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O livro “A efetividade dos julgados da OMC em matéria ambiental: uma 
análise à luz da teoria Construtivista”, de Maria de Lourdes Albertini Quaglia, 
apresenta análise profunda e oportuna de dois elementos de vital importância 
para o atual momento de turbulência por que atravessa o Sistema Multilateral 
de Comércio. 

A temática da proteção ambiental e seus impactos no comércio e o papel 
do Sistema de Solução de Controvérsias perante a fragmentação do direito do 
Comércio Internacional estão dentre os temas de fronteira que os Membros da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) deverão enfrentar caso pretendam 
superar os desafios e bloqueios à integração multilateral política e econômica, 
afetadas pela recente crise financeira.

Tive o prazer de acompanhar o desenvolvimento intelectual da autora no 
contínuo exercício de pesquisa e redação desta obra, fruto de sua tese de douto-
rado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Como participante 
do programa de estágio da Missão do Brasil em Genebra, durante o segundo 
semestre de 2008, a autora esteve em posição privilegiada para compreender o 
funcionamento do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, tendo acom-
panhado de perto o desenvolvimento de casos de primordial importância para 
o tratamento das questões ambientais pelo ordenamento jurídico multilateral.

O Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (Dispute Settlement Body – 
DSB) e, em especial, o Órgão de Apelação (OA) exercem funções indispensáveis 
para o bom funcionamento e a estabilidade do Sistema Multilateral. Reconheci-
dos por sua eficiência e qualidade de decisões por todos os Membros da OMC, 
o OA vem cada vez mais sendo chamado a decidir sobre questões politicamente 
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delicadas, nas mais diversas temáticas, levando a interpretação das regras estabe-
lecidas há quase 20 anos aos seus limites funcionais.

O impasse no qual se encontra a Rodada de negociações de Doha, aliado à 
crise enfrentada pelo multilateralismo em seu sentido amplo, intensificada pela 
crise financeira de 2008, tem como consequência a inércia da dinâmica negocial 
e a paralisia na evolução das regras comerciais multilaterais. A dinâmica do 
comércio internacional, por sua vez, continua a acelerar-se, inovando nas formas 
e fontes de negócios, bem como no âmbito de seus impactos. Frente a esse dile-
ma e devido ao reconhecimento merecidamente obtido, o OA acaba, por vezes, 
incumbido de solucionar questões limítrofes, de vanguarda, que de outra forma 
seriam solucionadas via negociações.

Talvez o melhor tema que reproduza essa dinâmica atual seja a proteção 
ao meio ambiente. Se não se pode dizer que a questão ambiental não estivesse 
presente no âmbito da OMC desde sua gênese, parece incontestável que o OA 
tenha estendido amplamente seu escopo de incidência no ordenamento jurídico 
multilateral. Por meio da interpretação evolutiva (evolutionary interpretation) 
das regras produzidas em 1994, o DSB pôde considerar o ar puro como um re-
curso exaurível para fins de aplicação do artigo XX do GATT, ou ainda superar 
os desafios da aplicação extraterritorial de regras sobre métodos de processo de 
produção, abrindo caminho para que medidas de proteção ambiental fossem 
interpretadas à luz das regras multilaterais sob desígnios próprios. 

Alie-se a isso a recente e intrigante evolução na interpretação das regras 
sobre barreiras técnicas ao comércio (TBT) e barreiras sanitárias e fitossanitárias 
(SPS), e podemos perceber como a questão ambiental foi gradualmente sendo 
integrada à lógica própria do Sistema Multilateral do Comércio, em grande parte 
devido ao trabalho do DSB.

A função “adensadora de juridicidade” do DSB, como bem aponta o Profes-
sor Lafer, deve, portanto, ser seguida atentamente pelos estudiosos do comércio 
internacional na busca da compreensão abrangente do fenômeno jurídico-diplo-
mático. Foi com esse pensamento que, a partir de 2011, um grande esforço aca-
dêmico foi articulado, contando com a participação de mais de 100 estudiosos 
da área no Brasil, para efetuar uma releitura do acquis jurídico estabelecido pela 
OMC como interpretado pelo DSB. Esse projeto, no qual pude contar com a 
colaboração da autora, trouxe à luz o imenso impacto do trabalho do OA sobre 
a sistematização e evolução das regras da OMC, não raro sendo os casos em que a 
releitura dos acordos multilaterais apresentou quadro jurídico substancialmente 
diverso do inicial resultado das negociações da rodada Uruguai.

Nesse mesmo sentido é que a leitura do presente livro apresenta-se como 
intensamente profícua para o especialista em Direito do Comércio Internacio-
nal, ao trazer subsídios para a formação da compreensão da temática do meio 
ambiente e sua interação no Sistema Multilateral de Comércio. A perspectiva da 
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contribuição do DSB é indispensável frente à realidade dos presentes desafios 
enfrentados pelo multilateralismo. 

