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RESUMO 

 

Milena da Fonseca Azevedo. A Regulamentação de Serviços e a Coerência Regulatória: 

Uma Leitura Dos Mega-Acordos A Partir Da Perspectiva Brasileira. 2018. 225 p. 

Dissertação de Mestrado − Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. 

 

A coerência regulatória tem emergido como um tema constante nos acordos de comércio e 

negociações. Isso porque, com a desgravação das tarifas a níveis baixíssimos, as barreiras 

regulatórias passaram a ser o grande foco das negociações. Ocorre que esse tema ainda está 

bastante voltado para o comércio de bens, enquanto o de serviços é um tema que ainda 

necessita de avanços regulatórios. Em levantamento aos acordos assinados pelo Brasil, 

notou-se que umas das obrigações do bloco do Mercosul é a busca por harmonização. Esta 

foi incorporada em diversos acordos de complementação econômica assinados após a 

formação do bloco com outros países da região. Mais recentemente, o Brasil assinou um 

acordo com Peru em comércio de serviços, investimento e compras governamentais. Tal 

acordo, conforme noticiado, foi inspirado no acordo TPP. Nas disposições de serviços, há 

obrigações GATS-plus, dentre outras, em regulação doméstica e reconhecimento. O TPP foi 

o primeiro mega-acordo assinado e feito público até o momento. Apesar de não estar em 

vigor, o TPP acabou por trazer ao comércio internacional um parâmetro regulatório às 

negociações que estão em andamento, incluindo o próprio tema da coerência regulatória e 

levando a regulação de serviços a outro patamar. Em paralelo, outro mega-acordo sendo 

negociado é aquele entre EUA e UE, o TTIP. Esse acordo de comércio e investimento, se 

vier a entrar em vigor – no momento, as negociações estão paralisadas − deverá conter 

disposições de cooperação e boas práticas regulatórias em serviços, muito além da OMC. 

Essas propostas são interessantes, uma vez que alguns dos temas que a UE já noticiou a 

serem negociados com o Mercosul, principalmente em serviços, já possuem propostas 

concretas nesse mega-acordo. Com isso, o objetivo deste trabalho é avaliar como o Brasil 

pode se utilizar dos novos padrões regulatórios que vêm sendo adotados para atingir 

coerência regulatória em serviços, para suas próprias negociações, a citar o acordo Mercosul 

− UE, a partir das propostas do bloco no TTIP; e os avanços até mesmo com a Aliança do 

Pacífico, que já adota o padrão TPP.  

Palavras-chave: serviços; coerência regulatória; comércio internacional; mega-acordos; 

TPP; TTIP; Brasil. 
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ABSTRACT 

 

Milena da Fonseca Azevedo. The regulation on Services and the Regulatory Coherence: An 

Interpretation of the Mega-Agreements from the Brazilian Perspective. 2018. 225 p. Master 

Degree − Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

The regulatory coherence has emerged as a constant theme in the international trade 

agreements and negotiations. Because of the tariff reduction to very low levels, the 

regulatory barriers are the main focus of negotiations. This area is still turned to the 

regulation of goods while trade in services is still an area that needs regulatory advances. In 

a deep analysis of the agreements signed by Brazil, it was possible to note that some 

obligations under the Mercosur is to reach harmonization. This same obligation was 

incorporated in the agreements of economic complementation signed after Mercosur with 

other countries in the region. More recently, Brazil has signed an agreement with Peru in 

trade of services, investments and government procurement. This agreement, as publicized, 

was inspired on TPP. The services’ provisions have obligations GATS-plus, among others, 

in domestic regulation and recognition. The TPP was the first mega-agreement signed and 

made public until now. Despite it is not in force, the TPP ended establishing a regulatory 

standard to the ongoing negotiations of international trade, including the regulatory 

coherence and taking the trade in services to another level. In parallel, the other mega-

agreement under negotiation between EU and USA is TTIP. This trade and investment 

agreement, if it ever be in force – up until now the negotiations are paralised − should contain 

provisions on cooperation and good regulatory practices and services, beyond the WTO 

standards. The proposals are interesting to the extent that some themes that the EU already 

notified that it is going to be negotiated with the Mercosur, especially in services, already 

have concret proposals in this mega-agreement. Therefore, the goal of this dissertation is to 

evaluate how Brazil can use of the regulatory patterns adopted to reach regulatory coherence 

in services, that exist at this moment, to its own negotiations, such as the agreement between 

EU − Mercosur, from the proposals EU in the TTIP and even advances with the Pacific 

Alliance that already adopts the TPP standards.  

Key-words: services; regulatory coherence; international trade; mega agreements; TPP; 

TTIP; Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após grandes conquistas no Sistema Multilateral de Comércio com a diminuição das 

tarifas, as grandes disputas entre os países têm sido relacionadas a barreiras não tarifárias, 

que englobam, dentre outras, as barreiras regulatórias. Esses entraves estão, na maioria das 

vezes, formalizados por meio de legislação editada pelos países justamente para restringir 

acesso a mercados, representando barreiras ainda mais graves do que as tarifárias, por serem 

de difícil mensuração e identificação, uma vez que não raras são as vezes que tais barreiras 

se encontram camufladas por regulações internas tendentes à proteção do meio ambiente ou 

de direitos humanos e sociais.  

 

 Muito embora o tema da harmonização e coerência regulatórias remonte às tentativas 

de incentivar o comércio nas regiões do Norte da África, Oriente Médio e Europa Meridional 

com a padronização de pesos e medidas nos anos antes de Cristo (BRAITHWAITE e 

DRAHOS: 2000, 4), a regulação, tal como se conhece atualmente no Direito Internacional, 

foi introduzida primeiramente pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e, 

posteriormente, aprimorada no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), após 

a Rodada Uruguai. Hoje, mais extensivamente, esses temas são regulados de forma cada vez 

mais abrangente nos Acordos Regionais de Comércio (ARCs) e mega-acordos1, como a 

Parceria Transpacífico (TPP) e Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento (TTIP).  

 

                                                 
1 Os mega-acordos são assim chamados pelo volume de comércio que envolvem, o número de países que 

participam desses acordos, bem como a variedade de matérias que os recobrem.  

Bull, Mahboubi, Stewart et. al (2015, 2), “These proposed mega-regional agreements not only aim to further 

reduce tariffs (in the case of TPP, to zero) and other border measures that impede trade, but they also contain 

ambitious arrangements for regulatory cooperation to address trade barriers created by divergent regulatory 

measures and approaches for goods and services; deal with other structural barriers such as those created by 

government procurement policies and stateowned enterprises; address global supply chains, e-commerce, 

competition policy, transparency, and anti-corruption; and enhance protection for investment and intellectual 

property. The regimes’ wide range of subjects and their ambitious scope justify the label “mega-regional.”. 

Além deste, Ricardo Meléndez-Ortiz (2014, 13) define acordos mega-regionais como: “Mega-regional RTAs, 

deep integration partnerships in the form of RTAs between countries or regions with a major share of world 

trade and FDI and in which two or more of the parties are in a paramount driver position, or serve as hubs, 

in global value chains (i.e. the US, the EU, Japan, China). This category includes ongoing negotiations in the 

TPP; the emerging TTIP between the EU and the US; and potentially the RCEP, between the 10 ASEAN 

countries and six of its RTA partners: China, India, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. Beyond 

market access, emphasis in this integration is on the quest for regulatory compatibility and a rules basket 

aimed at ironing out differences in investment and business climates.” 



   

 

16 

 

Apesar de a busca pela coerência regulatória não ser algo inédito, as discussões 

acerca da questão têm sido cada vez mais recorrentes no comércio internacional em razão 

da tentativa dos países de diminuírem as barreiras não tarifárias e buscarem alternativas para 

a integração no comércio internacional com a multiplicação das Cadeias Globais de Valor 

(CGVs).  

 

Segundo a Global Value Chain Initiative, as CGVs compreendem todas as atividades 

que as empresas e trabalhadores exercem para a concepção final de um produto. Isso inclui 

atividades de design, produção, marketing, distribuição e suporte ao consumidor final. Essas 

atividades podem estar em uma única empresa ou dividida em diversas delas, podendo 

também ser uma cadeia de produção de bens ou serviços. Do mesmo modo, tais atividades 

podem ser exercidas em uma localidade geográfica ou espalhadas em diversas regiões, o que 

as caracterizaria como “global”2. 

