela ciência"." 
(http://www.usp.br) 

Instituto Brasileiro de 
Comércio Internacional, 
Tecnologia da Informação e 
Desenvolvimento- CIITED* 

(Fusão do CIITED com o IBCID, em setembro de 2003, resultou no IDCID) 
"Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento– IDCID é uma 
associação civil sem fins lucrativos, apolítica e apartidária, que tem por finalidade a 
promoção da pesquisa e de estudos na área do Direito do Comércio Internacional, pautando-
se pelos princípios fundamentais do estímulo ao comércio internacional, da inserção 
seletiva do Brasil no processo de trocas globais e da maximização da geração e distribuição 
de riquezas." (http://www.ibdci.org.br/) 

Instituto Brasileiro de Direito 
do Comércio Internacional- 
IBDCI* 



 

 431

 
Contexto da 
globalização e 
lógica presente 

Temas do ou 
relacionados ao 
comércio 
internacional 

Instituições não-estatais 
brasileiras entrevistadas 

Missão/ Atividades da Instituição 

Novas 
tendências 
(representação 
sócio-cultural) 

Geral Rede Brasil* "Manter um espaço coletivo de socialização de informações e de discussão sistemática sobre 
as políticas e projetos desenvolvidos pelo Governo brasileiro com recursos financeiros e/ou 
aporte técnico de IFMs; promover a articulação de estratégias de ação comuns frente ao 
Governo brasileiro - executivo, legislativo e judiciário - e às IFMs; contribuir para a 
democratização dos processos de formulação das políticas públicas no Brasil financiadas por 
IFMs, através de ampla participação da sociedade civil e do Congresso Nacional; exercer 
influência visando à democratização, participação e transparência dos processos relativos à 
elaboração e implementação das políticas das IFMs, bem como à transformação da própria 
estrutura de poder destas instituições." (http://www.rbrasil.org.br) 

Rede Brasileira pela Integração 
dos Povos– REBRIP 

"A REBRIP é uma articulação de ONGs, movimentos sociais, entidades sindicais e 
associações profissionais autônomas e pluralistas, que atuam sobre os processos de 
integração regional e comércio, e que são comprometidas com a construção de uma 
sociedade democrática pautada em um desenvolvimento econômico, social, cultural, ético e 
ambientalmente sustentável.  Estas entidades buscam alternativas de integração hemisférica 
opostas à lógica da liberalização comercial e financeira predominante nos acordos 
econômicos atualmente em curso. A REBRIP se constitui como um pólo de articulação e 
divulgação de iniciativas sociais frente aos tratados de desregulamentação financeira e 
comercial, incluída aí a Organização Mundial do Comércio (OMC), a ALCA e outros 
acordos comerciais como o que está em curso entre o Mercosul e a União Européia (UE). 
(http://www.rebrip.org.br/publique/cgi/public/cgilua.exe/web/templates/htm/_template01/fra
meset.htm?user=reader) 
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Contexto da 
globalização e 
lógica presente 

Temas do ou 
relacionados ao 
comércio 
internacional 

Instituições não-
estatais brasileiras 
entrevistadas 

Missão/ Atividades da Instituição 

Novas tendências 
(representação 
sócio-cultural) 

Gênero 
 

Rede Internacional 
de Gênero e 
Comércio 

"La Red Internacional de Género y Comercio brinda apoyo y recursos para la evaluación del impacto 
diferencial en las mujeres de los acuerdos de libre comercio y la formulación de políticas que apunten a 
un desarrollo económico que tenga como meta la equidad social y de género." 
(http://www.generoycomercio.org/) 

Meio ambiente 
 

Greepeace-Brazil* "O Greenpeace se volta, cada vez mais, para as grandes questões sociais e econômicas que estão na 
origem do desequilíbrio ambiental. Com o apoio de técnicos e especialistas de renome mundial, nossas 
equipes - espalhadas por escritórios em quase 30 países de todos os continentes - documentam e 
analisam as raízes políticas e econômicas das atrocidades cometidas contra o meio ambiente. De posse 
dessas informações, pressionam empresas, governos e instâncias internacionais onde as grandes decisões 
são tomadas. Na outra ponta, apóiam comunidades locais - para que elas próprias se organizem e 
busquem soluções para seus problemas." (http://www.greenpeace.org.br/) 

Instituto 
Socioambiental- ISA  

"(...) o ISA tem como objetivo principal defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao 
meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos." 
(http://www.socioambiental.org/website/sociamb/index.html) 

Instituto Terrazul* "Organiza e participa de ações e campanhas em defesa do meio ambiente, da 
biodiversidade e das populações locais, busando a construção de uma sociedade 
sustentável, fundamentada em uma concepção sistemica da vida  em que todos os 
fenômenos fisicos, psicologicos, sociais e culturais se  inter-relacionam. Pra alcançar 
esses objetivos, o Instituto atual através de alianças com outras entidades 
ambientalistas, sindicatos de trabalhadores, associações comunitárias, instituições 
cientificas locais, regionais, nacionais e internacionais." 

