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INTRODUÇÃO 

 
Análise do texto do Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações (LIC) e da 

jurisprudência consolidada pelo Órgão de Solução de Controvérsias (DSB) da OMC. 

 

Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações (LIC) 
 
 

 

PREÂMBULO 

 

 

Cinthia Battilani Giantomassi Medeiros 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 

Members, 

  Having regard to the Multilateral Trade Negotiations;  

 Desiring to further the objectives of GATT 1994;    

 Taking into account the particular trade, development and financial needs of developing 

country Members;   

 Recognizing the usefulness of automatic import licensing for certain purposes and that such 

licensing should not be used to restrict trade;   

 Recognizing that import licensing may be employed to administer measures such as those 

adopted pursuant to the relevant provisions of GATT 1994;   

 Recognizing the provisions of GATT 1994 as they apply to import licensing procedures;   

 Desiring to ensure that import licensing procedures are not utilized in a manner contrary to the 

principles and obligations of GATT 1994;   

  Recognizing that the flow of international trade could be impeded by the inappropriate use of 

import licensing procedures;   

 Convinced that import licensing, particularly non-automatic import licensing, should be 

implemented in a transparent and predictable manner;   

 Recognizing that non-automatic licensing procedures should be no more administratively 

burdensome than absolutely necessary to administer the relevant measure;   

 Desiring to simplify, and bring transparency to, the administrative procedures and practices 

used in international trade, and to ensure the fair and equitable application and administration of such 

procedures and practices;   

 Desiring to provide for a consultative mechanism and the speedy, effective and equitable 

resolution of disputes arising under this Agreement;   



 

 

 Hereby agree as follows:  

 

IB. Texto do Artigo em Português  

 

Os Membros,  

 

 Considerando as Negociações Comerciais Multilaterais; 

 

 Desejosos de promover os objetivos do GATT 1994; 

 

 Levando em consideração as particulares necessidades comerciais de desenvolvimento e 

financeiras dos países em desenvolvimento Membros; 

 

 Reconhecendo a utilidade do licenciamento automático de importações para determinados fins 

e que esse licenciamento não deve ser utilizado para restringir o comércio; 

 

 Reconhecendo que o licenciamento de importações poderá ser empregado para administrar 

medidas como as adotadas no âmbito das disposições pertinentes do GATT 1994; 

 

 Reconhecendo as disposições do GATT 1994 aplicáveis a processos de licenciamento de 

importações; 

 

 Desejosos de garantir que os procedimentos para o licenciamento de importações não sejam 

utilizados de maneira contrária aos princípios e obrigações previstos no GATT 1994; 

 

 Reconhecendo que o fluxo do comércio internacional pode ser obstruído pela utilização 

inadequada de procedimentos para o licenciamento de importações; 

 

 Convencidos de que o licenciamento de importações, particularmente o licenciamento não-

automático de importações, deve ser implementado de forma transparente e previsível; 

 

 Reconhecendo que os procedimentos não-automáticos de licenciamento não devem envolver 

uma carga administrativa maior do que aquela estritamente necessária para administrar a medida em 

questão; 

 

 Desejosos de simplificar e dar transparência aos procedimentos e práticas adotados no 

comércio internacional e de garantir aplicação e administração justas e eqüitativas desses 

procedimentos e práticas; 

 

 Desejosos de criar um mecanismo de consultas e meios para a solução rápida, efetiva a 

equitativa de controvérsias surgidas no âmbito do presente Acordo; 

 

 Acordaram o seguinte: 

 

          (Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução  

 

A tradução, como um todo, está satisfatória, mas há algumas partes que poderiam ser melhoradas. No 

trecho “Taking into account the particular trade, development and financial needs of developing 

country Members;”, sugere-se “Levando em consideração as particulares necessidades comerciais, de 

desenvolvimento e financeiras dos Membros em desenvolvimento”.  

 

No trecho “Recognizing that non-automatic licensing procedures should be no more administratively 

burdensome than absolutely necessary to administer the relevant measure;”, sugere-se “reconhecendo 



 

 

que os procedimentos não-automáticos de licenciamento não devem ser mais administrativamente 

onerosos do que o absolutamente/realmente necessário para administrar a medida em questão”. 

 

No trecho “Desiring to simplify, and bring transparency to, the administrative procedures and 

practices used in international trade, and to ensure the fair and equitable application and administration 

of such procedures and practices”, sugere-se “Desejosos de simplificar e dar transparência aos 

procedimentos administrativos e práticas adotados no comércio internacional, e de garantir aplicação e 

administração justas e eqüitativas desses procedimentos e práticas”. 

 

Por fim, no parágrafo “Desiring to provide for a consultative mechanism and the speedy, effective and 

equitable resolution of disputes arising under this Agreement;”, sugere-se “Desejosos de criar um 

mecanismo de consultas e a solução rápida, efetiva e equitativa de controvérsias surgidas no âmbito do 

presente Acordo”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Preâmbulo 

 

a) “Escopo do LIC” 

 

Relatório do Painel no caso European Communities - Measures Affecting Importation of Certain 

Poltry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/R, para. 121 

 

O DSB reforça a necessidade de cumprimento do Acordo LIC de maneira não contrária aos princípios 

e obrigações previstas no GATT 1994. 

 

Para. 121. “The preamble to the Licensing Agreement stresses that the Agreement aims at ensuring 

that import licensing procedures ‘are not utilized in a manner contrary to the principles and obligations 

of GATT 1994’ and are ‘implemented in a transparent and predictable manner’.” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso European Communities - Measures Affecting 

Importation of Certain Poltry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/AB/R, 

paras. 20-21, 117 e 121 

 

No mesmo caso, o Órgão de Apelação reforça em diversos momentos a expressão do princípio da 

justiça, equidade, proporcionalidade e transparência contidos no Preâmbulo do Acordo LIC. 

 

Para. 20. “According to Brazil, the administration by the European Communities of the tariff-rate 

quota for frozen poultry meat does not comply with the requirements of fairness, equity and 

proportionality expressed in Article 1.2, and in the preamble, to the Licensing Agreement.  Brazil 

argues that the European Communities allows speculation in licences and the proliferation of traders. 

Allowing speculation is unfair and distorts trade. It is also “disproportionate”. The Panel failed to 

examine whether speculation was affecting trade relations between Brazilian exporters and EC 

importers with the subsequent reduction in Brazil's market share. Brazil maintains that the Panel 

should also have examined the changes to the licensing rules, licence entitlement based on export 

performance, and the issuance of licences in non-economic quantities in the light of the requirement 

not to distort trade.  Allowing the volume covered by individual licences to fall to below 5.5 tonnes is 

“disproportionate”. The Panel places an unusual emphasis on the fact that the tariff-rate quota licences 

were fully utilized. According to Brazil, there has been full utilization of the licences because an 

economic benefit accrues to the holder of the licence when the privilege to import is exercised. The 

licences can be fully utilized even if the rules on administering the licences are “disproportionate” and 

unreasonable.” 

 

Para. 21. “Brazil maintains that the Panel incorrectly restricted Brazil's claims concerning 

transparency under the Licensing Agreement to an analysis of Article 3.5(a) of the Licensing 

Agreement. The administration of import licences in such a way that the exporter does not know what 



 

 

trade rules apply is, Brazil insists, a breach of the fundamental objective of the Licensing Agreement. 

Brazil made a comprehensive claim before the Panel relating to the violation of “the general principle 

of transparency” in the administration of the licensing procedures “as laid down in the Preamble and 

which underpin” the Licensing Agreement. The Panel did not address this claim.” 

 

Para. 117. “Three issues are raised by Brazil with respect to the Licensing Agreement: 

 
(a) Whether the Panel erred in interpreting Articles 1.2 and 3.2 of the 

Licensing Agreement so as to restrict the scope of application of that 

Agreement, in this case, to in-quota trade; 

(b) Whether the Panel erred in finding that there was no trade 

distortion in this case within the meaning of Articles 1.2 and 3.2 of the 

Licensing Agreement;  and 

(c) Whether the Panel erred in failing to examine the general claim 

made by Brazil concerning the violation of a principle of transparency 

set out in the preamble to, and underlying, the Licensing Agreement.” 

  

Para. 121. “The preamble to the Licensing Agreement stresses that the Agreement aims at ensuring 

that import licensing procedures “are not utilized in a manner contrary to the principles and 

obligations of GATT 1994” and are “implemented in a transparent and predictable manner”.  

Moreover, Articles 1.2 and 3.2 make it clear that the Licensing Agreement is also concerned, with, 

among other things, preventing trade distortions that may be caused by licensing procedures. It follows 

that wherever an import licensing regime is applied, these requirements must be observed. The 

requirement to prevent trade distortion found in Articles 1.2 and 3.2 of the Licensing Agreement refers 

to any trade distortion that may be caused by the introduction or operation of licensing procedures, and 

is not necessarily limited to that part of trade to which the licensing procedures themselves apply. 

There may be situations where the operation of licensing procedures, in fact, have restrictive or 

distortive effects on that part of trade that is not strictly subject to those procedures.” 

 

III. Comentários 

 

O entendimento do DSB reforça o objetivo do Preâmbulo do LIC, no sentido de promover a aplicação 

do procedimento de licenciamento de importação de maneira transparente e previsível, em 

consonância com os princípios e obrigações do GATT 1994. 



 

 

 Artigo 1 

 

Beatriz Machado Granziera 

Lucas Queiroz Pires 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 1 

General Provisions 
 

1.1 For the purpose of this Agreement, import licensing is defined as administrative procedures 

(1) used for the operation of import licensing regimes requiring the submission of an 

application or other documentation (other than that required for customs purposes) to the 

relevant administrative body as a prior condition for importation into the customs territory of 

the importing Member. 

 

1.2 Members shall ensure that the administrative procedures used to implement import licensing 

regimes are in conformity with the relevant provisions of GATT 1994 including its annexes 

and protocols, as interpreted by this Agreement, with a view to preventing trade distortions 

that may arise from an inappropriate operation of those procedures, taking into account the 

economic development purposes and financial and trade needs of developing country 

Members. (2) 

 

1.3 The rules for import licensing procedures shall be neutral in application and administered in a 

fair and equitable manner. 

 

1.4 (a) The rules and all information concerning procedures for the submission of 

applications, including the eligibility of persons, firms and institutions to make such 

applications, the administrative body(ies) to be approached, and the lists of products 

subject to the licensing requirement shall be published, in the sources notified to the 

Committee on Import Licensing provided for in Article 4 (referred to in this 

Agreement as “the Committee”), in such a manner as to enable governments (3) and 

traders to become acquainted with them.  Such publication shall take place, whenever 

practicable, 21 days prior to the effective date of the requirement but in all events not 

later than such effective date.  Any exception, derogations or changes in or from the 

rules concerning licensing procedures or the list of products subject to import 

licensing shall also be published in the same manner and within the same time periods 

as specified above. Copies of these publications shall also be made available to the 

Secretariat. 

 

(b) Members which wish to make comments in writing shall be providedthe opportunity 

to discuss these comments upon request. The concerned Member shall give due 

consideration to these comments and results of discussion. 

 

1.5 Application forms and, where applicable, renewal forms shall be as simple as possible. Such 

documents and information as are considered strictly necessary for the proper functioning of 

the licensing regime may be required on application. 

 

1.6 Application procedures and, where applicable, renewal procedures shall be as simple as 

possible. Applicants shall be allowed a reasonable period for the submission of licence 

applications. Where there is a closing date, this period should be at least 21 days with 

provision for extension in circumstances where insufficient applications have been received 

within this period. Applicants shall have to approach only one administrative body in 

connection with an application. Where it is strictly indispensable to approach more than one 

administrative body, applicants shall not need to approach more than three administrative 

bodies. 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/23-lic_e.htm#ftnt1
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/23-lic_e.htm#ftnt2
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/23-lic_e.htm#ftnt3


 

 

1.7 No application shall be refused for minor documentation errors which do not alter basic data 

contained therein. No penalty greater than necessary to serve merely as a warning shall be 

imposed in respect of any omission or mistake in documentation or procedures which is 

obviously made without fraudulent intent or gross negligence. 

 

1.8 Licensed imports shall not be refused for minor variations in value, quantity or weight from 

the amount designated on the licence due to differences occurring during shipment, 

differences incidental to bulk loading and other minor differences consistent with normal 

commercial practice. 

 

1.9 The foreign exchange necessary to pay for licensed imports shall be made available to licence 

holders on the same basis as to importers of goods not requiring import licences. 

 

1.10 With regard to security exceptions, the provisions of Article XXI of GATT 1994 apply. 

 

1.11 The provisions of this Agreement shall not require any Member to disclose confidential 

information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public 

interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public 

or private. 

 
Footnote 1: Those procedures referred to as “licensing” as well as other similar administrative procedures. 

Footnote 2: Nothing in this Agreement shall be taken as implying that the basis, scope or duration of a measure being 

implemented by a licensing procedure is subject to question under this Agreement. 

Footnote 3: For the purpose of this Agreement, the term “governments” is deemed to include the competent authorities of the 

European Communities. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 1 

Disposições Gerais 
 

1.1 Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como os 

procedimentos administrativos
1

 utilizados na operação de regimes de licenciamento de 

importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra documentação (diferente 

daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão administrativo competente, como condição 

prévia para a autorização de importações para o território aduaneiro do Membro importador. 

