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RESUMO

Os órgãos que compõem o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC possuem
competência para analisar reclamações fundadas nos denominados acordos abrangidos e
formular conclusões e recomendações sobre a conformidade das medidas impugnadas com
os referidos acordos. Para interpretar as disposições destes acordos, estes órgãos podem
recorrer às regras costumeiras de interpretação previstas na Convenção de Viena sobre o
Direito dos Tratados de 1969. Estas regras de interpretação, por sua vez, permitem àqueles
órgãos recorrer a espécies normativas produzidas fora do contexto da OMC como
subsídios para esclarecer o sentido dos termos das disposições dos acordos abrangidos. Ao
se valer destas espécies normativas, os referidos órgãos estarão também, inevitavelmente,
interpretando as disposições destes. Nesse contexto, esta pesquisa teve por objetivo
analisar de que forma as espécies normativas tradicionais de Direito Internacional do Meio
Ambiente (convenções, costumes e princípios gerais de direito) foram interpretadas pelos
órgãos do OSC em três casos escolhidos para representar o problema. Os resultados da
análise dos casos demonstraram que espécies normativas do Direito Internacional do Meio
Ambiente são efetivamente admitidas no processo interpretativo dos acordos abrangidos, o
que pode se dar de forma vinculante ou não, bem como podem influenciar efetivamente na
interpretação destes acordos, confirmando-lhes o significado ou lhes atribuindo um
significado não explícito, embora as conclusões desta interpretação nem sempre resultem
em posicionamentos totalmente favoráveis às medidas unilaterais adotadas pelos Membros
da OMC a título de preocupação ambiental.

Palavras-chave: Direito Internacional do Meio Ambiente, interpretação, sistema de solução
de controvérsias, OMC.
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ABSTRACT

The organs that make up the dispute settlement system of the WTO have power to examine
complaints founded in so-called covered agreements and formulate conclusions and
recommendations on the compliance of the contested measures with the agreements. To
interpret the provisions of these agreements, these organs may make use of interpretation
customary rules of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969. These rules of
interpretation, in turn, allow those organs resort to normative species produced outside the
context of WTO as subsidies to clarify the meaning of the terms of the provisions of the
covered agreements. By borrowing these normative species, those bodies will also
inevitably interpreting the provisions of these. In this context, this study aimed to examine
how traditional normative species of International Law of the Environment (conventions,
customs and general principles of law) were interpreted by the DSB organs in three cases
chosen to represent the problem. The case analysis results showed that normative species
of International Law of the Environment are effectively admitted in the interpretive process
of the covered agreements, which can occur in binding or not, and can effectively influence
the interpretation of these agreements, confirming them the meaning or assigning them a
no explicit meaning, although the conclusions of this interpretation does not always result
in favorable positions to fully unilateral measures adopted by WTO Members in respect of
environmental concern.
Keywords: International Environmental Law, interpretation, dispute settlement system,
WTO.
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INTRODUÇÃO

