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RESUMO

A intensificação do comércio e o aumento da interdependência econômica entre os países 
geram a necessidade de criar regras para assegurar a previsibilidade aos operadores do 
comércio internacional. A Organização Mundial do Comércio (OMC) criou um sistema de
solução de controvérsias, com o intuito de garantir o cumprimento dessas regras. Esse 
sistema é essencial para permitir que países em desenvolvimento questionem práticas 
ilegais realizadas por países desenvolvidos, permitindo inclusive a suspensão de 
concessões ou outras obrigações (retaliação), mediante o cumprimento de certas condições. 
Todavia, a assimetria econômica entre os Estados muitas vezes dificulta a retaliação no 
âmbito do mesmo acordo que foi violado por determinado membro da OMC. A suspensão
de concessões ou outras obrigações em acordo da OMC diferente daquele violado é 
conhecida como retaliação cruzada. Nesse contexto, a retaliação cruzada em propriedade 
intelectual (TRIPS) pode despontar como uma opção para os países em desenvolvimento, 
quando estes participarem de uma disputa contra países desenvolvidos na OMC. Isso se 
deve à importância da propriedade intelectual para a economia dos países desenvolvidos. A 
retaliação cruzada em propriedade intelectual foi autorizada em apenas três casos dos mais 
de 460 existentes na OMC: EC – Bananas III (DS27), US – Gambling (DS265) e US -
Cotton (DS267). A última dessas disputas, o contencioso do algodão, envolve um pleito do 
Brasil em face dos Estados Unidos. Embora tenha sido autorizado nesses três precedentes, 
o mecanismo jamais foi aplicado. Diante desse cenário, a presente dissertação analisa de 
forma multidisciplinar, considerando os precedentes mencionados, se a autorização para 
aplicar a retaliação cruzada em propriedade intelectual induz o cumprimento de decisões 
adotadas pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Essa verificação considera os 
desafios de aplicar a retaliação cruzada em propriedade intelectual e os efeitos da ameaça 
do uso do mecanismo sobre as negociações. No tocante às negociações, é fundamental 
considerar a interação que ocorre entre os setores público e privado dos dois países 
envolvidos em determinada controvérsia. Essa influência mútua entre os setores deve ser 
compreendida à luz da teoria dos jogos de dois níveis, também analisada neste estudo. 

Palavras-chave: Organização Mundial do Comércio (OMC); sistema de solução de 
controvérsias; retaliação cruzada; propriedade intelectual; teoria dos jogos de dois níveis; 
negociações internacionais; contencioso do algodão.
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ABSTRACT

The intensification of commerce and the growth of economic interdependence among
States provoked the need for rules that promote foreseeability to the players of 
international commerce. The World Trade Organization (WTO) created a dispute 
settlement system that aims to enforce such rules. This system is essential to allow 
developing countries to contest illegal practices applied by developed countries and grant 
developing countries the possibility to suspend concessions or other obligations 
(retaliation) whenever certain criteria are met. However, the economic asymmetry among 
States typically imposes obstacles to the retaliation within the same agreement that has 
been violated by a WTO member. The suspension of concessions or other obligations of a 
WTO agreement distinct from the agreement that has been violated is known as cross 
retaliation. In this context, cross retaliation in intellectual property (TRIPS) may emerge as 
an option for developing countries when involved in a dispute against a developed country 
in the WTO. The reason for this is the importance of intellectual property to the economy 
of developed countries. Cross retaliation in intellectual property has been authorized only 
in three out of the 460 existing cases in the WTO: EC – Bananas III (DS27), US –
Gambling (DS265) e US - Cotton (DS267). The last of those disputes, the cotton case, 
involves Brazil against the United States. Even though the measure has been authorized in 
all three cases, it has never been applied. This dissertation analyses from a 
multidisciplinary perspective, considering the referred precedents, whether the 
authorization to apply the cross retaliation in intellectual property prompts the enforcement 
of the decisions adopted by the Dispute Settlement Board of the WTO. The analysis 
considers the challenges intertwined with applying the cross retaliation in intellectual 
property and the effects that a threat to apply such mechanism causes over the negotiations. 
Regarding the negotiations, it is essential to consider the interaction between the public and 
private sectors of the two countries involved in particular disputes. Such mutual influence 
between the sectors must be understood in light of the two-level games theory, which is 
also examined in this study. 