Finalmente, vale frisar que, segundo Pascal Lamy, Diretor Geral da OMC, 
em discurso proferido em 2011, a questão do meio ambiente, economia verde e 
mudança climática, faz parte dos temas indispensáveis quando se trata do futuro 
do Sistema Multilateral de Comércio1.

VERA THORSTENSEN
Professora e pesquisadora da Escola de Economia de São Paulo da FGV. 

Coordenadora do Centro do Comércio Global e do Investimento. 
Foi assessora econômica da Missão do Brasil em Genebra de 1995 a julho 
de 2010. Doutora pela EAESP-FGV com programas de pós-doutoramento 
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Em “A efetividade dos julgados da OMC em matéria ambiental: uma aná-
lise à luz da teoria Construtivista”, Maria de Lourdes Albertini Quaglia sabe 
que não é no silêncio que o homem se faz, mas na palavra, no estudo, na ação-
-reflexão, pois conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito que 
o homem pode realmente conhecer. Maria de Lourdes Albertini Quaglia cita 
Mário Quintana, com a assertiva de que “A gente pensa uma coisa, acaba escre-
vendo outra e o leitor entende uma terceira coisa... e, enquanto se passa tudo isso, 
a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita.”, 
para sintetizar o contraditório ou, segundo Sir. Karl R. Popper, sua tese de fal-
sificação, uma tese ou teoria que tem um nível de universalidade tão baixo que 
pode não conseguir explicar os êxitos das teorias que contradiz, mas que, não 
obstante, sugere que a palavra como seja tomada em sentido tão flexível que torne 
uma suposição vazia e inócua. Nesse sentido, pensar a hipótese da efetividade dos 
julgados da OMC em matéria ambiental entre teorias racionalistas e construti-
vistas, face o continuum complexo e contraditório das relações internacionais, é 
contrária à inócua ideia de indução ou tese por repetição. Essa tese por repetição 
é formalista, legalista e essencialmente fundada em uma lógica binária que separa 
o lícito do ilícito (o certo do errado) e que, em razão disso, impõe o sobrestamen-
to de uma conjunção “como” (quomodo) ou “porque” ao substantivo “porquê” 
(causa, razão, motivo).

E nesse sentido, Maria de Lourdes Albertini Quaglia, propondo a tese de 
que as “decisões do GATT e da OMC demonstraram que as regras relativas ao 
meio ambiente e à proteção à saúde humana, animal e vegetal são, em geral, 
criadas isoladamente no âmbito de cada Estado e estendidas para o âmbito inter-

Prefácio 2
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nacional a partir de medidas restritivas ao comércio internacional” e que, pelo 
contrário, as “ações efetivas de proteção ao meio ambiente, por tratar-se, no âmbi-
to internacional, de um direito de cooperação, nem sempre alcançam os resultados 
esperados”, problematiza a questão de um Estado, que impõe uma medida restri-
tiva ao comércio, fundada na defesa de uma questão ambiental, estar incorrendo 
em uma injustificável discriminação ou atuando na defesa do meio ambiente.

Se há alguma coisa que é ela própria um exemplo de hipótese, é a coisa em 
relação com uma série sistemática de visões dela mesma e a partir de ângulos 
diferentes. O que uma hipótese explica só é expressável por uma hipótese, ou 
seja, uma proposição em si mesma nada explica – daí, a metodologia que Maria 
de Lourdes Albertini Quaglia emprega no desenvolvimento do tema, assumindo 
uma atitude crítica perante a realidade, as organizações e o seu objeto de estudo. 
Da contextualização histórica aos julgados do OSC relativos ao meio ambiente 
e seus efeitos sistêmicos, a autora transita pela interdependência internacional, 
pelo multiculturalismo e pelo regime de comércio internacional da OMC im-
plicados com o Direito Ambiental, sua internacionalização e relação com o co-
mércio internacional, a partir do sistema de solução de controvérsias (do GATT 
à OMC) e do mecanismo do Trade Policy Review. Nesse sentido, a autora faz 
uma redução da realidade, tentando remover as particularidades para se chegar à 
generalização ou à hipótese de que, no âmbito do Órgão de Apelação da OMC, 
a questão ambiental é objeto de tutela e, por conseguinte, não pedir ao Estado 
que retire a medida ambiental, implicada como uma discriminação injustificável, 
desde que a medida fosse aplicada, tanto no âmbito doméstico como no interna-
cional, de forma equitativa.