SBDIMA* "Avaliar e promover a eficácia do Direito Internacional do Meio Ambiente e promover a integração das 
políticas sobre meio ambiente e desenvolvimento no país; colaborar com o avanço do Direito 
Internacional e sua atuação na defesa, preservação e conservação do meio ambiente, bem como na 
promoção do desenvolvimento sustentável; promover e realizar estudos e pesquisas para a produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos no âmbito do Direito Ambiental." 
(http://www.sbdima.org) 

World Wide Fund 
for Nature– Brazil* 

"A missão do WWF-Brasil é contribuir para que a sociedade brasileira conserve a natureza, 
harmonizando a atividade humana com a preservação da biodiversidade e com o uso racional dos 
recursos naturais, para o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações." 
(http://www.wwf.org.br/amazonia/default.htm) 



 

 433

 
Contexto da 
globalização e 
lógica presente 

Temas do ou 
relacionados ao 
comércio 
internacional 

Instituições não-
estatais brasileiras 
entrevistadas 

Missão/ Atividades da Instituição 

Novas tendências 
(representação 
sócio-cultural) 

Direitos do 
Consumidor 

Instituto de Defesa 
do Consumidor– 
IDEC* 

"Sua missão é defender exclusivamente o consumidor, inclusive representando-o na Justiça -em 
causas coletivas movidas pela entidade para resguardar seus direitos nas relações de consumo- e o 
orientando para que saiba como fazer valer o Código de Defesa do Consumidor, quando tenha 
problemas de consumo." (http://www.idec.org.br/paginas/quinzeanos.asp) 

Direitos humanos 
(direito à saúde) 

Grupo Incentivo 
pela Vida- GIV  

"O GIV, como um grupo de ajuda mútua, tem como missão, "propiciar melhores alternativas de 
qualidade de vida, tanto no âmbito social como da saúde física e mental, a toda pessoa portadora do 
HIV/AIDS" (http://www.giv.org.br/quemsomos.htm) 

Direitos dos povos 
(proteção à população 
indígena e produção 
local) 

Warã Instituto 
Indígena Brasileiro 

"O Warã Instituto Indígena Brasileiro é a organização indígena no Brasil que assume, entre outras, a 
responsabilidade pela construção de espaços políticos através de uma interlocução de qualidade, que 
garanta a efetiva participação dos Povos Indígenas e suas representações, na construção coletiva e 
democrática de políticas públicas que expressem a multiculturalidade do nosso país, consolidando 
assim o respeito e o reconhecimento à diferença" (material de apresentação do Warã Instituto 
Indígena Brasileiro, de agosto de 2003) 
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A.7 

Relação de representantes do Governo brasileiro entrevistados 

 

 

Nota 1: Para a seleção das entidades entrevistas, v. Apêndice A.1 (Metodologia aplicada 

na pesquisa de campo).  Apenas não foi possível entrevistar o Ministro de Relações da 

gestão 2003 até hoje. 

 

Nota 2: Os representantes do Governo, em virtude da confidencialidade garantida pelas 

posições apresentadas nas entrevistas, não serão identificados individualmente; mas sim 

pela repartição do organismo no Governo a que pertencem. 

 

 

 

Contexto da globalização 
e lógica presente 

Representantes do Governo/ Repartição 

Relação entre fronteiras 
(cidadania/ internacional) 
 
Poder Executivo 

Ministério de Relações Exteriores 
- Ministro de Relações Exteriores (2001-2002) 
- Subsecretaria Geral de Assuntos Econômicos e Tecnológicos 
- Coordenação Geral de Organizações Econômicas 
- Coordenação-Geral de Contenciosos 
Missão diplomática brasileira em Genebra 
Grupo Interministerial de Comércio Internacional (GICI) 

Relação entre fronteiras 
(cidadania/ internacional) 
 
Poder Legislativo 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado (CRE) 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados (CREDN) 
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A.8 

Relação de funcionários da OMC entrevistados 

 

 

Nota 1: Para a seleção das entidades entrevistas, v. Apêndice A.1 (Metodologia aplicada 

na pesquisa de campo).  

 

Nota 2: Os funcionários da OMC, em virtude da confidencialidade garantida pelas 

posições apresentadas nas entrevistas, não serão identificados individualmente; mas sim 

pela divisão a que pertencem na OMC. 

 

 

Contexto da globalização e lógica presente Divisão da OMC 

Relação entre fronteiras (interestatais) 
 
Economia mundial (capitalistas-globais) 
 
Novas tendências (sócio-culturais) 

External Relations Division 

Legal Affairs Division 

Rules Division 
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A.9 

Modelos de questionário aplicados a instituições não-estatais brasileiras 

 

(a) Instituições não-estatais que participaram diretamente na OMC 

(extrato da correspondência para solicitação da entrevista) 