Key-words: World Trade Organization (WTO); dispute settlement system; cross-
retaliation; intellectual property; two-level games theory; international negotiations; cotton 
case.



ix

RÉSUMÉ

L'intensification du commerce et l´interdépendence accrue entre les pays exigent 
l´établissement des règles pour assurer la prévisibilité aux opérateurs de commerce 
international. L´Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a crée un système de 
règlements de différends, afin d´assurer le respect de ces règles. Ce système est essentiel 
pour permettre aux pays en développement de contester les mesures illicites adoptées par 
les pays développés, y compris en permettant la suspension de concessions ou d´autres 
obligations (contre-mesures), sous certaines conditions. Cependant, l´asymétrie 
économique entre les États entrave souvent l´adoption de contre-mesures dans le cadre de 
l´accord qui a été violé par un membre donné de l´OMC. La suspension de concessions ou 
d´autres obligations se rapportant à un accord de l´OMC différent de celui qui a été violé 
s´appelle rétorsion croisée. Dans ce contexte, la rétorsion croisée en propriété intellectuelle 
(TRIPS) peut apparaître comme une option pour les pays en développement, quand ceux-ci 
sont parties à une dispute contre les pays développés à l´OMC. Ceci ressort de 
l´importance que représente la propriété intellectuelle pour l´économie des pays 
développés. La rétorsion croisée en propriété intellectuelle a été autorisée seulement en 
trois cas, parmis les plus de 460 qui existent à l´OMC: EC – Bananas III (DS27), US –
Gambling (DS265) e US - Cotton (DS267). La dernière de ces disputes, le contentieux du 
coton, se rapporte à une demande du Brésil contre les États-Unis. Bien qu´autorisé dans ces 
trois précédents, le mécanisme n´a jamais été appliqué. Face à ce scenario, la présente 
thèse analyse de manière multidisciplinaire, en tenant compte des précédents mentionnés, 
si l´autorisation pour appliquer la rétorsion croisée en propriété intellectuelle conduit au 
respect des décisions prises par l´Organe de Règlement des Différends de l´OMC. Cette 
vérification considère les défis d´appliquer la rétorsion croisée en propriété intellectuelle et 
les effets de la menace de l´utilisation du mecanisme sur les négociations. En ce qui 
concerne les negociations, il est fondamental considérer l´intéraction qui a lieu entre les 
secteurs public et privé des deux pays impliqués dans un différend donné. Cette influence 
mutuelle entre les secteurs doit être comprise à la lumière de la théorie des jeux à deux 
niveaux, également analysée dans cette étude.

Mots-clés: Organisation Mondiale du Commerce (OMC); système de règlement de 
différends; rétorsion croisée; propriété intellectuelle; théorie des jeux à deux niveaux; 
négociations internationales; contentieux du coton.



4

INTRODUÇÃO

O cenário atual, em que há significativa redução das barreiras comerciais aliada 

ao aumento das facilidades de comunicação e transporte, culminou com a intensificação do 

comércio e aumento da interdependência econômica entre os países. Neste contexto é 

importante destacar o papel desempenhado pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC), que atualmente possui mais de 150 membros1. A uniformização de regras,

promovida pela OMC, é essencial para facilitar o comércio internacional. Ademais, essa 

organização possui um sistema de solução de controvérsias regulado pelo Entendimento 

Relativo às Normas e Procedimentos sobre Soluções de Controvérsias (ESC)2, que tem 

como função assegurar os direitos e obrigações previstos nos acordos desta organização 

internacional.3

Uma das etapas do sistema de solução de controvérsias da OMC corresponde à 

implementação da decisão do painel ou do Órgão de Apelação. Caso não se verifique o 

cumprimento, as partes podem acordar compensação ou a parte prejudicada pode requerer 

ao Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) a suspensão de concessões ou outras 

obrigações, nos termos do artigo 22.3 do ESC.4 Esse processo é denominado retaliação.