 

1.2 Caberá aos Membros garantir que os procedimentos administrativos utilizados para 

implementar regimes de licenciamento de importações estejam de acordo com as disposições 

do GATT 1994, inclusive as de seus anexos e protocolos, conforme interpretadas no âmbito do 

presente Acordo, com vistas a prevenir distorções comerciais que possam ser ocasionadas pela 

operação inadequada desses procedimentos, levando em consideração os objetivos de 

desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento
2
 e suas necessidades financeiras 

e comerciais. 

 

1.3 As regras sobre os procedimentos para o licenciamento de importações serão neutras em sua 

aplicação e administradas justa e equitativamente. 

 

 (a) As regras e todos as informações relativas aos procedimentos para a apresentação de 

pedidos de licenças, incluindo a qualificação de pessoas físicas, pessoas jurídicas e 

instituições para apresentar esses pedidos, o(s) órgão(s) administrativo(s) a ser(em) 

contatado(s) e as listas de produtos sujeitos a licenciamento serão publicados nos 

                                                 
1 Os procedimentos referidos como “licenciamento”, bem como outros procedimentos administrativos similares. 
2 Nenhuma disposição do presente Acordo será interpretada no sentido de implicar que a base, alcance ou duração de uma 

medida que estiver sendo implementada por meio de um procedimento de licenciamento poderá ser questionada no âmbito do 

presente Acordo. 



 

 

instrumentos notificados ao Comitê de Licenças de Importação, estabelecido no 

Artigo 4 (neste Acordo denominado “Comitê”), de modo que governos
3
 e agentes 

comerciais possam tomar conhecimento das mesmas. Sempre que possível, essa 

publicação será feita vinte e um dias antes da data efetiva de vigência do requisito, 

mas nunca após essa data efetiva. Quaisquer exceções, derrogações ou mudanças 

efetuadas ou geradas pelas regras relativas aos procedimentos de licenciamento ou 

pela lista de produtos sujeitos a licença de importação serão publicadas da mesma 

maneira e dentro dos mesmos prazos especificados acima. Serão enviadas cópias 

dessas publicações para a Secretaria da OMC. 

 

 (b) Os Membros que desejarem apresentar comentários por escrito terão uma 

oportunidade para discutir esses comentários mediante solicitação. O Membro 

interessado considerará adequadamente esses comentários e os resultados da referida 

discussão. 

   

1.5 Os formulários dos pedidos e os formulários para a renovação de licenças serão os mais 

simples possíveis. A autoridade competente poderá exigir documentos e informações 

considerados estritamente necessários para o funcionamento adequado do regime de 

licenciamento no momento da apresentação do pedido. 

 

1.6 Os procedimentos para a apresentação de pedidos e os procedimentos para a renovação de 

licenças serão os mais simples possíveis. Os requerentes terão um prazo razoável para 

apresentarem os pedidos de licença. Se for especificado um prazo, esse prazo será de pelo 

menos vinte e um dias, podendo ser prorrogado se forem recebidos pedidos incompletos 

dentro do referido prazo. Os requerentes precisarão contatar apenas um órgão administrativo 

para apresentarem um pedido. Se for estritamente necessário contatar mais de um órgão 

administrativo, os requerentes não precisarão contatar mais de três órgãos administrativos. 

 

1.7 Nenhum pedido será rejeitado por erros insignificantes na documentação que não alterem os 

dados básicos contidos no mesmo. Não será aplicada qualquer penalidade mais severa do que 

a necessária para conformar [configurar apenas como] uma advertência no caso de serem 

detectadas omissões ou erros na documentação ou nos procedimentos que tenham sido 

obviamente cometidos sem intenção fraudulenta ou patente negligência. 

 

1.8 As importações licenciadas não serão recusadas devido a variações insignificantes de valor, 

quantidade ou peso em relação aos valores designados na licença, decorrentes de diferenças 

ocorridas durante o embarque, diferenças inerentes a embarques a granel e outras pequenas 

diferenças compatíveis com a prática comercial costumeira. 

 

1.9 As divisas necessárias ao pagamento de importações licenciadas ficarão disponíveis aos 

titulares de licença nas mesmas bases em que ficariam para importadores de mercadorias não 

sujeitas a licenças de importação. 

 

1.10 O disposto no Artigo XXI do GATT 1994 aplicar-se-á a exceções por razões de segurança. 

 

1.11 O disposto no presente Acordo não obrigará nenhum Membro a revelar informações 

confidenciais que possam impedir a aplicação da lei ou que sejam, por qualquer outro motivo, 

contrárias ao interesse público ou prejudiciais aos legítimos interesses comerciais de empresas 

públicas ou privadas. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

 

                                                 
3 Para os fins do presente Acordo, o termo “governos” incluirá as autoridades competentes das Comunidades Europeias. 



 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

No Artigo 1.7, “configurar apenas como” poderia ser uma melhor tradução para “to serve merely”, do 

que a palavra “conformar”, por ser este um termo mais usual em português. Além disso, no Artigo 1.7, 

“detectadas” poderia ser substituído por “detectados”. Por último, no Artigo 1.8, “carregamento a 

granel” é uma melhor tradução para “bulk loading” do que “embarque a granel”. (Nesse momento só 

foram analisados os parágrafos do Artigo 1 que não foram questionados em nenhuma disputa do 

OMC. Os demais parágrafos do Artigo 1, que foram objeto de consultas na OMC, serão analisados 

individualmente, a seguir.) 

 

No geral, a tradução do Artigo está adequada. Sugere-se apenas alteração na tradução da nota de 

rodapé: “scope” para escopo ou objetivo, não alcance. 

 

Ao invés de “administradas justa e equitativamente”, seria melhor “administradas de maneira justa e 

equitativa”. 

 

Recomenda-se “todas as informações”, não “todos”. A nota de rodapé merece um ajuste, devendo ser 

“Europeias”, sem acento, de acordo com a nova ortografia. “Shall be published” é melhor traduzido 

para “deverão ser publicados” e não “serão publicados”. No caso, “Requirement” nesse caso seria 

melhor traduzido para “requerimento” e não necessariamente “requisito”. Normalmente “Secretariat” 

é melhor traduzido para “Secretariado”, não “Secretaria”. “Shall be provided the opportunity” seria 

melhor traduzido para “deverão ter uma oportunidade”. Por fim, “shall give due consideration” seria 

melhor traduzido para “deverá considerar”. 

 

Sugere-se “da forma mais simples possível” para o termo em destaque, por ser melhor do que “os mais 

simples possíveis”. 

 

“Deverão ter” seria melhor do que “terão”. Ainda, “deverão” ficaria melhor do que “precisarão” nesse 

caso. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 1 

 

1.  Aspectos Gerais 

 

a) “Procedimentos de licença de importação para cotas tarifárias e a aplicação do Artigo 1 da 

LIC” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso European Communities - Regime for the Importation, Sle 

and Distribution of Bananas (EC - Bananas III), Demandantes: Equador, Guatemala, Honduras, 

México e EUA, WT/DS27/AB/R, paras. 193-195 

 

O Órgão de Apelação, ao analisar esta disputa, interpreta o Acordo LIC de forma a definir o âmbito de 

aplicação do Acordo, conforme verificado abaixo. 

 

Para. 193. “(...) Although the precise terms of Article 1.1 do not say explicitly that licensing 

procedures for tariff quotas are within the scope of the Licensing Agreement, a careful reading of that 

provision leads inescapably to that conclusion. The EC import licensing procedures require ‘the 

submission of an application’ for import licenses as ‘a prior condition for importation’ of a product at 

the lower, in-quota tariff rate. The fact that the importation of that product is possible at a high out-of-

quota tariff rate without a license does not alter the fact that a license is required for importation at the 

lower in-quota tariff rate.” 

 

Para. 194. “We note that Article 3.2 of the Licensing Agreement provides that:‘Non-automatic 

licensing shall not have trade-restrictive or -distortive effects on imports additional to those caused by 

the imposition of the restriction.’ (emphasis added)” 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article1A1#article1A1
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article3A2#article3A2


 

 

“We note also that Article 3.3 of the Licensing Agreement reads:‘In the case of licensing requirements 

for purposes other than the implementation of quantitative restrictions, Members shall publish 

sufficient information for other Members and traders to know the basis for granting and/or allocating 

licenses.’ (emphasis added)’’ 

  

“We see no reason to exclude import licensing procedures for the administration of tariff quotas from 

the scope of the Licensing Agreement on the basis of the use of the term ‘restriction’ in Article 3.2. 

We agree with the Panel that, in the light of the language of Article 3.3 of the Licensing Agreement 

and the introductory words of Article XI of the GATT 1994, the term ‘restriction’ as used in Article 

3.2 should not be interpreted to encompass only quantitative restrictions, but should be read also to 

include tariff quotas.” 

 

Para. 195. “For these reasons, we agree with the Panel that import licensing procedures for tariff 

quotas are within the scope of the Licensing Agreement.” 

 

b) “Regras de licença de importação” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso European Communities - Regime for the Importation, 

Sale and Distribution of Bananas (EC - Bananas III), Demandantes: Equador, Guatemala, 

Honduras, México e EUA, WT/DS27/AB/R, paras. 197-198 

 

Conforme verificado abaixo, o Órgão de Apelação interpreta a aplicação das regras de licença de 

importação no âmbito do Acordo LIC. 

 

Para. 197. “(...) By its very terms, Article 1.3 of the Licensing Agreement clearly applies to the 

application and administration of import licensing procedures, and requires that this application and 

administration be ‘neutral … fair and equitable’. Article 1.3 of the Licensing Agreement does not 

require the import licensing rules, as such, to be neutral, fair and equitable. Furthermore, the context of 

Article 1.3 - including the preamble, Article 1.1 and, in particular, Article 1.2 of the Licensing 

Agreement - supports the conclusion that Article 1.3 does not apply to import licensing rules. Article 

1.2 provides, in relevant part, as follows: ‘Members shall ensure that the administrative procedures 

used to implement import licensing régimes are in conformity with the relevant provisions of GATT 

1994 … as interpreted by this Agreement, (…).” 

  

“As a matter of fact, none of the provisions of the Licensing Agreement concerns import licensing 

rules, per se. As is made clear by the title of the Licensing Agreement, it concerns import licensing 

procedures. The preamble of the Licensing Agreement indicates clearly that this agreement relates to 

import licensing procedures and their administration, not to import licensing rules. Article 1.1 of the 

Licensing Agreement defines its scope as the administrative procedures used for the operation of 

import licensing regimes.” 

  

Para. 198. “We conclude, therefore, that the Panel erred in finding that Article 1.3 of the Licensing 

Agreement precludes the imposition of different import licensing systems on like products when 

imported from different Members.” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso Korea - Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled 

and Frozen Beef (Korea - Various Measures on Beef), Demandante: Austrália, 

WT/DS161/DS169/AB/R, paras. 197 e 785 

 

Nesse momento, o Órgão de Apelação rejeita a aplicação do Acordo LIC em relação às regras 

administrativas referentes à licença de importação. 

 

Para. 197. “[T]he Panel notes that many of the US claims regarding alleged violations of the 

Licensing Agreement are concerned with the substantive provisions of Korea’s import (and 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article3A3#article3A3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article3A2#article3A2
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article3A3#article3A3
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distribution) regime (by the LPMO or SBS super-groups). It has been said repeatedly that such 

substantive matters are of no relevance to the Licensing Agreement which is concerned with the 

administrative rules of import licensing systems.” 

  

Para. 785. “For these reasons, the Panel does not reach any general conclusion on the compatibility of 

Korea’s import licensing system with the WTO Agreement.” 

 

c) “Aplicação do LIC” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso Canada - Measures Affecting the Importation of Milk 

and the Exportation of Dairy Products (Canada - Dairy), Demandante: EUA, WT/DS103/R, para. 

7.157 

 

O Órgão de Apelação, conforme verificado a seguir, não analisa as reclamações dos EUA em relação a 

esse Artigo, por já ter considerado o tópico em questão e chegado a uma conclusão nas mesmas 

demandas, oferecidas pelo Canadá. 

 

Para. 7.157. “Since we have found above that the two access restrictions imposed by Canada with 

respect to its tariff-rate quota for fluid milk are contrary to Canada's obligations under Article II:1(b) 

of GATT 1994, we see no need to examine whether in so doing Canada also violates Article 3 of the 

Licensing Agreement.” 

 

2.  Artigo 1.2 

 

a) “Extensão dos procedimentos de licenciamento de importações” 

 

Relatório do Órgão de Apelação em Ireland - Customs Classification of Certain Computer 

Equipment (EC - Computer Equipment), Demandante: EUA, WT/DS69/AB/R, para. 121 

 

O DSB já entendeu que as “distorções comerciais” contidas no Artigo 1.2 não se limitam à parte sobre 

a qual se aplica os procedimentos de licenciamento de importações. 

 

Para. 121. “The requirement to prevent trade distortion found in Articles 1.2 and 3.2 of the Licensing 

Agreement refers to any trade distortion that may be caused by the introduction or operation of 

licensing procedures, and is not necessarily limited to that part of trade to which the licensing 

procedures themselves apply. There may be situations where the operation of licensing procedures, in 

fact, have restrictive or distortive effects on that part of trade that is not strictly subject to those 

procedures.” 
 

 b) “Relação do dispositivo com o GATT” 
 

Relatório do Painel no caso European Communities - Regime for the Importation, Sale and 

Distribution of Bananas (EC - Bananas III), Demandantes: Equador, Honduras, México e EUA, 

WT/DS27/R, paras. 7.268-7.270 

 

A relação do Artigo 1.2 com os dispositivos do GATT é evidente, inclusive considerada como uma 

“reprodução” das obrigações previstas no GATT, conforme entendimento do Painel a seguir. 