A crescente demanda de produção e consumo verificada especialmente a partir do final
do século XIX, como consequência da Revolução Industrial passou a chamar a atenção da
sociedade internacional quanto à necessidade de proteção e conservação de recursos
naturais que, dada a exploração desenfreada, passaram a revelar um aspecto até então
desconhecido: o seu exaurimento.
A preocupação inicialmente se voltava a problemas transfronteiriços específicos
envolvendo apenas aqueles Estados que se sentiam diretamente afetados, como o caso da
caça às focas do Mar de Bering, uma disputa entre EUA e Grã-Bretanha que foi objeto de
uma decisão arbitral em 1892, ou o caso Trail Smelter, entre EUA e Canadá, que também
deu origem a uma decisão arbitral de 1938, ou a Convenção para a Proteção dos Pássaros
Úteis à Agricultura, de 1902, celebrada entre 16 Estados europeus.
Na segunda metade do século XX, esta preocupação passaria a se intensificar e a dar
origem a tratados multilaterais variados sobre temas específicos, como a proteção de
espécies migratórias ou ameaçadas de extinção, por exemplo, momento em que as corridas
militar, nuclear e espacial, dentre outros fatores emergentes do contexto da Guerra Fria
acrescentariam problemas adicionais ao meio ambiente global, que passava a não mais ser
visto como um problema regional ou local, dando lugar às conferências internacionais
sobre meio ambiente realizadas sob os auspícios das Nações Unidas.
O Direito Internacional do Meio Ambiente se desenvolveu como um ramo do Direito
Internacional Público e, como tal, se serviu das mesmas fontes normativas tradicionais
deste (tratados, costumes e princípios gerais de direito), codificadas no art. 38 do Estatuto
da CIJ, que reproduziu o texto do Estatuto da CPJI, de 1920, revelando sua notória
desatualização em relação às novas demandas da sociedade internacional, não
contempladas pelo Direito Internacional clássico, centrado em questões relacionadas à
soberania1.
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Estas novas demandas representavam problemas antes desconhecidos, incluindo
questões afetas ao espaço aéreo, ao espaço ultraterrestre, às zonas polares, ao alto mar e
fundos oceânicos, à atmosfera, à biodiversidade, dentre outras, relacionadas com o
desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento científico, as quais demandavam
respostas do Direito Internacional no sentido de sua regulação global, posto que passíveis
de afetar toda a sociedade internacional.
Nesse contexto, mesmo se consideradas também as denominadas fontes modernas ou
contemporâneas, não elencadas no rol do art. 38 do Estatuto da CIJ (os atos unilaterais dos
Estados e as decisões das organizações internacionais), não se atenderiam as necessidades
específicas para a proteção e regulação do meio ambiente global.
Quanto aos denominados meios auxiliares (a doutrina e a jurisprudência), inobstante
seu caráter não vinculante2, sempre desempenharam relevante papel no esclarecimento do
sentido e alcance das fontes propriamente ditas. À equidade restou um papel limitado, em
função de sua dependência quanto ao consentimento das partes, restringindo-a a certos
temas em que as regras de direito ainda são escassas3.
Nesse contexto, as espécies normativas4 do Direito Internacional do Meio Ambiente,
inobstante formadas a partir das mesmas fontes clássicas ou modernas do Direito
Internacional passaram a se valer de novas técnicas ou modelos que se revelaram mais
adequadas à regulação de seu objeto, dada a dinâmica e especificidade deste e sua interrelação com outros ramos do Direito Internacional Público, como o comércio internacional
ou a responsabilidade do Estado.
Paralelamente ao Direito Internacional do Meio Ambiente, outro ramo do Direito
Internacional Público que experimentaria notório desenvolvimento a partir da metade do
século XX, seria o Direito do Comércio Internacional, especialmente o Sistema
Multilateral do Comércio.
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O General Agreement on Tariffs and Trade ou GATT 5 foi concluído em 1947,
contando com apenas 23 Partes-Contratantes e fundou o sistema multilateral de comércio
que, em 1994, deu origem à Organização Mundial do Comércio ou OMC, quando este
sistema passou a contar com 128 Membros6, possuindo atualmente 160 Membros após 20
anos de sua criação7.