''Contatamos [V.Sa. /V.Exa.] a respeito de pesquisa que atualmente organizamos no 
âmbito do programa de Pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo.  Pesquisa essa que conta com o apoio e financiamento 
exclusivo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e tem 
por objeto a análise da participação de instituições não-estatais na Organização Mundial 
do Comércio (OMC).   
O escopo da pesquisa em referência é analisar a influência dessa participação de 
instituições não-estatais na estrutura do direito do comércio internacional e suas 
conseqüências para a definição de políticas internacional e externa dos Estados.  Parte da 
pesquisa será dedicada à análise da postura do Estado e da sociedade brasileiros ante a 
tal participação, o que demandará um trabalho de campo para a obtenção de dados 
empíricos sobre a atuação dessas instituições na OMC e de entrevistas de representantes 
das instituições de maior relevância. 
Considerando a participação desta instituição, [nome], em Conferência Ministerial da 
OMC em [ano], seria extremamente importante para as conclusões do trabalho agendar 
uma entrevista pessoal com [V.Sa./V.Exa.].  Esta entrevista seria realizada exclusivamente 
com a pesquisadora Michelle Ratton Sanchez e com [V.Sa./V.Exa.] e não demandaria mais 
do que 30 minutos de sua atenção. 
Todas as informações obtidas na entrevista serão aplicadas nada mais do que para as 
finalidades do trabalho em referência e deverão contar todas com o sigilo na identidade e 
nos resultados diretos.  Não haverá a identificação da relação entre a instituição 
específica e a posição apresentada, apenas uma nota de agradecimento será devidamente 
apresentada à instituição, se assim nos for autorizado." 
 

Parte I – Comércio internacional e a OMC 

9.a.1 Em quais termos definiria a Organização Mundial do Comércio(OMC)? 

 

9.a.2 Indique em gradações, alta, média ou baixa, a adequação do fórum da OMC para a 

negociação dos seguintes tópicos, quando relacionados ao comércio de bens e/ou serviços: 

(  ) proteção do meio ambiente (  ) auxílios do Governo 
(  ) propriedade intelectual (  ) direitos humanos 
(  ) concorrência (  ) proteção de culturas tradicionais 
(  ) condições de trabalho (  ) migração 
(  ) saúde (  ) investimento 
(  ) tarifas aduaneiras (  ) controle aduaneiro 
(  ) serviços públicos (  ) transferência de tecnologia 
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Parte II – Envolvimento da instituição com o tema do comércio internacional 

9.a.3 Quais os temas da área de trabalho desta instituição que têm relação direta com as 

negociações sobre o comércio internacional na OMC? 

 

9.a.4 Desde quando esta instituição acompanha as negociações e decisões no âmbito da 

OMC? 

 

9.a.5 O que chamou atenção da instituição para essa área: 

(  ) a própria experiência 

(  ) meios de comunicação: TV, impressos (jornais e revistas), Internet 

(  ) a participação de outras instituições estrangeiras do ramo 

(  ) a participação de outras instituições nacionais do ramo 

(  ) o estímulo do Governo 

 

9.a.6 A estratégia, ou seja, a definição dos interesses, para o comércio internacional nesta 

instituição é formulada, em ordem de preferência (de 1 a 4): 

(  ) internamente 

(  ) junto a outras instituições de caráter semelhante no Brasil 

(  ) junto a outras instituições estrangeiras 

(  ) junto ao Governo 

 

9.a.7  Essas estratégias são apresentadas pela instituição, em ordem de importância caso 

haja acúmulo: 

(  ) junto ao Governo   (  ) diretamente na OMC 

 

9.a.8 Há diferenças de atuação junto a um ou outro, Governo ou OMC? Em caso positivo, 

quais? 

 

Parte III – Participação na OMC pelo espaço interestatal 

9.a.9 Junto a quais organismos do Governo brasileiro esta instituição trabalha os temas do 

comércio internacional? 
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9.a.10 Identifique as formas de participação promovidas pelo Governo para as instituições 

de caráter não-estatal, na formação da política comercial (em gradação: alta, média ou 

baixa): 

(  ) informação 

(  ) consultas (quando o Governo solicita informações ao setor) 

(  ) cooperação (quando o Governo discute as informações e a posição junto ao setor) 

 

9.a.11 Quais são os resultados esperados da atuação junto ao Governo brasileiro? 

 

9.a.12 Há coerência entre as posições que são apresentadas no Brasil junto ao Governo 

pelas instituições não-estatais com a posição oficial do Brasil na OMC? É possível 

acompanhar essa dinâmica (mecanismos de prestação de contas)? 

 

Parte IV - Participação na OMC pelo espaço cosmopolita 

9.a.13 Quais os mecanismos que identifica na OMC para a participação direta desta 

instituição? 

 

9.a.14 Essa instituição costuma acessar as informações e documentos disponibilizados pela 

OMC? E o NGO room (página eletrônica da OMC com informações especiais a 

instituições de caráter não-estatal)? 

 

9.a.15 Sob os critérios de efetividade da participação de instituições de caráter não-estatal, 

indique a importância (alta, média ou baixa): 

(   ) das Conferências Ministeriais da OMC 

(   ) dos Simpósios organizados pela OMC  

(   ) do Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC  

 

9.a.16 Quais as formas de participação direta que identifica nesses mecanismos, em 

gradação (alta, média ou baixa): 

CM S OSC  
(  ) (  ) (  ) informação 
(  ) (  ) (  ) consultas (quando a organização solicita informações ao setor) 
(  ) (  ) (  ) cooperação (quando a organização discute as informações e a posição 

junto ao setor) 
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9.a.17i Por que participou da [identificar] Conferência Ministerial? 

 

9.a.17ii Por que nunca participou diretamente dos demais mecanismos da OMC? 

