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Negociações para um novo Acordo entre Estados Unidos, México e Canadá concluídas *BBC
Estados Unidos, México e Canadá finalizaram as negociações para modificar o Acordo de Livre Comércio que vigorava entre os três (antigo NAFTA, na sigla em inglês) e acordaram o USMCA (US, Mexico and Canada Agreement).
O novo acordo trouxe importantes novos elementos, principalmente no que tange o setor automotivo e regras de origem, a inclusão de normas para regular manipulações cambiais, além de contar com capítulos na área de comércio
eletrônico, boas práticas regulatórias e disciplinando questões trabalhistas e ambientais. O texto deverá ainda ser
encaminhado ao Congresso dos três países para seus respectivos processos internos de ratificação.
Decisões da 58ª Assembleia Geral da OMPI reforçam o futuro da inovação e o papel da OMPI na
promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural *WIPO
Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) de 2018 concluiu suas atividades no
último dia 2, tendo como principal resultado a adesão de países a tratados que sustentam o sistema internacional de
propriedade intelectual e reforçando as relações multilaterais nesta área. Destaca-se, também, a adesão da União Europeia ao Tratado de Marrakesh para pessoas com deficiências visuais. Definições sobre os novos escritórios externos
da OMPI e a composição dos órgãos diretores ficaram para a próxima Assembleia, em 2019. À margem do evento, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI-BR) assinou acordo com o Medicines Patent Pool (MPP), parceria
por meio da qual o país compartilhará informações de patentes relativas a medicamentos com o MPP.
Novo enfoque ao comércio internacional é destacado por OMC, OCDE, Banco Mundial e FMI; Plataforma de diálogo institucional para debater reforma da OMC é lançada *OMC
Em conferência organizada sob o tema “Como o comércio global pode promover o crescimento para todos”, ocorrida
antes de encontro anual entre Banco Mundial e FMI (10/10), chefes de quatro organizações internacionais manifestaram a necessidade de se reforçar a importância do comércio e do sistema multilateral como motor para impulsionar o crescimento econômico. Em seu discurso, o Diretor-Geral da OMC destacou iniciativas recentes entre os
Membros da OMC no sentido de debater uma “agenda de reforma” da Organização, ressaltando a importância do
engajamento construtivo de todos nestes esforços. Na ocasião, foi lançada também uma iniciativa da Câmara de Comércio Internacional, com o apoio da OCDE, OMC e bancos regionais de desenvolvimento, visando institucionalizar
um debate entre os diferentes stakeholders para explorar opções de reforma do sistema multilateral de comércio.
Membros debatem melhores práticas e iniciativas na área de falicitação de comércio *OMC
Entre os dias 09 e 11 de outubro, ocorreu a sessão do Comitê de Facilitação de Comércio da OMC, onde compartilharam-se experiências sobre o programa Operador Econômico Autorizado (OEA) da Coreia, União Europeia, Austrália,
China, Guatemala e Brasil. A Delegação brasileira também apresentou o Portal Único de Comércio e divulgou com os
demais membros o projeto-piloto do Novo Processo de Importação, que entrou em operação em primeiro de outubro.
Na ocasião, o secretariado do Comitê também apresentou a plataforma Trade Facility Agreement Database, onde é
possível consultar e acompanhar em tempo real as notificações apresentadas, o status das medidas adotadas para
implementação do acordo e o perfil dos países em relação à ratificação do Acordo.
Fórum Público da OMC: O Comércio e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 *OMC
Em sua 18ª edição, o principal evento aberto da organização contou com 112 sessões que trataram do futuro do comércio face às mudanças tecnológicas e como torná-lo mais sustentável e inclusivo, além de abordar também novos temas atualmente sendo debatidos na Organização, tais como comércio eletrônico e facilitação de investimentos. Em
sua plenária de abertura, o Diretor-Geral da OMC Roberto Azevêdo mencionou a rapidez das mudanças no cenário
global e instou os presentes a avançar nas discussões e verificar de que forma as regras poderiam ser adaptadas face
aos principais desafios sociais e econômicos atuais. O áudio das sessões está disponível no próprio site da OMC.
UNCTAD promove “Semana das Medidas Não-tarifárias” (NTM Week) *UNCTAD
Sediada na UNCTAD (9-11) o evento contou com a participação de especialistas dos setores público e privado que
debateram acerca dos impactos e desafios de medidas não tarifárias e Normas Voluntárias de Sustentabilidade, expondo os desafios atuais e as potenciais sinergias entre medidas desta natureza e desenvolvimento sustentável. Especial atenção foi conferida à necessidade de aumentar a transparência na elaboração destas. No tocante aos padrões
voluntários de sustentabilidade, o Brasil foi convidado a apresentar a plataforma brasileira de Normas Voluntárias de
Sustentabilidade, lançada em 2017 e que recebeu certificado de reconhecimento do Fórum das Nações Unidas para
Padrões de Sustentabilidade (UNFSS) pela sua contribuição ao esforço de troca de experiências nacionais e fomentando a criação de uma rede de “plataformas nacionais”.
Prêmio de monografia homenageia o diplomata brasileiro Bruno Guerra Carneiro Leão *MRE
O Instituto Rio Branco, com apoio da Cátedra OMC no Brasil, instituiu o prêmio Bruno Guerra Carneiro Leão de
Monografias em Direito do Comércio Internacional, buscando estimular a o interesse e as publicações nesta área,
mediante a seleção e premiação de monografias. Maiores informações estão disponíveis no edital publicado no Diário
Oficial.
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