A partir de sua criação, o GATT passou a contar com a acessão de novas PartesContratantes no decorrer de seus quase 50 anos de existência, bem como com o incremento
e aperfeiçoamento de suas atividades de regulação do comércio internacional, através de
sucessivas rodadas de negociações, as quais resultaram em emendas, procedimentos e
acordos que contribuíram para o desenvolvimento do sistema multilateral de comércio na
medida em que a quantidade de acessões de novas Partes8 e o volume de comércio também
cresciam paulatinamente.
A Rodada Uruguai de negociações do GATT (1986-1994) resultou na criação da
OMC9, uma organização internacional com personalidade jurídica própria que passaria a
regular, além do tradicional comércio de bens que governou o sistema do GATT, diversas
outras áreas e aspectos relevantes ao comércio internacional, como por exemplo, o
comércio de serviços, a propriedade intelectual, os investimentos, as barreiras técnicas, as
normas sanitárias e fitossanitárias, dentre outras.
Uma destas áreas que foi aperfeiçoada de forma significativa foi o seu sistema de
solução de controvérsias, com a aprovação pela Rodada Uruguai do Entendimento Relativo
às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias (ESC)10 e a criação do Órgão
de Solução de Controvérsias (OSC), com competência para registrar os procedimentos de
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consultas diretas entre as partes sobre qualquer alegação de violação ou mitigação de
benefícios 11 dos denominados “acordos abrangidos” pelo ESC 12 , estabelecer os painéis,
adotar os relatórios dos painéis e do Órgão de Apelação (órgão criado na oportunidade),
valendo-se, para este fim, da regra do consenso negativo 13 , como forma de se afastar
quaisquer ingerências políticas dos Membros (conhecidas como “bloqueio”), em seu
processo decisório.
Apenas reclamações fundadas nos acordos abrangidos são admitidas no sistema de
solução de controvérsias da OMC14, no entanto, a interpretação destes se dará segundo as
regras costumeiras de interpretação do Direito Internacional 15 e, estas, por sua vez,
permitem o recurso a outras espécies normativas não produzidas no âmbito da OMC para o
fim de esclarecer o sentido das disposições dos acordos abrangidos ou mesmo para lhes
conferir orientação interpretativa vinculante, de acordo com os artigos 31 a 33 da
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 (CVDT).
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Nesse contexto, a presente pesquisa objetiva compreender de que forma as espécies
normativas tradicionais de Direito Internacional do Meio Ambiente (convenções, costumes
e princípios gerais de direito) podem ser interpretadas pelos órgãos do OSC, i.e., se são
consideradas vinculantes ou não entre as partes em disputa, e se, uma vez admitidas no
processo hermenêutico das disposições dos denominados acordos abrangidos, efetivamente
influenciam em sua interpretação, seja confirmando-lhes o significado dos termos , seja
atribuindo-lhes um significado não explícito.
Para tanto, este trabalho foi dividido em introdução, três capítulos e considerações
finais. O primeiro capítulo tratará das espécies normativas do Direito Internacional do
Meio Ambiente, enquanto o segundo, do OSC e, o terceiro, relacionará os temas tratados
nos dois primeiros capítulos, a fim de se identificar o tratamento conferido às espécies
normativas do Direito Internacional do Meio Ambiente pelos órgãos integrantes do OSC
no ato interpretativo. Por fim, as considerações finais buscarão sintetizar o problema
central da pesquisa e as conclusões alcançadas.
No primeiro capítulo, serão referidos breves apontamentos históricos sobre alguns dos
principais eventos que marcaram as duas primeiras fases do desenvolvimento histórico do
Direito Internacional do Meio Ambiente sem, no entanto, tratar das características que
marcam a disciplina na atualidade. A seguir, tratar-se-á do tema das fontes tradicionais do
Direito Internacional, bem como dos denominados meios auxiliares, da equidade, e
também das denominadas fontes modernas e, por fim, cuidar-se-á do estudo dos aspectos
atuais das fontes do Direito Internacional do Meio Ambiente, suas formas e técnicas
peculiares, retomando, assim, e concluindo, a análise da própria evolução histórica da
disciplina.