 

9.a.18 Quais os principais empecilhos para uma intensificação da participação desta 

instituição nos mecanismos da OMC: 

(  ) falta de informação sobre todas as possibilidades 

(  ) falta de recursos econômicos 

(  ) falta de pessoas para serem enviadas 

(  ) falta de conhecimento técnico suficiente sobre as negociações 

(  ) não há interesse em intensificar 

 

9.a.19 Quais são os resultados esperados com a atuação direta na OMC? 

 

9.a.20 Quais são as vantagens e desvantagens que identifica no aumento da participação 

direta de instituição não-estatais na OMC? 

 

Parte V – Questões Genéricas 

9.a.21 Sob o ponto de vista desta instituição, qual seria a melhor alternativa para as 

negociações e decisões relativas ao comércio internacional: 

( ) a definição da política por diversos atores/ instituições junto ao Poder Executivo e a 

negociação pelos representantes do Poder Executivo de cada Estado no fórum 

internacional 

( ) a definição da política por representantes eleitos diretamente pelo povo (Câmara e 

Senado) e a negociação pelo Poder Executivo de cada Estado no fórum internacional 

( ) a participação direta dos atores/ instituições no fórum da OMC, junto aos representantes 

dos Estados 

( ) a combinação de uma ou mais dessas opções, conforme o tema em negociação 

 

9.b.22 Esta instituição costuma participar de outros fóruns internacionais que analisem o 

tema do comércio internacional? 

 

9.a.23 Quais as perspectivas para a participação desta instituição na formulação de 

políticas comerciais internacionais para o futuro próximo? 
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A.9 

Modelos de questionário aplicados a instituições não-estatais brasileiras 

 

(b) Instituições não-estatais que não participaram diretamente na OMC 

(extrato da correspondência para solicitação da entrevista) 
"Contatamos [V.Sa. /V.Exa.] a respeito de pesquisa que atualmente organizamos no 
âmbito do programa de Pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo.  Pesquisa essa que conta com o apoio e financiamento 
exclusivo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e tem 
por objeto a análise da participação de instituições não-estatais na Organização Mundial 
do Comércio (OMC).   
O escopo da pesquisa em referência é analisar a influência dessa participação de 
instituições não-estatais na estrutura do direito do comércio internacional e suas 
conseqüências para a definição de políticas internacional e externa dos Estados.  Parte da 
pesquisa será dedicada à análise da postura do Estado e da sociedade brasileiros ante a 
tal participação, o que demandará um trabalho de campo para a obtenção de dados 
empíricos sobre a atuação dessas instituições na OMC e de entrevistas de representantes 
das instituições de maior relevância. 
Considerando a representatividade desta instituição, [nome], na área relativa a [área], 
seria extremamente importante para as conclusões do trabalho agendar uma entrevista 
pessoal com [V.Sa./V.Exa.].  Esta entrevista seria realizada exclusivamente com a 
pesquisadora Michelle Ratton Sanchez e com [V.Sa./V.Exa.] e não demandaria mais do 
que 30 minutos de sua atenção. 
Todas as informações obtidas na entrevista serão aplicadas nada mais do que para as 
finalidades do trabalho em referência e deverão contar todas com o sigilo na identidade e 
nos resultados diretos.  Não haverá a identificação da relação entre a instituição 
específica e a posição apresentada, apenas uma nota de agradecimento será devidamente 
apresentada à instituição, se assim nos for autorizado." 
 

Parte I – Comércio internacional e a OMC 

9.b.1 Em quais termos definiria a Organização Mundial do Comércio (OMC)? 

 

9.b.2 Indique em gradações, alta, média ou baixa, a adequação do fórum da OMC para a 

negociação dos seguintes tópicos, quando relacionados ao comércio de bens e/ou serviços: 

(  ) proteção do meio ambiente (  ) auxílios do Governo 
(  ) propriedade intelectual (  ) direitos humanos 
(  ) concorrência (  ) proteção de culturas tradicionais 
(  ) condições de trabalho (  ) migração 
(  ) saúde (  ) investimento 
(  ) tarifas aduaneiras (  ) controle aduaneiro 
(  ) serviços públicos (  ) transferência de tecnologia 
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Parte II – Envolvimento da instituição com o tema do comércio internacional 

9.b.3 Quanto às atividades de sua instituição, é possível identificar temas com relação 

direta com as negociações sobre o comércio internacional na OMC?  Em caso positivo, 

quais? 

 

9.b.4 Esta instituição acompanha as negociações e decisões relativas ao comércio 

internacional no âmbito da OMC? Em caso positivo, desde quando? 

 

9.b.5 Em caso positivo, o que chamou atenção desta instituição para acompanhar tal área: 

(  ) a própria experiência 

(  ) meios de comunicação: TV, impressos (jornais e revistas), Internet 

(  ) a participação de outras instituições estrangeiras do ramo 

(  ) a participação de outras instituições nacionais do ramo 

(  ) o estímulo do Governo 

 

9.b.6 A estratégia para o comércio internacional nesta instituição é formulada, em ordem 

de preferência (de 1 a 4) ou a última alternativa: 

(  ) internamente 

(  ) junto a outras instituições de caráter semelhante no Brasil 

(  ) junto a outras instituições estrangeiras 

(  ) junto ao Governo 

(  ) n.d.a. 

