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“Em 1907 entrou, pela porta de Haia, ao concerto das nações. Em 1917 
alistou-se na aliança da civilização, para empenhar a sua responsabilidade e 
as suas forças navais na guerra das guerras, em socorro do direito das gentes, 
cujo código ajudara a organizar na Segunda Conferência da Paz.

Mas, de súbito, agora, um movimento desvairado parece estar-nos levan-
do, empuxados de uma corrente submarina, a um recuo inexplicável. (...) Por 
quê? Porque a nossa política nos descurou dos interesses, e, ante isso, delirando 
em acesso de frívolo despeito, iríamos desmentir a excelsa tradição, tão glorio-
sa, quão inteligente e fecunda?

Não; senhores, não seria possível. Na resolução de 1917 o Brasil ascen-
deu à elevação mais alta de toda a nossa história. Não descerá.

Amigos meus, não. Compromissos daquela natureza, daquele alcance, da-
quela dignidade não se revogam. Não convertamos uma questão de futuro em 
questão de relance. Não transformemos uma questão de previdência em questão 
de cobiça. Não reduzamos uma imensa questão de princípios a vil questão de 
interesses. Não demos de barato a essência eterna da justiça por uma rasteira 
desavença de mercadores. Não barganhemos o nosso porvir a troco de um mes-
quinho prato de lentilhas. Não arrastemos o Brasil ao escândalo de se dar em 
espetáculo à terra toda como a mais fútil das nações, nação que, à distância de 
quatro anos, se desdissesse de um dos mais memoráveis atos de sua vida, trocasse 
de idéias, variasse de afeições, mudasse de caráter, e se renegasse a si mesma.

Ó, senhores, não, não e não! Paladinos, ainda ontem, do direito e da li-
berdade, não vamos agora mostrar os punhos contraídos aos irmãos, com que 
comungávamos, há pouco, nessa verdadeira cruzada. Não percamos, assim, o 
equilíbrio da dignidade, por amor de uma pendência de estreito caráter comercial, 
ainda mal liquidada, sobre a qual as explicações dadas à nação pelos seus agen-
tes, até esta data, são inconsistentes e furta-cores. Não culpemos o estrangeiro das 
nossas decepções políticas no exterior, antes de averiguarmos se os culpados não se 
achariam aqui mesmo, entre os a quem se depara, nestas cegas agitações de ódio a 
outros povos, a diversão mais oportuna dos nossos erros e misérias intestinas. (...)

Mas o que lhe importa, é que dê começo a governar-se a si mesmo; por-
quanto nenhum dos árbitros da paz e da guerra leva em conta uma nacio-
nalidade adormecida e anemizada na tutela perpétua do governos, que não 
escolhe. Um povo dependente no seu próprio território e nele mesmo sujeito ao 
domínio de senhores não pode almejar seriamente, nem seriamente manter a 
sua independência para com o estrangeiro.” 

RUI BARBOSA, ORAÇÃO AOS MOÇOS (1921)
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nOta da autOra

A presente obra constitui o segundo volume da coletânea O Sistema de So-
lução de Controvérsias da OMC e o Direito Internacional, composta pelo primeiro 
volume - que aborda a natureza, os elementos e características deste sistema - e 
por este segundo volume, que adentra no tema específico da implementação e 
os mecanismos nacionais de efetivação das decisões deste sistema. 

A criação da presente coleção, contendo dois volumes, foi gestada tendo 
em vista a complexidade do tema e a intenção de conferir ao estudioso do Di-
reito Internacional, em um primeiro momento, uma introdução consistente à 
Organização Mundial do Comércio e seu sistema de solução de controvérsias 
para, em seguida, apresentar-lhe reflexões acerca dos desafios e variáveis na 
concretização dessas decisões. 

Embora a solução de controvérsias no âmbito da Organização Mundial 
do Comércio seja um tema presente em análises na doutrina estrangeira e 
nacional relativa ao Direito Internacional Econômico desde a sua criação, os 
estudos em geral pressupõem que o leitor seja detentor de prévio conhecimen-
to acerca de suas especificidades em face de outros arranjos de solução de con-
trovérsias existentes no sistema jurídico internacional e inclusive de termos de 
seu vocábulo – aspecto desenvolvido no volume I desta coletânea.

É preciso destacar, ainda, que a natureza preponderantemente política e 
estratégica dos estudos sobre a temática do Sistema de Solução de Controvérsias 
se distancia de um olhar jurídico que deve ser o foco do pesquisador do 
Direito Internacional, ainda que este olhar seja orientado pela consciência da 
multiplicidade de facetas do fenômeno em observação. 

É dizer: não se trata de escolher a melhor visão entre múltiplas possíveis, 
mas da consciência de que cada ramo da ciência e do conhecimento parte 
de pressupostos e categorias analíticas distintas, não podendo o jusinterna-
cionalista se furtar de uma análise propriamente jurídica sobre seu objeto de 
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estudo. Se, por um lado, a Organização Mundial do Comércio oferece rico 
substrato para análises econômicas e das relações internacionais, é no Sistema 
de Solução de Controvérsias dessa Organização que a visão resultante do olhar 
jurídico alcança proeminência. 

