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Coordenação-Geral de Regimes de
Origem (CGRO)

•
•
•

Investigações de Origem não preferenciais (na importação)
5 investigações em curso
19 investigações já concluídas.
Baseia-se na Lei 12.546, de 2011 e na Portaria Secex nº 39, de 2011


•

Investigações de Origem preferenciais (na exportação)
4 investigações em curso



Coordenação dos trabalhos do CT-03 do Mercosul e acompanhamento dos
diversos fóruns que tangenciam o tema origem



Certificado de Origem Digital e Janela Única de Comércio Exterior

Coordenação-Geral de Temas
Multilaterais (CGTM)


Investimentos – O DEINT está atualmente envolvido na preparação de novo
Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, com base nas diretrizes
aprovadas em Nota Conceitual pela CAMEX. Os objetivos do Acordo são: i) maior
governança institucional, ii) agendas temáticas para cooperação e facilitação dos
investimentos; e iii) mecanismos para mitigação de riscos e prevenção de
controvérsias.



OMC – O DEINT tem analisado os diversos temas passíveis de tratamento na
Conferência Ministerial de Bali, que ocorrerá em dezembro próximo. Está
avaliando os cenários possíveis para as negociações e tem trabalhado para
subsidiar a posição brasileira, reforçando que avanços pontuais em Bali não
devem significar “abandono” da Rodada Doha nem flexibilização irrestrita do
princípio do “single undertaking”.
Há também preocupação com o
fortalecimento do sistema multilateral de comércio vis-à-vis outras tantas
articulações comerciais que ocorrem em paralelo à OMC (Acordo entre EUA e
U.E., TPP, Aliança do Pacífico, p.e.). Além de ganhos em Agricultura, o tema
Facilitação é fundamental nessa equação.

Coordenação-Geral de Temas
Multilaterais (CGTM)





Barreiras Técnicas - Está em fase final de elaboração um projeto de mapeamento
e monitoramento de barreiras técnicas ao comércio, a ser implementado pelo
DEINT proximamente.
Compras Governamentais – Está em construção a oferta de acesso a mercados
em Compras Governamentais no âmbito das negociações Mercosul – União
Europeia, que envolve a definição de patamares e de listas de entidades, bens e
serviços que darão o escopo de aplicação do capítulo sobre o tema. A
negociação do texto normativo, ainda em aberto, abrange acesso a mercados e
transparência.
Serviços – Além dos acordos em negociação entre MS-UE, o governo brasileiro
atua bastante para a conclusão do acordo entre o MS-Colômbia, pendente
apenas de questões tributárias pontuais. Trata-se de um acordo amplo, à luz do
Protocolo de Montevidéu do Mercosul e do acordo firmado em serviços com o
Chile. Também estamos acompanhando atentamente os desdobramentos na
OMC do acordo plurilateral de serviços.

Coordenação-Geral da Aladi e Mercosul
(CGAM)







Coordenação do Comitê Técnico n. 1 (CT-1) no Brasil. O CT-1 é responsável
pelas alterações permanentes da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) / Tarifa Externa Comum (TEC);
Membro do Grupo Técnico de Alterações Temporárias da TEC (GTAT-TEC),
responsável por alterações temporárias da TEC (LETEC/39-11);
Membro do GTAR-08, grupo responsável por reduções temporárias da TEC
em casos de desabastecimento;
Formação de posição técnica (elaboração de ofertas e avaliação de
propostas) em negociações comerciais com países da América Latina;
Secretaria Executiva do Grupo de Detalhamento Brasileiro de
Nomenclatura (GDBN);
Acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Comércio do Mercosul
(CCM)

Coordenação-Geral de Negociações ExtraRegionais (CGER)


Negociação de acordos comerciais (Mercosul-UE, ampliação MercosulÍndia)



Mecanismos de comércio bilateral (Reino Unido, Alemanha, França, Rússia,
Japão, China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, África do Sul)



Comitês Conjuntos de Administração de Acordos Comerciais (Índia, Israel,
Egito, Palestina e SACU)



CAPTA (ferramenta online de pesquisa tarifária)



SICOM (Sistema de Consulta Pública para Acordos Comerciais)



Missões de promoção comercial
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