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Opening event of the Brazilian branch of the Chartered Institute of 

Arbitrators (CIARB) 

 

Remarks by DG Azevêdo – "Dispute resolution and promotion of international trade" 

 

Senhoras e senhores, 

Bom dia a todos.  

 

É um grande prazer estar aqui hoje. É uma honra ser nomeado patrono do braço do Chartered 

Institute of Arbitrators (CIArb) no Brasil. 

 

Agradeço muitíssimo a homenagem. 

 

O papel da instituição, e dos seus instrumentos de solução de conflitos, é muito importante.  

 

Soluções negociadas são vitais para a eficácia dos regimes normativos – especialmente no 

comércio internacional. 

 

Esses instrumentos são essenciais para evitar a escalada de tensões. Eles também evitam 

custos e desgastes excessivos aos participantes. 

 

Portanto, felicito o CIArb pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Desejo muito êxito 

na jornada que se inicia aqui no Brasil. 

 

O momento também é propício. O Brasil busca aumentar sua participação comercial no 

mundo, travar novos acordos e aumentar a competitividade da sua economia. O trabalho do 

CIArb também pode contribuir – e muito – para essas frentes.  

 

Também acredito que essa homenagem hoje mostra seu forte apoio ao trabalho da 

Organização Mundial do Comércio.  

 

Esse apoio é muito bem-vindo. A OMC ocupa um papel central na resolução de disputas 

comerciais no plano global. Em linhas gerais, a OMC é responsável por administrar regras 

aplicáveis a 98% do comércio mundial em 164 membros da Organização.  
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Essas regras foram negociadas e mutuamente acordadas pelos próprios membros da 

Organização.  E são eles que monitoram e aplicam as regras com o apoio da OMC. 

 

Com a integração ainda maior das economias, esses esforços se tornam ainda mais críticos. 

Hoje, dois terços dos produtos comercializados no mundo são fabricados com componentes 

de pelo menos dois países. Ou seja, a estabilidade nos fluxos comerciais internacionais é 

essencial para manter a saúde da própria economia mundial. 

 

Claro, quando se lida com fluxos comerciais nessa escala, divergências são inevitáveis. 

Justamente, uma parte muito importante do trabalho da OMC é a resolução de conflitos.  

 

A OMC oferece ferramentas para resolver disputas comerciais de maneira transparente e 

previsível. Isso ocorre de acordo com procedimentos objetivos, aplicados igualmente a todos 

os membros da organização. Esse trabalho ajuda a despolitizar tensões, evitando a escalada 

das divergências. 

 

Basta olhar para o nível de atividade do sistema para entender sua importância para os 

membros. 

 

Nosso mecanismo de solução de controvérsias já tratou quase 600 disputas desde 1995, 

quando a OMC foi criada.  

 

Dois terços dos membros da OMC, incluindo países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

participaram do sistema de uma maneira ou de outra ao longo dos anos. 

 

O Brasil é um usuário muito ativo desse sistema. O País conseguiu promover seus interesses 

em setores importantes, como bens agrícolas, têxteis e aeronaves, através das disputas na 

OMC.  

 

E como isso funciona na prática? 

  

Em linhas gerais, a Organização conta com duas vertentes de arbitragem: 
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• a da mediação, que é presente nas áreas de negociação e também na solução de 

conflitos;  

• e a arbitragem propriamente dita, que ocorre por meio do mecanismo de solução de 

controvérsias.  Hoje, gostaria de começar por esse sistema.  

 

Esse mecanismo só pode ser iniciado a pedido dos membros interessados. Aqui, vale lembrar 

que os instrumentos na OMC são um pouco diferentes da arbitragem comercial no setor 

privado. 

 

Na OMC, os litígios são estritamente Estado – Estado. Não existem disputas entre agentes 

privados e o Estado, como em arbitragens em alguns acordos bilaterais de investimentos. 

 

Evidentemente que os interesses privados estão presentes, mas são defendidos pelos 

governos. Há exemplos muito marcantes. Por exemplo, o contencioso Embraer vs. 