 

Para. 7.268. “Article 1.2 of the WTO Licensing Agreement has become largely duplicative of the 

obligations already provided for in GATT” and “Article 1.2 (…) has lost most of its legal 

significance:[Article 1.2] derives from the 1979 Tokyo Round Agreement on Import Licensing 

Procedures which was negotiated as a self-standing agreement without a formal legal link to GATT 

1947. Accordingly, membership was open not only to GATT contracting parties and the European 

Communities, but also to any other government. Therefore, provisions of GATT 1947 applied between 
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the signatories of the 1979 Licensing Agreement, by virtue of that agreement, only to the extent that 

they had been explicitly referred to and incorporated into the 1979 Licensing Agreement. In this 

context, Articles 1.10 and 4.2 of the 1979 Licensing Agreement mention, inter alia, Articles XXI, 

XXII and XXIII of GATT 1947. Accordingly, the general rule that administrative procedures used to 

implement import licensing regimes had to conform with the relevant GATT provisions in fact added 

only to the obligations which any non-GATT contracting parties among the signatories of the 1979 

Licensing Agreement would have been subject to.” 

 

Para. 7.269. “The wording of Article 1.2 remained unchanged in the Uruguay Round. Given that the 

Agreement Establishing the WTO and all the agreements listed in Annexes 1 through 3 thereto 

constitute a single undertaking, however, Article 1.2 of the WTO Licensing Agreement has become 

largely duplicative of the obligations already provided for in GATT, except for the reference to 

developing country Members. Given this context, Article 1.2 of the WTO Licensing Agreement has 

lost most of its legal significance.” 

 

Para. 7.270. “However, the Appellate Body has endorsed the principle of effective treaty 

interpretation by stating that ‘an interpreter is not free to adopt a reading that would result in reducing 

whole clauses or paragraphs of a treaty to redundancy or inutility’) In light of this, we have to give 

effect and meaning to Article 1.2 of the Licensing Agreement. For this reason, to the extent that we 

find that specific aspects of the EC licensing procedures are not in conformity with Articles I, III or X 

of GATT, we necessarily also find an inconsistency with the requirements of Article 1.2 of the 

Licensing Agreement.” 

 

c) “Países em Desenvolvimento (PEDs)” 

 

Relatório do Painel no caso European Communities - Regime for the Importation, Sale and 

Distribution of Bananas (EC - Bananas III), Demandantes: Equador, Honduras, México e EUA, 

WT/DS27/R, paras. 7.272-7.273 

 

O trecho do Relatório do Órgão de Apelação, a seguir, demonstra o entendimento sobre a aplicação do 

Artigo 1.2 a PEDs. 

 

Para. 7.272. “With respect to Article 1.2’s requirement that account should be taken of ‘economic 

development purposes and financial and trade needs of developing country Members’, the Licensing 

Agreement does not give guidance as to how that obligation should be applied in specific cases. We 

believe that this provision could be interpreted as a recognition of the difficulties that might arise for 

developing country Members, in imposing licensing procedures, to comply fully with the provisions of 

GATT and the Licensing Agreement. In the alternative, Article 1.2 could also be read to authorize, but 

not to require, developed country Members to apply preferential licensing procedures to imports from 

developing country Members. In any event, even if we accept the latter interpretation, we have not 

been presented with evidence suggesting that, in its licensing procedures, there were factors that the 

EC should have but did not take into account under Article 1.2.” 

 

Para. 7.273. “Therefore, we do not make a finding on whether the EC failed to take into account the 

needs of developing countries in a manner inconsistent with the requirements of Article 1.2 of the 

Licensing Agreement.” 

 

d) “Alcance dos procedimentos de licenciamento de importação no comércio” 

 

Relatório do Órgão de Apelação em European Communities - Measures Affecting Importation of 

Certain Poultry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/R, paras. 121-122 

 

O trecho do Relatório do Órgão de Apelação, a seguir, demonstra o entendimento com relação ao 

alcance dos procedimentos de licenciamento de importação no comércio. 
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Para. 121. “The preamble to the Licensing Agreement stresses that the Agreement aims at ensuring 

that import licensing procedures ‘are not utilized in a manner contrary to the principles and obligations 

of GATT 1994’ and are ‘implemented in a transparent and predictable manner’. Moreover, Articles 

1.2 and 3.2 make it clear that the Licensing Agreement is also concerned, with, among other things, 

preventing trade distortions that may be caused by licensing procedures. It follows that wherever an 

import licensing regime is applied, these requirements must be observed. The requirement to prevent 

trade distortion found in Articles 1.2 and 3.2 refers to any trade distortion that may be caused by the 

introduction or operation of licensing procedures, and is not necessarily limited to that part of trade to 

which the licensing procedures themselves apply. There may be situations where the operation of 

licensing procedures, in fact, have restrictive or distortive effects on that part of trade that is not 

strictly subject to those procedures.” 

 

Para. 122. “In the case before us, the licensing procedure established in Article 1 of Regulation 

1431/94 applies, by its terms, only to in-quota trade in frozen poultry meat. No licensing is required by 

Regulation 1431/94 for out-of-quota trade in frozen poultry meat. To the extent that the Panel intended 

merely to reflect the fairly obvious fact that this licensing procedure applies only to in-quota trade, we 

uphold the finding of the Panel that ‘[t]he Licensing Agreement, as applied to this particular case, only 

relates to in-quota trade’.” 

 

 e) “Licença de importação discricionária” 

 

Relatório do Painel em Turkey - Measures Affecting the Importation of Rice (Turkey - Rice), 

Demandante: EUA, WT/DS334/R, paras. 7.122, 7.130 e 7.136 

 

Abaixo, trechos do Relatório do Painel que demonstram o entendimento com relação à licença de 

importação discricionária no âmbito do Acordo LIC. 

 

Para. 7.122. “Once found that Turkey's decision to deny or fail to grant Certificates of Control to 

import rice outside of the tariff rate quota may be characterized as a quantitative import restriction, in 

principle the Panel need not proceed to consider further whether it may also be considered as a 

practice of discretionary import licensing. We will nevertheless analyze this issue since, throughout 

the Panel's proceedings, the United States articulated its claim against Turkey's decision to deny or fail 

to grant Certificates of Control to import rice outside of the tariff rate quota, under Article 4.2 of the 

Agreement on Agriculture, both as a quantitative import restriction and as a practice of discretionary 

import licensing.” (4) 

 

Para. 7.130. “Considering the immediate context of the term “discretionary import licensing”, we note 

that it appears as one of the measures in the indicative list of “measures of the kind which have been 

required to be converted into ordinary customs duties”. The object and purpose of Article 4 of the 

Agreement on Agriculture, “to achieve improved market access conditions for imports of agricultural 

products by permitting only the application of ordinary customs duties” (5), would be undermined if 

Members could decide, at their discretion, whether or not to grant permission for the importation of a 

good, or if they could decide, at their discretion, whether or not to grant a document that is 

indispensable for such importation.” 

 

Para. 7.136. “Even if it were not to be considered as a “quantitative import restriction” or as a practice 

of “discretionary import licensing”, we consider that, due to its recognized impact on the 

administration of rice imports, Turkey's decision to deny or fail to grant Certificates of Control to 

import rice outside of the tariff rate quota would at least qualify as a measure that has sufficient 

likeness or resemblance, so as to be similar to quantitative import restrictions or to practices of 

discretionary import licensing and, therefore, as a measure of the kind which have been required to be 

converted into ordinary customs duties under Article 4.2 of the Agreement on Agriculture.” 

 

3. Artigo 1.3 
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a) “Aplicação e Administração do Procedimento de Licenciamento de Importações” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso European Communities - Regime for the Importation, 

Sale and Distribution of Bananas (EC - Bananas III), Demandantes: Equador, Honduras, México 

e EUA, WT/DS27/AB/R, para. 197, 203-204 

 

Conforme entendimento do DSB, há uma diferenciação entre a necessidade de neutralidade requerida 

quando da aplicação e administração do procedimento de licença de importação e àquela demandada 

pelas regras. 

 

Para. 197. “(…) By its very terms, Article 1.3 of the Licensing Agreement clearly applies to the 

application and administration of import licensing procedures, and requires that this application and 

administration be “neutral … fair and equitable”. Article 1.3 of the Licensing Agreement does not 

require the import licensing rules, as such, to be neutral, fair and equitable.” 

 

Para. 203. “We attach no significance to the difference in the phrases “neutral in application and 

administered in a fair and equitable manner” in Article 1.3 of the Licensing Agreement and 

“administer in a uniform, impartial and reasonable manner” in Article X:3(a) of the GATT 1994. In 

our view, the two phrases are, for all practical purposes, interchangeable. We agree, therefore, with the 

Panel’s interpretation that the provisions of Article X:3(a) of the GATT 1994 and Article 1.3 of the 

Licensing Agreement have identical coverage.” 

 

Para. 204.”Although Article X:3(a) of the GATT 1994 and Article 1.3 of the Licensing Agreement 

both apply, the Panel, in our view, should have applied the Licensing Agreement first, since this 

agreement deals specifically, and in detail, with the administration of import licensing procedures. If 

the Panel had done so, then there would have been no need for it to address the alleged inconsistency 

with Article X:3(a) of the GATT 1994.” 

 

Relatório do Painel em European Communities - Measures Affecting Importation of Certain 

Poultry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/R, paras. 253-254 

 

O DSB também denota que não há diferenças relevantes entre os termos “neutras em sua aplicação” e 

“administradas justa e equitativamente”. 

 

Para. 253. “The requirement of export performance for the issuance of import licences on its face 

does seem unusual. However, Brazil has not elaborated on how the export performance requirement 

was administered and how it has affected the in-quota exports of poultry products from Brazil.”  

 

Para. 254. “We also note that the Appellate Body in the Banana III case made the following 

observation: 

 
By its very terms, Article 1.3 of the Licensing Agreement clearly 

applies to the application and administration of import licensing 

procedures, and requires that this application and administration be 

‘neutral … fair and equitable’. Article 1.3 of the Licensing Agreement 

does not require the import licensing rules, as such, to be neutral, fair 

and equitable. Furthermore, the context of Article 1.3 - including the 

preamble, Article 1.1 and, in particular, Article 1.2 of the Licensing 

Agreement - supports the conclusion that Article 1.3 does not apply to 

import licensing rules. 

 

“In our view, the issue of license entitlement based on export performance is clearly that of rules, not 

that of application or administration of import licensing procedures. Thus, Article 1.3 is not applicable 

on this specific issue.” 

 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article1A3#article1A3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article1A3#article1A3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article1A3#article1A3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#p#p
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article1A1#article1A1
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article1A2#article1A2
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article1A2#article1A2
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article1A3#article1A3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article1A3#article1A3


 

 

4. Artigo 1.4 

 

a) “Artigo 1.4 (a) e a mudança das regras de procedimento de licenciamento de importações” 

 

Relatório do Painel no caso European Communities - Measures Affecting Importation of Certain 

Poultry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/R, para. 246 

 

O DSB entendeu que as mudanças das regras de procedimento de licenciamento de importações não 

constitui uma violação do dispositivo. 

 

Para. 246. “Further, the Panel on EC - Poultry, in a finding not addressed by the Appellate Body, 

rejected the claim by Brazil that frequent changes to the licensing rules and procedures regarding the 

poultry TRQ had made it difficult for governments and traders to become familiar with the rules, 

contrary to the provisions of Articles 1.4, 3.3, 3.5(b), 3.5(c) and 3.5(d): 

 
We note that the transparency requirement under the cited provisions 

is limited to publication of rules and other relevant information. While 

we have sympathy for Brazil regarding the difficulties caused by 

frequent changes to the rules, we find that changes in rules per se do 

not constitute a violation of Article 1.4, 3.3, 3.5(b), 3.5(c) or 3.5(d).” 

 

5. Artigo 1.6 

 

Terms of reference no caso Japan - Tariff Quotas and Subsidies Affecting Leather  (WT/DS147/1) 

 

“The complexity of the management of the tariff quota system appears open to criticism as does the 

fact that applications for licences may only be submitted on a single day.  In addition, many licences 

are granted for quantities without real economic interest and some have a very short validity period. 

Overall, the system leads to a situation where it deters foreign companies from establishing in Japan to 

import leather directly. This appears contrary to Articles 1(6), 3(5)(g), (h), (i), and (j) of the 

Agreement on Import Licensing Procedures.” 

 

III. Comentários  

 

O Artigo 1 do Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importação (LIC) foi trazido 

pelos Membros demandantes em 20 disputas que chegaram até a OMC. A maioria dessas disputas não 

evoluiu até a fase de formação um Painel ou Órgão de Apelação, ou porque a disputa foi encerrada 

com acordo mútuo entre as partes ou porque, no processo de consultas, foi considerado que o 

estabelecimento de um Painel não seria necessário para solucionar o litígio. Dessa maneira, das 20 

disputas acima referidas, apenas 5 foram objeto de um relatório a partir do qual pode-se analisar 

possíveis interpretações referentes ao Artigo 1 do Acordo LIC. 

 

Da análise desses 5 casos, observou-se que o Artigo 1 do Acordo LIC foi interpretado à luz de 3 

tópicos tratados nos relatórios dos Painéis ou Órgão de Apelação, quais sejam: (a) Procedimentos de 

licença para cotas tarifárias “Tariff quotas procedures”; (b) “Licensing rules” e (c) Aplicação do 

Acordo LIC. A seguir, a interpretação ou evolução da interpretação de cada um desses tópicos será 

analisada, abordando-se a questão tratada e o entendimento do Painel e Órgão de Apelação para o 

caso. 