 

Essa forma de organização industrial, porém, só foi possível, em razão da redução 

significativa de tarifas nos últimos anos, da integração do comércio internacional e do 

desenvolvimento de novos serviços que permitem a comunicação instantânea, o comércio 

célere de bens e as trocas financeiras. Portanto, a fragmentação da produção só foi possível 

em decorrência da evolução do comércio internacional, bem como o desenvolvimento de 

tecnologias que tornassem viável econômica e fisicamente a circulação eficiente de 

mercadorias.  

 

Historicamente, a regulação do comércio internacional e, consequentemente, a 

coerência e convergência regulatórias, estavam, a princípio, bastante relacionadas ao 

comércio de bens. Até mesmo no âmbito da OMC, a busca por coerência e boas práticas 

regulatórias relacionavam-se de forma mais estreita aos acordos sobre Barreiras Técnicas ao 

Comércio (TBT) e Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS). No entanto, a 

partir dos anos 1990, com a evolução tecnológica e a pressão dos países desenvolvidos 

(PDs), o comércio de serviços passou a ganhar uma grande importância no comércio 

internacional, justamente por conta das CGVs, para as quais é fundamental a rápida 

circulação de bens, o pagamento de serviços e a comunicação entre os agentes.   

 

                                                 
2 Disponível em: <http/s://globalvaluechains.org/concept-tools>. Acesso em: 17 jan. 2016.  
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Em discurso no Global Services Summit em Washington D.C. em 17 de outubro de 

2017, o Diretor Geral da OMC, Roberto Azevêdo, ressaltou a importância do comércio de 

serviços, bem como as iniciativas havidas, até o momento, para avançar nesse tópico3. O 

comércio de serviços é responsável por mais de dois terços do PIB mundial e atrai quase 

dois terços do investimento direto estrangeiro global. Para a maior parte dos países, os 

serviços correspondem à maior parcela da produção nacional e da taxa de emprego.  

 

A exportação de serviços mundial chegou a 4,8 trilhões de dólares em 2016, 

correspondendo a mais de 23% do comércio mundial total. Atualmente, o comércio de 

serviços em valor adicionado corresponde a quase 50% do comércio mundial4.  Essa análise 

demonstra como serviços são facilitadores das CGVs, pois, sem os serviços transfronteiriços, 

seria impossível coordenar a produção por etapas em diferentes países, o que envolve 

logística, comunicação e serviços financeiros, principalmente finanças comerciais e 

pagamentos eletrônicos. Nesse sentido, a eficiência dos serviços é determinante para o 

desempenho exportador.  

 

Rentzhog e Anér (2014: 2-4) traçam as principais mudanças ocorridas no campo de 

serviços em decorrência das mudanças tecnológicas. Primeiramente na produção, em razão 

do fenômeno que ocasionou a “desindustrialização da indústria”, a qual, segundo os autores, 

consistiria no crescimento do consumo de serviços, em razão do advento tecnológico, uma 

vez que os bens passaram a vir acompanhados da prestação de diversos deles. A segunda 

mudança teria ocorrido no comportamento da própria produção, chamado de 

“servicificação” (servicification, em inglês), ou seja, setores alheios a áreas de serviços 

estariam cada vez mais adquirindo, produzindo e vendendo serviços como parte do pacote 

de bens. Esse fenômeno dever-se-ia ao aumento da dispersão geográfica da produção com 

as CGVs, aumento da eficiência, aumento da relação com consumidores no fornecimento de 

serviços direcionados a seus produtos e meio de diferenciação dos produtos como vantagem 

frente ao consumidor. 

 

                                                 
3 Azevêdo underlines growing importance of services in global trade. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra193_e.htm>. Acesso em: 23 out.2017. 
4 Op. Cit. 3 e World Trade Statistics Review 2017. Disponível em: <https://www.wto.org/ 

english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf>.  
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Apesar de a relação entre o tema dos serviços e as CGVs ser evidente e cada vez mais 

recorrente, nota-se indiscutível carência de avanços regulatórios no âmbito dos Acordos da 

OMC, em vista do travamento da Rodada Doha. Como visto, se a preocupação da coerência 

regulatória é combater as barreiras não tarifárias, faz-se necessário avaliar como a regulação 

de serviços pode ser feita para permitir acesso a mercado.  

 

A coerência regulatória é um tema fundamental para o comércio de serviços e está 

diretamente ligada à liberalização em razão de seus tipos de barreiras não serem tarifários. 

Porém, além disso, há temas que somente podem avançar no comércio de serviços se 

estivermos diante da melhor forma de regulação, ou ainda, se houver coerência entre os 

temas regulados. Tendo em vista que o comércio de serviços é puramente regulatório, 

discriminações regulatórias podem ser extremamente deletérias ao processo de liberalização. 

Nesse sentido, a definição de critérios de regulação interna e a proibição aos países na 

regulação dos temas sem critérios mínimos de transparência, objetividade, igualdade, 

permitirão o livre fluxo de comércio em serviços.  

 

Esse cenário de inércia regulatória no âmbito da OMC propiciou nos últimos anos o 

aumento de ARCs e da negociação em andamento dos mega-acordos. Conforme o gráfico 

abaixo ilustra, a entrada em vigor de acordos de serviços aumentou exponencialmente desde 

os anos 1990. 
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Gráfico I: ARCs atualmente em vigor (de acordo com o ano de entrada em vigor) 

1948-2017 

 Fonte: OMC (<https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rtajan-june17_e.pdf>). 

 

 Segundo Carneiro (2015, 12), os países aos quais interessa maior integração às 

CGVs se veem obrigados a buscar outras formas de atender à demanda exigida pela 

fragmentação da produção, especialmente em acordos profundos de comércio e 

investimentos – que incluem um extenso rol de disciplinas, com o objetivo de não só 

liberalizar fluxos de bens, serviços e investimentos, mas também remover um conjunto de 

obstáculos a esses fluxos que decorrem da inconsistência entre normas, regulamentos, 

padrões e procedimentos existentes nos diferentes países, de maneira a consolidar um 

verdadeiro espaço econômico ampliado no qual a produção dispersa de bens e serviços pode 

funcionar sem interrupções.  

 

Nesse contexto, tais acordos compreendem uma vasta gama de temas que antes não 

eram regulados na OMC e, nem mesmo, nos ARCs, como é o caso da inserção de capítulos 

de cooperação e coerência regulatória em acordos como o TPP e o TTIP.  
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Não diferente, os mega-acordos também regulam o comércio de serviços e, como se 

verá ao longo do presente estudo, vão além dos dispositivos existentes nos Acordos da OMC, 

com a inclusão de previsões, como, por exemplo, sobre comércio eletrônico, tema que há 

tempos aguarda um avanço multilateral.  

 

Em face desse cenário internacional, o Brasil, neste momento, está investindo em 

novas negociações de ARCs, como a expansão do acordo com o México, negociações com 

o Canadá, Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), Coreia do Sul, Japão, entre 

outros, bem como está o país próximo de concluir um acordo entre Mercado Comum do Sul 

(Mercosul) e União Europeia (UE), ainda em andamento quando do desenvolvimento do 

presente estudo. Como se sabe, os ARCs englobam uma diversidade de temas, incluindo 

serviços, sendo essa questão, cada vez mais, imprescindível nas negociações com 

dispositivos mais completos e abrangentes. Diante de um cenário internacional de crescente 

importância do comércio e amplificação dos temas reguladores de serviços, torna-se 

importante ter uma estratégia clara para a negociação de acordos, ainda que serviços, 

historicamente, não sejam uma área de interesses em que o Brasil tenha uma posição mais 

ofensiva. 

 

Assim, dada a importância atual e cada vez mais crescente dos temas da coerência 

regulatória e do comércio de serviços, assim como a relação entre eles, ambos serão objeto 

do presente estudo, que tem como base a seguinte hipótese: diante da falta de avanços no 

âmbito dos Acordos da OMC e da proliferação das redes produtivas formadas pelas CGVs, 

a regulação do comércio de serviços, tal como vem sendo feita por meio dos chamados mega-

acordos, os quais buscam, de forma crescente, a coerência regulatória, tornou-se necessária 

para o fortalecimento dos novos modelos de comércio internacional. Nesse contexto, a tese 

é de que o Brasil, como um país que mudou recentemente sua estratégia de comércio 

internacional, deve observar os parâmetros regulatórios negociados nos referidos mega-

acordos a fim de buscar uma estratégia de negociação para as novas iniciativas empreendidas 

pelo País que busque encampar os interesses locais e, assim, ter uma estratégia ofensiva, ao 

invés de reativa, às novidades já presentes nos marcos regulatórios internacionais de 

serviços, de forma a se beneficiar das novas modalidades de comércio representadas pelas 

CGVs.  
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Para tanto, o Primeiro Capítulo trará o conceito, formato, e análise dos custos e 

benefícios da implementação da coerência regulatória. Ainda, serão estudados os 

dispositivos dos acordos da OMC, ARCs, da legislação brasileira, assim como de países 

selecionados e dos mega-acordos – TPP e TTIP a respeito do tema da coerência regulatória. 