Tanto no Direito quanto na moral, os argumentos que se pronunciam 
partem muitas vezes de, e chegam a, normas, ou seja, implicam um tipo de enun-
ciados em relação aos quais não parece ou é duvidoso que tenha sentido falar de 
verdade ou falsidade. Nesse sentido, surge o problema de a lógica se aplicar ou 
não às normas. Kelsen, em Teoria Geral das Normas, sustentou enfaticamente 
que a inferência “silogismo” não se aplica às normas. As regras da lógica se apli-
cam ao silogismo teórico, cuja base é um ato de pensamento, mas não ao silogis-
mo prático ou normativo, pois, na perspectivada filosofia do Direito, a questão 
costuma remontar a Jorgensen (1937), que propôs um problema por ele denomi-
nado “quebra-cabeça”. Trata-se de uma inferência prática, como descrita abaixo:

Você deve manter as suas promessas.
Essa é uma das suas promessas.
Logo, você deve manter essa promessa.

Essa inferência prática carece de validade lógica, pois não é logicamente 
necessário que um sujeito que estabelece uma regra geral deva também estabelecer 
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a aplicação particular dessa regra. Que isso se verifique ou não depende de fatos 
psicológicos. E não é raro que um sujeito formule uma regra geral, mas evite a 
sua aplicação quando se vê afetado. Contudo, o raciocínio equitativo em muito 
se distingue do raciocínio analógico. Pensemos com a autora Maria de Lourdes 
Albertini Quaglia.

LUIZ AUGUSTO LIMA DE ÁVILA
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Coube-me a tarefa de apresentar ao leitor a Professora Maria de Lourdes 
Albertini Quaglia, nossa colega da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica. Não sei se seria eu a pessoa mais adequada para levar a 
cabo essa tarefa, uma vez que, há um já longo tempo, somos unidos por uma 
relação de amizade que, possivelmente, transforma esse encargo em uma ação 
muito mais emotiva do que racional. Lourdinha – e desde já peço permissão ao 
leitor, e a ela mesma, para tratá-la dessa maneira, tal como todos nós, corpo do-
cente e discente da PUC, a conhecemos – sempre esteve ao nosso lado na tarefa 
de contribuir para o crescimento do Direito Internacional no âmbito da nossa 
faculdade. Não custa lembrar que, até relativamente pouco tempo atrás – algo 
como quinze ou vinte anos – esta disciplina se incluía no curriculum acadêmico 
da Faculdade Mineira de Direito como periférica, algo distante da realidade mais 
próxima do estudante de Direito, atraído por aquelas disciplinas de aplicação 
mais tangível e imediata. De fato, o Direito Constitucional, o Direito Penal, o 
Direito Civil, por exemplo, sempre se afiguraram como disciplinas cujas apli-
cações seriam muito mais perceptíveis e compreensíveis na rotina da atividade 
forense – afinal de contas, o fórum fica ali na esquina e não em Haia ou Genebra. 
Ademais, conhecimentos em Direito Internacional não são demandados em al-
guns dos principais concursos públicos jurídicos cobiçados por parte importante 
das novas gerações de bacharéis ou bacharelas. A nossa autora tem importante 
participação no processo de crescimento do Direito Internacional (público e 
privado) na comunidade jurídica mineira e, em particular, na nossa faculdade. 
Sua formação multidisciplinar – seu curriculum nos informa seu trânsito e sua 
interlocução pelas relações Internacionais, pelo Comércio Exterior e pelas Ciên-
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cias Econômicas – e suas passagens por universidades estrangeiras ofertaram-lhe 
uma muito ampla visão das correlações e interconexões entre as várias disciplinas 
fundamentais capazes de proporcioná-la uma abrangente visão do Direito In-
ternacional. A professora terminou por optar apresentar-nos um trabalho fruto 
de copiosa pesquisa na Universidade Luigi Bocconi, de Milão, que, acrescida de 
um importante estágio na OMC, em Genebra, permitiu-lhe unir, em necessária 
síntese, um conhecimento teórico e prático acerca de uma área de saber ainda 
carente de trabalhos consistentes como o ora apresentado. Não será exagero dizer 
que este trabalho se coloca como um dos precursores, no Brasil, do debate sobre 
as relações entre o Direito Internacional do Comércio e o Direito Internacional 
Ambiental.

Na condição de orientador, orgulho-me de ter participado desta empreita-
da, embora deva confessar que os conhecimentos e a capacidade da orientanda 
reservaram-me uma contribuição bastante marginal para o resultado final. 

Tenho a certeza de que novas contribuições virão pela frente, e assim aguar-
damos com ansiedade, e que a “italiana” – a professora me permitirá esta brinca-
deira – possa estar conosco por um longo tempo.

CARLOS CANEDO