Nesse sentido, se houver necessidade, é possível que ocorra a retaliação entre 

Estados membros no âmbito do sistema de solução de controvérsias da OMC. Contudo, a

retaliação deve respeitar uma ordem.5 Primeiramente, deve-se buscar retaliar no mesmo 

setor em que ocorreu a disputa. Em seguida, pode-se retaliar por meio de outro setor, mas 

no âmbito do mesmo acordo da OMC. Por fim, se necessário, pode ser requerida a 

retaliação por meio de outro acordo da OMC, conhecida como retaliação cruzada, objeto 

de estudo desta dissertação. Assim, somente em situações específicas e mediante 

autorização do OSC a parte poderá aplicar a retaliação cruzada. 

1 Lista de membros da OMC disponível em: <www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. 
Acesso em 11/08/2013.
2 Disponível em: <www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc/solucao-de-
controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/2-anexo-2-entendimento-relativo-as-
normas-e-procedimentos-sobre-solucao-de-controversias/view >. Acesso em 12/08/2013.
3 Conforme o artigo 3.2 do ESC.
4 ESC, Artigo 22.3. “Ao considerar quais concessões ou outras obrigações serão suspensas, a parte 
reclamante aplicará os seguintes princípios e procedimentos: (...) (c) se a parte considera que é impraticável 
ou ineficaz suspender concessões ou outras obrigações relativas a outros setores abarcados pelo mesmo 
acordo abrangido, e que as circunstâncias são suficientemente graves, poderá procurar suspender 
concessões ou outras obrigações abarcadas por outro acordo abrangido; (...)”
5 Prevista no artigo 22.3 do ESC.
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Em razão do caráter excepcional da retaliação cruzada, dos mais de 460 casos6

levados à OMC, em apenas três deles foi autorizada a utilização desse mecanismo em 

propriedade intelectual.7 No primeiro deles, EC – Bananas III (DS27), o Equador recebeu 

autorização para aplicar a retaliação cruzada em propriedade intelectual contra a União 

Europeia. Na controvérsia relativa a jogos de azar (US – Gambling – DS265), Antígua e 

Barbuda (“Antígua”) pôde utilizar o mecanismo em face dos Estados Unidos. E a

autorização mais recente dessa modalidade de retaliação corresponde ao caso US – Cotton 

(DS267), em que o Brasil foi autorizado a usar a ferramenta contra os Estados Unidos.

Como o presente estudo será realizado a partir de uma perspectiva brasileira, torna-se mais 

relevante o último dos três precedentes mencionados.

Deve-se ter em vista que os três membros da OMC que obtiveram a 

possibilidade de utilizar essa ferramenta (Equador, Antígua e Brasil) são países em 

desenvolvimento em face de países desenvolvidos, ou seja, havia disparidade econômica 

significativa entre as partes da controvérsia. Cumpre elucidar que embora o Brasil seja 

considerado emergente8 na economia internacional, ainda tem um poder econômico muito 

inferior aos Estados Unidos, país com quem disputa o contencioso do algodão na OMC. 

Além disso, o Brasil é considerado um país em desenvolvimento na classificação da 

OMC.9

Até o momento, em nenhum dos casos houve a implementação do mecanismo 

em questão. Diante desse fato, a principal questão abordada por esta dissertação é se a

autorização para aplicar a retaliação cruzada em propriedade intelectual induz o 

cumprimento de decisões adotadas pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.

Caso haja efetivo cumprimento da decisão, tanto a parte vencedora quanto o próprio 

sistema multilateral de comércio serão beneficiados. Essa análise será feita da perspectiva 

dos países em desenvolvimento em face de países desenvolvidos, à luz dos três precedentes 

na OMC. 

6 Lista de casos disponível em: <www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm#results>. 
Acesso em 11/08/2013.
7 Embora a retaliação cruzada apresente diversas hipóteses, como serviços, bens e propriedade intelectual, 
dependendo do caso concreto, o foco do presente trabalho é a retaliação cruzada em propriedade intelectual. 
Nesse contexto, destaca-se que, em dezembro de 2011, os Estados Unidos solicitaram autorização para 
aplicar retaliação cruzada em serviços em face da União Europeia, no caso EC and certain member States —
Large Civil Aircraft (DS316). Tendo em vista que o pedido refere-se somente à retaliação cruzada em 
serviços e não envolve propriedade intelectual, o caso não será analisado nesta dissertação. 
8 A respeito, vide WILLIAMS, Sean. Why Is Brazil an Emerging Market Economy?. The University of Iowa 
Center of International Finance and Development. Disponível em: <ebook.law.uiowa.edu/ebook/uicifd-
ebook/why-brazil-emerging-market-economy>. Acesso em 11/08/2013.
9 THORSTENSEN, Vera. OMC: Organização Mundial do Comércio: as regras do comércio internacional e 
a nova rodada de negociações multilaterais. 2ª ed., São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 229.
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Aspectos subsidiários decorrem desta problemática, incluindo: (i) principais 