 

Em seguida, no Segundo Capítulo, será estudado como essa coerência regulatória 

avançou no comércio de serviços, com o estudo e mapeamento da regulação internacional 

de serviços nos diversos foros que tratam desse assunto: (i) OMC, com a análise do Acordo 

Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), propostas de países selecionados na Rodada 

Doha para modificações ao Acordo GATS e novas iniciativas no âmbito na OMC, como o 

Acordo de Facilitação de Comércio de Serviços; (ii) ARCs selecionados que trazem o 

comércio de serviços, incluindo análise mais profunda de acordos já assinados pelo Brasil 

como o Mercosul, acordo Mercosul−Chile e o acordo Brasil−Peru; (iii) mega-acordos − TPP 

e TTIP; e (iv) informações públicas do Acordo sobre o Comércio de Serviços (TiSA) que 

permitam auferir o andamento do acordo no que tange ao tema aqui estudado.  

 

Uma vez estudados os temas da coerência regulatória e da regulação no comércio de 

serviços, o Terceiro e último Capítulo analisa como referidos temas dialogam entre si e, com 

isso, verifica-se como o Brasil poderia se utilizar dos padrões regulatórios hoje existentes e 

discutidos nos principais acordos internacionais para suas negociações no assunto de 

serviços. 

  



   

 

22 

 

I. O CONCEITO DE COERÊNCIA REGULATÓRIA  

 

O termo coerência regulatória passou a ser extensivamente utilizado após a assinatura 

do acordo TPP, que contém capítulo com tal nome. Com vistas a entender a razão da 

expansão do tema regulatório nos mega-acordos, neste capítulo propõe-se a analisar a 

coerência regulatória. 

 

Para isso, far-se-á, uma análise das diferenças relativas ao uso dos diferentes termos 

− coerência, cooperação ou convergência regulatória – a partir da concepção de autores, 

acordos e estudos, bem como elencar a forma que os esforços de coordenação regulatória 

podem tomar, e ainda seus custos e benefícios. Por fim, pretende-se verificar a evolução 

normativa desse dispositivo até os capítulos de coerência e convergência regulatórias que se 

têm nos mega-acordos – TPP e TTIP.  

 

1. Análise da coerência regulatória: conceitos, formas e benefícios 

 

A coerência regulatória é uma preocupação desde a fundação do comércio 

internacional. Desde o início, com a era colonial e o liberalismo dos séculos XVIII e XIX, a 

coerência regulatória é pensada como uma forma de motivar o comércio.  

 

No entanto, foi apenas no século XX, com a assinatura do GATT até os dias atuais, 

que a regulação tomou o formato que se conhece hoje. Foi nessa época que foram traçados, 

primeiramente, as regras mínimas ao comércio, com os princípios de não discriminação e a 

redução tarifária. Após esse período, porém, com a redução expressiva das tarifas, é que as 

barreiras não tarifárias começaram a se tornar evidentes e, com isso, foram negociados 

extensivos acordos na Rodada Uruguai que buscaram reduzir o potencial de impacto dessas 

barreiras. A questão entre regulação e comércio surge nessa época como uma preocupação 

de se manter o espaço regulatório dos países e liberar o comércio5.  

  

Tal preocupação se mantém, porém os progressos no combate às barreiras 

regulatórias e a busca por coerência internacional avançaram para os ARCs – em vista da 

                                                 
5 Para mais informações a respeito, ver Winslett (2016). 
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falta de avanços na Rodada Doha – ainda que de forma mais tímida − e culminou com 

capítulos específicos e detalhados nos mega-acordos.  

 

O que se pode notar ao longo do tempo é a diferente roupagem que o movimento de 

regulação e coerência toma ao longo da história. Com isso, torna-se difícil trazer uma 

definição precisa a esse movimento. Ele varia de acordo com o momento histórico e o 

contexto empregado. Da mesma forma, anos de regulação internacional permitiram uma 

proliferação de instrumentos para os mais variados tratados, o que permite dar grau maior 

ou menor de institucionalidade e vinculação para a necessária coerência. 

 

A coerência, ou coordenação regulatória, como mais comumente conhecida, 

apresenta-se por meio de diversas nomenclaturas, como harmonização, convergência, 

uniformização, etc. Os termos são os mais diversos, porém para os fins do presente estudo, 

deve-se considerar o contexto em que o termo está empregado, bem como, quem o está 

utilizando (MAVROIDIS: 2016, 8).   

 

Dunoff (2015, 267 e 268) define a cooperação regulatória internacional como 

arranjos para promover o desenho, monitoramento e implementação ou gerenciamento ex 

post de regulação com o objetivo de apoiar a consistência das regras através das fronteiras 

nacionais. O tópico retornou ao centro da agenda diplomática e acadêmica, em parte, como 

resultado das falhas regulatórias que contribuíram para a recessão global com a crise 

financeira de 2008. A cooperação regulatória internacional envolve agentes domésticos de 

diversas jurisdições, endereçando questões de preocupação mútua e é considerada 

internacional por envolver atividades entre agentes de diferentes Estados. 

 

Para Thorstensen e Badin (2017, 14), a literatura de coerência e convergência 

regulatória é vasta e há diversas formas e termos para defini-los. Há, ainda, desavenças de 

como buscar custos regulatórios mais baixos para as empresas que operam além das 

fronteiras e os meios para atingir tal finalidade, seja por normas harmonizadoras ou por meio 

de processos de convergência. Alguns estudos se concentram na cooperação entre os Estados 

para alcançar a coerência regulatória, já outros na melhoria da regulação e processos 

regulatórios dentro dos próprios Estados. O termo passou a ser usado, no entanto, mais 

recentemente a partir da negociação de mega-acordos como TPP e TTIP.  
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Para ilustrar essa definição, as autoras usam a acepção da Cooperação Econômica 

Ásia-Pacífico (APEC) e da Nova Zelândia. No âmbito da APEC, que é um fórum econômico 

regional, a coerência regulatória visa melhorar o processo pelo qual os Membros 

desenvolvem regulamentos, gera melhores práticas, padrões e normas para que sejam 

aceitáveis e para bem implementá-los. Não se exige a perda de poder regulatório ou 

soberania dos Estados, mas sim que haja regulamentos mais eficazes que não distorçam os 

mercados, em busca de maior abertura, competição e inovação, dentro do âmbito fórum 

regional, sendo, portanto, coerente (THORSTENSEN e BADIN: 2017, 14).  

  

Por outro lado, a Nova Zelândia define a coerência regulatória como a interface entre 

a regulamentação interna e a liberalização do comércio internacional e investimentos, 

consistindo, portanto, naquilo que os países fazem, internamente, com o que acontece entre 

os países. Dessa forma, a coerência regulatória exige uma estratégia multidimensional que 

tem os seguintes elementos interrelacionados: (i) deve haver coerência entre objetivos de 

política doméstica e internacional, de modo que ao desenvolver políticas regulatórias 

nacionais com impacto no comércio e no investimento, que esses sejam identificados e 

levados em conta como parte do processo político; (ii) em situações de sobreposição 

regulatória, ou seja, no caso em que há mais de uma agência nacional responsável por uma 

mesma questão relacionada a comércio e investimento, deve haver uma abordagem 

consistente e eficiente de modo a garantir a coerência entre normas e agências regulatórias 

nacionais; e (iii) reduzir as barreiras regulatórias ao comércio e ao investimento criadas por 

diferentes regulações em diferentes países através da cooperação entre economias, por meio 

da coerência entre as leis e agências de duas ou mais economias (THORSTENSEN e 

BADIN: 2017, 14). 