Bombardier, onde Brasil e Canadá litigaram na defesa de suas fabricantes de aeronaves. 

 

Outra peculiaridade é que a arbitragem na OMC, uma vez iniciada por uma das partes, é 

obrigatória. Não há possibilidade de a outra parte recusar. 

 

A primeira fase é das consultas, na qual as partes tentam achar uma solução antes de iniciar o 

contencioso em si.  

 

Caso elas não tenham sucesso, a disputa passa para a fase de painel. Isso equivale a uma 

primeira instância. 

 

Aqui, um grupo de árbitros analisa o caso. Esses árbitros são geralmente especialistas no 

assunto, e podem ser escolhidos pelas partes, ou designados por mim em caso de desacordo. 

Uma vez que os árbitros dão seu parecer, caso uma das partes não esteja satisfeita, ela pode 

apelar a decisão. 

 

Aí a disputa vai para o Órgão de Apelação da OMC. Essa instância revê o caso com base em 

reclamações específicas feitas sobre os aspectos estritamente jurídicos – não factuais – da 

decisão.  
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Aqui, a Divisão de três árbitros vem dos sete membros do Órgão de Apelação da OMC. Os 

membros desse grupo têm um mandato determinado e são escolhidos pelos membros da 

Organização. 

 

Quando o Órgão de Apelação decide, as decisões passam a valer em caráter definitivo.  Essa 

é nossa instância final. É preciso um "consenso negativo" dos Membros para que isso não 

ocorra. Ou seja, todos os 164 membros da OMC teriam que se opor àquela decisão.  

 

Tive o privilégio de participar nas atividades desse mecanismo com todos os chapéus, exceto 

o de membro do Órgão de Apelação.  

 

Fui litigante chefe do Brasil. Fui também árbitro em alguns painéis, inclusive presidi um 

deles.  

 

Como Diretor-Geral, atuo na composição dos painéis, na administração do mecanismo de 

solução de controvérsias. Também faço bons ofícios, quando as partes assim desejam. 

 

Portanto, é com conhecimento de causa e até orgulho que digo que esse sistema é essencial 

para o funcionamento da economia global. 

Por exemplo, a existência desse mecanismo nos ajudou a conter forças protecionistas após a 

crise financeira de 2008.  

 

Os membros sabiam quais regras estavam em vigor. Eles sabiam que todos estavam sujeitos 

às mesmas regras. Eles sabiam quais eram seus limites e as possíveis consequências se essas 

linhas fossem violadas.  

 

O sistema foi posto à prova e teve sucesso.   

 

Porém, como qualquer outro sistema, o sistema de solução de controvérsias da OMC tem 

espaço para melhorias. Um dos grandes focos dessa discussão é a crise no Órgão de 

Apelação. 
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Atualmente, das sete vagas disponíveis no Órgão de Apelação, apenas três estão ocupadas. 

Esse é o número mínimo para compor uma divisão de apelação. Porém, os mandatos de dois 

ocupantes terminam em dezembro deste ano.  

 

Ou seja, muito provavelmente, o órgão de solução de controvérsias da OMC ficará 

inoperante, o que levaria à paralisia do sistema sempre que uma das partes recorrer à 

instância de apelação. 

 

Normalmente, os membros da OMC lançam o processo para preencher essas vagas com 

muita antecedência. 

 

Mas, é necessário consenso para iniciar esse processo. Até agora isso não foi possível pelo 

veto dos Estados Unidos. Eles argumentam que o Órgão de Apelação tem alguns problemas 

fundamentais, e que devem ser resolvidos antes de buscar novos membros.   