O segundo capítulo será iniciado também por uma breve exposição sobre alguns
aspectos históricos relacionados ao surgimento e desenvolvimento do sistema multilateral
de comércio, do GATT à OMC, fundamentos do sistema e exceções a suas regras gerais. A
seguir, serão objetos de estudo o próprio OSC, seus antecedentes, estrutura e limites de
jurisdição à luz das disposições do ESC que rege o funcionamento do referido órgão e de
seus órgãos integrantes.
A terceira e última parte, cuidará especificamente da questão da interpretação dos
tratados, da competência para interpretar e das regras de interpretação. A seguir, tratar-se-á
de três casos representativos do problema investigado nesta pesquisa, nos quais diversas
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espécies normativas do Direito Internacional do Meio Ambiente foram consideradas pelos
painéis ou pelo Órgão de Apelação, finalizando com uma síntese das conclusões
hermenêuticas relacionadas àquelas espécies normativas.
O primeiro caso estudado será o US – Tuna (EEC) (GATT: 1994a), que foi objeto de
um relatório não adotado de um painel do GATT no final do primeiro semestre de 1994,
quando o Acordo da OMC16 já estava concluído, mas ainda não havia entrado em vigor. O
segundo caso será o US – Shrimp (OMC:1998b), cujo relatório do Órgão de Apelação foi
adotado em 1998, portanto, nos primeiros anos da trajetória do OSC. E, o terceiro caso será
o EC — Approval and Marketing of Biotech Products (OMC:2006), no qual o relatório do
painel foi adotado em 2006, já contando o OSC com mais de 10 anos de experiência.
No entanto, a técnica investigativa do “estudo de caso” envolve naturalmente os riscos
relacionados à inevitável subjetividade inerente à escolha de amostras em um universo
considerável de casos de outros casos, em princípio, de igual importância17. Uma vez que
estes riscos não podem ser expurgados, mas apenas relativizados, buscou-se estabelecer
alguns critérios mínimos para se aferir a representatividade de cada um dos casos
escolhidos, em todo o universo de casos levados ao sistema de solução de controvérsias do
GATT ou da OMC. Assim, os critérios escolhidos foram: sua representatividade temática,
representatividade quantitativa, representatividade qualitativa, representatividade histórica
e repetitividade.
O critério de representatividade temática levou em conta o fato da própria OMC
reconhecer o caso como uma “disputa ambiental”, o que se pode aferir com facilidade em
sua página eletrônica institucional18, excluindo-se os demais;
O critério de representatividade quantitativa, por sua vez, levou em conta a quantidade
de espécies normativas do Direito Internacional do Meio Ambientes referidas nos
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relatórios de cada caso identificado como “disputa ambiental” pela OMC, excluindo-se as
demais;
A representatividade qualitativa, por outro lado, considerou relevantes os casos que,
uma vez enquadrados no critério temático, seus relatórios apreciassem efetivamente
espécies normativas do Direito Internacional do Meio Ambiente através de aplicação de
regras de interpretação, excluindo-se aqueles casos que pudessem considerá-las como
meras referências fáticas;
A representatividade histórica levou em conta os diferentes momentos do
desenvolvimento do mecanismo de solução de controvérsias do sistema multilateral de
comércio, buscando ao mesmo tempo representar as experiências adquiridas com a prática
e não se concentrar em um único momento histórico, face as transformações da sociedade
internacional e do próprio Direito Internacional que novas regras não produzidas no âmbito
da OMC podem influir na interpretação do direito pelos órgãos do OSC, optando-se pelos
casos que melhor representassem estas hipóteses e excluindo-se os demais.
O último critério considerado, o da repetitividade, buscou simplesmente excluir casos
com conclusões muito semelhantes ou que simplesmente incorporassem conclusões dos
demais sem qualquer traço distintivo relevante.
Esclarecidos os critérios de escolha, esta se operou concretamente de acordo com os
seguinte passos.
As “disputas ambientais” assim reconhecidas pela própria página eletrônica
institucional da OMC (representatividade temática), foram as seguintes:
1) No GATT:
a. US — Canadian Tuna (GATT:1982);
b. Canada — Herring and Salmon (GATT:1988);
c.