desafios na implementação da retaliação cruzada em propriedade intelectual; (ii) efeitos da 

autorização da retaliação cruzada sobre as negociações internacionais; (iii) escolha entre 

negociação e retaliação; (iv) vantagens e dificuldades das negociações. O exame desses 

pontos perpassa a consideração dos prejuízos e benefícios para o país que aplica esse tipo 

de retaliação, bem como quais as perdas para o país alvo dessa medida.

O tema selecionado exige uma abordagem multidisciplinar, envolvendo a 

análise de aspectos jurídicos, econômicos e políticos. Desse modo, as negociações entre os 

países envolvidos em determinado contencioso serão analisadas à luz da teoria dos jogos 

de dois níveis, a qual se refere à interação entre os setores público e privado. O uso dessa 

teoria justifica-se na medida em que as indústrias que dependem dos direitos de 

propriedade intelectual pressionam os governos de países desenvolvidos a celebrarem 

acordos em caso de ameaça de retaliação cruzada em propriedade intelectual. 

Ante o exposto, cumpre elucidar a composição e estrutura deste trabalho. O 

método utilizado foi o indutivo, pois se buscou formular uma regra geral por meio da 

análise dos precedentes de retaliação cruzada em propriedade intelectual. Além do uso de 

referências bibliográficas e documentos oficiais (principalmente da OMC), foram 

realizadas entrevistas com atores-chave na disputa US – Cotton, do governo brasileiro e do 

setor privado de ambos os países. Tais entrevistas, realizadas a partir de um questionário 

estruturado, foram fundamentais para compreender a dinâmica das negociações, já que a 

estratégia da política comercial dos países na maioria das vezes não está presente nos

livros. Além desta introdução e da conclusão, a presente dissertação está estruturada em 

quatro capítulos, descritos a seguir. 

O primeiro capítulo trará aspectos mais gerais sobre o sistema multilateral de 

comércio. Serão salientados as regras e o funcionamento do sistema de solução de 

controvérsias, com breve diferenciação de suas etapas para, em seguida, demonstrar em 

que casos é possível solicitar autorização ao OSC para aplicar a retaliação cruzada. Essa 

análise deve-se à necessidade de demonstrar que apenas após ultrapassadas determinadas 

etapas e mediante o cumprimento de certos requisitos é possível ocorrer a retaliação 

cruzada. 

Já o segundo capítulo explorará o tema da propriedade intelectual, 

demonstrando sua importância na economia e no comércio, além de evidenciar os 

principais setores interessados na proteção dos direitos de propriedade intelectual. Tal 

análise é essencial para o capítulo final, quando será debatida a teoria dos jogos de dois 
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níveis, a qual retrata a influência recíproca entre setores público e privado nas negociações 

internacionais. Para isso, torna-se importante apresentar breve histórico das negociações, 

bem como os principais aspectos do acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights).

O terceiro capítulo, por sua vez, analisará os três precedentes da retaliação 

cruzada em propriedade intelectual: EC – Bananas III, US – Gambling e US – Cotton,

sendo que no último caso o Brasil figura como retaliante. Até o momento, em nenhum dos 

três casos ocorreu efetivamente a retaliação, mas cabe ressaltar que as disputas US –

Gambling e US – Cotton ainda não foram concluídas. Em outras palavras, a retaliação 

cruzada não foi descartada. A importância da análise dos precedentes está na interpretação 

dos requisitos da retaliação cruzada, instrumento que poderá ser utilizado posteriormente 

por outros países.

Por fim, o quarto capítulo sopesará as vantagens e desvantagens da retaliação 

cruzada em propriedade intelectual em contraposição a uma solução negociada entre as

partes em disputa. Isso ocorrerá por meio da verificação dos principais desafios e 

vantagens tanto da negociação como da retaliação em questão. Para fazer essa avaliação, 

torna-se importante compreender qual é o poder de barganha que a autorização para aplicar 

a retaliação cruzada em propriedade intelectual na OMC concede a um país em 

desenvolvimento em face de um país desenvolvido. Esta assertiva está relacionada ao 

interesse do setor privado, que pressiona os Estados na defesa de seus interesses. Essa 

interação entre os setores público e privado no âmbito de uma negociação internacional 

remete à teoria dos jogos de dois níveis, a qual também será detalhadamente analisada. 