 

9.b.7  Em caso positivo, essas estratégias são/ deveriam ser apresentadas, em ordem de 

importância caso haja acúmulo: 

(   ) junto ao Governo   (  ) diretamente na OMC 

 

9.b.8 Há diferenças de atuação junto ao Governo ou junto à OMC que identifica? Em caso 

positivo, quais? 

 

Parte III – Participação na OMC pelo espaço interestatal 

9.b.9 Junto a quais organismos do Governo brasileiro trabalha/ trabalharia os temas do 

comércio internacional? 
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9.b.10 Identifique as formas de participação promovidas pelo Governo para instituições de 

caráter não-estatal, na formação da política comercial, (em gradação: alta, média ou baixa): 

(  ) informação 

(  ) consultas (quando o Governo solicita informações ao setor) 

(  ) cooperação (quando o Governo discute as informações e a posição junto ao setor) 

 

9.b.11 Quais são/ seriam os resultados esperados da atuação junto ao Governo? 

 

9.b.12 Há coerência entre as posições que são apresentadas no Brasil junto ao Governo 

pelas instituições não-estatais com a posição oficial do Brasil na OMC? É possível 

acompanhar essa dinâmica (mecanismos de prestação de contas)? 

 

Parte IV - Participação na OMC pelo espaço cosmopolita 

9.b.13 Quais os mecanismos que identifica na OMC para a participação direta desta 

instituição? 

 

9.b.14 Essa instituição costuma acessar as informações e documentos disponibilizados pela 

OMC? E o NGO room (página eletrônica da OMC com informações especiais a 

instituições de caráter não-estatal)? 

 

9.b.15 Sob os critérios de efetividade da participação de instituições de caráter não-estatal, 

indique a importância (alta, média ou baixa): 

(   ) das Conferências Ministeriais da OMC 

(   ) dos Simpósios organizados pela OMC  

(   ) do Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC  

 

9.b.16 Quais as formas de participação direta que identifica nesses mecanismos, em 

gradação (alta, média ou baixa): 

CM S OSC  
(  ) (  ) (  ) informação 
(  ) (  ) (  ) consultas (quando a organização solicita informações ao setor) 
(  ) (  ) (  ) cooperação (quando a organização discute as informações e a posição 

junto ao setor) 
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9.b.17i Por que nunca participou diretamente dos mecanismos de participação admitidos 

pela OMC? 

 

9.b.17ii Essa instituição é, por vezes, representada na OMC por alguma outra organização 

ou associação no nível internacional? Em caso positivo, qual? 

 

9.b.18 Quais os principais empecilhos para a participação desta instituição nos 

mecanismos da OMC: 

(  ) falta de informação sobre todas as possibilidades 

(  ) falta de recursos econômicos 

(  ) falta de pessoas para serem enviadas 

(  ) falta de conhecimento técnico suficiente sobre as negociações 

(  ) não há interesse 

 

9.b.19 Quais são/ seriam os resultados esperados com a atuação direta na OMC? 

 

9.b.20 Quais são as vantagens e desvantagens que identifica no aumento da participação 

direta de instituições não-estatais na OMC? 

 

Parte V – Questões Genéricas 

9.b.21 Sob o ponto de vista desta instituição, qual seria a melhor alternativa para as 

negociações e decisões relativas ao comércio internacional: 

( ) a definição da política por diversos atores/ instituições junto ao Poder Executivo e a 

negociação pelos representantes do Poder Executivo de cada Estado no fórum 

internacional 

( ) a definição da política por representantes eleitos diretamente pelo povo (Câmara e 

Senado) e a negociação pelo Poder Executivo de cada Estado no fórum internacional 

( ) a participação direta dos atores/ instituições no fórum da OMC, junto aos representantes 

dos Estados 

( ) a combinação de uma ou mais dessas opções, conforme o tema em negociação 

 

9.b.22 Esta instituição costuma participar de outros fóruns internacionais? 

 

9.b.23 Quais as perspectivas para a participação desta instituição na formulação de 

políticas comerciais internacionais para o futuro próximo? 
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A.10 

Modelo de questionário aplicado a representantes do Governo brasileiro 

 

(extrato da correspondência solicitando a entrevista) 
"Contatamos [V.Exa.] a respeito de pesquisa que atualmente organizamos no âmbito do 
programa de Pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo.  Pesquisa essa que conta com o apoio e financiamento exclusivo da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e tem por objeto a análise da 
participação de instituições não-estatais na Organização Mundial do Comércio (OMC).  
O escopo da pesquisa em referência é analisar a influência dessa participação de 
instituições não-estatais na estrutura do direito do comércio internacional e suas 
conseqüências para a definição de políticas internacional e externa dos Estados.  Parte da 
pesquisa será dedicada à análise da postura do Estado e da sociedade brasileiros ante a 
tal participação, o que demandará um trabalho de campo para a obtenção de dados 
empíricos sobre a atuação dessas instituições na OMC e de entrevistas de representantes 
das instituições de maior relevância. 
Como organismos do Governo brasileiros, foram selecionados para as entrevistas 
representantes do Ministério de Relações Exteriores, da Câmara dos Deputados e do 
Senado.  Assim sendo, seria extremamente importante para as conclusões da pesquisa 
agendar uma entrevista pessoal com [V.Exa.], na qualidade de [função].  Esta entrevista 
seria realizada exclusivamente com a pesquisadora Michelle Ratton Sanchez e com 
[V.Exa.] e não demandaria mais do que 30 minutos de sua atenção. 
Todas as informações obtidas na entrevista serão aplicadas nada mais do que para as 
finalidades do trabalho em referência e deverão contar todas com o sigilo na identidade e 
nos resultados diretos.  Não haverá a identificação da relação entre a pessoa ou o 
organismo e a posição apresentada, apenas uma nota de agradecimento será devidamente 
apresentada ao organismo e/ou à pessoa, se assim nos for autorizado." 
 

