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Publicações

Notícias

Em reunião histórica do Órgão de Solução de Controvérsias, 13 painéis são estabelecidos *Estadão

Em resposta às medidas tarifárias aplicadas para produtos de aço e alumínio, adotadas pelos EUA, nove países
(China, UE, Canadá, México, Turquia, Noruega e Rússia) requereram abertura de painel para avaliar a legalidade
das tarifas, implementadas ao amparo da Section 232. Sete foram estabelecidos e, em se tratando do primeiro
pedido, dois foram negados pelos EUA (Índia e Suíça). Os pedidos contemplam o aumento tarifário promovido
alegadamente por motivos de segurança nacional, caracterização refutada pelos Membros demandantes que consideram que as medidas configuram salvaguardas. Na mesma ocasião, os EUA, por sua vez, apresentaram pedido
de estabelecimento de painéis contra 4 destes mesmos Membros (UE, China, Canadá e México) alegando descumprimento das regras da OMC e inobservância das normas contidas no Acordo de Salvaguardas, haja vista a adoção
de medidas de retaliação aplicadas por estes. Os EUA reiteraram entendimento segundo o qual suas medidas são
decisões de natureza política, que visam proteger a segurança nacional e se enquadram na exceção prevista pelo
GATT em seu artigo XXI, argumentando que não caberia a um órgão adjudicador avaliar tais medidas nem se
pronunciar acerca de sua validade, e que recairia sobre cada país a determinação de quando uma medida é tomada para fins de segurança nacional. Ainda sobre os painéis estabelecidos, os EUA se opuseram à possibilidade de
que os casos, em se tratando de objeto e conteúdo idênticos, sejam julgados em conjunto por um único painel,
ainda que as partes demandantes assim o solicitaram.
Líderes de países da região Ásia-Pacífico se encontram para o Fórum de Cooperação Econômica *ICTSD

Ocorreu esta semana (18-20/11) o 26º encontro anual do Fórum de Cooperação Econômica da ÁsiaPacífico (APEC), reunindo dirigentes dos 21 países membros do grupo em Port Moresby (Papua Nova Guiné). O
encontro tratou de assuntos sobre conectividade e integração econômica regional, além dos desafios da economia
digital e comércio eletrônico. Durante o encontro, foi sinalizado também o progresso das negociações para acordos regionais, como a Parceria Econômica Integral Regional (RCEP) e o Acordo Abrangente e Progressivo para
Parceria Transpacífica (CPTPP), os quais foram vistos como positivos para a criação da Área de Livre Comércio da
Ásia-Pacífico (FTAAP). Ao final, os líderes mundiais trabalharam para alcançar uma declaração conjunta sobre
comércio, sistema multilateral e cooperação, a qual não foi possível, pela primeira vez em 29 anos do encontro.
As tensões comerciais entre os EUA e a China foram novamente pano de fundo para as marcadas divergências
sobre
os
rumos
do
comércio
multilateral.
Restou
claro
tal
desentendimento,
diante
dos pronunciamentos realizados pelas autoridades de ambos países.
China anuncia que participará de discussões acerca da reforma da OMC * Reuters

Em evento ocorrido em Paris, na última sexta-feira (16.11), o Embaixador da China junto à OMC, Zhang Xiangchen, indicou que o país pretende apresentar propostas para contribuir com as iniciativas lançadas para reformar
a Organização. Alertando sobre a profunda crise pela qual passa a entidade, a China criticou algumas práticas de
determinados Membros, como subsídios oferecidos na área agrícola e o bloqueio americano à atuação do Órgão
de Apelação, e afirmou que a reforma deverá priorizar a defesa do sistema multilateral e os interesses de países
em desenvolvimento. Por sua vez, a União Europeia instou o país a fazer concessões e demonstrar um
“engajamento” na reforma e atualização do sistema. Estima-se que o assunto será discutido no próximo encontro
do G20, que ocorrerá no final de Novembro (30/11), em Buenos Aires.
Ministros de Brasil e Chile assinam acordo bilateral de livre comércio *MDIC

Autoridades do Brasil e do Chile se reuniram nesta semana em Santiago para acompanhar a assinatura do acordo
de livre comércio bilateral, o maior firmado pelo Brasil na área de compromissos em áreas não tarifárias e cujas
negociações foram concluídas em outubro deste ano, apenas 5 meses após serem iniciadas. O acordo envolve 17
eixos, distribuídos em 24 capítulos, e prevê, ainda, temas como serviços, barreiras não tarifárias, boas práticas
regulatórias, propriedade intelectual, incentivo à maior participação de micro, pequenas e médias empresas, comércio e meio ambiente, dentre outros. O documento também incorpora os acordos bilaterais já assinados entre
Brasil e Chile sobre compras públicas e investimentos no setor financeiro (2018) e de Cooperação e Facilitação de
Investimentos (2015).
Membros discutem avanços nos trabalhos do Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio *OMC

Por ocasião da reunião regular do Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT), os Membros aprovaram a 8ª
revisão trienal do Acordo, incorporando 30 recomendações que visam aprimorar o trabalho do comitê e
abrangendo áreas como regulamentos técnicos, transparência, rotulagem, inspeções e certificações,
assistência
técnica, dentre outros temas, além da adoção de novos procedimentos para levanter STCs (“specific trade concerns” ) no âmbito do Comitê. Além disso, um novo Guia de Boas Práticas endereçado a pontos focais nacionais
na área de TBT também foi adotado na reunião.
G20 é objeto de relatório da OMC com foco em medidas restritivas *OMC

A OMC publicou nesta quinta-feira (22.11) o relatório sobre medidas restritivas ao comércio das economias do
G20. O documento conclui que houve um aumento de medidas restritivas por países do grupo no período de maio
a outubro de 2018 (40 medidas), o que, segundo o Diretor-Geral da OMC, Roberto Azevêdo, deveria
causar elevada preocupação nos governos dos países do G20 e em toda a comunidade internacional. Os dados
apontam que as restrições adotadas contemplam um volume de comércio de aproximadamente US$ 481 bilhões,
o maior desde que a Organização começou a monitorar e publicar o relatório do G20.

DSB — Annual
Report
WTO
Novembro 2018
WTO Data
Portal
OMC
Novembro 2018
US Agricultural
Policy Beyond
2018:
Implications for
the World Trade
Organization
ICTSD
Novembro 2018
The EU’s
Common
Agricultural
Policy Post
2020:
Directions of
Change and
Potential Trade
and Market
Effects

Eventos
Conceptualising
an Investment
Facilitation
Index
ICTSD/German
Development
Institute
27/11
*Participação
mediante convite
What is the
economic
potential of
trade in ideas?
26/11,
10h00-13h00
OMC
Genebra
Blockchain and
International
Trade:
Opportunities,
Challenges and
Implications for
International
Trade
Cooperation
26/11,
10h00-18h00
OMC
Genebra

Informativo
elaborado pela
TURMA 41 do
Programa de
Formação
Complementar e
Pesquisa em
Comércio
Internacional
DELBRASOMC
Coordenação:
Beatriz Stevens

Edições anteriores disponíveis no site da DELBRASOMC