Após tal estudo, será possível apontar algumas possibilidades para o Brasil no contencioso 

US-Cotton.
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CONCLUSÃO

Como visto no capítulo 1, o sistema de solução de controvérsias da OMC é 

composto por etapas. Após uma decisão favorável do painel ou Órgão de Apelação, caso 

não haja implementação das decisões do OSC, deve-se tentar realizar a compensação. 

Posteriormente, pode-se solicitar ao OSC a suspensão de concessões ou outras obrigações

(retaliação). De acordo com o artigo 22.3 do ESC, a suspensão de concessões ou outras 

obrigações deve seguir uma ordem. Primeiro deve-se tentar retaliar no mesmo setor em que 

foi constatada violação da regra na OMC. Caso não seja possível, deve-se buscar outro 

setor no mesmo acordo em que ocorreu a violação. Se nenhuma das duas hipóteses 

mencionadas ocorrer, é possível solicitar autorização para aplicar a retaliação em outro 

acordo, conhecida como retaliação cruzada.

Ultrapassadas todas as etapas anteriores ao pedido de retaliação cruzada, deve-

se também preencher certos requisitos previstos no artigo 22.3 do ESC. Os três precedentes 

da retaliação cruzada (EC – Bananas III; US – Gambling e US – Cotton) demonstram que a 

interpretação foi uniforme na maioria dos requisitos, conforme verificado no capítulo 3. O

entendimento constante nesses casos pode inspirar os demais países em desenvolvimento a 

utilizarem o mecanismo, com o intuito de obter a efetiva implementação da decisão da 

OMC.

Tendo em vista que o setor de propriedade intelectual é essencial para a 

economia dos países desenvolvidos, consoante demonstrado no capítulo 2, a eficácia da 

autorização da retaliação cruzada em propriedade intelectual aumenta quando o país 

demandado corresponde a um país desenvolvido. Assim, os países em desenvolvimento 

dispõem de um mecanismo poderoso que é a autorização para aplicar a retaliação cruzada 

em propriedade intelectual.

A mera ameaça de utilização já representa um poder de barganha nas 

negociações, desde que haja uma ameaça crível, que está intrinsecamente relacionada à

capacidade do país aplicar a retaliação em propriedade intelectual. Como já demonstrado, a

capacidade de retaliar geralmente encontra-se em países em desenvolvimento de maior 

porte (emergentes), como Brasil, Índia, China, México e Rússia. Os demais países em 

desenvolvimento podem buscar medidas para ampliar o efeito do mecanismo, como o uso 

da internet. Todavia, o uso de internet aumenta a dificuldade de controlar as condições 

impostas pela OMC para suspender os direitos de propriedade intelectual.
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Apesar de os países emergentes terem mais benefícios com a autorização da 

retaliação cruzada do que os de menor porte (tendo em vista a capacidade de retaliar), a 

dificuldade para comprovar os requisitos da retaliação cruzada são maiores. Nesse sentido, 

na decisão do caso US – Cotton, analisada no capítulo 3, os árbitros entenderam que o

desequilíbrio significativo nas relações bilaterais não foi suficiente para solicitar a 

retaliação cruzada. Assim, nessa disputa, a suspensão de direitos de propriedade intelectual 

só foi autorizada após a retaliação em bens até determinado montante.

A viabilidade de suspender os direitos de propriedade intelectual também 

remete à existência de permissão legal no âmbito interno do país retaliante. Em certos 

casos, as normas internacionais são auto-executáveis, como no do Equador, mas em outros 

é necessário promulgar lei sobre o tema, como ocorreu no Brasil. Ainda que haja a referida 

permissão legal, é possível que a retaliação em propriedade intelectual seja objeto de 

inúmeras demandas judiciais. Esse risco aumenta quando a propriedade intelectual é 

protegida na Constituição, como no Brasil. Não há certeza quanto à interpretação dos 

tribunais sobre o tema, mas o mero risco de anulação da suspensão de direitos de 

propriedade intelectual já deve ser considerado na decisão dos países de retaliar.

