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É interessante notar que, na Organização Mundial de Comércio (OMC) como nos outros 
organismos internacionais de fato, o número de brasileiros é menor do que de pessoas de 
outros países com menor relevância relativa na ordem internacional. Não falo dos diplomatas, 
mas sim dos funcionários da Organização.  
 
Os brasileiros ocuparam posições na administração da OMC, bem como cargos de assessoria, e 
exerceram funções judicantes.  
 
Na administração houve um diretor-adjunto, o embaixador Barthel Rosa. No exercício de 
cargos de assessoria, até hoje seis brasileiros atuaram no Secretariado da OMC: Victor do 
Prado, advogado e diplomata, que era conselheiro na Divisão de Regras e hoje trabalha no 
gabinete do diretor-geral; Lauro Locks, que até 2007 trabalhava na divisão de Propriedade 
Intelectual e depois se transferiu para a Divisão de Assuntos Legais; Pablo Bentes, desde 2006 
no Secretariado do Órgão de Apelação; e Robson Fernandes, advogado, na Divisão de 
Agricultura; além desses talentosos advogados, Janaina Borges, jornalista, atua na Divisão de 
Mídia, e Alberto Bueno, economista, na Trade Police Review Division. Vários estagiários 
passaram pelo setor jurídico.  
 
As funções judicantes na OMC são exercidas em três atividades diferentes: os painéis, o Órgão 
Permanente de Apelação (OPA) que conheço melhor, em razão dos anos que lá passei, e as 
arbitragens.  
 
Os painéis, como o OPA, integram o chamado Sistema de Solução de Controvérsias (SSC) da 
OMC. Aqueles não correspondem à definição de arbitragem internacional, pois embora tendo 
alguns elementos do modelo jurídico da arbitragem, faltam-lhes outros. Por isso mesmo, como 
o direito é uma ciência que exige precisão no uso dos termos, esse mecanismo foi denominado 
painel, dando-se ênfase ao aspecto coletivo de sua ação. O OPA cujos integrantes as pessoas 
às vezes chamam de juízes, mas cuja denominação técnica e exata é "membros", exercem sua 
função no que é um órgão de caráter quase judicial, e que procede à revisão dos relatórios dos 
painéis (nome técnico dado à decisão proferida por um painel) quando delas há apelação. 
Finalmente, a OMC prevê também o procedimento arbitral e este é referido nos tratados como 
arbitragem, e, é considerado meio alternativo de solução de controvérsias, correspondendo na 
forma e no funcionamento às arbitragens internacionais, estatais, privadas ou mistas.  
 
No caso dos painéis, a presença brasileira foi limitada. Se considerarmos somente do tempo da 
OMC apareceram como painelistas poucos brasileiros Roberto Azevedo, Carlos Cozendey, 
Carlos Antonio da Rocha Paranhos, Victor Luiz do Prado, José Alfredo Graça Lima, Celso Lafer, 
Marta Lemme e Leane Naidin. No Órgão Permanente de Apelação, o autor destas linhas foi o 
único brasileiro a ocupar a função, até hoje.  
 
No caso das arbitragens realizadas pela OMC, artigo 21 que cuida da supervisão da 
implementação de recomendações e regras, no artigo 22 que cuida da compensação e 
suspensão de concessões dos membros e no artigo 25 que trata especificamente da 
arbitragem substituindo outros procedimentos dentro da OMC nenhum brasileiro exerceu a 
função de árbitro.  
 
Para completar é preciso mencionar a existência de listas indicativas. Estas listas são 
compostas por nomes propostos periodicamente por membros da OMC, e na prática o OSC 
quase sempre aprova sua inclusão sem debate. Aliás, não é necessário constar da lista para 
integrar um Painel. Essa lista nada tem a ver com a escolha de árbitros.A razão pela qual 
raramente se recorre às listas é simples - há países que fazem indicações sem atentar bem 
para o propósito para o qual as listas foram feitas e as qualidades que as pessoas devem se 
revestir. Por isso a presença do nome de alguém na lista mantida no Secretariado a partir de 
indicações dos membros não tem significado funcional e muito poucos dentre eles são 
escolhidos para de fato integrar um painel. Uma expressão jocosa, corrente na OMC, chama os 



integrantes de "wanabees", isto é, pessoas que querem ser alguma coisa. Essa expressão, 
americana, é uma corruptela da pronúncia de "want to be".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20, 21 e 22 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