 

Segundo os Estados Unidos, o Órgão de Apelação da OMC se afastou do papel acordado 

pelos membros da OMC em 1994. Entre as críticas principais, eles argumentam que o órgão 

de Apelação: 

 

• excede o prazo de 90 dias para emitir decisões de apelação; 

• revisa frequentemente as constatações factuais do painel – por exemplo ao revisar 

aspectos do direito interno das partes (“municipal law”); 

• emite pareceres sobre questões desnecessárias à resolução de uma disputa (“advisory 

opinions” ou “obiter dicta"); 

• permite que os membros do Órgão de Apelação completem os trabalhos de casos em 

andamento mesmo após o fim dos seus mandatos (a autoproclamada Regra 15); 

• Tende a tratar decisões previamente adotadas como precedentes vinculantes (em lugar 

de reconhecer que suas decisões se aplicam apenas e exclusivamente à disputa 

original, sem criar "jurisprudência”). Trata-se, até mesmo de uma certa tensão entre as 

culturas de “common law” e “civil law”, o que não pode ser ignorado, nem no 

contexto claramente multicultural da OMC, nem em situações de arbitragem e 

mediação como as do CIArb. 
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Esse último ponto é um foco de tensão bem evidente em Genebra.  

 

Segundo os acordos da OMC, o resultado da disputa deve valer apenas para as partes e 

apenas naquele contencioso. Eles não devem constituir precedente vinculante para futuros 

litígios.  

 

Ao mesmo tempo o Entendimento sobre Solução de Controvérsias diz que a previsibilidade é 

desejável. Ou seja, poderia haver uma certa expectativa de harmonização das decisões do 

Órgão de Apelação ao longo do tempo. 

 

Tudo isso gerou um debate mais amplo sobre como melhorar o sistema de solução de 

controvérsias da OMC. Diversos membros enxergam que há espaço para melhoras, e estão 

tentando lidar com essas questões de maneira construtiva.  

 

Os membros da OMC iniciaram um processo para discutir esse assunto, sob a liderança do 

Presidente do Órgão de Solução de Controvérsias. 

 

Atualmente, há diversas propostas sobre a mesa. Elas abordam uma série de possíveis 

melhorias no mecanismo. 

 

Tudo isso é muito bem-vindo. No entanto, ainda não estamos vendo o progresso necessário 

para desbloquear o impasse nas nomeações para o Órgão de Apelação. E ainda não temos 

clareza suficiente sobre como lidar com os problemas que foram identificados. 

 

A realidade é que a potencial situação em dezembro já está afetando as decisões hoje. Os 

membros que apresentam casos hoje não têm certeza de qual será a situação no final do 

estágio de painel. 

 

Os membros precisam olhar seriamente para possíveis opções e alternativas. E isso deve 

acontecer agora.  

 

A situação atual é preocupante. Mas essa crise também é uma oportunidade única para 

modernizar e fortalecer esse sistema essencial.  
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Numa situação de tensão, o valor do sistema se torna ainda mais evidente. E os membros na 

OMC não estão de braços cruzados. Além de discutir soluções para fortalecer o sistema de 

solução de disputas, eles estão discutindo uma série de medidas para tornar a organização 

mais responsiva aos desafios globais.  

 

Isso inclui discussões sobre como melhorar nosso trabalho cotidiano, como por exemplo, 

aumentar a transparência ou melhorar os sistemas de notificações.  

 

E há um debate muito dinâmico sobre como fortalecer nosso braço negociador. Aqui há 

discussões sobre agricultura, ou sobre como eliminar subsídios que causam sobrepesca. 

 

Há também discussões entre grupos de membros sobre outros temas emergentes na economia 

global.  São iniciativas que chamamos de "plurilterais". Elas são abertas a todos os membros 

que queiram participar – o que é uma forma inovadora de trabalhar em Genebra.  

 

Nesse formato, temos discussões sobre comércio eletrônico, facilitação de investimentos, 

regulação de serviços, pequenas e médias empresas, e o empoderamento econômico das 

mulheres. 

 

O Brasil é voz ativa em todas essas frentes, e isso faz todo o sentido. Afinal são temas 

importantíssimos para a economia do País. 

 

De certa forma, essa crise fez com que as pessoas se dessem conta do valor do sistema, e 

incentivou esforços para fortalecê-lo e melhorá-lo. Apesar dos progressos recentes com 

acordos como o de Facilitação do Comércio e o de Tecnologia da Informação, ambos acordos 

de “trilhões de dólares”, o software da Organização, suas regras, precisa ser atualizado ainda 

mais. 