Thailand — Cigarettes (GATT:1990b);

d.

US — Tuna (Mexico) (GATT:1991);

e.

US — Tuna (EEC) (GATT: 1994a);

f. US — Taxes on Automobiles (GATT:1994b);
2) Na OMC:
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a. US — Gasoline (OMC: 1996a);
b. US — Shrimp (OMC:1998b);
c. EC — Asbestos (OMC:2001a).
Dentre os casos levados à OMC, apenas o US – Shrimp apresentou espécies normativas
do Direito Internacional do Meio Ambiente citadas ou apreciadas em seus relatórios, a
título de regras costumeiras de interpretação do Direito Internacional (representatividade
qualitativa).
Neste caso, considerou-se apenas o relatório do Órgão de Apelação, por representar o
posicionamento definitivo do OSC sobre o caso, bem como por também tratar das
conclusões do relatório do painel. Não foi considerado o relatório do painel ou do Órgão de
Apelação na fase de implementação das recomendações, posto que esta fase não pode
alterar as conclusões da fase anterior.
No âmbito do GATT, dos seis casos intitulados como “disputas ambientais”, cinco
deles, com exceção do caso Thailand — Cigarettes, trataram em certa medida de uma ou
mais espécies normativas do Direito Internacional do Meio Ambiente, porém, foi o
penúltimo deles, o caso US — Tuna (EEC), o de maior representatividade quantitativa (12
convenções contra no máximo 3 nos demais casos).
Além disso, este caso funcionou como um espelho dos anteriores (critério da
repetitividade), inclusive, incorporando algumas das conclusões alcançadas nestes, uma
vez que também versavam sobre produtos de pesca como “recursos naturais esgotáveis”,
na forma do art. XX(g) do GATT, e também citavam as mesmas convenções multilaterais,
i.e., a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar (UNCLOS, sigla em inglês) e
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em
Perigo de Extinção (CITES, sigla em inglês), além de algumas convenções regionais ou
alguns tratados bilaterais sobre pesca.
Quanto à última “disputa ambiental” sob os auspícios do GATT, o caso US — Taxes on
Automobiles, o relatório deste apenas mencionou a Convenção-Quadro sobre Mudanças
Climáticas e a Agenda 21, em apenas dois parágrafos de suas 120 páginas, como
referências fáticas em apoio a literatura científica consultada sobre a necessidade de
proteção da atmosfera contra a poluição decorrente do uso de combustíveis fósseis, sem
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qualquer recurso a regras costumeiras de interpretação, portanto, ausente a sua
representatividade qualitativa.
Considerados estes fatores, do ponto de vista da representatividade histórica, além do
caso US – Shrimp objeto de relatório do Órgão de Apelação em 1998, portanto, sob os
auspícios da OMC, decidiu-se também pela escolha do caso US – Tuna (EEC), embora ao
tempo do GATT, por ter circulado seu relatório (não adotado) ao apagar das luzes do
GATT, em junho de 1994, e com os acordos da Rodada Uruguai já concluídos, portanto,
como um caso que marcou a transição institucional histórica, revelando-se desnecessário
tratar dos casos anteriores do GATT pelos motivos já declinados.
O caso EC – Asbestos, apesar de reconhecido pela OMC como uma “disputa
ambiental”, além de não tratar especificamente de espécies normativas do Direito
Internacional do Meio Ambiente, teve seu relatório adotado em 2001, portanto, há menos
de uma década do início das atividades da OMC e apenas 3 anos após o relatório do caso
US – Shrimp. O caso US – Gasoline, também não tratava de espécies normativas do
Direito Internacional do Meio Ambiente e ainda era anterior ao caso US – Shrimp, tendo
seu relatório circulado em 1996.
Fazia-se necessário ainda, para que esta pesquisa tivesse uma representatividade
histórica mais ampla, a análise de um caso mais recente, que contasse com pelo menos
uma década de experiência da OMC. Como não havia mais “disputas ambientais” a serem
consultadas e não se pretendia a formulação de projeções estatísticas, onde as repetições
são relevantes, mas se buscava demonstrar relevantes perspectivas e paradigmas possíveis,
optou-se por se buscar na doutrina e através de informações na própria página eletrônica da
OMC, pelo menos mais um caso representativo do problema estudado nesta pesquisa que
satisfizesse os critérios de representatividade, com exceção da temática, especialmente o
critério histórico.