 

Em primeiro lugar, serão analisados os procedimentos de licença de importação para cotas tarifárias e 

o Artigo 1 do Acordo LIC/“Tariff quota procedure” e o termo “restriction” do Artigo 3.2. Define-se 

cota tarifária como uma determinada quantidade de produtos que podem ser importados a certa 

alíquota para um determinado país. Qualquer importação que ultrapasse essa quantidade fica sujeita a 

uma alíquota do imposto de impostação mais elevada. Cotas tarifárias não representam restrições 

quantitativas ao comércio, pois não restringem diretamente a quantidade de produtos a serem 
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importados e, portanto, não são consideradas “cotas”. A cota tarifária apenas sujeita as importações a 

alíquotas variáveis. (6) 

 

Em relação a esse tópico, o caso EC - Bananas III é um importante precedente no qual o Órgão de 

Apelação estabeleceu que os procedimentos de licenciamento para cotas tarifárias enquadravam-se no 

âmbito do Acordo LIC. Segundo o Órgão de Apelação, apesar do conceito de licença de importação 

encontrado no Artigo 1.1 do Acordo LIC (7) não mencionar expressamente o licenciamento de 

importação para cotas tarifárias, uma leitura aprofundada desse Artigo levaria a essa conclusão. 

 

Além disso, o Órgão de Apelação não vê motivos para excluir o procedimento de licenças para a 

administração das cotas tarifárias, do âmbito do Acordo LIC, com fundamento no uso do termo 

“restrição”, presente no Artigo 3.2. Entendeu que o termo “restrição” não deve ser interpretado apenas 

para englobar restrições quantitativas, devendo incluir também cotas tarifárias. 

  

Com base nesses argumentos o Órgão de Apelação, reiterando o entendimento do Painel, decidiu que 

o procedimento de obtenção de licenças de importação para cotas tarifárias é regulamentada no âmbito 

do Artigo 1 do Acordo LIC. A partir dessa interpretação, os procedimentos para cotas tarifárias ficam 

sujeitos às regras do Artigo 1.3 do Acordo LIC, o qual estabelece que as regras para os procedimentos 

de licença de importação devem ser neutros em sua aplicação e administrados de forma justa e igual. 

 

Em segundo lugar, em relação às “regras” para a obtenção de licença de importação, o Órgão de 

Apelação já estabeleceu diversos precedentes nos quais diferenciou as “regras” para obtenção de 

licença per si e a aplicação e administração de tais regras. Segundo a jurisprudência do Órgão de 

Apelação, o Acordo LIC não se aplica às regras para obtenção de licença de importação, apenas no 

que tange à sua administração. 

 

No caso EC- Bananas III, o Órgão de Apelação reverteu a decisão do Painel decidindo que, em 

relação ao Artigo 1.3 do LIC, este se aplica à adoção e administração dos procedimentos para licença 

de importação, que, segundo esse Artigo, devem ser neutras em sua aplicação e administradas justa e 

equitativamente. Entretanto, o Artigo 1.3 não exige que as “regras” sobre os procedimentos para o 

licenciamento de importações seja neutras, justas e aplicadas equitativamente. Além disso, o contexto 

do Artigo 1 como um todo, em especial o preâmbulo, e os Artigos 1.1, 1.2 e 1.3, apoiam a conclusão 

de que o Acordo LIC não se aplica. 

 

No caso Korea - Various Measures on Beef, o Painel utilizou o precedentes estabelecido em EC - 

Bananas III e ainda no caso EC - Poultry, ao decisdir sobre o licenciamento de importação com base 

na performance de exportação dos Membros. O Painel faz referência ao precedente de Bananas III e 

decide que esta seria uma regra, e, portanto, não deveria ser apreciada no âmbito do Acordo LIC. 

 

Por último, em relação à aplicação do Acordo LIC, no caso Canada - Dairy a Corte decidiu que as 

restrições impostas pelo Canadá em relação ao acesso dos EUA às cotas tarifárias para laticínios 

seriam contrárias às obrigações do Canadá em relação ao Artigo II:1(b) do GATT 1994. Diante disso, 

a Corte considerou desnecessário examinar se tais restrições também violariam o Artigo 3 do Acordo 

LIC e decidiu por não analisá-las à luz do Acordo LIC. 

 

O Artigo se refere aos procedimentos administrativos em relação às licenças de importação, 

delineando a necessidade de estar em conformidade com os princípios e obrigações do GATT 1994 e 

de se atentar para as especificidades dos PEDs. 

 

Inicialmente, destaca-se que o referido dispositivo já foi levantado pela Coréia, no caso Japan – 

Quotas on Lavers, ao argumentar que os procedimentos do licenciamento de importação do Japão 

violavam dispositivos do GATT. Sobre a relação do dispositivo com o GATT, nota-se que o Painel em 

EC - Bananas III apontou que essa necessidade de se atentar para os dispositivos do GATT não deixa 

de ser uma duplicidade. Isso ocorre, pois o dispositivo originou-se da Rodada Tóquio, sem uma 

ligação jurídica formal com o texto do GATT 1947. Não obstante, o Artigo detém sua relevância por 



 

 

regular a questão de se observar as condições de países em desenvolvimento, conforme delimitou o 

mesmo Painel. 

 

No caso Turkey - Measures Affecting the Importation of Rice, não consta interpretação específica 

sobre o dispositivo. Apesar de ter havido um extenso relatório do Painel, não houve análise específica 

dos dispositivos do LIC, uma vez que as práticas foram primeiramente consideradas como uma 

restrição quantitativa às importações, nos termos da nota de rodapé nº 1 do Artigo 4.2 do Acordo sobre 

Agricultura. 

 

Ainda, há interpretações em relação ao impacto dos procedimentos de licença de importação no 

comércio. No caso EC - Poultry (parágrafo 121), o Órgão de Apelação entendeu que os requisitos para 

se evitar as distorções de comércio nos Artigos 1.2 e 3.2 do Acordo LIC se referem a qualquer 

distorção que possa ser causada por procedimentos de licenciamento - ou seja, não se limitam 

necessariamente à área do comércio sobre a qual os procedimentos de licenciamento se aplicam. Tal 

ocorre, pois há situações em que a operacionalização dos procedimentos de licenciamento provoca 

efeitos restritivos e distorcidos em áreas de comércio que não estão estritamente sujeitas aos 

procedimentos. 

 

Por fim, conforme entendimento do Órgão de Apelação no caso supracitado, ao se apontar a violação 

do Artigo 1.2 do Acordo LIC por parte de um Membro, há a necessidade de se provar o nexo causal 

entre o procedimento de licenciamento de importações e o declínio na participação de mercado ou 

outros indicadores. 

 

Merece destaque o entendimento do Órgão de Apelação em EC - Bananas III de que o dispositivo se 

aplica à “aplicação e administração” dos procedimentos de licenciamento de importação, não 

exigindo que as regras sejam neutras, justas e equitativas. 

 

Nessa linha, o exemplo contido no caso EC - Poultry, no qual o Brasil alegava que as CE violavam o 

Artigo 1.3, já que suas licenças de importação eram com base na performance exportadora, não se 

aplica, por se trata de uma análise das regras e não da aplicação ou administração dos procedimentos. 

 

Por fim, o entendimento do Órgão de Apelação em EC - Bananas III também indica que não há 

diferença significativa entre as frases “neutras em sua aplicação” e “administradas justa e 

equitativamente”. Ainda, estipula que o Artigo X:3(a) do GATT tem previsão idêntica ao dispositivo 

em tela. 

 

Não há interpretações relevantes do DSB em relação ao dispositivo. Merece destaque somente o 

entendimento do Painel em EC - Poultry, ao entender que a mudanças das regras referentes aos 

procedimentos de licença de importação, apesar de ser um elemento de dificuldade, não constitui uma 

violação per se do Artigo 1.4. 

 

Dada a ausência de casos que contribuem para a interpretação do dispositivo, não há comentários 

sobre a evolução da sua interpretação. 

 

Apesar de não haver relatório do Painel sobre o caso DS147, nos “terms of reference” do litígio 

iniciado pela UE, consta menção sobre o dispositivo ao apontar que as apresentações dos pedidos 

devem ser submetidas em apenas um dia, além do período de validade curto: 

 
The complexity of the management of the tariff quota system appears 

open to criticism as does the fact that applications for licences may 

only be submitted on a single day.  In addition, many licences are 

granted for quantities without real economic interest and some have a 

very short validity period. Overall, the system leads to a situation 

where it deters foreign companies from establishing in Japan to import 

leather directly. This appears contrary to Articles 1(6), 3(5)(g), (h), (i), 

and (j) of the Agreement on Import Licensing Procedures. (8) 



 

 

FOOTNOTES: 
 
Footnote 4: United States' first submission, paras. 3, 75-78, United States' opening statement at the first substantive meeting, 

para. 26, and United States' rebuttal, para. 64. 

Footnote 5: Appellate Body Report on Chile – Price Band System, para. 234. 

Footnote 6: BOSSCHE, Pater Van den. The law and policy of the World Trade Organization, Cambridge, 2005. 
Footnote 7: LIC, Artigo 1: “Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como os 

procedimentos administrativos1 utilizados na operação de regimes de licenciamento de importações que envolvem a 

apresentação de um pedido ou de outra documentação (diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão 

administrativo competente, como condição prévia para a autorização de importações para o território aduaneiro do Membro 

importador.” 

Footnote 8:  WT/DS147/1, G/LIC/D/24, G/L/263, G/SCM/D30/1. 



 

 

 Artigo 2 

 

Julia Young Soo Kim 
 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 2 

Automatic Import Licensing (9) 
 

2.1 Automatic import licensing is defined as import licensing where approval of the application is 

granted in all cases, and which is in accordance with the requirements of paragraph 2(a). 

 

2.2 The following provisions (10), in addition to those in paragraphs 1 through 11 of Article 1 and 

paragraph 1 of this Article, shall apply to automatic import licensing procedures: 
 

(a) automatic licensing procedures shall not be administered in such a manner as to have 

restricting effects on imports subject to automatic licensing. Automatic licensing 

procedures shall be deemed to have trade-restricting effects unless, inter alia: 
 

(i) any person, firm or institution which fulfils the legal requirements of the 

importing Member for engaging in import operations involving products 

subject to automatic licensing is equally eligible to apply for and to obtain 

import licences; 

(ii) applications for licences may be submitted on any working day prior to the 

customs clearance of the goods; 

(iii) applications for licences when submitted in appropriate and complete form are 

approved immediately on receipt, to the extent administratively feasible, but 

within a maximum of 10 working days; 
  

(b) Members recognize that automatic import licensing may be necessary whenever other 

appropriate procedures are not available. Automatic import licensing may be 

maintained as long as the circumstances which gave rise to its introduction prevail and 

as long as its underlying administrative purposes cannot be achieved in a more 

appropriate way. 

 
Footnote 9: Those import licensing procedures requiring a security which have no restrictive effects on imports are to be 

considered as falling within the scope of paragraphs 1 and 2. 

Footnote 10: A developing country Member, other than a developing country Member which was a Party to the Agreement 

on Import Licensing Procedures done on 12 April 1979, which has specific difficulties with the requirements of 

subparagraphs (a)(ii) and (a)(iii) may, upon notification to the Committee, delay the application of these subparagraphs by 

not more than two years from the date of entry into force of the WTO Agreement for such Member. 

 

IB. Texto do Artigo em Português  
 

Artigo 2 

Licenciamento Automático de Importações
4
 

 

2.1 O licenciamento automático de importações será definido como o licenciamento de 

importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e de acordo com o disposto 

no parágrafo 2 (a). 
 

2.2 As seguintes disposições
5
, além daquelas previstas nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1 e no 

parágrafo 1 do presente Artigo, aplicar-se-ão aos procedimentos para o licenciamento 

automático de importações. 

                                                 
4 Os procedimentos para o licenciamento de importações que exijam uma garantia sem efeitos restritivos sobre as 

importações serão consideradas incluídas no âmbito dos parágrafos 1 e 2 do presente Artigo. 
5 Um país em desenvolvimento Membro, diferente de um país em desenvolvimento Membro que seja uma Parte do Acordo 

sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações feito em 12 de abril de 1979, que tenha dificuldades específicas 



 

 

(a) os procedimentos para o licenciamento automático de importações não serão 

administrados de modo a ter efeitos restritivos sobre importações sujeitas a 

licenciamento automático. Considerar-se-á que os procedimentos para o licenciamento 

automático terão efeitos comerciais restritivos, a menos que inter alia: 
 

(i) qualquer pessoa física, pessoa jurídica ou instituição que cumpra todas as 

exigências legais do Membro importador para desenvolver operações de 

importação envolvendo produtos sujeitos a licenciamento automático seja 

também considerada qualificada para solicitar e obter licenças de importação; 

(ii) os pedidos de licença possam ser apresentados em qualquer dia útil anterior à 

liberação aduaneira das mercadorias em questão; 

(iii) os pedidos de licença, quando apresentados de forma adequada e completa e 

acompanhados de todos os seus componentes, sejam imediatamente aprovados 

ao serem recebidos, ou no máximo, dentro de um prazo de dez dias úteis se não 

for administrativamente viável aprová-los no ato de sua entrega. 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

IC. Comentários sobre a Tradução  
 

Acreditamos que a tradução “e que está em consonância com os requisitos do parágrafo 2 (a)” seja 

uma tradução mais adequada do que “e de acordo com o disposto no parágrafo 2 (a)”. 
 