 

A Câmara de Comércio dos EUA define a coerência e cooperação regulatória no 

contexto das negociações do TTIP. A primeira – coerência − é definida como as boas práticas 

regulatórias, a transparência, o engajamento de terceiros interessados no processo de 

regulação doméstica, enquanto a cooperação regulatória seria o processo de interação entre 

os reguladores dos EUA e UE com base nos benefícios que os reguladores podem atingir em 

uma parceria próxima e com mais interoperabilidade regulatória (US CHAMBER OF 

COMMERCE, 1-2). 
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Ficará claro no exame de dispositivos mais profundamente, como se fará com 

Mercosul, TPP e TTIP, que a definição, o aprofundamento e os objetivos a serem atingidos 

variam a cada acordo e, portanto, é difícil traçar uma definição comum ao conceito de 

coerência, convergência ou cooperação regulatória. 

 

Há cinco estruturas básicas institucionais dos regimes de cooperação regulatória 

internacional, conforme Bull, Mahboubi, Stewart e Wiener (2015, 9- 11): 

  

 ARCs: estes não estabelecem padrões regulatórios para bens ou serviços, mas 

possuem disciplinas e requisitos procedimentais que são aplicados a medidas de 

regulação nacional. Essas disciplinas, como no GATT, OMC e ARCs, podem 

promover harmonização negativa (reprimindo diferenças que impeçam o comércio). 

Podem também ajudar no processo de harmonização positiva, como ocorreu na UE;  

 Acordos internacionais e organizações de setores específicos, como Protocolo De 

Montreal, Comitê da Basileia, Codes Alimentarius: assim como os ARCs, essas 

estruturas podem incluir governança transnacional por meio de códigos privados ou 

público-privados; 

 Cooperação bilateral entre reguladores domésticos, por meio de acordos de 

reconhecimento mútuo, troca de informações, melhores práticas e consultas: essas 

trocas podem ocorrer por meio de códigos privados e público-privados; 

 Mega-acordos, que regulam comércio, cooperação regulatória e investimentos, bem 

como combinam elementos das estruturas acima; e 

 Cooperação regulatória internacional por meio de organizações internacionais: a 

alocação dessas atividades em instituições reflete as diferenças políticas de cada país 

no campo e caráter da regulação em questão, os atributos funcionais e legais de 

diferentes tipos de regime e as considerações da economia política que induzem 

Estados e outros atores a procurarem canais para a cooperação regulatória em fóruns 

que eles podem ter vantagens de poder e influência.  

 

Os agentes de governo que participam e tomam as decisões em cada uma dessas 

estruturas muda em cada um dos cinco tipos. No primeiro tipo são os agentes de comércio e 

negociadores; no segundo e terceiro tipos, são os agentes de agências específicas de cada 
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Estado; e chefes do Executivo no quarto tipo. No quinto tipo, burocratas têm um papel 

decisivo.  

 

A OCDE tem sido uma das principais organizações que buscam mapear e mensurar 

os efeitos da cooperação regulatória6. A partir de informações fornecidas por 25 dos 

Membros7 da organização, a OCDE lançou, em 2013, um levantamento da cooperação 

regulatória com foco em três aspectos: a abordagem do governo para os mecanismos 

internacionais de cooperação regulatória, tipos de mecanismos de cooperação regulatória 

internacional e a percepção dos benefícios e desafios associados à cooperação regulatória 

pelos países.  Esse levantamento foi realizado com o objetivo de ajudar os países a construir 

sistemas governamentais mais fortes e implementar políticas em níveis nacional e regional 

que levem a sustentáveis condições econômicas e de desenvolvimento social.  

 

 Na primeira parte do estudo, há uma sistematização das medidas adotadas pelos 

Membros, a frequência com que tais medidas são adotadas e as tendências nas últimas 

décadas. O levantamento confirma que há um aumento da internacionalização da 

regulamentação, que toma diferentes formas e é feita por diversos atores. Ainda, o 

levantamento mostra uma mudança de total harmonização para formas mais flexíveis, como 

acordos de reconhecimento mútuo.  

  

 Em uma segunda parte do estudo são identificadas 11 medidas adotadas pelos países8. 

Importante notar que nenhum país usa uma única definição de cooperação regulatória 

internacional em todos os níveis de governo, bem como não possui uma base de dados 

centralizada e listagem de todas as medidas de cooperação regulatória em vigor. Com isso, 

o relatório se preocupou em desenvolver uma classificação que agrupasse os diferentes 

níveis de medidas regulatórias de maneira abrangente, conforme a classificação abaixo:  

 

                                                 
6 Kauffmann e Malyshev (2015) e Bull, Mahboubi, Stewart e Wiener (2015) trazem um resumo do estudo 

realizado pela OCDE (2013) relatado acima.  
7 O relatório relata a metodologia adotada nas páginas 3 e 4. Ao final de 2012, 25 Membros da OCDE 

responderam ao questionário encaminhado pelos organizadores da publicação, entre eles: Austrália, Bélgica, 

Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estônia, UE, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Israel, 

Islândia, jápão, Coreia, México, Nova Zelândia, Polônia, Eslovência, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e 

EUA. 
8 Este levantamento foi primeiro feito em OECD (2013).  
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i. Integração/harmonização por meio de instituições supranacionais ou conjuntas: um 

exemplo claro é a própria UE, em que os Membros cedem parte de sua soberania e a 

passam para as instituições do bloco poderem legislar em seu nome. Como se pode 

supor, referida forma de cooperação é exceção, já que pode ser bastante custosa a 

harmonização total; 

ii. Tratados/convenções: essa forma de aproximação foi muito usada durante o século 

XX, principalmente em tratados internacionais tributários e no setor de água; 

iii. Parcerias regulatórias: representam compromissos conjuntos dos governos para o 

desenvolvimento de abordagens permanentes e duradouras para uma maior 

coordenação das práticas regulamentares, processuais e burocráticas. Essas parcerias 

são úteis para endereçar inconsistências e evitar desalinhamentos futuros de forma 

sólida. Esse mecanismo não é vinculante, pois não se refere a um tratado, mas sua 

publicidade pelas agências governamentais aumenta a visibilidade e implementação. 

Um exemplo dessa forma de cooperação é o Conselho de Cooperação Regulatória 

Canadá-EUA9;  

iv. Organizações intergovernamentais: um grande número de organizações 

internacionais tem como objetivo a atividade regulatória, tais como: a OMC, a 

própria OCDE, a Organização das Nações Unidas (ONU), dentre outras; 

v. Acordos econômicos e de comércio com previsões regulatórias: os ARCs são 

ferramentas importantes, uma vez que promovem a cooperação com a disciplina de 

tópicos, tais como: concorrência, regulação doméstica, padrões técnicos, 

transparência.  

vi. Acordos de reconhecimento mútuo: Há três tipos de acordos desta natureza, 

dependendo da função regulatória sob cooperação: (i) reconhecimento mútuo de 

padrões; (ii) reconhecimento mútuo de técnicas de conformidade (ou seja, 

reconhecimento de equivalência de certificação); e (iii) reconhecimento mútuo de 

execução (quando julgamento ou sentenças arbitrais estão sujeitos a acordos de 

reconhecimento mútuo). Esses acordos podem ser assinados por Estados ou entes 

privados. Os países podem ter diversos acordos de reconhecimento mútuo, sendo 

difícil quantificá-los;  

                                                 
9 Conforme explicado: “The United States and Canada continue to deepen our regulatory cooperation to 

enhance economic competitiveness while maintaining high standards when it comes to health, safety, and the 

environment. The release of the annual Work Plans are an important step in our regulatory cooperation 

moving forward.” Para mais informações, acessar: < http://www.trade.gov/rcc/>. Acesso em: 02 nov. 2017. 
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vii. Redes transgovernamentais: Verdier (2009, in OCDE: 2013, 34) define as redes 

transnacionais como fóruns multilaterais informais que reúnem representantes de 

agências regulatórias internacionais ou departamentos para facilitar a cooperação 

multilateral em questões de interesse mútuo. É o caso, por exemplo, do Comitê da 

Basileia para supervisão bancária;  

viii. Requisitos formais para considerar todos os quadros relevantes para cooperação em 

outras jurisdições: A “Recomendação do Conselho sobre Política Regulatória e 

Governança da OCDE”, em 2012, advertiu os Membros de “considerar no 

desenvolvimento de medidas regulatórias, todos os padrões internacionais relevantes 

e as estruturas de cooperação na mesma área e, quando apropriado, seus possíveis 

efeitos sobre as partes que estejam fora da sua jurisdição”. Essa seria uma forma de 

harmonização unilateral, onde os países tomam iniciativas para coordenar seus 

esforços regulatórios com outras jurisdições, de modo a reduzir os ajustes necessários 

e os desvios;  

ix. Reconhecimento de padrões internacionais: essa tem sido a harmonização adotada 

pelo Acordo TBT da OMC com a normatização de padrões a partir de específicações 

técnicas. Há, porém, a preocupação de falta de transparência sobre os padrões usados 

por cada país;  

x. Soft Law: cooperação por instrumentos que não são juridicamente vinculantes ou são 

mais fracos que demais, como códigos de conduta, guias e outros;  

xi. Troca de informações informal: essa iniciativa cresce normalmente em setores em 

que há poucas chances de cooperação. Por sua informalidade, é bastante difícil de 

rastrear, mas ela tem se mostrado efetiva em resolver questões e motivar o acesso a 

mercados e redução do fardo regulatório para negócios operacionalizados em 

múltiplas jurisdições.  