Nas pesquisas desenvolvidas em meu doutoramento, sobre a implemen-
tação das decisões do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC pelo 
Brasil, inicialmente enfrentei a necessidade de desembaraçar os conceitos nessa 
temática e de partir de uma base fundamental sobre a relação entre a OMC e 
o ambiente normativo-institucional do Direito Internacional como um todo, 
e o resultado dos esforços empreendidos consta descrito no primeiro volume 
desta coletânea. 

Este segundo volume desenvolve-se tendo como pressupostos o deslinde 
e do enfrentamento de aparentes contradições existentes no processo decisório 
e composição do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC e a natureza 
jurídica de suas decisões, como consta do volume que o precede, permitindo-se 
então explorar experiências e ideias acerca da necessidade do desenvolvimento 
de mecanismos e procedimentos internos para a implementação de tais decisões. 

Ademais, o objeto desta obra situa-se na temática mais ampla da im-
plementação das decisões de tribunais internacionais, que contém desafios e 
complexidades que também precisam ser enfrentados não somente pelos inter-
nacionalistas, mas especialmente pelos agentes públicos que estão no comando 
do aparato estatal, cotidianamente tomando decisões acerca de questões rela-
cionadas a decisões adjudicatórias internacionais.

No intuito de auxiliar na percepção da existência dessas complexidades, e 
na compreensão de alguns de seus aspectos, o presente volume explora temas 
ligados à implementação das decisões do Sistema de Solução de Controvérsias 
da OMC, em reflexão sobre suas variáveis e sobre mecanismos internos de 
efetivação das decisões deste sistema, tendo em foco os principais players do 
comércio internacional e, sobretudo, o ordenamento jurídico brasileiro. 

Em especial, o capítulo 6 busca aprofundar os questionamentos e refle-
xões sobre o tratamento que tem sido dado as decisões deste Sistema interna-
mente, esboçando sugestões para a procedimentalização e incremento de trans-
parência na tomada de decisão neste tema pelos agentes públicos brasileiros.

Boa leitura!

Belo Horizonte, dezembro/2019

CAMILLA CAPUCIO
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 Sistema de Solução de Controvérsias no Brasil .......................................... 153
 6.7.2. Proposição de Adoção de Marco Normativo Geral ........................ 156

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 160

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 163



XIII

PreFáCiO

É com imenso orgulho que apresento à comunidade acadêmica a obra 
“O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DA OMC E O DI-
REITO INTERNACIONAL”, de autoria de CAMILLA CAPUCIO. Obra 
publicada oportunamente no atual contexto da sociedade internacional que 
tem como epicentro as relações entre os Estados para o comércio, como me-
canismo dinâmico de desenvolvimento e estratégico para seu fortalecimento.   

Cabe destacar que a presente obra foi produzida por ocasião do doutora-
mento realizado brilhantemente pela autora na Universidade de São Paulo e, 
nesse quadro, resultado de um processo de amadurecimento científico inicia-
do com aulas, apresentação de seminários, produção de artigos, realização de 
monitoria, discussões em grupos de pesquisa, defesa de qualificação e processo 
de orientação. Etapas vencidas com galhardia e de forma destacada pela autora.

Conheci CAMILLA CAPUCIO em uma banca de mestrado na Univer-
sidade Federal de Minas Gerais quando foi orientada por Roberto Luiz Silva. 
Naquele tempo, jovem e prematura, demostrou grande capacidade intelectual 
expondo apreciações autorais e discussões reflexivas. Convidei a autora para 
ser minha orientanda no doutorado da Faculdade de Direito da USP tendo me 
surpreendido ainda mais com seu comprometimento e seriedade acadêmica, 
resultando em defesa de tese com a maior nota e recomendação para publicação.

Além dos atributos acadêmicos, é comovente perceber na autora, a fide-
lidade acadêmica, sua solidariedade com amigos e seus pares, seu comprome-
timento com o estudo e o trabalho de pesquisa, sua seriedade profissional e 
caráter pessoal distintos.

Atualmente, para minha alegria a professora Doutora CAMILLA tem se des-
tacado na carreira de pesquisadora e no magistério e tem construído uma carreira 
ímpar e louvável com reconhecimento de seus pares e alunos, com a publicação de 
artigos e seminários no Brasil e no exterior, sempre na vanguarda do pensamento 
acadêmico, não abandonando em nada os melhores atributos que lhe caracterizam 
no seu processo de formação acadêmica e que validam a presente publicação como 
sendo de conteúdo, de rigor metodológico e de densidade acadêmica.  
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Ao longo da obra é possível perceber a sensibilidade e o comprometimen-
to idealista da Autora, que não produziu uma pesquisa apenas voltada para a 
Academia ou para obtenção de título, mas, principalmente, a obra é pensada 
para a sociedade, com proposições reflexivas e conceituais apuradas, objetivo 
ambiciosamente buscado e alcançado pela Autora, como se pode observar no 
deslinde da obra. 