Em relação à nota de rodapé, recomendamos o uso da tradução “compreendidas no escopo dos 

parágrafos 1 e 2”, ao invés de “incluídas no âmbito dos parágrafos 1 e 2 do presente Artigo”. 
 

A tradução, como um todo, está satisfatória, mas há algumas partes que poderiam ser melhoradas. 

Acreditamos que o “.” deveria ser substituído por um “:”. 
 

Além disso, no trecho “(iii) os pedidos de licença, quando apresentados de forma adequada e completa 

e acompanhados de todos os seus componentes, sejam imediatamente aprovados ao serem recebidos, 

ou no máximo, dentro de um prazo de dez dias úteis se não for administrativamente viável aprová-los 

no ato de sua entrega.”, sugere-se “(iii) os pedidos de licença, quando apresentados de forma adequada 

e completa, sejam imediatamente aprovados ao serem recebidos, na medida em que seja 

administrativamente possível, ou no máximo, dentro de um prazo de dez dias úteis.” 
 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 2 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 
 

Dada a inexistência de uma evolução interpretativa por parte do DSU sobre o Artigo 2.2(a), por ora, 

recomenda-se ajustes na tradução, conforme acima. 
 

                                                                                                                                               
em relação às disposições dos subparágrafos (a)(ii) e (a)(iii) poderá, mediante notificação ao Comitê, protelar a 

implementação desses subparágrafos durante um prazo não superior a dois anos, a contar da data de entrada em vigor para 

esse membro do Acordo Constitutivo da OMC. 



 

 

 Artigo 3 

 

Beatriz Machado Granziera 

Julia Young Soo Kim 

Lucas Queiroz Pires 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 3 

Non-Automatic Import Licensing 
 

3.1 The following provisions, in addition to those in paragraphs 1 through 11 of Article 1, shall 

apply to non-automatic import licensing procedures. Non-automatic import licensing 

procedures are defined as import licensing not falling within the definition contained in 

paragraph 1 of Article 2. 

 

3.2 Non-automatic licensing shall not have trade-restrictive or - distortive effects on imports 

additional to those caused by the imposition of the restriction. Non-automatic licensing 

procedures shall correspond in scope and duration to the measure they are used to implement, 

and shall be no more administratively burdensome than absolutely necessary to administer the 

measure. 

 

3.3 In the case of licensing requirements for purposes other than the implementation of 

quantitative restrictions, Members shall publish sufficient information for other Members and 

traders to know the basis for granting and/or allocating licences. 

 

3.4 Where a Member provides the possibility for persons, firms or institutions to request 

exceptions or derogations from a licensing requirement, it shall include this fact in the 

information published under paragraph 4 of Article 1 as well as information on how to make 

such a request and, to the extent possible, an indication of the circumstances under which 

requests would be considered. 

 

3.5 (a) Members shall provide, upon  the  request  of  any Member having an interest in 

  the trade in the product concerned, all relevant information concerning: 

 

(i) the administration of the restrictions; 

(ii) the import licences granted over a recent period; 

(iii) the distribution of such licences among supplying countries; 

(iv) where practicable, import statistics (i.e. value and/or volume) with respect to 

the products subject to import licensing. Developing country Members would 

not be expected to take additional administrative or financial burdens on this 

account; 

 

(b) Members administering quotas by means of licensing shall publish the overall amount 

of quotas to be applied by quantity and/or value, the opening and closing dates of 

quotas, and any change thereof, within the time periods specified in paragraph 4 of 

Article 1 and in such a manner as to enable governments and traders to become 

acquainted with them; 

 

(c) in the case of quotas allocated among supplying countries, the Member applying the 

restrictions shall promptly inform all other Members having an interest in supplying 

the product concerned of the shares in the quota currently allocated, by quantity or 

value, to the various supplying countries and shall publish this information within the 

time periods specified in paragraph 4 of Article 1 and in such a manner as to enable 

governments and traders to become acquainted with them; 

 



 

 

(d) where situations arise which make it necessary to provide for an early opening date of 

quotas, the information referred to in paragraph 4 of Article 1 should be published 

within the time-periods specified in paragraph 4 of Article 1 and in such a manner as 

to enable governments and traders to become acquainted with them; 

 

(e) any person, firm or institution which fulfils the legal and administrative requirements 

of the importing Member shall be equally eligible to apply and to be considered for a 

licence.  If the licence application is not approved, the applicant shall, on request, be 

given the reason therefor and shall have a right of appeal or review in accordance with 

the domestic legislation or procedures of the importing Member; 

 

(f) the period for processing applications shall, except when not possible for reasons 

outside the control of the Member, not be longer than 30 days if applications are 

considered as and when received, i.e. on a first-come first-served basis, and no longer 

than 60 days if all applications are considered simultaneously.  In the latter case, the 

period for processing applications shall be considered to begin on the day following 

the closing date of the announced application period; 

 

(g) the period of licence validity shall be of reasonable duration and not be so short as to 

preclude imports. The period of licence validity shall not preclude imports from 

distant sources, except in special cases where imports are necessary to meet 

unforeseen short-term requirements; 

 

(h) when administering quotas, Members shall not prevent importation from being 

effected in accordance with the issued licences, and shall not discourage the full 

utilization of quotas; 

 

(i) when issuing licences, Members shall take into account the desirability of issuing 

licences for products in economic quantities; 

 

(j) in allocating licences, the Member should consider the import performance of the 

applicant.  In this regard, consideration should be given as to whether licences issued 

to applicants in the past have been fully utilized during a recent representative period. 

In cases where licences have not been fully utilized, the Member shall examine the 

reasons for this and take these reasons into consideration when allocating new 

licences. Consideration shall also be given to ensuring a reasonable distribution of 

licences to new importers, taking into account the desirability of issuing licences for 

products in economic quantities.  In this regard, special consideration should be given 

to those importers importing products originating in developing country Members and, 

in particular, the least-developed country Members; 

 

(k) in the case of quotas administered through licences which are not allocated among 

supplying countries, licence holders (11) shall be free to choose the sources of 

imports. In the case of quotas allocated among supplying countries, the licence shall 

clearly stipulate the country or countries; 

 

(l) in applying paragraph 8 of Article 1, compensating adjustments may be made in future 

licence allocations where imports exceeded a previous licence level. 

 
Footnote 11:  Sometimes referred to as “quota holders”. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 3 

Licenciamento Não-Automático de Importações 



 

 

3.1 Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1, as seguintes disposições aplicar-se-ão a 

procedimentos não-automáticos para o licenciamento de importações. Os procedimentos não-

automáticos para licenciamento de importações serão definidos como o licenciamento de 

importações que não se enquadre na definição prevista no parágrafo 1 do Artigo 2. 

 

3.2 O licenciamento não-automático não terá efeitos comerciais restritivos ou distorcivos sobre as 

importações adicionais àqueles provocados pela imposição da restrição. Os procedimentos 

para o licenciamento não-automático corresponderão, em alcance e duração, à medida que se 

destinam a implementar e não envolverão uma carga administrativa maior do que aquela 

estritamente necessária à administração da medida em questão. 

 

3.3 No caso de o licenciamento ser necessário para fins não relacionados à implementação de 

restrições quantitativas, os Membros publicarão informações suficientes para que outros 

Membros e comerciantes fiquem cientes das bases necessárias para a concessão e/ou alocação 

de licenças. 

 

3.4 Quando um Membro oferecer a pessoas físicas, pessoas jurídicas ou instituições a 

possibilidade de solicitar exceções ou derrogações da exigência de obter licenças para suas 

importações, ele incluirá esse fato nas informações publicadas no âmbito do parágrafo 4 do 

Artigo 1, bem como informações sobre como um pedido dessa natureza deve ser apresentado 

e, na medida do possível, uma indicação das circunstâncias sob as quais esses pedidos seriam 

considerados. 

 

3.5        (a) Mediante solicitação de qualquer Membro interessado no comércio do produto em 

questão, os Membros fornecerão todas as informações pertinentes sobre:  

 

 (i) a administração das restrições; 

 (ii) as licenças de importação concedidas ao longo de um período recente; 

 (iii) a distribuição dessas licenças entre países fornecedores; 

(iv) na medida do possível, estatísticas relativas às importações (a saber valor e/ou 

volume) dos produtos sujeitos a licenciamento para importação. Os países em 

desenvolvimento Membros não terão qualquer ônus administrativo ou 

financeiro adicional para obter essas informações. 

 

(b) Os Membros que administram quotas por meio do licenciamento publicarão o valor 

geral das quotas a serem aplicadas por quantidade e/ou valor as datas de abertura e 

fechamento das quotas e qualquer mudança nelas ocorrida dentro dos prazos 

previstos no parágrafo 4 do Artigo 1 e de modo a permitir que governos e 

comerciantes tomem conhecimento dessas informações; 

 

(c) no caso de quotas alocadas entre países fornecedores, o Membro que estiver aplicando 

as restrições informará prontamente todos os demais Membros interessados em 

fornecer o produto em questão sobre as parcelas da quota alocada naquele momento, 

por quantidade ou valor, aos diversos países fornecedores e publicará essas 

informações dentro dos prazos especificados no parágrafo 4 do Artigo 1 e de maneira 

a permitir que governos e comerciantes tomem conhecimento das mesmas; 

 

(d) quando surgirem situações que acarretem a necessidade de antecipar uma data de 

abertura de quotas, as informações mencionadas no parágrafo 4 do Artigo 1 serão 

publicadas dentro dos prazos especificados no parágrafo 4 do Artigo 1 e de maneira a 

permitir que governos e comerciantes tomem conhecimento das mesmas; 

 

(e) qualquer pessoa física, pessoa jurídica ou instituição que cumpra os requisitos legais e 

administrativos do Membro importador poderá solicitar uma licença e ter essa 

solicitação considerada. Se o pedido de licença não for aprovado, o requerente, 



 

 

mediante solicitação, será informado a respeito das razões que levaram a essa não-

aprovação e terá o direito de apelar da decisão ou de solicitar um novo exame do 

pedido de acordo com a legislação ou processos internos do Membro importador; 

 

(f) a menos que não seja possível, por razões que escapem do controle do Membro, o 

prazo para a tramitação dos pedidos não será superior a trinta dias se os pedidos forem 

considerados por ordem de chegada e não superior a sessenta dias se todos os pedidos 

forem considerados simultaneamente. Neste caso, o prazo para a tramitação dos 

pedidos começará no dia seguinte à data final do período anunciado para a 

apresentação de pedidos; 

 

(g) o prazo de validade das licenças terá uma duração razoável e não será curto a ponto de 

prejudicar as importações. O prazo de validade das licenças não prejudicará as 

importações de fontes distantes, a não ser em casos especiais em que as importações 

sejam necessárias para satisfazer exigências de curto prazo; 

 

(h) na administração das quotas, os Membros não impedirão que as importações sejam 

efetuadas de acordo com as licenças emitidas e não desestimularão a plena utilização 

das quotas; 

 

(i) ao emitirem licenças, os Membros levarão em consideração a conveniência de 

emitirem licenças para produtos em quantidades econômicas; 

 

(j) na alocação de licenças, o Membro deverá considerar o desempenho das importações 

do requerente. Nesse contexto, ele deverá considerar se as licenças anteriormente 

emitidas foram plenamente utilizadas ao longo de um período representativo recente. 

Se as licenças não tiverem sido plenamente utilizadas, o Membro examinará as razões 

que geraram esse fato e levará em consideração essas razões ao alocar novas licenças. 

Também será considerada a possibilidade de distribuir um numero razoável de 

licenças a novos importadores, levando em consideração a conveniência de emitir 

licenças para produtos em quantidades econômicas. Nesse contexto, os importadores 

que realizam importações de produtos originários de países em desenvolvimento 

Membros, principalmente de países de menor desenvolvimento relativo Membros, 

serão especialmente considerados; 

 

(k)  no caso de quotas administradas por melo de licenças que não sejam alocadas entre 

países fornecedores, os titulares de licença
6
 poderão escolher livremente as fontes de 

importações. No caso de quotas alocadas entre países fornecedores, a licença 

estipulará claramente o país ou países; 

 

(i) na aplicação do parágrafo 8 do Artigo 1, poderão ser feitos ajustes compensatórios em 

futuras alocações de licenças quando as importações ultrapassarem o nível de uma 

licença anterior; 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. Nesse momento só foram analisados os parágrafos do Artigo 3, os quais não foram 

questionados em nenhuma disputa do OMC. Os demais parágrafos do Artigo 3, objeto de consultas na 

OMC, serão analisados individualmente, a seguir. 

 

Ao invés de “alcance”, acreditamos que “escopo” seria um termo melhor para “scope”. 

                                                 
6 Às vezes denominados “titulares de quotas”. 



 

 

Considera-se mais adequado incluir a expressão “deverão publicar” no lugar de “publicarão” para 

refletir a expressão “shall publish”, de forma a enfatizar a obrigação dos Membros. 

 

Considera-se mais adequado incluir a expressão “Deverá se incluir” no lugar de “ele incluirá” para 

refletir a expressão “shall include”, de forma a enfatizar a obrigação dos países-membros. 

 

Neste dispositivo, vale explicar a metodologia de análise em relação à tradução. Como o Artigo 3.5 

está dividido em alíneas ou parágrafos (de “a” a “k”), a serem analisados separadamente, os 

comentários sobre a tradução serão realizados separadamente, por parágrafo. 

 

Todavia, como não há casos específicos relacionados aos itens 3.5 “c” e “l”, os comentários em 

relação à tradução desses itens serão feitos aqui: 

 

No item “c”, considera-se mais adequado incluir a expressão “deverá informar” e “deverá publicar” no 

lugar de “informará” e “publicará” de forma a enfatizar a obrigação dos países-membros. Também 

precisa de retificação o item “l”, que consta como título “i”. 