 

 Importante ressaltar que esses mecanismos não são exclusivos e podem ser usados 

conjuntamente. Há também casos de medidas que podem ser enquadradas em mais de um 

item acima. Por isso, torna-se difícil desenvolver uma classificação.  

 

 O relatório ainda traz questões regulatórias importantes que permeiam o debate atual 

do tema. Primeiramente a tendência de uso de instrumentos regulatórios mais flexíveis, uma 

vez que estes impõem menores custos de transição para atingir um acordo em regras comuns, 
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bem como respeitam a soberania nacional e o direito de regular de acordo com o interesse 

nacional.  

 

 Outra questão que toca o relatório é a multiplicação de atores estatais e não estatais 

com poderes regulatórios. Dentre os atores estatais, podem se destacar os diversos níveis de 

governo, como também as agências regulatórias que podem firmar acordos de cooperação 

regulatória individualmente. Já dentre os entes não estatais, estão as regulações por entes 

privados, que ocorrem principalmente em razão da extensão das CGVs para diversos países 

e territórios. Com isso, contratos estabelecem condutas e guias para padrões de produtos.  

 

 De todo esse cenário, o relatório traz, finalmente, os benefícios e custos da 

cooperação regulatória. Conforme explicado no texto a seguir, a partir de sua ordem de 

importância e ilustrado no gráfico, esses consistem em:  

 

 Ganhos econômicos: os padrões regulatórios ou contratuais permitem a redução dos 

custos de transação e economia de escala, acesso a mercado e aumento dos fluxos 

comerciais. Pode contribuir também para o custo de produção com a manutenção de 

uma única forma de produção. Por outro lado, pode haver a diminuição de fundos de 

pesquisas domésticos direcionados para aquela atividade, que poderiam ser alocados 

para outro uso mais eficiente; 

 Progresso no gerenciamento de riscos e externalidades transfronteiriças: ou seja, 

gerenciamento de riscos extraterritoriais;  

 Maior eficiência administrativa: isso pode ocorrer com a diminuição da “curva de 

aprendizado”, divisão de trabalho entre agências, simplificação e harmonização de 

processos; 

 Fluxo de conhecimento e aprendizagem entre pares: esses mecanismos podem ajudar 

na construção de capacidade e conhecimento; e  

 Outros benefícios: o estudo de casos da OCDE permitiu observar outros fatores 

importantes. No caso de regulação de energia na qual foi possível perceber os ganhos 

com solidariedade entre os países, segurança e sustentabilidade. Na cooperação em 

questões transfronteiriças de água ficaram claros o resguardo da segurança alimentar 

e o alívio à pobreza, decorrentes da cooperação. 
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Gráfico II: Importância de potenciais benefícios da cooperação regulatória 

internacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCDE: 2013, 84. 

 

 Por outro lado, os custos, conforme sua ordem de importância para os países, são: 

 

 Soberania: a regulação de temas pode se tornar controversa se afetar o interesse ou 

valores nacionais. Esse debate tangencia a prestação de contas (accountability), que 

pode afastar as preferências regulatórias do regulado. Por outro lado, a perda de 

soberania ou a divisão de competências podem ser balanceadas com uma posição 

internacional mais forte; 

 Especificidade regulatória e falta de flexibilidade: diferenças nos processos 

regulatórios entre os países pode complicar a cooperação. Em estudo de casos ficou 

claro que a falta de flexibilidade regulatória pode impedir a cooperação; 

 Dificuldade na economia política da cooperação regulatória: os países podem optar 

por não harmonizar em razão de (i) dúvidas quanto aos ganhos da harmonização; (ii) 

a complexidade para atingir um compromisso; e (iii) do ganho das elites políticas 

com a não harmonização; e  

 Dificuldade de implementação ou falta de efetividade: a falta de efetividade pode ser 

afetada pela abrangência do acordo e credibilidade da regra, que pode ser resumida 

a: (i) legitimidade; (ii) qualidade do monitoramento; (iii) implementação; e (iv) 

legitimidade no monitoramento e implementação. 
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Gráfico III: Importância de potenciais preocupações relacionadas à cooperação 

regulatória internacional 

 

Fonte: OCDE: 2013, 88. 

 

Finalmente, o estudo é concluído com alguns pontos que devem ser trabalhados e 

repensados para melhoria da cooperação regulatória, como: (i) maior direcionamento para 

práticas regulatórias endereçarem o desafio da globalização e a necessidade de regular 

através das fronteiras; (ii) princípios regulatórios para organizações internacionais e 

reguladores transacionais, uma vez que tais organizações não usam ferramentas de políticas 

regulatórias para apoiar seus processos regulatórios; (iii) modelo para análise das regulação 

transnacional e privada considerando políticas públicas através do endosso das autoridades 

nacionais, metodologia comparativa para estudar quando usar a regulação estatal ou privada 

e avaliação do arranjos adotados para atingir confiabilidade e legitimidade; e (iv) o papel da 

OCDE para promover a cooperação regulatória por meio de Soft Law e pressão dos pares.  

 

Isso posto, conclui-se que a definição de coerência regulatória depende, em grande 

parte, do contexto e objetivos que se buscam atingir. Em suma, mecanismos mais 

vinculantes, como a harmonização de padrões, atingem um grau máximo de coerência, mas 

requerem regimes legais que sejam semelhantes. Por outro lado, mecanismos menos 

vinculantes podem ser um caminho para ambientes em que a mudança no aparato regulatório 

pode ser mais difícil. Mecanismos como reconhecimento mútuo e reconhecimento de 

padrões, por sua vez, auxiliam a manter a escolha regulatória de cada país, uma vez que 
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apenas se reconhece que a regulação da outra parte traz efeitos equivalentes e, portanto, 

atende aos seus objetivos políticos. Dessa forma, os diferentes graus dos mecanismos podem 

vir a atender melhor a diferença de ambiente regulatório.  

 

Outro fator que pode influenciar nessa escolha é o grau de dificuldade de 

internalização daquela medida. Um tratado para entrar em vigor necessita de todo o trâmite 

interno para sua internalização e pode demorar muitos anos, ao passo que a troca de 

informações entre agências pode ser algo instantâneo e depender apenas da comunicação 

entre os agentes no cotidiano.  

 

Dado o exposto, os mecanismos acima listados servem de lista ilustrativa, mas a 

implementação de qualquer um deles vai depender de uma série de fatores. E, nesse sentido, 

entende-se a dificuldade de se ter uma definição e forma única de atingir a coerência 

regulatória. 

 

Esta seção fez um panorama da definição e forma da coerência regulatória, seus 

custos e benefícios. Abaixo, estudar-se-á como a coerência regulatória ocorre de fato nos 

acordos com a análise de ARCs e mega-acordos.  

 

2. A coerência regulatória a partir dos dispositivos dos acordos internacionais 

 

Conforme já adiantado, nesta seção será feita uma análise dos dispositivos de 

coerência regulatória nos ARCs e mega-acordos.  

 

Para análise dos ARCs, na primeira parte desta seção, foram examinados estudos que 

analisam tratados com dispositivos de coerência regulatória. Além disso, analisou-se, mais 

estritamente os acordos do Brasil e em que medida estes buscam iniciativas de coerência 

regulatória. Por fim, foram elencadas as atuais iniciativas tomadas pelo país, visto que o 

tema, de forma ainda tímida, vem tomando parte na agenda de comércio do Brasil.  