Notou-se então que o caso EC — Approval and Marketing of Biotech Products
(OMC:2006) se enquadrava perfeitamente nestes critérios de representatividade, com
exceção do reconhecimento pela própria OMC como uma “disputa ambiental” que assim
considera apenas os casos fundados no art. XX(b) ou (g) do GATT, enquanto este último
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caso trata de questões relacionadas a certos dispositivos do Acordo SPS19. Percebeu-se que
este fato não desvirtuava o objeto da pesquisa, na medida em que o Acordo SPS trata de
questões relacionadas à saúde humana, animal ou vegetal (arts. 2.120 e 5.521), hipótese que
também constitui objeto da exceção prevista no art. XX(b)22 do GATT.
Por estas razões, foram estes os três casos escolhidos para se desenvolver esta pesquisa.
Reitere-se que a escolha destes casos não vislumbra demonstrar um padrão de
comportamento ou a sua repetitividade para fins estatísticos, mas pelo contrário, busca
identificar certas mudanças de perspectivas ou paradigmas, o que, no entanto, não significa
que o caso mais recente represente o posicionamento atual ou possa ser considerado como
uma evolução em relação aos anteriores. São momentos históricos e circunstâncias
diversas que, embora não representem todo o universo de casos da OMC (ou do GATT),
representam um universo particular significativo para o escopo desta pesquisa.
Nas considerações finais, serão formuladas, de forma objetiva, as conclusões
representativas da síntese dos temas desenvolvidos nos três capítulos deste trabalho,
objetivando compreender o fenômeno da interpretação das espécies normativas do Direito
Internacional do Meio Ambiente pelos órgãos do OSC.
Não se pretendeu nesta pesquisa questionar o juízo de valor formulado pelos painéis ou
pelo Órgão de Apelação no sentido de, eventualmente, conferir certa preponderância a
valores ambientais ou comerciais, ou mesmo demonstrar sua isenção a respeito.
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Também não se pretendeu analisar o resultado de cada caso considerado (i.e., a questão
de fundo), sua ratio ou suas consequências, muito menos se vislumbra apontar a melhor
regra ou técnica de interpretação, ou sugerir critérios ou formas de aferição do resultado do
processo interpretativo, ou ainda, propor novos métodos ou esquemas de interpretação ou
combinação destes.
Não constituiu objeto desta pesquisa ainda a formulação de considerações sobre
qualquer momento posterior à aplicação das regras costumeiras de interpretação do Direito
Internacional, quando elementos normativos condicionantes previstos nos próprios acordos
abrangidos 23 podem resultar em qualificação de uma medida adotada por um Membro
como discriminatória, arbitrária ou injustificada, ainda que fundada em uma espécie
normativa do Direito Internacional do Meio Ambiente24.
Portanto, em cada um dos três casos estudados no terceiro capítulo, uma vez suscitadas
tais espécies normativas no ato de interpretação de disposições dos acordos abrangidos, e
reconhecidas (ou não) como orientações interpretativas vinculantes ou não, o escopo desta
pesquisa estará exaurido em relação a este caso, independentemente de eventual conclusão
posterior quanto ao não atendimento de outras condicionantes normativas gerais ou
especiais à sua admissibilidade.
Esta pesquisa utilizou o modelo autor-data para referência no corpo do texto da
seguinte forma: (AUTOR: data, página). Quanto aos documentos produzidos por
organizações internacionais, utilizou-se a sua sigla em português, seguida do ano e número
de página ou parágrafo do documento, se houver, no corpo do texto no formato
(ORGANIZAÇÃO: ano, página/parágrafo) e denominação completa do documento ou
caso, em inglês, nas referências bibliográficas ao final.
Nos subtítulos e corpo do texto, os relatórios referentes aos casos do GATT/OMC
foram identificados por seu “título-curto”, em inglês, conforme sugerido pela própria
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OMC 25 e, nas referências bibliográficas, a indicação do título completo e informações
complementares, em inglês, como indicado na página eletrônica da OMC.
Para elaboração das Referências Bibliográficas relacionadas à jurisprudência, foram
utilizadas as regras da ABNT.
A metodologia utilizada para a construção deste estudo foi baseada em técnicas de
investigação