 

Considera-se mais adequado incluir a expressão “deverão fornecer” no lugar de “fornecerão”, de 

forma a enfatizar a obrigação dos Membros. Ademais, “Países Membros em desenvolvimento” é 

melhor do que “países em desenvolvimento Membros”. 

 

Considera-se necessário efetuar algumas correções de pontuação. Na tradução, faltou uma vírgula 

depois de “valor” e também depois de “ocorrida”. Além disso, os termos “expiração” ou 

“encerramento” seriam melhores sugestões para “closing” do que “fechamento”.  

 

Considera-se mais adequado incluir a expressão “deverá informar” e “deverá publicar” no lugar de 

“informará” e “publicará”, de forma a enfatizar a obrigação dos Membros. 

 

Considera-se mais adequado incluir a expressão “deverão ser publicadas” no lugar de “serão 

publicadas”, para destacar a obrigação dos Membros. 

 

Considera-se mais adequado, em ambos os Artigos, incluir-se a expressão “deverá ser informado” no 

lugar de “será informado” de forma a enfatizar a obrigação dos Membros. 

 

Sugerimos apenas a utilização do termo “exceto” ao invés de “a não ser”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 3 

 

1. Artigo 3 – Aspectos Gerais 
 

a) “Âmbito de aplicação do Artigo 3 do LIC e o termo ‘restriction’” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso European Communities - Regime for the Importation, Sle 

and Distribution of Bananas (EC - Bananas III), Demandantes: Equador, Guatemala, Honduras, 

México e EUA, WT/DS27/AB/R, paras. 193-195 

 

Para analisar essa disputa, o Órgão de Apelação interpreta o Acordo LIC de forma a definir seu âmbito 

de aplicação, como mostra o trecho transcrito abaixo. 

 

Para. 193. “(...) Although the precise terms of Article 1.1 do not say explicitly that licensing 

procedures for tariff quotas are within the scope of the Licensing Agreement, a careful reading of that 

provision leads inescapably to that conclusion. The EC import licensing procedures require ‘the 

submission of an application’ for import licenses as ‘a prior condition for importation’ of a product at 

the lower, in-quota tariff rate. The fact that the importation of that product is possible at a high out-of-
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quota tariff rate without a license does not alter the fact that a license is required for importation at the 

lower in-quota tariff rate.” 

 

Para. 194. “We note that Article 3.2 of the Licensing Agreement provides that: ‘Non-automatic 

licensing shall not have trade-restrictive or -distortive effects on imports additional to those caused by 

the imposition of the restriction.’” (emphasis added) 

  

“We note also that Article 3.3 of the Licensing Agreement reads: ‘In the case of licensing 

requirements for purposes other than the implementation of quantitative restrictions, Members shall 

publish sufficient information for other Members and traders to know the basis for granting and/or 

allocating licences.’” (emphasis added) 

  

“We see no reason to exclude import licensing procedures for the administration of tariff quotas from 

the scope of the Licensing Agreement on the basis of the use of the term ‘restriction’ in Article 3.2. 

We agree with the Panel that, in the light of the language of Article 3.3 of the Licensing Agreement 

and the introductory words of Article XI of the GATT 1994, the term ‘restriction’ as used in Article 

3.2 should not be interpreted to encompass only quantitative restrictions, but should be read also to 

include tariff quotas.” 

  

Para. 195. “For these reasons, we agree with the Panel that import licensing procedures for tariff 

quotas are within the scope of the Licensing Agreement.” 

 

b) “Procedimentos de licença de importação para comércio extra-quotas” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso European Communities - Measures Affecting 

Importation of Certain Poultry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/AB/R, 

paras. 121-122 

 

Na disputa EC - Poultry, o Órgão de Apelação analisa a aplicação do Acordo LIC em relação às 

quotas tarifárias, com a finalidade de verificar se a aplicação destas poderia resultar em distorções ao 

comércio. 

 

Para. 121. “The preamble to the Licensing Agreement stresses that the Agreement aims at ensuring 

that import licensing procedures ‘are not utilized in a manner contrary to the principles and obligations 

of GATT 1994’ and are ‘implemented in a transparent and predictable manner’. Moreover, Articles 

1.2 and 3.2 make it clear that the Licensing Agreement is also concerned, with, among other things, 

preventing trade distortions that may be caused by licensing procedures. It follows that wherever an 

import licensing regime is applied, these requirements must be observed. The requirement to prevent 

trade distortion found in Articles 1.2 and 3.2 of the Licensing Agreement refers to any trade distortion 

that may be caused by the introduction or operation of licensing procedures, and is not necessarily 

limited to that part of trade to which the licensing procedures themselves apply. There may be 

situations where the operation of licensing procedures, in fact, have restrictive or distortive effects on 

that part of trade that is not strictly subject to those procedures.” 

  

Para. 122. “In the case before us, the licensing procedure established in Article 1 of Regulation 

1431/94 applies, by its terms, only to in-quota trade in frozen poultry meat. No licensing is required by 

Regulation 1431/94 for out-of-quota trade in frozen poultry meat. To the extent that the Panel intended 

merely to reflect the fairly obvious fact that this licensing procedure applies only to in-quota trade, we 

uphold the finding of the Panel that ‘[t]he Licensing Agreement, as applied to this particular case, only 

relates to in-quota trade’.” 

 

Relatório do Painel no caso India - Quantitative Restrictions on Imports of Agricultural, Textile 

and Industrial Products, (India - Quantitative Restrictions), Demandante: EUA, WT/DS90/R, 

para. 5.16 
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No caso ora em pauta, o Painel rejeita a análise de possíveis violações ao Artigo 3 do Acordo LIC, por 

considerar que os EUA não desenvolveram satisfatoriamente suas reclamações em relação a esse 

Artigo. 

 

Para. 5.16. “A claim of violation of Article 3 of the Import Licensing Agreement is contained in the 

United States' request for establishment of a panel and thus, in our terms of reference. The United 

States, however, did not develop any legal arguments relating to such claim at any point of the 

proceedings, nor did it request a finding on the basis of that provision. We therefore do not address 

that claim.” 

 

Relatório do Órgão de Apelação no caso Korea - Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled 

and Frozen Beef (Korea - Various Measures on Beef), Demandantes: EUA, WT/DS161/AB/R; 

Austrália, WT/DS169/AB/R, paras. 197 e 785 

 

Conforme verificado abaixo, o Órgão de Apelação restringe a aplicação do Acordo LIC, em 

detrimento de regras administrativas relativas às licenças de importação. 

 

Para. 197. “[T]he Panel notes that many of the US claims regarding alleged violations of the 

Licensing Agreement are concerned with the substantive provisions of Korea’s import (and 

distribution) regime (by the LPMO or SBS super-groups). It has been said repeatedly that such 

substantive matters are of no relevance to the Licensing Agreement which is concerned with the 

administrative rules of import licensing systems.” 

 

Para. 785. “For these reasons, the Panel does not reach any general conclusion on the compatibility of 

Korea’s import licensing system with the WTO Agreement.” 

 

2. Artigo 3.2 

 

Relatório do Órgão de Apelação em European Communities - Measures Affecting of Certain 

Poultry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/AB/R, paras. 121 

 

Ao analisar o Artigo 3.2, o DSB destacou a relação do dispositivo com o Artigo 1.2 e explicou a sua 

relação com qualquer distorção comercial, sem estar limitada à parte específica sobre a qual o 

procedimento de licenciamento se aplica. 

 

Para. 121. “(…) The requirement to prevent trade distortion found in Articles 1.2 and 3.2 of the 

Licensing Agreement refers to any trade distortion that may be caused by the introduction or operation 

of licensing procedures, and is not necessarily limited to that part of trade to which the licensing 

procedures themselves apply. There may be situations where the operation of licensing procedures, in 

fact, have restrictive or distortive effects on that part of trade that is not strictly subject to those 

procedures.” 

 

3. Artigo 3.3 

 

a) “Artigo 3.3 e a mudança das regras de procedimento de licenciamento de importações” 

 

Relatório do Painel em European Communities - Measures Affecting Importation of Certain 

Poultry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/R, paras. 246 

 

O Relatório do Painel faz menção ao Artigo 3.3 e à mudança das regras do procedimento de 

licenciamento de importações. 

 

Para. 246. “Further, the Panel on EC - Poultry, in a finding not addressed by the Appellate Body, 

rejected the claim by Brazil that frequent changes to the licensing rules and procedures regarding the 



 

 

poultry TRQ had made it difficult for governments and traders to become familiar with the rules, 

contrary to the provisions of Articles 1.4, 3.3, 3.5(b), 3.5(c) and 3.5(d): 

 
We note that the transparency requirement under the cited provisions 

is limited to publication of rules and other relevant information. While 

we have sympathy for Brazil regarding the difficulties caused by 

frequent changes to the rules, we find that changes in rules per se do 

not constitute a violation of Article 1.4, 3.3, 3.5(b), 3.5(c) or 3.5(d).” 

 

4. Artigo 3.5 
 

a) “Artigo 3.5 (a)” 

 

(i) Escopo do Acordo LIC 

 

Relatório do Painel em Turkey - Measures Affecting the Importation of Rice (Turkey - Rice), 

Demandante: EUA, WT/DS334/R, paras. 7.287-7.292 

 

A seguir, o Painel interpreta o escopo do Acordo LIC. 

 

Para. 7.287. “The Panel notes that the Panel on Canada - Dairy refrained from assessing the 

United States' claims under Article 3 of the Import Licensing Agreement, stating that: 

 
Since we have found above that the two access restrictions imposed 

by Canada with respect to its tariff-rate quota for fluid milk are 

contrary to Canada's obligations under Article II:1(b) of GATT 1994, 

we see no need to examine whether in so doing Canada also violates 

Article 3 of the Licensing Agreement.” (12) 

 

Para. 7.288. “The Panel notes the similarities of Canada – Dairy with the present case. The Panel in 

the case at hand has already found that Turkey's denial or failure to grant Certificates of Control to 

import rice outside of the tariff rate quota substantively violated Article 4.2 of the Agreement on 

Agriculture. Further, in Canada – Dairy one of the arguments the United States made under the Import 

Licensing Agreement related to a transparency obligation in Article 3.5(a)(iv) of that Agreement. In 

that regard, in Canada – Dairy the United States argued, similar to the case at hand, that the 

respondent: 

 
[H]ad failed in its obligation under Article 3.5(iv) to provide 

information respecting the value and volume of fluid milk within the 

tariff-rate quota.  This data was requested by the United States during 

consultations in November 1997, and [the respondent] advised that 

such information had not been developed despite assurances in earlier 

consultations that the data would be made available. [Footnote 

omitted]”. 

 

Para. 7.292. “In the light of the above, like the Panel on Canada – Dairy, this Panel sees no need to 

examine whether, through its decision, from September 2003 and for different periods of time, to deny 

or fail to grant licences to import rice at or below the bound rate of duty, Turkey also violates 

Article 3.5(a) of the Import Licensing Agreement and, following a similar and related logic, there is no 

need to examine whether Turkey also violates Articles 5.1, 5.2(a), (b), (c), (d), (e), (g), and (h), 5.3, 

and 5.4 of the Import Licensing Agreement.” 

 

(ii)  Relação entre o Artigo 3.5 (a) e o princípio da transparência 

 

Relatório do Órgão de Apelação em European Communities - Measures Affecting Importation of 

Certain Poultry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS68/AB/R, para. 129-130 
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Neste trecho, o Órgão de Apelação descreve a relação entre o Artigo 3.5 (a) e o princípio da 

transparência. 

 

Para. 129. “Brazil’s notice of appeal contained no reference to a general issue of transparency in 

relation to the Licensing Agreement. However, Brazil argued in its appellant’s submission that the 

Panel erred in restricting Brazil’s ‘comprehensive claim in relation to a violation of the general 

principle of transparency underlying the Licensing Agreement’ to an analysis of Article 3.5(a) of the 

Licensing Agreement. The contention of Brazil is that ‘the administration of import licenses in such a 

way that the exporter does not know what trade rules apply is a breach of the fundamental objective of 

the Licensing Agreement’. ” 

 

Para. 130. “Brazil argued before the Panel that ‘underlying the Licensing Agreement was the 

principle of transparency.’ Brazil submitted, in particular, that the European Communities was obliged 

under either Article 3.5(a)(iii) or (iv) of the Licensing Agreement to provide complete and relevant 

information on the distribution of licences among supplying countries and statistics on volumes and 

values. According to Brazil, the European Communities failed to fulfil this obligation. The Panel 

found that Brazil had not demonstrated that the European Communities had violated either Article 

3.5(a)(iii) or (iv) of the Licensing Agreement. In the light of the existence of express provisions in 

Article 3.5(a) of the Licensing Agreement relating to transparency on which the Panel did in fact make 

findings, we do not believe that the Panel erred by refraining from examining Brazil’s 

‘comprehensive’ claim relating to a general principle of transparency purportedly underlying the 

Licensing Agreement.” 

 

b) “Artigo 3.5 (b)” 

 

(i)  Artigo 3.5 (b) e a mudança das regras de procedimento de licenciamento de 

importações 

 

Relatório do Painel em European Communities - Measures Affecting Importation of Certain 

Poultry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/R, paras. 246 

 

O Painel faz menção ao conteúdo do Artigo 3.5 (b) e à mudança das regras de procedimento de 

licenciamento de importações. 