 

Em uma segunda parte, serão analisados os mega-acordos. Há, atualmente, um 

grande número de mega-acordos em negociação ou iniciativas já noticiadas, porém somente 
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o TPP10 foi assinado, até o momento; e, portanto, é considerado como parâmetro para estudos 

e outras regulações internacionais de comércio.  

 

Apesar da saída dos EUA11 e a incerteza com relação ao seu futuro, referido acordo 

é o primeiro a trazer um capítulo detalhado sobre coerência regulatória e, portanto, deve ser 

aqui analisado. 

 

Em paralelo, está sendo negociado, desde junho de 2013, entre EUA e UE, um acordo 

de comércio e investimento, o TTIP. Assim como o TPP, o TTIP também tem futuro 

incerto12, em razão da atual mudança política norte-americana com relação a ARCs. De 

qualquer forma, o TTIP tem um capítulo abrangente de cooperação regulatória e boas 

práticas. Por conta da diferenciação das disposições desse acordo com aquele negociado no 

TPP, bem como, em razão das negociações do Mercosul com a UE, o capítulo de coerência 

regulatória divulgado pelo bloco será aqui considerado para fins deste estudo.  

 

2.1. A coerência regulatória nos ARCs  

 

Apesar de a Rodada Doha ainda reforçar o papel da OMC com as Rodadas 

Ministeriais e por acordos plurilaterais, como o Acordo de Facilitação de Comércio, estes 

ainda não acompanham a rapidez do comércio internacional. Com isso, os países estão 

buscando, como alternativa, a regulamentação por ARCs para conter as barreiras não 

tarifárias.  

                                                 
10 O TPP é um mega-acordo regional, assinado entre Austrália, Canadá, Japão, Malásia, México, Peru, EUA, 

Vietnam, Chile, Brunei, Cingapura e Nova Zelândia, concluído no dia 05 de outubro de 2015. Este acordo 

cobre diversos temas, dividido em capítulos sobre temas já regulados na OMC como regras de origem, 

propriedade intelectual, facilitação comercial, medidas de defesa comercial, serviços, bem como outros temas 

que nunca foram regulados na organização como direitos trabalhistas, regulações para empresas estatais e 

pequenas e médias empresas, coerência regulatória, corrupção, concorrência, serviços eletrônicos e outros. 

Dentro dos temas, mesmo aqueles regulados na OMC, há previsões além daquelas já negociadas na 

organização. Portanto, esse acordo veio trazer um novo paradigma regulatório. Embora algumas de suas 

previsões, mesmo além da OMC já sejam comuns a outros acordos bilaterais negociados, o TPP engloba um 

grupo numeroso e significativo de países, capaz de criar uma grande rede de circulação de bens e serviços, que, 

a partir de agora, possuem um parâmetro regulatório comum. O acordo completo encontra-se disponível em: 

<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text>. Acesso em: 

26 out. 2017. 
11 Conforme anúncio oficial do governo dos EUA disponível em: < https://ustr.gov/about-us/policy-

offices/press-office/press-releases/2017/january/US-With draws-From-TPP>. Acesso em: 13 out. 2017.  
12 Enquanto os EUA se retiraram do TPP, o destino do TTIP ainda continua incerto, conforme notícias 

veiculadas: <https://www.cnbc.com/2017/05/30/exclusive-wilbur-ross-says-hes-open-to-resuming-ttip-

negotiations.html>. Acesso em: 13 out. 2013 e < https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/lighthizer-

lays-out-us-trade-policy-agenda-nafta-hearings-get-underway>. Acesso em: 14 out. 2017. 
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 Robert Howse (2015) analisa o conflito e a complementariedade entre os ARCs e a 

OMC no caso da cooperação regulatória13. Sobre isso, o autor escreve como dispositivos do 

GATT podem garantir a cooperação regulatória e como recepcionam a regulação de novos 

acordos.  

 

O acordo GATT recepciona a assinatura de ARCs pelo artigo XXIV, isso porque é 

importante que haja livre comércio, um dos pilares da organização. Com isso, os dispositivos 

dos ARCs devem (ou deveriam) se sincronizar com eventuais ARCs a serem negociados 

entre alguns dos Membros.  

                                                 
13 Além da análise do GATT, o autor analisa os acordos TBT e SPS. Howse (2015: 143 – 149) afirma que há 

previsão semelhante ao princípio da nação mais favorecida no acordo TBT. Já foi interpretado pelo Órgão de 

Apelação da OMC no caso United States—Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes, 

que caso haja um tratamento diferenciado a um produto similar em razão de distinção regulatória legítima, 

nesse caso, o tratamento diferenciado é permitido. A justificativa para isso é que no acordo há restrições à 

cooperação regulatória e harmonização que não estão abertas a todos os Membros da OMC.  

Sobre isso, o TBT não estabelece que os acordos estejam disponíveis para todos os Membros da OMC, mas 

que os Membros tenham condições de ter acordos com termos semelhantes. Essa possibilidade está abarcada 

pelos artigos 2.6, que tem como objetivo a harmonização da regulação técnica na maior base possível; artigo 

4.1, que estabelece que os Membros da OMC tomem medidas apropriadas para garantir que os órgãos 

regulatórios de padrões regionais cumpram o Código de Boas Práticas; o próprio Código de Boas Práticas 

estabelece a necessidade de participação e diálogo com tais práticas de definir padrões e a necessidade de não 

haver duplicações; e o artigo 10.7, que estabelece a necessidade de comunicação dos Membros no caso de 

negociação de medidas que tenham efeitos sobre o comércio.  

O artigo 2.4 do TBT requer que os Membros da OMC usem padrões internacionais como base para suas 

regulações domésticas quando disponível e apropriado. O Órgão de Apelação no caso European Communities 

– Trade Description of Sardines (EC – Sardines) já interpretou este dispositivo no sentido de que deve haver 

uma relação muito forte entre a regulação doméstica e os padrões internacionais para satisfazer a obrigação 

desse artigo como uma base. O Órgão de Apelação sugeriu que os padrões internacionais têm força legal 

automática na OMC. O acordo, porém, não define o que são padrões internacionais, nem os regimes 

internacionais que são qualificados para promulgar tais padrões internacionais. Uma dificuldade nesse sentido 

é que a letra do artigo 2.4 estabelece de abertura a todos os órgãos dos Membros da OMC e incluiriam, portanto, 

cidadãos, pessoas jurídicas e demais entidades. Assim sendo, poucas organizações entrariam dentro dos 

critérios do artigo 2.4 do TBT. 

Nessa mesma decisão, o Órgão de Apelação definiu parâmetros amplos para traçar padrões internacionais: (i) 

aprovação de padrões por um órgão internacional de padronização que seja reconhecido por suas atividades de 

padronização e normatização e a adesão seja aberta para órgão relevantes de todos os Membros; (ii) não precisa 

ter a normatização como sua principal função, embora o conceito de “reconhecido” requer que os Membros da 

OMC tenham ciência ou razão para esperar que esse órgão internacional está engajado em atividades de 

normatização; (iii) padrões regulatórios podem ser atingidos por órgãos que não estão engajados em atividades 

quando da adoção do TBT, ou seja, órgãos envolvidos com atividades mais recentes como biocombustíveis 

estariam enquadrados; e (iv) a decisão do Comitê TBT auxilia na determinação se um órgão internacional tem 

atividades reconhecidas de padronização e normatização. 

O acordo SPS, por sua vez, é semelhante ao TBT, embora o SPS requeira uma avaliação de risco (“risk 

assessment”) para sustentar as regulações que não estão de acordo ou são mais estritas que os padrões 

internacionais. Assim como o TBT, o SPS coloca ênfase considerável na harmonização por meio de padrões 

internacionais, porém esse acordo lista as organizações internacionais mais importantes, como a Comissão do 

Codex Alimentarius e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A ênfase 

na harmonização está prevista no Artigo 2.3. do acordo SPS que estabelece que os Membros devem assegurar 

que as medidas SPS não discriminem injustificadamente os Membros ou condições semelhantes prevaleçam. 
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O GATT possui, como um dos seus princípios, aquele da nação mais favorecida 

(Artigo I), que estabelece que um país deve garantir concessões do mesmo nível a todos os 

Membros da OMC. Assim como aplicável a tarifas, tal prerrogativa também é aplicável a 

medidas regulatórias, seja por meio de cooperações unilaterais, bilaterais ou regionais. 