Parte I – Comércio internacional e a OMC 

10.1 Sob a perspectiva da política externa brasileira, como definiria comércio 

internacional? 

 

10.2 Qual o papel da OMC nesse contexto? 

 

10.3 Indique em gradações, alta, média ou baixa, a adequação do fórum da OMC para a 

negociação dos seguintes tópicos, quando relacionados ao comércio de bens e/ou serviços: 

(  ) proteção do meio ambiente (  ) auxílios do Governo 
(  ) propriedade intelectual (  ) direitos humanos 
(  ) concorrência (  ) proteção de culturas tradicionais 
(  ) condições de trabalho (  ) migração 
(  ) saúde (  ) investimento 
(  ) tarifas aduaneiras (  ) controle aduaneiro 
(  ) serviços públicos (  ) transferência de tecnologia 
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Parte II – Relação entre o Governo e instituições não-estatais brasileiras na área do 

comércio internacional 

10.4 Junto a quais instituições representativas da sociedade civil brasileira (instituições 

não-estatais brasileiras), o Governo atua para formação da sua política no âmbito da OMC? 

 

10.5 Quais instituições e/ou setores da sociedade que não participam hoje, mas que 

deveriam participar na formulação dessa política? 

 

10.6 Considerando o grau de informação e interesse na participação, enumere de 1 a 6, os 

setores da sociedade civil mais ativos na formação dessa política? 

(  ) academia 

(  ) organizações não-governamentais 

(  ) organizações empresariais setoriais 

(  ) organizações empresariais inter-setoriais 

(  ) empresas de capital nacional 

(  ) empresas de capital estrangeiro 

 

10.7 O Governo estimula a sociedade civil (instituições não-estatais brasileiras) no sentido 

de obtenção de informação e de participação na área do comércio internacional? 

 

10.8 Quais as formas de participação promovidas pelo Governo para as instituições da 

sociedade civil (instituições não-estatais brasileiras), na formação da política comercial 

(em gradação: alta, média ou baixa): 

(  ) informação 

(  ) consultas (quando o Governo solicita informações ao setor) 

(  ) cooperação (quando o Governo discute as informações e a posição junto ao setor) 

 

10.9 Há necessidade de aperfeiçoar um ou outro modo?  Por quê? 

 

10.10 Quais são os principais objetivos do Governo na sua atuação junto à instituições da 

sociedade civil (instituições não-estatais brasileiras) para a formação da política comercial? 
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Parte III – O Estado como instituição privilegiada no espaço interestatal da OMC 

10.11 Como são definidas as posições do Brasil na OMC para as Conferências 

Ministeriais? 

 

10.12 Como são definidas as posições do Brasil no Mecanismo de Solução de 

Controvérsias da OMC? 

 

10.13 Há mecanismos de prestação de contas às instituições da sociedade civil (instituições 

não-estatais brasileiras) do que foi definido pelo Governo no âmbito da OMC? 

 

10.14 Qual a relação entre interesse nacional e comércio internacional? 

 

Parte IV – O Estado brasileiro e o espaço cosmopolita da OMC 

10.15 Quais são os mecanismos da OMC que permitem a participação direta das 

instituições representativas da sociedade civil (instituições não-estatais)? 

 

10.16 Quais as formas de participação direta que identifica nesses mecanismos da OMC, 

em gradação (alta, média ou baixa): 

CM S OSC  
(  ) (  ) (  ) informação 
(  ) (  ) (  ) consultas (quando a organização solicita informações ao setor) 
(  ) (  ) (  ) cooperação (quando a organização discute as informações e a posição 

junto ao setor) 
 

10.17 Quais os motivos que justificariam o baixo grau de participação direta da sociedade 

civil brasileira (instituições não-estatais brasileiras) na OMC? 

 

10.18 Quais os principais empecilhos que identificaria para a participação dos atores não-

estatais brasileiros nos mecanismos da OMC: 

(  ) falta de informação sobre todas as possibilidades 

(  ) falta de recursos econômicos 

(  ) falta de pessoas para serem enviadas 

(  ) falta de conhecimento técnico suficiente sobre as negociações 

(  ) não há interesse 
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10.19 Quais são as vantagens e desvantagens no aumento da participação direta de 

instituições não-estatais na OMC? 