 

Para. 246. “Further, the Panel on EC - Poultry, in a finding not addressed by the Appellate Body, 

rejected the claim by Brazil that frequent changes to the licensing rules and procedures regarding the 

poultry TRQ had made it difficult for governments and traders to become familiar with the rules, 

contrary to the provisions of Articles 1.4, 3.3, 3.5(b), 3.5(c) and 3.5(d): 

 
We note that the transparency requirement under the cited provisions 

is limited to publication of rules and other relevant information. While 

we have sympathy for Brazil regarding the difficulties caused by 

frequent changes to the rules, we find that changes in rules per se do 

not constitute a violation of Article 1.4, 3.3, 3.5(b), 3.5(c) or 3.5(d). 

 

c) “Artigo 3.5 (d)” 

 

(i) Artigo 3.5 (d) e a mudança das regras de procedimento de licenciamento de 

importações 

 

Relatório do Painel em European Communities - Measures Affecting Importation of Certain 

Poultry Products (EC - Poultry), Demandante: Brasil, WT/DS69/R, paras. 246 

 

Novamente o Painel faz menção ao Artigo 3.5 (d) e à mudança das regras do procedimento de 

licenciamento de importações. 
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Para. 246. “Further, the Panel on EC - Poultry, in a finding not addressed by the Appellate Body, 

rejected the claim by Brazil that frequent changes to the licensing rules and procedures regarding the 

poultry TRQ had made it difficult for governments and traders to become familiar with the rules, 

contrary to the provisions of Articles 1.4, 3.3, 3.5(b), 3.5(c) and 3.5(d): 

 
We note that the transparency requirement under the cited provisions 

is limited to publication of rules and other relevant information. While 

we have sympathy for Brazil regarding the difficulties caused by 

frequent changes to the rules, we find that changes in rules per se do 

not constitute a violation of Article 1.4, 3.3, 3.5(b), 3.5(c) or 3.5(d).” 

 

 

d) “Artigos 3.5 (e) e 3.5 (f)” 

 

Relatório do Painel em Turkey - Measures Affecting the Importation of Rice (Turkey - Rice), 

Demandante: EUA, WT/DS334/R, paras. 7.145-7.147 

 

A seguir, o Painel justifica o motivo pelo qual não analisou os Artigos 3.5 (e) e 3.5 (f) do LIC. 

 

Para. 7.145. “The United States has finally claimed that: 

 
Turkey also has acted inconsistently with Articles 3.5(e) and (f) of the 

Import Licensing Agreement [because] Turkey has decided not to 

process Certificate of Control applications within the periods specified 

in subparagraph (f) [i.e., no more than 30 days, except when not 

possible for reasons outside the control of the Member, and no longer 

than 60 days if all applications are considered simultaneously]... Nor 

has Turkey ever asserted that it is 'not possible for reasons outside [its] 

control' to process applications within the periods set out in Article 

3.5(f)... Further, although Turkey does not approve any license 

applications, it does not provide the applicant 'the reason therefor' - 

that is ... that Turkey has decided not to approve any license 

applications.” 

 

Para. 7.146. “Turkey has rejected these claims as, in its opinion, Articles 1.4 and 3.5 of the Import 

Licensing Agreement do not apply to this dispute. In Turkey's view: 

 
[T]he United States bases its allegations and legal conclusions on the 

wrong assumption that Certificates of Control are (or function as) 

import licenses. On the basis of the legal arguments and factual 

evidence provided, Turkey reaffirms that the Certificates of Control 

are not import licenses within the meaning of the Agreement on 

Import Licensing Procedures. Therefore, the claim by the United 

States that Turkey has acted inconsistently with these obligations of 

transparency and due-process must be rejected for the inapplicability, 

in the case at issue, of the Agreement on Import Licensing 

Procedures.” 

 

Para. 7.147. “The Panel has already found that Turkey's decision, from September 2003 and for 

different periods of time, to deny or fail to grant Certificates of Control to import rice outside of the 

tariff rate quota is a border measure inconsistent with Article 4.2 of the Agreement on Agriculture. In 

the light of this finding, the question of how this measure has been administered by Turkey becomes 

irrelevant for the resolution of this dispute.” 

 

e) “Artigos 3.5 (g), 3.5 (h), 3.5 (i) e 3.5 (j)” 

 

Terms of reference no caso Japan - Tariff Quotas and Subsidies Affecting Leather, WT/DS147/1 
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http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article3A5b#article3A5b
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article3A5c#article3A5c
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article3A5d#article3A5d


 

 

The complexity of the management of the tariff quota system appears 

open to criticism as does the fact that applications for licences may 

only be submitted on a single day.  In addition, many licences are 

granted for quantities without real economic interest and some have a 

very short validity period. Overall, the system leads to a situation 

where it deters foreign companies from establishing in Japan to import 

leather directly. This appears contrary to Articles 1(6), 3(5)(g), (h), (i), 

and (j) of the Agreement on Import Licensing Procedures. 

 

III. Comentários 

 

Em primeiro lugar, será analisada a interpretação referente aos procedimentos de quotas tarifárias e o 

termo “restriction”. O Artigo 3 do Acordo LIC regula os procedimentos para a obtenção da licença não 

automática. 

 

Licenças de importação não automáticas são as licenças de importação nas quais a sua aprovação não 

é garantida em todos os casos. Os procedimentos de licença de importação para quotas e quotas 

tarifárias são, por definição, não automáticos, pois dependem da verificação de se a quota já está 

esgotada ou não. 

 

Esta questão, apresentada na interpretação do Artigo 1 do Acordo LIC, foi analisada no caso EC - 

Bananas III. O caso configura importante precedente, na medida em que o Órgão de Apelação 

estabeleceu que os procedimentos de licenciamento para quotas tarifárias enquadravam-se no âmbito 

do LIC, e que apesar do conceito de licença de importação encontrado no Artigo 1.1 do Acordo LIC 

(13) não mencionar expressamente o licenciamento de importação para quotas tarifárias, uma leitura 

aprofundada desse Artigo levaria a essa conclusão. 

 

O caso EC - Bananas III definiu o alcance do termo “restrição”, encontrado no Artigo 3.2 do LIC. 

Segundo o Órgão de Apelação, o termo “restrição” não deve ser interpretado apenas para englobar 

restrições quantitativas, devendo incluir também as quotas tarifárias. Com base nessa interpretação, o 

Órgão de Apelação considerou que as quotas tarifárias não devem ser excluídas da aplicação do 

Acordo LIC e, portanto, o Artigo 3 do LIC deve ser aplicado aos procedimentos para quota tarifária. 

 

A partir dessa interpretação, os procedimentos para quota tarifária ficam sujeitos às regras do Artigo 3 

do LIC. Assim, o procedimento de licença de importação para quotas tarifárias deve obedecer, neste 

caso específico, ao Artigo 3.2, que estabelece que o licenciamento não-automático não terá efeitos 

comerciais restritivos sobre as importações adicionais àqueles provocados pela imposição da restrição. 

 

Em segundo lugar, será analisada a interpretação referente às regras da licença de importação. Assim 

como o tópico “licensing rules” foi analisado na ocasião da interpretação do Artigo 1 do LIC, relativo 

às “regras” para a obtenção de licença de importação; o Órgão de Apelação já estabeleceu diversos 

precedentes nos quais diferenciou as “regras” para a obtenção de licença per si e a aplicação e 

administração de tais regras. De acordo com a jurisprudência do Órgão de Apelação acerca dessa 

matéria, o LIC como um todo não se aplica às regras para a obtenção de licença de importação, mas 

apenas para a sua administração. 

 

No caso Korea - Various Measures on Beef, o Painel utilizou o precedentes estabelecido em EC - 

Bananas III no que tange a não aplicação do Acordo LIC na licença de importação. Nesse caso 

específico, o Painel examinou a reclamação dos EUA, de que o regime regulatório da Coreia era 

inconsistente com Artigo 3.2 do LIC, porque concedia exclusivamente ao Livestock Products 

Marketing Organization SBS System, autoridade referente à verificação de importação de carne. 

 

Na ocasião, o Painel julgou que várias reclamações dos EUA envolviam supostas violações de 

disposições do regime de importação. Segundo o Painel, tais questões, conforme reiterado pelo Painel 

diversas vezes, não fazem parte da aplicação do LIC por se tratarem de meras regras de licenciamento 

e não da administração dessas regras. 



 

 

Tal interpretação reitera o fato de que as regras de licenciamento não pertencem à esfera de aplicação 

do LIC, e que o Artigo 3.2 do LIC estabelece que o licenciamento não-automático não terá efeitos 

comerciais restritivos ou sobre as importações adicionais àqueles provocados pela imposição da 

restrição, não devendo, portanto, ser aplicado ao sistema de licenciamento de importação. Ainda no 

caso EC - Poultry, ao decidir sobre o licenciamento de importação com base na performance de 

exportação dos Membros, o Painel faz referência ao precedente do Bananas III e decide que esta seria 

uma regra, e , portanto, não deveria ser apreciada no âmbito do LIC. 

 

Novamente, merece destaque a relação entre os Artigos 1.2 e 3.2 do LIC, os quais delimitam a 

necessidade de se observar qualquer distorção comercial que possa ter sido causada pelo procedimento 

de licenciamento de importação. 

 

Destaque para o entendimento do Painel em EC - Poultry, para. 246, em relação às mudanças de 

regras de licenciamento de importações, que não devem ser entendidas, per se, como uma violação ao 

Artigo 3.3. 

 

Não houve interpretação do dispositivo por parte do DSB. Nesse sentido, não há comentários gerais 

sobre o Artigo 3.5 do LIC como um todo. Entretanto, alguns de seus parágrafos foram analisados de 

maneira específica pelo DSB, conforme se observa nos itens a seguir. 

 

Além do contido no resumo do caso, vale destacar alguns pontos do Relatório do Painel relacionados 

ao Artigo 3.5 (a), mesmo que tenha havido o exercício do princípio denominado judicial economy em 

relação aos dispositivos do LIC. 

 

No caso, os EUA alegaram uma violação ao Artigo 3.5 (a) por parte da Turquia, uma vez que esta não 

forneceu as informações solicitadas em relação ao procedimento de licença de importação. Em 

contrapartida, a Turquia argumentou que o seu “Certificado de Controle” não se inseria no conceito de 

licença de importação e, por conseguinte, não estava no escopo do LIC. 

 

Dessa forma, o Painel entendeu por exercer judicial economy em relação aos dispositivos do LIC 

levantados pelos EUA, recorrendo ao entendimento do Painel em Canada - Dairy. No caso, entendeu-

se que diversos dispositivos invocados se relacionam às obrigações de transparência, no sentido de 

reiterar que os Membros devem fornecer informações a outros Membros, conforme delimita o Artigo 

3.5 (a). 

 

Merece destaque também, a relação entre o Artigo 3.5 (a) e o princípio da transparência, trazido pelo 

Brasil, no caso EC – Poultry. No caso, o Brasil alegou a violação do Artigo 3.5 (a) por parte da UE, na 

medida em que esta não forneceu informações relacionadas à distribuição de licenças, não expondo as 

regras ao exportador. Contudo, o Painel entendeu que o Brasil não conseguiu comprovar a violação e 

reiterou a relação entre a transparência e o dispositivo em análise. 

 

Não há interpretações relevantes do DSB em relação ao dispositivo. Merece destaque somente o 

entendimento do Painel em EC - Poultry, ao constatar que as mudanças das regras referentes aos 

procedimentos de licença de importação, apesar de serem um elemento de dificuldade, não constituem 

uma violação per se do Artigo 3.5 (b). (14) 

 

Não há interpretações relevantes do DSU em relação ao dispositivo. Merece destaque somente o 

entendimento do Painel em EC - Poultry, segundo o qual as mudanças das regras relativas aos 

procedimentos de licença de importação, apesar de representarem um elemento de dificuldade, não 

violam per se o Artigo 3.5 (d). 

 

Como o Painel do caso em epígrafe entendeu que as medidas da Turquia constituem uma violação ao 

Artigo 4.2 do Acordo sobre Agricultura, considerou-se irrelevante analisar como a medida foi 

administrada pela Turquia, deixando de interpretar de maneira específica os dispositivos 3.5 (e) e 3.5 

(f). 

http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/DS/69R.WPF


 

 

Apesar de não haver Relatório do Painel sobre o caso DS147, nos “terms of reference” do litígio 

iniciado pela EU, há uma menção ao dispositivo ao apontar que as apresentações dos pedidos devem 

ser submetidas em apenas um dia, além do período de validade. 

 

No caso do Artigo 3.5(j), sugerimos a substituição por: “Nos casos em que as licenças não tenham 

sido plenamente utilizadas” ao invés de “Se as licenças não tiverem sido plenamente utilizadas”. 

 

Além disso, acreditamos que “a garantia de uma distribuição razoável de licenças a novos 

importadores” seja uma tradução mais adequada à atualmente vigente: “a possibilidade de distribuir 

um número razoável de licenças a novos importadores”. 

 

Por fim, na parte final do Artigo em questão, sugerimos a seguinte tradução: “Nesse contexto, os 

importadores que realizam importações de produtos originários de Membros em desenvolvimento, e 

em particular, de Membros menos desenvolvidos.” 

 

Dada a inexistência de uma evolução interpretativa por parte do DSB sobre o Artigo 3.5(k), por ora 

recomenda-se ajustes na tradução, conforme acima descrito. 

 

 

FOOTNOTES: 
 
Footnote 12: Panel Report on Canada – Dairy, para. 7.157. 

