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Disputas na
OMC disparam
com a crise
Já são 25 casos em 2012, três vezes mais do que
no ano passado; Brasil está em um contencioso

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A desaceleração da economia
mundial, a alta do desempre-
go e a crise persistente em vá-
rias partes do mundo destra-
vam uma proliferação de dis-
putas comerciais que há uma
década não se via. Faltando
um mês para terminar o ano, a
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) constata que
25 casos já foram levados ao
seu tribunal por diversos paí-
ses. O número é mais de três
vezes superior ao volume de
2011 e o maior em uma década.

A proliferação de disputas só
encontra um volume similar nos
primeiros anos de existência da
OMC, quando a criação de um
tribunal para dar soluções a con-
tenciosos surgiu como uma das
maiores novidades no direito in-
ternacional em décadas.

Agora, a persistência da crise
internacional tem levado países
a aumentar suas barreiras ao co-
mércio. De outro lado, países afe-
tados estão dispostos a abrir
queixas para reivindicar seus di-
reitos e derrubar medidas prote-
cionistas. O maior usuário do sis-
tema tem sido os Estados Uni-
dos. Em 2012, cinco casos foram
abertos contra o governo ameri-
cano por práticas desleais no co-
mércio. Washington acionou o
mecanismo em cinco ocasiões
contra outros países.

Mas o país que mais foi alvo de
ataques é a China. Seis casos fo-
ram abertos contra políticas ado-

tadas por Pequim que são suspei-
tas de causar distorções no co-
mércio. Ontem, questionado pe-
lo Estado, o embaixador da Chi-
na em Genebra, Liu Zhenmin, in-
sistiu em que a OMC “não deve
se transformar em um tribunal”
e apelou para que países tentem
solucionar suas crises de manei-
ra diplomática.

Outro país que fez inflar o nú-
mero de casos em 2012 foi a Ar-
gentina. O governo de Buenos Ai-
res abriu dois casos, contra ame-
ricanos e europeus. Mas foi alvo
de quatro queixas por causa de
restrições às importações.

Tradicional usuário do tribu-
nal, o Brasil se limitou a abrir ape-
nas um caso, contra as barreiras
impostas pela África do Sul.

Diversos países, porém, aler-
tam que estão estudando a possi-
bilidade de abrir queixas contra
as onda de medidas protecionis-
tas no Brasil, inclusive por causa
da redução do IPI para carros.

A explosão de casos vem exi-
gindo mudanças na OMC. Sem
poder contratar por ter o orça-
mento congelado, a entidade re-
tirou advogados de várias divi-
sões e transferi-los para o órgão
de solução de disputas, reforçan-
do a equipe que cuida dos casos.

Pascal Lamy, diretor da OMC,
não esconde a preocupação dian-
te da alta dos recursos à OMC.
Em recente entrevista ao jornal
China Daily, ele se disse “preo-
cupado”. “Precisamos permane-
cer em vigilância”, disse, apon-
tando para o “claro caso de au-
mento no número de disputas.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B7.