A suspensão de direitos de propriedade intelectual engloba outras dificuldades, 

incluindo a limitação do montante; a retaliação direcionada ao membro da OMC que 

descumpriu a decisão e o caráter temporário da medida. A incerteza relacionada aos 

aspectos mencionados gera imprevisibilidade no âmbito dos negócios. Consequentemente, 

pode haver menos empresas e investidores interessados em utilizar a mecanismo da 

retaliação cruzada no país retaliante. Ainda que existam certas prerrogativas a esses atores 

do setor privado que aplicarem a retaliação cruzada em propriedade intelectual, como

prevê a lei brasileira nº 12.270/2010, o risco do negócio persiste (representado, por 

exemplo, por um questionamento judicial). Portanto, cabe aos empresários sopesar a 

possibilidade de lucro e o risco de usar o mecanismo em cada caso.

O desafio torna-se ainda maior considerando que o país que aplicar a retaliação 

cruzada em propriedade intelectual terá consideráveis custos de fiscalização da medida. 

Caso a aplicação desrespeite alguma das condições impostas pela OMC, o país retaliante 

pode ser questionado no sistema de solução de controvérsias da Organização. Os recursos 

humanos e financeiros que deverão ser investidos no momento da aplicação da medida (em 

prol da fiscalização dessa implementação) também devem ser considerados pelo país que 

cogite suspender direitos de propriedade intelectual. Em suma, observa-se a dificuldade de 

aplicar a retaliação cruzada em propriedade intelectual. O desafio é ainda maior para os 
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países em desenvolvimento de menor porte, que tem menos recursos e infraestrutura para 

implementar essa retaliação.

O Brasil promulgou lei que considera todas as condições impostas pela OMC

para aplicar a retaliação cruzada, além de realizar consultas públicas antes de aplicar a 

retaliação em bens e propriedade intelectual, o que aumenta a previsibilidade para os atores 

envolvidos. O sucesso da atuação até o momento é resultado de um notável esforço do 

governo brasileiro, que incluiu a participação do setor privado e de especialistas em 

propriedade intelectual. Entretanto, mesmo com toda a cautela necessária e um mercado 

importante para o país que eventualmente será retaliado, o Brasil enfrenta desafios,

destacando-se os aspectos da fiscalização e o risco de ser questionado no Poder Judiciário. 

No tocante à questão analisada no presente trabalho, qual seja, verificar se a

autorização para aplicar a retaliação cruzada em propriedade intelectual induz o 

cumprimento de decisões adotadas pelo OSC, nota-se que Equador e Brasil (demandantes 

nas disputas EC – Bananas III e US – Cotton, respectivamente) obtiveram algumas 

vitórias, mas a decisão adotada pelo OSC não foi totalmente adotada – embora a disputa 

US – Cotton616 ainda esteja em andamento. 

Para a celebração dos acordos nos casos EC – Bananas III e US – Cotton617, a 

autorização da implementação da retaliação cruzada foi essencial. No segundo caso, o 

entendimento entre Brasil e Estados Unidos ocorreu logo após a ameaça de aplicação do 

mecanismo autorizado pela OMC. Para compreender o poder da suspensão de direitos de 

propriedade intelectual, é necessário analisar o caso à luz da teoria dos jogos de dois 

níveis, que descreve a interação entre os setores público e privado nas negociações 

internacionais. A ameaça de retaliação cruzada movimenta o lobby dos setores intensivos 

em propriedade intelectual sobre o governo do país demandado para tornar a medida 

violada em consonância com as regras da OMC. Esses setores temem a criação de 

precedentes da retaliação cruzada na OMC.

Contudo, o lobby dos setores de propriedade intelectual não atua sozinho: ele 

geralmente possui outro setor poderoso atuando no sentido contrário. Nas disputas EC –

Bananas III e US – Cotton, esse segundo setor era o agrícola. Por esse motivo, muitas 

vezes a medida que violou regras na OMC não é totalmente cumprida. Diante desse 

cenário, o lobby da propriedade intelectual busca uma alternativa para evitar a retaliação,

que geralmente são compensações ao país com autorização para retaliar, como ocorreu nas 

616 Assim como o caso US – Gambling, que será anaisado adiante.
617 Na disputa US – Cotton o entendimento é temporário por enquanto.
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controvérsias EC – Bananas III e US – Cotton. Ou seja, a autorização para aplicar a 

retaliação cruzada em propriedade intelectual tem reduzido impacto sistêmico para a OMC, 

pois há dificuldade no âmbito doméstico para cumprir certas decisões da Organização. 