Footnote 13: Artigo 1 do LIC: “Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como os 

procedimentos administrativos1 utilizados na operação de regimes de licenciamento de importações que envolvem a 

apresentação de um pedido ou de outra documentação (diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão 

administrativo competente, como condição prévia para a autorização de importações para o território aduaneiro do Membro 

importador.” 

Footnote 14: Relatório do Painel em EC – Poultry, para. 246. 

 



 

 

 Artigo 4 

 

Bruno Said Haidar 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 4 

Institutions 

 

There is hereby established a Committee on Import Licensing composed of representatives 

from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and Vice-Chairman and shall 

meet as necessary for the purpose of affording Members the opportunity of consulting on any matters 

relating to the operation of this Agreement or the furtherance of its objectives. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 4 

Instituições 
 

É estabelecido, no âmbito do presente Acordo, um Comitê sobre o Licenciamento de 

Importações, composto de representantes de cada um dos Membros. O Comitê elegerá seu próprio 

Presidente e Vice-Presidente e se reunirá sempre que necessário para dar aos Membros a oportunidade 

de se consultarem sobre questões relacionadas à operação do presente Acordo ou à promoção de seus 

objetivos. 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

Não há comentários. 

 

II.   Interpretação e Aplicação do Artigo 3 

 

Este Artigo não foi objeto de litígio no DSB da OMC. 

 

III.  Comentários  

 

Este Artigo não foi objeto de litígio no DSB da OMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 Artigo 5 

 

Fernando Benjamin Bueno 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 5 

Notification 

 

5.1 Members which institute licensing procedures or changes in these procedures shall notify the 

Committee of such within 60 days of publication.  

 

5.2 Notifications of the institution of import licensing procedures shall include the following 

information:   

 

(a) list of products subject to licensing procedures;    

 

(b) contact point for information on eligibility;    

 

(c) administrative body(ies) for submission of applications;    

 

(d) date and name of publication where licensing procedures are published;    

 

(e) indication of whether the licensing procedure is automatic or non-automatic according 

to definitions contained in Articles 2 and 3;    

 

(f) in the case of automatic import licensing procedures, their administrative purpose;    

 

(g) in the case of non-automatic import licensing procedures, indication of the measure 

being implemented through the licensing procedure; and  

 

(h) expected duration of the licensing procedure if this can be estimated with some 

probability, and if not, reason why this information cannot be provided.    

 

5.3 Notifications of changes in import licensing procedures shall indicate the elements mentioned 

above, if changes in such occur.   

 

5.4 Members shall notify the Committee of the publication(s) in which the information required in 

paragraph 4 of Article 1 will be published. 

 

5.5 Any interested Member which considers that another Member has not notified the institution 

of a licensing procedure or changes therein in accordance with the provisions of paragraphs 1 

through 3 may bring the matter to the attention of such other Member.  If notification is not 

made promptly thereafter, such Member may itself notify the licensing procedure or changes 

therein, including all relevant and available information. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 5 

Notificação 
 

5.1 Os Membros que instituírem procedimentos de licenciamento ou introduzirem mudanças 

nesses procedimentos notificarão o Comitê a esse respeito num prazo de sessenta dias a contar 

da data de sua publicação. 

 



 

 

5.2 As notificações sobre a instituição de regime de licenciamento de importações incluirão as 

seguintes informações: 

 

(a) uma relação dos produtos sujeitos a regime de licenciamento; 

 

(b)   o ponto de contato para a obtenção de informações sobre requisitos para a obtenção de 

licenças de importação; 

 

(c)  órgão(s) administrativo(s) competente(s) para a apresentação de pedidos de licenças; 

 

(d)  data e nome da publicação na qual os procedimentos necessários para o licenciamento 

estão publicados; 

 

(e)  uma indicação sobre se o procedimento de licenciamento é automático ou não-

automático, de acordo com as definições contidas nos Artigos 2 e 3; 

 

(f)  no caso dos procedimentos automáticos de licenciamento de importações, sua 

finalidade administrativa; 

 

(g)  no caso dos procedimentos não-automáticos de licenciamento de importações, uma 

indicação da medida que estiver sendo implementada por meio do regime de 

licenciamento; e 

 

(h)  duração esperada do regime de licenciamento, se for possível estimá-la com alguma 

probabilidade ou, não sendo possível fornecer esta informação, as razoes para este 

fato. 

 

5.3 As notificações de mudanças introduzidas no regime de licenciamento de importações 

indicarão os elementos mencionados acima, se ocorrerem mudanças no mesmo. 

 

5.4 Os Membros notificarão o Comitê a respeito da(s) publicação(ões) na qual as informações 

exigidas no âmbito do parágrafo 4 do Artigo 1 serão publicadas; 

 

5.5 Qualquer Membro interessado que considerar que um outro Membro não notificou a 

instituição de um procedimento para o licenciamento de importações ou de mudanças 

introduzidas no mesmo, de acordo com o disposto nos parágrafos 1 a 3 do presente Artigo, 

poderá levar esse fato à atenção desse outro Membro. Se a notificação não for feita 

prontamente após esse contato, o Membro poderá, ele mesmo, notificar o procedimento de 

licenciamento ou as mudanças introduzidas no mesmo, podendo incluir nessa notificação 

todas as informações pertinentes e disponíveis. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução  

 

No que se refere ao caput do Artigo: “Notifications of the institution of import licensing procedures 

shall include the following information:”, sugere-se “As notificações da instituição dos procedimentos 

de licenciamento de importações incluirão as seguintes informações.” 

 

No que se refere à alínea (g): “in the case of non-automatic import licensing procedures, indication of 

the measure being implemented through the licensing procedure; and”, sugere-se “no caso dos 

procedimentos não-automáticos de licenciamento de importações, indicação da medida sendo 

implementada por meio do regime de licenciamento; e.” 

 



 

 

No que se refere à alínea (h): “expected duration of the licensing procedure if this can be estimated 

with some probability, and if not, reason why this information cannot be provided.”, sugere-se 

“duração esperada do procedimento de licenciamento, se for possível estimá-la com alguma 

probabilidade, e caso não seja possível, as razões pelas quais esta informação não pode ser fornecida.” 

 

No que se refere ao Artigo 5.3: “Notifications of changes in import licensing procedures shall indicate 

the elements mentioned above, if changes in such occur.”, sugere-se “As notificações de mudanças 

introduzidas nos procedimentos de licenciamento de importações indicarão os elementos mencionados 

acima, se ocorrerem mudanças nestes.” 

 

No que se refere ao Artigo: “Members shall notify the Committee of the publication(s) in which the 

information required in paragraph 4 of Article 1 will be published.” sugere-se “Os Membros devem 

notificar o Comitê a respeito da(s) publicação(ões) na qual as informações exigidas no parágrafo 4 do 

Artigo 1 serão publicadas;” 

 

No que se refere ao Artigo 5.5: “Any interested Member which considers that another Member has not 

notified the institution of a licensing procedure or changes therein in accordance with the provisions of 

paragraphs 1 through 3 may bring the matter to the attention of such other Member. If notification is 

not made promptly thereafter, such Member may itself notify the licensing procedure or changes 

therein, including all relevant and available information”, sugere-se “Qualquer Membro interessado 

que considerar que um outro Membro não notificou a instituição de um procedimento para o 

licenciamento de importações ou de mudanças introduzidas no mesmo, em consonância com o 

disposto nos parágrafos 1 a 3, poderá levar esse fato à atenção desse outro Membro. Se a notificação 

não for feita prontamente após esse contato, o Membro poderá, ele mesmo, notificar o procedimento 

de licenciamento ou as mudanças introduzidas no mesmo, incluindo nessa notificação todas as 

informações relevantes e disponíveis.” 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 5 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Dada a inexistência de uma evolução interpretativa por parte do DSB sobre o referido Artigo,   por ora 

recomenda-se ajustes na tradução, conforme acima referido. 

 



 

 

 Artigo 6 

 

Cinthia Battilani Giantomassi Medeiros 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 

 

Article 6 

Consultation and Dispute Settlement 
 

Consultations and the settlement of disputes with respect to any matter affecting the operation 

of this Agreement shall be subject to the provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994, as 

elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding.  

 

IB. Texto do Artigo em Português  

 

Artigo 6 

Consultas e Solução de Controvérsias 
 

As consultas e a solução de controvérsias relacionadas a qualquer questão que afete a operação 

do presente Acordo, ficarão sujeitas ao disposto nos Artigos XXII e XXIII do GATT 1994, na forma 

elaborada e aplicada no âmbito do Entendimento sobre Solução de Controvérsias. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução  

 

Nada a observar. 

  

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 6  

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários  

 

Não há comentários em relação à interpretação do Artigo, pelo fato de não haver Relatórios do DSB 

analisando o referido dispositivo. Como o Artigo faz relação ao mecanismo de solução de 

controvérsias da OMC, destaca-se somente a lista abaixo, extraída do site da OMC (15), elencando as 

disputas em que foram invocados dispositivos do LIC: 

 

  Nome do Caso Número do Caso Artigos Invocados 

1 EC — Bananas III WT/DS27 Articles 1.2, 1.3, 3.2 and 3.5 

2 EC — Poultry WT/DS69 Articles 1.2, 1.3, 1.4, 3.2 and 3.5 

3 India — Quantitative Restrictions WT/DS90 Article 3 (38) 

4 Canada — Dairy WT/DS103, WT/DS113 Article 3 

5 Korea — Various Measures on Beef WT/DS161, WT/DS169 Articles 1 and 

 

 

FOOTNOTE: 
 
Footnote 15: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#article6B 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/licensing_01_e.htm#fnt38#fnt38


 

 

 Artigo 7 

 

Érica Cristina Iwano Lourenço 
 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 7 

Review 
 

7.1 The Committee shall review as necessary, but at least once every two years, the 

implementation and operation of this Agreement, taking into account the objectives thereof, 

and the rights and obligations contained therein. 

 

7.2 As a basis for the Committee review, the Secretariat shall prepare a factual report based on 

information provided under Article 5, responses to the annual questionnaire on import 

licensing procedures (16) and other relevant reliable information which is available to it. This 

report shall provide a synopsis of the aforementioned information, in particular indicating any 

changes or developments during the period under review, and including any other information 

as agreed by the Committee. 

 

7.3 Members undertake to complete the annual questionnaire on import licensing procedures 

promptly and in full. 

 

7.4 The Committee shall inform the Council for Trade in Goods of developments during the 

period covered by such reviews. 

 
Footnote 16: Originally circulated as GATT 1947 document L/3515 of 23 March 1971. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 7 

Exame 
 

7.1  O Comitê examinará a implementação e operação do presente Acordo sempre que necessário, 

mas pelo menos uma vez a cada dois anos, levando em consideração seus objetivos e os 

direitos e obrigações nele previstos. 

  

7.2 Como base para o exame do Comitê, a Secretaria da OMC preparará um relatório factual 

baseado nas informações fornecidas de acordo com o Artigo 5, respostas ao questionário anual 

sobre os procedimentos necessários para o licenciamento de importações
21

 e outras 

informações confiáveis pertinentes disponíveis ao mesmo. O relatório fornecerá uma sinopse 

das informações mencionadas acima, indicando, em particular, quaisquer mudanças ou 

desenvolvimentos ocorridos no período em exame e qualquer outra informação que o Comitê, 

a seu critério, decida fornecer. 

 

7.3 Os Membros comprometem-se a preencher o questionário anual sobre procedimentos para o 

licenciamento de importações sem demora e por completo. 

 

7.4 O Comitê informará o Conselho para o Comércio de Bens a respeito de mudanças ocorridas no 

período abordado por esses exames. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução  
 

                                                 
21 Originalmente distribuído como o documento L/3515 do GATT 1947, de 23 de março de 1971. 



 

 

Nada a observar. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 7  

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 



 

 

 Artigo 8 

 

Cinthia Battilani Giantomassi Medeiros 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 8 

Final Provisions 
 

Reservations 

 

8.1 Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without 

the consent of the other Members. 

 

Domestic Legislation   

 

8.2 (a) Each Member shall ensure, not later than the date of entry into force of the WTO 

Agreement for it, the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with 

the provisions of this Agreement. 

 

 (b) Each Member shall inform the Committee of any changes in its laws and regulations 

relevant to this Agreement and in the administration of such laws and regulations. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 8 

Disposições Finais 
 

Reservas 

 

8.1 Não poderão ser feitas reservas em relação a qualquer disposição do presente Acordo sem o 

consentimento dos demais Membros. 

 

Legislação Nacional 

 

8.2 (a) No mais tardar até a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, cada 

Membro tomará as medidas necessárias para harmonizar suas leis, regulamentos e 

procedimentos administrativos com o disposto no presente Acordo; 

 

(b)  Cada Membro informará o Comitê a respeito de quaisquer mudanças introduzidas em 

suas leis e regulamentos que sejam relevantes para o presente Acordo e na administração 

dessas leis e regulamentos. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução  

 

A tradução, como um todo, está satisfatória, mas há algumas partes que poderiam ser alteradas no 

Artigo 2(a). Ao invés de “No mais tardar até a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da 

OMC, cada Membro tomará as medidas necessárias para harmonizar suas leis, regulamentos e 

procedimentos administrativos com o disposto no presente Acordo”, sugere-se “Cada Membro deverá 

assegurar, no mais tardar até a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, a 

conformidade das suas leis, regulamentos e procedimentos administrativos com o disposto no presente 

Acordo”. 

 

 

 



 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 8  

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários  

 

Não há comentários em relação à interpretação do Artigo, pelo fato da disputa acima não conter 

relatório do DSB analisando o referido dispositivo. 

 
 