 

Parte V - Questões Genéricas 

10.20 Qual seria a melhor alternativa para as negociações e decisões relativas ao comércio 

internacional: 

( ) a definição da política por diversos atores/ instituições junto ao Poder Executivo e a 

negociação pelos representantes do Poder Executivo de cada Estado no fórum 

internacional 

( ) a definição da política por representantes eleitos diretamente pelo povo (Câmara e 

Senado) e a negociação pelo Poder Executivo de cada Estado no fórum internacional 

( ) a participação direta dos atores/ instituições no fórum da OMC, junto aos representantes 

dos Estados 

( ) a combinação de uma ou mais dessas opções, conforme o tema em negociação 
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A.11 

Modelo de questionário aplicado a funcionários da OMC (em inglês) 

 

"This questionnaire is part of the field research undertaken by Ms. Michelle Ratton 

Sanchez in support for her Ph.D. thesis at the University of São Paulo Law School (Brazil) 

on the relationship between the WTO and non-state actors, and its consequences to the 

WTO legal structure. This Ph.D. is coordinated by Mr. José Eduardo Faria and financed 

by the State of São Paulo Research Foundation (FAPESP). 

The questionnaire is divided in four categories of questions: (i) concepts of WTO 

relationship with non-state actors; (ii) claims of non-state actors for mechanisms of 

participation; (iii) WTO reaction and answers over the past ten years; and (iv) WTO 

structure to answer to these claims.  It is estimated that answering the questionnaire will 

not take longer than 30 minutes. 

Mr. José Eduardo Faria and Ms. Michelle Ratton Sanchez personally guarantee that the 

exact answers will be kept confidential and that the results of this questionnaire will be 

incorporated in the thesis work without any direct reference to the respondents." 

 

Part I – Concepts of WTO relationship with non-state actors 

11.1 Please indicate three main reasons why non-state actors are increasingly interested in 

the role of the WTO in the international trade system?  

(i) 

(ii) 

(iii) 

 

11.2 Which are the functions of the External Relations Division in the relationship between 

WTO and non-state actors? (Please indicate if the relationship with other international 

organizations, observers or not, is also taken by the current External Relations Division) 
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Part II – Non-state actors claims for mechanisms of participation 523 

11.3 Please point out, in degrees from 1 to 7 (or 8)524, the types of organizations that most 

often argue for improvements in the WTO mechanisms: 

( ) international non-governmental organizations 

( ) national non-governmental organizations 

( ) international business associations 

( ) national business associations 

( ) transnational companies 

( ) academy and/ or experts 

( ) other(s):____________________________________________ 

 

Any observation, if necessary: ____________________________________ 

 

11.4 Is there any discrepancy in the number and kind of claims that are brought before the 

WTO by Northern non-state actors and Southern non-state actors?  If yes, why do you 

think this is the case? 

 

11.5 Which are the major claims before the WTO for participation, concerning: 

(i) Information: 

(ii) Consulting processes: 

(iii) Cooperation processes: 

 

11.6 Which are the main trade-related areas of concern in the claims of non-state actors 

before the WTO (mark them with an X): 

( ) protection of the environment ( ) Government financial aid (as subsidy) 
( ) intellectual property ( ) human rights 
( ) competition ( ) protection of traditional cultures 
( ) labor conditions ( ) migration 
( ) health ( ) investment 
( ) custom tariffs ( ) custom control 
( ) public services ( ) transference of technology 
( ) agriculture ( ) Other(s):______________________ 
 

                                                 
523 We remark that, herein, it is included in the concept of participation (i) mechanisms of information, (ii) 
mechanism of consulting and (iii) mechanism of cooperation.  Where cooperation is understood as processes 
of interaction by which the actors involved may mutually influence each other (it may include not only 
consultation procedures linked to an accountable system, but deliberation structures as well). 
524 Where 1 is the highest and 7 (or 8) the lowest. 
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11.7 How would you evaluate claims for a mechanism of participation by non-state actors 

before the WTO, over the past 10 years? (concerning the numbers of filings, their technical 

quality and assistance to the WTO system, their level of aggressive statements, the 

diversification of actors etc) 

 

11.8 In relation to claims regarding the mechanisms of participation; while Non-State 

Actors are making such claims before the WTO, do they also make similar claims before 

their own national governments (as WTO members)? 

( ) Yes ( ) No ( ) Not enough information 

 

Any observation, if necessary: ____________________________________ 

 

Part III – WTO reaction and answers over the last 10 years 

11.9 Regarding claims by non-state actors for mechanisms of participation, which have 

been the main provisions taken by the WTO over the last 10 years in response to these 

claims?  (Please point out the provisions by mechanism of participation) 

(i) Information: 

(ii) Consulting processes: 

(iii) Cooperation processes: 

(iv) Other(s) (if necessary): 

 

11.10 Questions concerning the WTO Ministerial Conference: 

(i) which are the channels employed to disseminate the information for inscription of 

NGOs: 

(ii) which are the means of accountability to NGOs participating in the conference about its 

results: 

(iii) how does one proceed with all the material rendered by NGOs, during each 

Ministerial: 

 

11.11 Questions regarding Symposia and workshops (co-)organized by the WTO: 

(i) which are the channels employed to disseminate the information for inscription: 

(ii) which are the criteria to the define the subjects of work: 

(iii) which are the criteria for the invitation of those who compose the panel (is it more 

related to the person or the entity): 
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(iv) are there plans to develop symposia and workshops outside Geneva: 

 

11.12 Is there any formal or informal course of action for receiving amicus curiae aimed at 

the WTO Dispute Settlement Mechanism?  If not, should it have? 