teórica,

valendo-se

da

técnica

normativa

(BITTAR,

2007:178)

consubstanciada na análise das disposições específicas de tratados internacionais
relevantes para o objeto desta pesquisa, especialmente o Acordo da OMC, o GATT, o
ESC, o Acordo SPS, e a CVDT, além de análise doutrinária disponível sobre o tema.
Também se recorreu às “técnicas conceituais” (Ibidem:176), buscando-se tanto na
bibliografia nacional quanto na estrangeira, referenciais teóricos relevantes para
determinação da influência das espécies normativas do Direito Internacional do Meio
Ambiente no ato de interpretação dos denominados acordos abrangidos no âmbito do OSC.
A pesquisa recorreu ainda a técnicas de investigação empírica, através da técnica de
estudo de caso (Ibidem:182), para análise do fenômeno da interpretação, status e papel das
espécies normativas de Direito Internacional do Meio Ambiente no processo hermenêutico,
através da análise dos relatórios e conclusões de relatórios dos órgãos jurídicos do sistema
de solução de controvérsias do GATT e da OMC.
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Diante da dificuldade de se tratar das relações entre comércio e meio ambiente nos
órgãos políticos do GATT e, posteriormente da OMC, que também resulta em uma causa
prática da limitação de atuação de seus órgãos técnicos especializados na matéria (EMIT e
CTE, respectivamente), o sistema de solução de controvérsias destes sistemas multilaterais
de comércio passou a ser um fórum possível para se tratar da questão, ainda que suas
decisões sejam vinculantes apenas entre as partes em disputa e limitada ao objeto da
reclamação no caso concreto.
No entanto, face às limitações de jurisdição dos órgãos do OSC (e também dos
painéis do GATT), especialmente no que se refere à sua competência ratione materiae, não
podem se valer (diretamente) de espécies normativas que não sejam os acordos abrangidos
para resolver as disputas ou ainda determinar a implementação daquelas, mas, por outro
lado, poderão considerá-las (indiretamente) no ato interpretativo, através das regras
costumeiras de interpretação do Direito Internacional aplicáveis de acordo com o art. 3.2
do ESC.
Este ato de interpretação dos acordos abrangidos se valendo de outras espécies
normativas como subsídios ao processo interpretativo, importa em também interpretá-las
através das regras de interpretação e, ao fazê-lo, se determinará, em alguma medida, a sua
aplicabilidade ao caso concreto, seja como regra vinculante de interpretação, seja como
subsídio não obrigatório ao esclarecimento das disposições do acordo interpretado, de seu
contexto ou de circunstâncias relacionadas à sua conclusão, especialmente os trabalhos
preparatórios.
Nesse contexto, o objetivo da presente pesquisa consistiu em compreender de que
forma as espécies normativas tradicionais de Direito Internacional do Meio Ambiente
(convenções, costumes e princípios gerais de direito), têm sido interpretadas pelos órgãos
do OSC no processo de interpretação dos acordos abrangidos e de acordo com as regras
costumeiras de interpretação, i.e., se consideradas vinculantes ou não entre as partes em
disputa, e também se, uma vez admitidas neste processo, efetivamente têm influenciado no
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esclarecimento das disposições interpretadas, seja confirmando-lhes o significado de seus
termos , seja atribuindo-lhes um significado não explícito.
Consideradas as noções teóricas sobre as espécies normativas do Direito
Internacional do Meio Ambiente, estudadas no capítulo 1, sobre o Órgão de Solução de
Controvérsias da OMC, especialmente quanto à sua jurisdição, tratadas no capítulo 2, e
sobre as regras costumeiras de interpretação e suas abordagens e escolas doutrinárias, bem
como a prática dos painéis e do Órgão de Apelação em três casos relevantes que trataram
da questão, no capítulo 3, passou-se, no item 3.7, a uma tentativa de sintetizar as
conclusões hermenêuticas dos casos escolhidos relacionadas ao tema desta pesquisa (não
os resultados dos casos quanto às questões de fundo).
Para formulação desta síntese, na ausência de um método preestabelecido ou pelo
menos conhecido pelo autor desta pesquisa, adotou-se como critério, no item 3.7, as
categorias de regras hermenêuticas estabelecidas nos arts. 31 e 32 da CVDT para se
determinar a obrigatoriedade ou não das espécies normativas tomadas como subsídios ao
processo hermenêutico e, para se determinar a sua influência na interpretação de
dispositivos dos acordos abrangidos, considerou-se se estes subsídios efetivamente foram
relevantes para se confirmar o sentido das disposições dos acordos abrangidos
interpretadas ou atribuir-lhes um sentido não explícito, independentemente do resultado
prático verificado, i.e., se favoreceram valores ambientais, comerciais ou se ainda foram
isentos.
Baseando-se neste modelo de avaliação, concluiu-se, da análise dos casos
estudados e nos limites do escopo desta pesquisa, que:
Inobstante a limitação da jurisdição dos órgãos do sistema de solução de
controvérsias da OMC, circunscrita a apreciar reclamações fundadas nos acordos
abrangidos, não se pode negar a presença e a influência das espécies normativas do Direito