Porém, o país demandante tem sido compensado pelas práticas que contrariam as regras e 

decisões da OMC. 

No caso US – Gambling, isso ainda não ocorreu. Na realidade, um acordo com 

os Estados Unidos é o que o país tem buscado, conforme declarações dos representantes do 

governo de Antígua. Como Antígua é um pequeno país em desenvolvimento, sua 

capacidade para aplicar a retaliação cruzada em propriedade intelectual é menor. Neste 

caso, eventual acordo deve demorar mais para ser celebrado, como ocorreu com o Equador 

na disputa EC – Bananas III.

Já o Brasil, um país emergente, obteve mais sucesso na celebração do acordo 

(temporário, neste caso) com os Estados Unidos, pois a ameaça de aplicação da retaliação 

cruzada era mais crível do que nos dois outros precedentes. A capacidade de o Brasil 

implementar a retaliação cruzada era maior e a lei brasileira nº 12.270/2010 foi bem 

elaborada, demonstrando a preocupação com diversas exigências da OMC. Esse motivo e a 

importância do mercado do Brasil para o setor intensivo em propriedade intelectual dos 

Estados Unidos acelerou a celebração do acordo que está vigente entre os dois países.

Porém, esse acordo do Brasil prevê a alteração da Farm Bill, cerne da política 

agrícola norte-americana. Mesmo que haja modificações nessa legislação, dificilmente ela 

será totalmente adequada à decisão da OMC, conforme mencionado no capítulo 4. Neste 

caso, o Brasil teria a prerrogativa de aplicar a retaliação cruzada em propriedade 

intelectual, que já foi autorizada pela OMC. 

Os precedentes da autorização de retaliação cruzada em propriedade intelectual 

têm demonstrado que a negociação é uma solução melhor do que a implementação da 

retaliação, que apresenta diversas dificuldades demonstradas no capítulo 4. Considerando 

que o principal objetivo do sistema de solução de controvérsias é tornar a medida violada 

em consonância com as decisões e regras da OMC, em princípio, não se busca aplicar 

retaliação. Ela surge como uma alternativa, uma tentativa de compensar os prejuízos 

causados pela medida questionada na OMC.

Indaga-se qual deveria ser a postura do país demandado caso o acordo 

celebrado com o demandado não seja totalmente cumprido. No caso do Brasil, na disputa 

US – Cotton, ainda seria possível utilizar a prerrogativa de aplicar a retaliação cruzada.
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Tendo em vista as dificuldades de implementar o mecanismo da retaliação 

cruzada, o país demandante deve ponderar se o benefício de implantar a retaliação cruzada 

seria, no caso concreto, maior do que os custos econômicos e políticos. Essa decisão deve 

também considerar a credibilidade da ameaça do país em futuras controvérsias da OMC. 

A dinâmica da autorização da retaliação cruzada deve ser observada sob o 

prisma da teoria dos jogos de dois níveis, pois se utiliza os atores domésticos (“nível II”) –

que neste caso corresponde aos setores intensivos em propriedade intelectual – para 

modificar ações do governo (“nível I”) do país demandado na OMC. Como os países em 

desenvolvimento possuem menor poder econômico do que os países desenvolvidos, os 

atores domésticos do país demandado auxiliam a pressionar o governo do país que 

eventualmente será retaliado, aumentando as chances de vitória dos países em 

desenvolvimento. Alguns fatores podem dificultar esse processo, como a dificuldade do 

Poder Executivo alterar decisões do Poder Legislativo.

Em suma, observa-se que a autorização do OSC para aplicar a retaliação 

cruzada em propriedade intelectual pode auxiliar os países em desenvolvimentos que 

tiverem uma decisão favorável da OMC em controvérsia contra um país desenvolvido. O 

impacto dessa autorização será diretamente proporcional à credibilidade da ameaça, 

baseada em questões fáticas (incluindo capacidade de retaliar) e jurídicas. 
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