Assim, como resultado de pesquisa árdua, de reflexões maduras e bem 
pensadas, a presente obra encontra seu esteio em uma análise orientada pela 
consciência da multiplicidade de facetas e conceitos singulares do Sistema de 
Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (“OMC”), 
aliada a uma perspectiva jusinternacionalista detentora de pressupostos e ca-
tegorias analíticas próprios. A autora realiza invejável pesquisa sobre as carac-
terísticas específicas do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC desde 
os primeiros indícios de aplicação até o momento atual, quando debate a 
implementação das decisões do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC 
pelo Brasil, sob a perspectiva da relação entre a OMC e o ambiente normativo-
-institucional do Direito Internacional como um todo.

A autora compreende que o Direito Internacional, como ciência viva, 
não está imune às análises decorrentes de outras áreas das ciências humanas e 
sociais. No entanto, justifica com propriedade a necessidade de um olhar ju-
rídico sobre os procedimentos relativos à solução de controvérsias no âmbito 
da OMC. Assim, analisa com louvável distinção a sistemática dos processos 
de decisão da organização, tendo como objetivo central a introdução do estu-
dioso interessado na Organização Mundial do Comércio em seus meandros 
e, especificamente, no seu sistema de solução de controvérsias, de maneira 
simples e objetiva, mas, simultaneamente, contextualizando-o na seara mais 
ampla do sistema jurídico internacional e em face da doutrina especializada.

A essência do trabalho apresentado é realizar uma análise crítica e um 
enfrentamento de aparentes contradições existentes no processo decisório e 
de composição do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, bem como 
minuciar a natureza jurídica de suas decisões. Isto é, a preocupação central 
desta pesquisa está, pois, na desconstrução de um equívoco comum acerca 
da natureza jurídica das decisões do Sistema de Solução de Controvérsias da 
Organização Mundial do Comércio, constatando que, apesar da presença de 
um Órgão Político (Órgão de Solução de Controvérsias), as decisões emanadas 
deste sistema como um todo são jurídicas e obrigatórias. 

A leitura que flui com naturalidade encontra razão na meticulosa escolha 
bibliográfica, admirável do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Os esfor-
ços da autora são facilmente reconhecidos pelo leitor, que é brindado com um 
texto de alta qualidade científica e que possibilita compreensão de tema tão 
caro ao Direito Internacional. O leitor atento compreenderá não apenas como 
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se dá a sistemática do processo decisório na OMC, mas deverá entender tam-
bém a racionalidade deste sistema ínsito do Direito Internacional e no direito 
nacional por conta da repercussão das decisões sobre toda cadeia produtiva 
nacional e no dever do Estado de incorporação e compatibilização de suas 
ações no plano nacional e internacional.

Assim, o tema proposto é de suma importância para a compreensão do 
Direito Internacional contemporâneo, especialmente no que tange à Organi-
zação Mundial do Comércio, devido à multiplicidade de percepções acerca da 
solução de controvérsias e sua inserção no sistema jurídico internacional, o 
que exige uma contextualização teórica e um refinamento conceitual, essen-
ciais ao desenvolvimento dos demais questionamentos propostos pela autora, 
que superou a naturalização de análises estritamente políticas ou econômicas 
deste objeto, prestigiando a perspectiva jurídica que necessariamente deve per-
mear esta temática multidisciplinar. 

Não só isso, a obra lança olhar sobre a incorporação das decisões da 
OMC e em um quadro em que o Brasil figura como um dos países com maior 
número de demandas frente à Organização. Compreender o processo é funda-
mental para os agentes nacionais e aplicadores do Direito.

O trabalho, portanto, é resultado de pesquisa dedicada e aprofundada, 
cuja publicação reforça o conjunto de obras especializadas sobre o tema de 
Direito Internacional no país e contribui para o aprimoramento doutrinário 
do seu estudo, mas é obra de referência na discussão sobre o tema. 

Nesse sentido, a obra torna-se fundamental, pois apresenta uma das te-
máticas mais ricas do atual Direito Internacional, ao evidenciar a correlação 
transnormativa entre o sistema multilateral de comércio e os respectivos orde-
namentos jurídicos nacionais em busca de relações comerciais mais equânimes 
e justas. Assim sendo, este estudo convida o leitor à reflexão sobre a atual 
conjuntura da implementação das decisões do Sistema de Solução de Contro-
vérsias da OMC, oferecendo alternativas para o seu aprimoramento no Brasil.

O leitor é brindado com leitura de texto bem redigido e articulado, mas 
principalmente de qualidade e domínio do conteúdo doutrinal, sendo assim 
obra obrigatória para o estudo das decisões da Organização Mundial do Co-
mércio e sua repercussão.

São Paulo, agosto de 2018.

WAGNER MENEZES
Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP). Livre-docente, Pós-doutor pela Universidade de Padova, Itália. Árbitro 
do tribunal do Mercosul, Presidente da Academia Brasileira de Direito Interna-
cional (ABDI); Diretor da Sociedade Brasileira de Direito Internacional (SBDI).