Portanto, quando a cooperação estabelecida entre dois países por meio de acordos levar a 

regras mais frouxas, o mesmo benefício deve ser concedido aos demais Membros da OMC 

em que haja as mesmas condições14. Logo, quando um acordo levar a reconhecimento mútuo 

ou harmonização, de modo que conceda acesso a mercados entre partes de um acordo, não 

é necessário oferecer acesso a mercado para Membros que não possam ou não queiram 

satisfazer os critérios (HOWSE: 2015, 139)15. 

 

A exceção a esse princípio é a negociação de acordos de liberalização de comércio, 

permitida pelo Artigo XXIV do GATT. Porém, no caso das regras, quando for notado que 

há a mesma condição de comércio, não pode haver discriminação e o acesso a mercado deve 

ser estendido para não haver uma restrição injustificada ao comércio. O caso Turkey – 

Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products (Turkey Textiles) interpreta o 

                                                 
14 Além do princípio da nação mais favorecida, o mesmo exemplo se aplica ao princípio do tratamento nacional 

(Artigo III do GATT), as exceções ao comércio especificadas no Artigo XX do acordo, em que se deve 

preencher o critério da necessidade, o princípio da publicidade resguardado no Artigo X, o sistema de valoração 

aduaneira (Artigo VII), cobrança de taxas e formalidades ao processo de importação e exportação (Artigo VIII), 

a regulamentação de regras de origem (Artigo IX), a regulamentação das medidas antidumping e medidas 

compensatórias (Artigo VI).  
15 Para ilustrar o que foi dito acima, Howse cita no seu artigo alguns casos ilustrativos, tais quais: European 

Economic Community – Imports of Beef from Canada (EEC-Beef), United States – Importe Prohibition of 

Certain Shrimp and Shrimp Products (US – Shrimp), European Communities – Measures Prohibiting the 

Importation and Marketing of Seal Products (EC-Seal Products) e Brazil – Measures Affecting Imports of 

Retreated Tyres (Brazil – Retreated Tyres). Para ilustrar esse cenário, lê-se a seguir o trecho que o autor 

descreve o caso EEC-Beef: The European Economic Community (EEC) had conditioned preferential market 

access for certain beef imports on their quality certification by the United States Department of Agriculture 

(USDA). Canada brought a complaint before a GATT panel, arguing this stipulation violated the MFN 

provision because it gave advantageous treatment to beef imports from the United States, which were in fact 

the only products certified by the USDA to the quality standard in question. Importantly, Canada stated it 

could provide evidence that its beef, although not entitled to certification by the USDA, was of equivalent 

quality to the USDA-approved American beef. 

Not surprisingly, the panel found the condition of USDA certification, constituted a violation of MFN.16 At the 

time, no free trade agreement existed between the United States and the EEC, but one could easily imagine a 

bilateral deal with a mutual recognition provision that generally required each of the parties to accept the 

others’ quality certification standards and procedures as a basis for market access. Applying the logic of the 

EEC–Beef panel, such an arrangement between the United States and the EEC would have violated the MFN 

provision unless extended to Canada and its regulatory authorities (assuming Canadian standards and 

conformity assessment procedures were equivalent in terms of achieving the policy purpose in question), and 

their conformity assessment procedures were equally credible. In sum, regional or bilateral arrangements are 

not per se contrary to MFN, but they must be open—that is, allow all WTO members the opportunity to 

demonstrate equivalency (HOWSE: 2015, 139 – 141).  
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Artigo XXIV restritivamente para permitir desvios ao princípio da nação mais favorecida, 

enquanto, por outro lado, interpretações recentes questionam por que tal regra não se aplica 

também quando as medidas regulatórias vão contra o princípio16. Então, em caso de ARCs 

pode ser complicada a aplicação desses dispositivos. O artigo XXIV não permite que ARCs 

aumentem a restrição de acesso a mercados nos países, o que pode ser o caso, em situações 

em que o acordo estabelece um parâmetro relativo a acesso a mercado aplicável apenas a 

partes dos acordos e restringindo o acesso dos demais. Nesse caso, a cooperação regulatória 

está confrontando o Artigo XXIV que, por sua natureza, permite ARCs para que se amplie 

o acesso a mercados e liberalize o comércio e, não para que o restrinja.  

 

Howse (2015, 150-151) conclui que a OMC permite cooperação e harmonização no 

contexto dos ARCs. Ao mesmo tempo, existe um âmbito muito limitado no que diz respeito 

aos entraves normativos ao acesso mais elevados para os Membros da OMC que estão fora 

do âmbito bilateral ou regional à área de comércio livre. Essas diferenças teriam geralmente 

de ser justificadas com base em considerações de políticas objetivas, em oposição à mera 

adesão de certos Estados nos ARCs. Além disso, a jurisprudência e regras da OMC enfatizam 

as normas internacionais como base para cooperação ou harmonização, ou ambos, bem como 

a importância da abertura, transparência e direitos de participação de todos os Membros nas 

atividades de padronização internacional. Não é permitido deixar que um Membro, sem 

justificativa, ofereça cooperação regulatória a alguns Estados, como Membros de uma área 

de livre comércio bilateral ou regional, mas negar a mesma cooperação regulatória para 

outros. A percepção sobre o Artigo XXIV do GATT − como uma disposição que permite 

eliminação preferencial de tarifas entre os Membros de uma zona de livre comércio ou de 

uma união aduaneira − conduziu muitas vezes à suposição de que tais arranjos permitem um 

                                                 
16 Como ilustra o trecho a seguir: In that ruling, the Appellate Body held that Article XXIV must be strictly read 

to allow deviations only from the MFN obligation of the GATT and no other provision, even when Article XXIV 

plays an ancillary or closely related function to the MFN obligation in sustaining the nondiscriminatory 

character of the multilateral trading system.32 Further, the Appellate Body held it must be shown that the 

deviation from MFN is necessary for the operation of the free trade area or customs union. Although the 

concept of a free trade area or customs union as articulated in Article XXIV of the GATT clearly entails 

elimination of all or virtually all tariffs and related border measures between the parties, it is far from clear 

that preferential treatment with respect to regulatory-type measures is a sine qua non of a free trade area or 

custos union. 

An evolutionary interpretive approach to Article XXIV might lead to the view that addressing regulatory 

barriers is essential to the operation of free trade agreements or customs unions as they are currently 

understood; Article I of GATT, the MFN obligation, applies explicitly not only to tariffs but also to internal 

regulations and other measures. This invites the question as to why the Article XXIV exception to MFN would 

also not apply, mutatis mutandis, to these other measures when they would otherwise run afoul of Article I 

(HOWSE: 2015, 142). 
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tratamento preferencial também com relação a barreiras ao comércio. Mas há um refúgio 

seguro no quadro da OMC para a discriminação regulatória entre os Membros que são partes 

e aqueles que não são partes de ARCs. Os novos ARCs negociados podem oferecer meios 

para uma cooperação regulatória, mas para ser consistente com as normas da OMC, essas 

vias devem ser abertas a todos os Membros da OMC onde as condições são adequadas para 

a sua participação. 

 

Ainda que a cooperação regulatória em ARCs possa ser restritiva do ponto de vista 

multilateral, alguns acordos chegaram a buscar tais objetivos.  

 

 Segundo levantamento de Horn, Mavroidis e Sapir (2010, 65), os acordos assinados 

pela UE já traziam o tema de coerência e cooperação regulatória. Trata-se de Aproximação 

Legislativa (Approximation of Legislation) 17. Isso significa a aplicação da legislação da UE 

na regulamentação nacional. Os acordos assinados com os países do EFTA, Tunísia, Israel, 

Marrocos, Jordão, África do Sul, México, Egito, Albânia, Antiga República Iugoslava da 

Macedônia e Fórum do Caribe (CARIFORUM) continham tal dispositivo. No acordo com 

os países do EFTA esse dispositivo é vinculante.  

 

Por sua vez, Thorstensen e Badin (2017, 4) ressaltam que a coerência e convergência 

regulatória do comércio internacional foram primeiramente introduzidas na linguagem dos 

acordos internacionais, na APEC, e com maior ênfase na última geração de acordos de 

comércio como EUA−Coreia e UE−Coreia.  

 

Além desses acordos, a OCDE (2013, 33) lista outros que possuem tais previsões 

regulatórias, como: Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA), União 

Econômica e Monetária do Oeste Africano (WAEMU), Comunidade e Mercado Comum do 

Caribe (CARICOM), Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), Tratado Norte-

Americano de Livre Comércio (NAFTA), MERCOSUL e Comunidade Andina (entre 

Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela). 