 

Estou absolutamente convencido de que esses debates devem continuar. Devemos buscar 

aperfeiçoar o sistema sempre que possível, inclusive para se adaptar a um mundo sujeito a 

mudanças estruturais em velocidade espantosa.  

 

Aconselho todos vocês a acompanharem esses debates de perto. Esse universo até pode 

parecer distante, mas há muitos paralelos com a área de atuação de vocês.  
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As lições que aprendemos no plano global e culturalmente diversificado também podem 

ajudar a informar decisões em contextos às vezes mais circunscritos de mediação e 

arbitragem. 

 

Assim, como patrono do CIArb, e com base na experiência que adquiri ao longo da minha 

carreira, gostaria de terminar com alguns pontos que acredito serem fundamentais para uma 

negociação ou mediação de sucesso, que entendo ser também um pilar importante do CIArb.  

Sei que corro o risco de estar pregando o padre nosso aos vigários, mas aqui vai... 

 

O primeiro é conhecer o que você está discutindo. Conhecer a fundo um assunto é 

fundamental para ser um bom negociador ou facilitar a construção de uma solução. E as 

partes saberão rapidamente se você realmente sabe do que está falando... 

 

O segundo ponto é ouvir, entender o que as partes querem, e se colocar no lugar do outro.  E 

para isso é importante sobretudo escutar. O bom negociador é aquele que sabe escutar, o que 

está sendo dito e o que "não está sendo dito". 

 

O terceiro ponto é a credibilidade, atuar em boa-fé.  

Você como profissional tem que se dar conta que aquela não é sua última negociação ou 

mediação. Sua imagem, seu perfil chega à mesa antes de você.  

 

O quarto ponto é adaptar. Você tem que ter clareza que uma metodologia que funciona em 

uma negociação pode não funcionar em outra.  Você tem que estar sempre tentando procurar 

a melhor forma de atuar e se adaptar aos diferentes âmbitos culturais.  

 

O quinto elemento é ter presente de que a solução não se constrói apenas na sala. A disputa 

por si só não leva a resolução do conflito. Devemos saber ler também qual o ambiente 

político por trás das diferentes posições. O litígio, além de despolitizar algumas questões 

mais sensíveis, pode assentar as bases de entendimentos posteriormente negociados. Vi isso 

acontecer com enorme frequência. 
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E finalmente, boa habilidade no trato pessoal, energia, resistência – e muita paciência. 

Acredito que juntos, esses elementos facilitam a construção de soluções negociadas, seja qual 

for o instrumento utilizado para a solução do conflito. 

 

Estas são apenas umas rápidas pinceladas em aspectos do nosso trabalho que poderiam 

ensejar uma palestra cada um deles. Infelizmente não temos tempo para uma conversa mais 

aprofundada hoje. Teremos outras oportunidades, tenho certeza. 

 

Em momentos de grande tensão como o atual, negociadores têm um papel fundamental para 

manter a estabilidade e a previsibilidade dos fluxos econômicos. 

 

A complexidade, os custos financeiros e o tempo requeridos para uma atuação eficaz em um 

sistema de solução de controvérsias como o da OMC são elementos que militam em favor de 

mecanismos ainda mais ágeis e menos onerosos, precisamente como aqueles promovidos 

pelo CIArb.  

 

É uma área a meu ver fascinante e que ainda tem enorme potencial de expansão. Farei o que 

estiver a meu alcance para atingir esse objetivo, seja ainda na OMC, seja depois da conclusão 

do meu segundo e último mandato dentro de dois anos. 

 

Portanto, desejo novamente muito sucesso para o CIArb aqui no Brasil – e para todos vocês 

aqui presentes.  

 

Que esse seja o primeiro de muitos momentos importantes para a instituição aqui no Brasil.  

 

Mais uma vez, agradeço a honra de poder estar aqui com vocês e espero que esse nosso 

contato seja ainda mais estreito no futuro.  

 

Muito obrigado.  

 