 

11.13 Are there positions papers filed by non-state actors aimed at special Councils and 

Committees?  In case yes, how do you normally proceed with it? 

 

11.14 Please write down the main characteristics of the WTO informal groups to work on 

civil society participation, concerning 

(i) Date of implementation and type of decision: 

(ii) Organizations invited: 

(iii) Number of Meetings (with dates): 

(iv) Purposes: 

 

11.15 Which instances of the WTO structure are analyzing the theme of non-state actors 

participation? 

 

11.16 Are new resolutions aimed at further involving non-state actors in the WTO system 

foreseen for the near future? 

 

Part IV – WTO structure for answering to these claims. 

17. What is the number of persons currently working for your Division? Is this sufficient to 

answer claims by non-state actors for participation in the WTO, and to participate in events 

organized by non-state actors? 

 

18. Is the Division's limited budget a problem in responding to the claims of non-state 

actors?  Are alternative sources available for financing its activities, besides the WTO 

internal budget? 

 

19. Are position papers rendered before your Division by non-state actors generally being 

circulated to WTO Members?  Are Members interested in those papers? 
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Resumo/ Abstract/ Resumé 

 

Com o objetivo de analisar as demandas por um novo arcabouço sociojurídico 

na Organização Mundial do Comércio (OMC), este trabalho analisa os movimentos que 

permitiram algumas "desestruturações" da "ordem internacional" e permitiram a 

identificação de dois modos de produção no sistema internacional: o interestatal e o 

cosmopolita.  A promoção da autonomia do espaço cosmopolita influiu significativamente 

na estrutura dos tradicionais fóruns interestatais como é o caso da OMC.  Através da 

análise das estruturas do sistema multilateral de comércio, indica-se aquelas que 

favoreceram as demandas das instituições não-estatais, com diversas racionalidades e 

formas de ação perante a OMC, e as influências dessas instituições nas formas de 

regulamentação dessa organização. 

Nossa preocupação é identificar no pluralismo de instituições a consolidação 

de um multilateralismo complexo, resultado de uma transformação na forma de 

governança da economia e dos movimentos sociais globais.  Tais relações promovem a 

repolitização do sistema multilateral de comércio e apontam para o desafio da inserção da 

OMC num sistema de governança global.  Uma segunda parte do trabalho analisa a 

recepção de um novo arcabouço sociojurídico na OMC pelo Estado e pela sociedade 

brasileiros. 

 

Palavras-chave: Organização Mundial do Comércio; atores não-estatais; participação; 

governança global. 

*** 

 

The objective of this work is to analyse claims for a new social and legal 

structure in the World Trade Organization (WTO).  For this purpose it investigates the 

movements which promoted the "dismantling" of the "international order" and encouraged 

the recognition of the existence of two different modes of production within the 

international system: on the one hand a system between states; and a cosmopolitan one on 

the other hand.  The autonomy of the cosmopolitan space has changed the structure of the 

traditional fora, of which the WTO is part.  A critical analysis of the multilateral trade 

system structures allows us to identify those structures that have allowed the claims of non-

state institutions to be expressed on the scale they did, albeit with varying levels of 
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rationality and methods. It also shows the influences such institutions exercise on the WTO 

system of regulation. 

The aim is to identify how this plurality of institutions endorses a complex 

multilateralism, which is a result of the changes in the governance of both economic and 

global social movements.  Such developments instigate the re-politization of the 

multilateral trade system and present a challenge for the inclusion of the WTO in a system 

of global governance.  The second part of the work is focused on the responses of the 

Brazilian government and society to these new developments in the WTO structure. 

 

Key-words: World Trade Organization; non-state actors; participation; global governance. 

 

*** 

 

Ce travail a pour objectif l'analyse des demandes pour une nouvelle structure 

sociojuridique dans l'Organisation Mondiale du Commerce.  Tenant ce propositions en 

compte, le travail analyse les mouvements qui ont stimuler certains "démantelassions" de 

"l'ordre internationale" et qui nous ont permis l'identification de deux modes de production 

dans le système international: primo, une structure interétatique et secundo, une structure 

cosmopolite.  L'autonomie de l'espace cosmopolite a influencé, d'une façon très 

significatif, la structure des forums interétatiques, comme celle de l'OMC.  Un approche 

analytique des structures du système multilatéral du commerce nous permet d’identifier 

celles qui ont promouvu la mise en œuvre des demandes des institutions non-étatiques.  

Ces instituitions apportent ainsi des nouvelles formes de rationalité et d'action devant le 

forum de l'OMC que des changements aux formes de réglementation de cette organisation. 

L'objectif est d’identifier, parmi les activités d’une pluralité d'institutions, le 

développement et la consolidation d'un multilatéralisme complexe, résultat de la 

transformation de gouvernance de l'économie et des mouvements sociaux globalisés. Ces 

sont des relations qui ont stimulé une repolitisation du système multilatéral de commerce et 

sont responsables pour les défis de l'OMC dans un modèle de gouvernance global. 

Dans la deuxième partie du travail, une analyse est présenté sur la réception de 

la nouvelle structure sociojuridique dans le contexte de l'État et la société Brésilienne. 

 

Mots-clés: Organisation Mondiale du Commerce; acteurs non-étatiques; participation;   

gouvernance globale. 
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