
Proposta de Curso para a Escola Superior do Instituto Silvio Meira - ESISM 

 

 

Nome do Curso: A realidade atual do Direito do Comércio Internacional 

 

Coordenação: Luciana M. de Oliveira Sá Pires 

 

Proposta de Curso: Pensamos em nortear as discussões em torno da OMC, escolhendo 

temas que abordem o contexto multilateral, a organização, a evolução dos novos acordos 

internacionais de comércio no contexto bilateral e regional; as propostas políticas e 

comerciais do governo BIDEN; e as novas diretrizes da OMC. Em seguida, passamos para a 

realidade do Brasil, no que diz respeito à adesão aos novos acordos de comércio, às 

medidas de defesa comercial e interesse público e as regras de facilitação do comércio. 

 

Carga horária: de 12 a 16h 

 

Inscrição: 500,00 por aluno(a) 

 

 

Professores: 

 

1. Renata Vargas Amaral  

Doutora em Direito do Comércio Internacional pela UFSC 

Professora Adjunta do Washington College of Law, American University  

PhD pela Universidade de Maastricht  

Fundadora da Women Inside Trade 

Vice Chair ABCI Institute 
 

Tema: Trade policy, Novas diretrizes na OMC com a nova Diretora Geral Ngozi Okonjo-

Iweala e a Política Comercial dos EUA com Biden. 

 

 

2. Luciana M. de Oliveira Sá Pires 

Advogada Consultora na LO International Trade Consulting.  

Pesquisadora Sênior do Centro de Comércio Global e Investimento da EESP da FGV.  

Possui programa de pós-doutorado em direito internacional pela Faculdade de Direito da 

USP, 2017), com visiting researcher position no Graduate Institute of International and 

Development Studies; e visiting scholar no Institute for International Law and European Law 

- Georg-August-Universität Göttingen, Alemanha; na Faculdade de Direito da Universidade 

de Viena, Austria (2014-2016); na NYU Abu Dhabi, EAU (2019), e a Sorbonne Abu Dhabi, 

EAU (2020). Atualmente, pós-doutoranda na EESP-FGV. 

Doutora e mestre com distinção em direito internacional (USP, Brasil, 2012 e 2007).  

Integrou o programa de pesquisa para doutorandos da OMC (WTO Ph.D. Research 

Programme), e o programa de formação em direito do comércio internacional da Missão 

Permanente do Brasil na OMC (DELBRASOMC), em 2011.  

Atuou como advogada consultora em direito do comércio internacional no escritório Azevedo 

Sette Advogados, em Viena, Áustria e em São Paulo, capital; BMA Barbosa Müsnich Aragão 

e na Advocacia Masato Ninomiya, São Paulo, Brasil.  

Publicou diversos livros, capítulos e artigos em suas áreas de especialidade, no Brasil e no 

exterior. Luciana é membro da rede Women Inside Trade (WIT). 

 

Tema: O Cenário dos Novos Acordos Preferenciais de Comércio, como RCEP, CPTPP e 

MERCOSUL-UE, e a regulamentação dos novos temas de comércio. 



 

3. Marina Egydio é Advogada com mais de 15 anos de experiência em advocacy e 

consultoria estratégica em uma ampla gama de questões relacionadas a comércio 

internacional, propriedade intelectual, questões jurídicas e políticas. Possui vasta 

experiência em comércio exterior, questões corporativas e de propriedade intelectual, 

direito da OMC, defesa comercial e acesso a mercados. Referência nos maiores rankings 

internacionais como advogada de comércio internacional. Representou e redesenhou todo o 

posicionamento institucional do setor de artigos esportivos no Brasil, representando esse 

setor em agendas de propriedade intelectual e desenvolvimento de políticas públicas nessa 

área. Possui extensa experiência acadêmica, como professora da PUC/SP, ESPM e outras 

instituições de ensino. Desenvolveu trabalhos de pesquisa para o IPEA e presta (ou prestou) 

consultoria para o PNUD e para o Banco Mundial. Doutora em Direito Internacional pela 

PUC/SP (2014). Concluiu mestrado em Direito das Relações Econômicas Internacionais na 

mesma instituição em 2007 e graduação em Direito na PUC/PR (2004). Fez LLM em Direito 

do Comércio Internacional em Norwich, Inglaterra (2006) e Especialização em Solução de 

Controvérsias e Investimentos na Universidade de Buenos Aires, Argentina (2005). 

Participou do Programa de Capacitação em OMC na Missão Diplomática Brasileira em 

Genebra. 

 

Tema: Defesa Comercial, Restrição a Importações e Exportações, as Novas Ondas 

Protecionistas, a situação do Brasil em relação ao Interesse Público e o mundo. 

 

 

4. Fernanda Kotzias é Conselheira Titular do CARF, consultora em comércio internacional 

e professora de pós-graduação. É graduada em Direito (UFSC) e Relações Internacionais, 

mestre em Direito (UFSC) e Doutora em Direito do Comércio Internacional (PUC/SP), tendo 

realizado doutorado sanduíche na Georgetown University (EUA). Sua formação e atuação 

profissional são focadas na área aduaneira e do comércio internacional, com ênfase em 

questões relacionadas à facilitação do comércio. 

 

Tema: O Acordo de Facilitação de Comércio e os Impactos para o Brasil em termos de 

Modernização e Redução de Custos do Comércio Exterior. 

 