Internacional do Meio Ambiente no seu processo interpretativo.
Por consequência, estas espécies normativas, ao subsidiarem o processo
hermenêutico dos casos considerados, também foram interpretadas ao se lhes conferir um
sentido que, por sua vez, foi “emprestado” às disposições dos acordos abrangidos
interpretadas. É inegável ainda, que as próprias regras costumeiras de interpretação
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igualmente foram interpretadas no processo hermenêutico, de acordo com as diferentes
abordagens, métodos ou escolas doutrinárias empregadas em cada caso particular
considerado.
No entanto, a influência destas espécies normativas, quando efetiva, nem sempre
foi inteiramente favorável a toda e qualquer medida doméstica de proteção ou conservação
do meio ambiente, uma vez que, ao mesmo tempo em que informaram que esta medida
constituía de fato uma preocupação ambiental legítima e, portanto, poderia esta medida se
enquadrar em alguma exceção ou previsão especial dos acordos abrangidos às regras do
sistema multilateral de comércio, também evidenciaram a desconformidade da medida em
concreto com circunstâncias condicionantes previstas nos termos da própria exceção, como
aquelas informadas no chapeau do art. XX do GATT.
Nos casos US – Shrimp e US – Tuna (EEC), por exemplo, estas condicionantes
estavam relacionadas, respectivamente, à forma ou aos efeitos das medidas, a saber, não
deveriam se dar de forma unilateral sem necessários esforços de cooperação, no primeiro
caso, e não poderiam importar em imposição de políticas domésticas a outros Estados, no
segundo, situações que, à luz do art. XX do GATT, revelaram se tratar de medidas
discriminatórias ou arbitrárias190.
Quanto à forma pela qual as espécies normativas do Direito Internacional do Meio
Ambiente foram aplicadas ao processo hermenêutico, constatou-se dos casos estudados
que podem ou não ser vinculantes no sentido de serem obrigatoriamente levadas em conta
no caso concreto.
A questão da obrigatoriedade ou vinculação das partes (e do intérprete) a
determinada espécie normativa do Direito Internacional do Meio Ambiente como subsídio
interpretativo nem sempre foi explícita nos relatórios analisados, mas se pôde inferir das
conclusões dos relatórios e da leitura das próprias regras de interpretação consignadas na
CVDT.
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No caso das regras hermenêuticas relacionadas ao sentido comum do texto, do
contexto e do objetivo e finalidade do tratado (art. 31.1 da CVDT), entende-se que, em
regra não serão os subsídios que nelas se enquadrem obrigatórios, posto que, no caso
concreto, deve ser assegurada a necessária liberdade ao intérprete para julgar se aquele
subsídio, ainda que seja uma espécie normativa, pode fornecer o necessário esclarecimento
ao dispositivo interpretado.
O art. 31.1 da CVDT, no entanto, impõe ao intérprete o dever de interpretar o
tratado de boa-fé, o que não se confunde com a obrigatoriedade de interpretar o tratado de
acordo com um subsídio fornecido que julga inapropriado para tanto, ainda que seja este
uma espécie normativa.
Assim, deve-se assegurar ao intérprete a liberdade necessária para determinar se
este subsídio interpretativo tem alguma relevância para esclarecer o texto, o contexto ou o
objeto e finalidade do tratado interpretado. Por outro lado, no caso do contexto, será
obrigatória a observação de subsídios interpretativos que se enquadrem nas hipóteses do
art. 31.2, letras “a” e “b”, exceto se o resultado se apresentar ambíguo, obscuro, absurdo ou
desarrazoado (art. 32).
Será também obrigatória a observação de subsídios interpretativos que se
enquadrem nas hipóteses do art. 31.3, letras “a”, “b” e “c”, i.e., acordos ou práticas
subseqüentes entre as partes, relativamente à interpretação dos tratados, ou regras
pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes, também com a
ressalva do art. 32 da CVDT.
Por fim, quanto às categorias denominadas de “meios suplementares de
interpretação” (art. 32), i.e., as circunstâncias relacionadas à conclusão dos tratados,
inclusive seus trabalhos preparatórios, entende-se se tratarem de categorias não
obrigatórias, uma vez que também condicionadas ao juízo de valor do intérprete no sentido
de que, após a aplicação de subsídios fundados nas categorias ou regras anteriores, o
sentido permaneceu ambíguo, obscuro, absurdo ou desarrazoado, qualificativos igualmente
carregados de subjetividade. Esta conclusão se mantém ainda que se considere, ao
contrário do que sugere o texto da CVDT, inexistente qualquer hierarquia ou prioridade de
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aplicação191 entre as regras gerais de interpretação (art. 31) e os meios suplementares (art.
32).
Por fim, considerados os limites e objetivos desta pesquisa, espera seu autor que a
mesma tenha fornecido subsídios, ainda que mínimos, para a elucidação do problema, ou
de alguma forma tenha contribuído ao menos para balizar uma formulação mais específica
deste para fins de realização de uma investigação mais ampla.
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