                                                 
17Conforme descrito pela própria UE, esse é o processo de harmonização das regras de um país àquelas do 

bloco no processo de acessão ao bloco. Nesse caso não se trata de acessão, mas de harmonização para fins de 

comércio. Conforme o texto: The approximation of law is a unique obligation of membership in the European 

Union. It means that countries aspiring to join the European Union must align their national laws, rules and 

procedures in order to give effect to the entire body of EU law contained in the acquis communautaire. 

Diposnível em: < http://ec.europa.eu/environment/archives/guide/part1.htm>. 
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A inclusão da cooperação regulatória nos ARCs envolvendo EUA e UE suscita 

inúmeras questões e possíveis consequências para os países excluídos de acordos ou que não 

têm poder para influenciar as negociações sobre as regras aplicáveis, como: (i) acordos que 

conduzem à convergência regulatória podem criar e incentivar as empresas a localizarem-se 

em tal bloco econômico, ou consolidarem a imagem de que empresas localizadas dentro de 

um bloco com tais disposições obtêm vantagens em detrimento de empresas que 

permanecem fora deles; (ii) no domínio da regulação, a agenda deve girar em torno da 

convergência de normas e padrões de reconhecimento e aceitação mútuos dos Estados 

envolvidos, principalmente em função de sua maior eficácia para com a diminuição dos 

custos de transação gerados pelas disparidades regulatórias entre os Membros dos ARCs; 

(iii) as empresas localizadas em países não Membros dos ARCs com previsões de maior 

cooperação, convergência e coerência regulatória podem beneficiar-se do acesso a esse 

grande mercado criado pelos acordos, caso demonstrem que seus produtos estão em 

conformidade com as normas regulatórias pertinentes, por isso a necessidade de se 

adequarem às boas práticas regulatórias propugnadas pelos organismos multilaterais e 

também pelas regras de cooperação regulatória já criadas pelos ARCs com vistas a ganhos 

futuros (THORSTENSEN e BADIN: 2017, 16 e 17).  

  

Além disso, a coerência regulatória ocorre, em grande parte, entre países 

homogêneos, por ser mais fácil de se chegar a um acordo com partes que possuem realidades 

semelhantes. Um exemplo é Canadá e EUA. Os países são parceiros comerciais desde o 

Acordo de Livre Comércio entre o Canadá e os Estados Unidos (CUSFTA), predecessor do 

NAFTA. Além deste, esses países estabeleceram o Conselho de Cooperação Regulatória 

Canadá − EUA18 (MAVROIDIS: 2016, 11 e 12).  

 

Tendo em vista que os avanços ocorrem em ARCs e que a busca por coerência 

regulatória requer que países possuam realidades semelhantes, poucos são os países que 

estão preparando tais padrões regulatórios para o mundo. 

 

Para as autoras, a cooperação regulatória, como é exposta pelos ARCs, torna-se um 

pressuposto da convergência regulatória, que ocorrerá das mais distintas maneiras (como, 

                                                 
18 Conforme nota 9. 
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por exemplo, com os instrumentos listados acima e resumidos pela OCDE), e de forma mais 

ou menos ambiciosa. A convergência, por sua vez, é exposta pelos recentes ARCs como um 

modo de cooperação vertical, envolvendo o compromisso dos Estados em ações de todos os 

envolvidos em prol do alcance de uma uniformização regulatória, um eixo comum a todos 

os Membros contra regulações e normas divergentes. Por mais que pareça uma proposta de 

redução da autonomia regulatória dos Estados em prol de um modelo internacionalizado, os 

ARCs ressaltam a manutenção do espaço político dos países na persecução de políticas 

públicas individuais e caras às respectivas sociedades (THORSTENSEN e BADIN: 2017, 

17).   

 

Dentre os acordos que possuem a obrigação de coerência em seus termos, a seguir 

serão estudados com mais detalhes essa obrigação nos acordos do Brasil.  

 

2.1.1. As obrigações de coerência nos ARCs do Brasil 

 

Como mencionado anteriormente, o acordo do Mercosul é um dos ARCs que 

incorpora a coerência regulatória, estabelecendo dispositivos de harmonização regulatória.  

 

Além do próprio Mercosul19, outros acordos foram negociados e incorporaram 

dispositivo de convergência, como foi o caso dos seguintes acordos de complementação 

econômica (ACEs): Brasil – Argentina (ACE-14), Mercosul (ACE-18), Mercosul − Chile 

(ACE-35), Mercosul − Bolívia (ACE-36), Brasil − México (ACE-53), Mercosul − México 

(ACE-55), Mercosul − Peru (ACE-58), Mercosul − Colômbia, Equador e Venezuela (ACE-

59), Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai − Colômbia (ACE-72) − que revogou e substituiu 

os dispositivos do ACE-59, Mercosul − Cuba (ACE-62), Acordo de Bens Culturais entre 

países da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) (AR.CEYC Nº 7) e Acordo 

de Recife de medidas técnicas e operacionais para regulamentar os controles integrados na 

fronteira (AAP.PC Nº 5 Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). O dispositivo incorporado 

nesses acordos trata da possibilidade de multilateralização destes, conforme lê-se abaixo: 

 

CAPÍTULO III  

                                                 
19 Os outros acordos do Brasil analisados estão listados no Anexo I a este trabalho. A íntegra de cada acordo 

encontra-se disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-

internacionais/796-negociacoes-internacionais-2> e <http://www.aladi.org/sitioAladi/acuerdosP.html>.  
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Convergência  

Artigo 14 - Os países signatários examinarão a possibilidade de 

proceder de forma negociada à multilateralização progressiva 

dos tratamentos previstos no presente Acordo. 

 

Portanto, referido dispositivo tem por objetivo a extensão dos padrões do Mercosul 

para a OMC. 

 

No acordo Mercosul − México (ACE-54) as obrigações são de troca de informações 

sobre políticas comerciais e desenvolvimento de atividades de facilitação de comércio20. 

 

Outros acordos de alcance parcial (AAPs) regulam diferentes temas. Nestes, o acordo 

possui diversas formas de motivar a coerência e convergência regulatória, conforme 

resumido abaixo:  

 

 Acordo de Sementes entre países da ALADI (AAP.AG Nº 2): Este acordo visa a 

liberação e a expansão do comércio intrarregional de sementes. O acordo estabelece 

a necessidade de critérios comuns em matéria de normas de qualidade, rotulagem, 

introdução de amostras, provas de adaptação e inscrições de variedades em registros 

nacionais21. 

 Convênio Constitutivo do Conselho Agropecuário do Sul (CAS) (AAP.AG Nº 3): 

estabelece, dentre outros, a obrigação de promover a cooperação horizontal entre as 

instituições públicas e privadas do setor agropecuário e florestal dos países da região 

e promover a coordenação de esforços entre as agências de cooperação internacional 

que oferecem apoio ao setor agropecuário e florestal dos países da região22.  

 Acordo-Quadro para a Promoção do Comércio mediante a Superação das Barreiras 

Técnicas ao Comércio (AAP.PC Nº11 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela): estabelece, dentre 

outros: (i) esforços concretos para alcançar a harmonização dos regulamentos 

técnicos que possam afetar o comércio sem reduzir os níveis de proteção à vida e 

                                                 
20 Mercosul − México (ACE-54) Artigo 3. 
21 Acordo de Sementes entre países da ALADI (AAP.AG Nº 2) Artigo 16. 
22 Convênio Constitutivo do Conselho Agropecuário do Sul (CAS) (AAP.AG Nº 3) Cláusula Primeira e 

Cláusula Terceira. 
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saúde humana animal e vegetal, ao meio ambiente, à segurança e ao consumidor; (ii) 

os países signatários realizarão esforços para incentivar os processos de 

harmonização de normas técnicas, tomando como base, preferencialmente, as 

normas internacionais existentes ou aquelas cuja aprovação seja iminente; (iii) 

criação e fortalecimento de sistemas de avaliação de conformidade e para viabilizar 

o reconhecimento mútuo de tais sistemas, tomando como base as recomendações dos 

organismos internacionais especializados, tais como: a Organização Internacional 

para Padronização (ISO); e (iv) os países signatários promoverão contatos 

permanentes entre seus organismos nacionais de normalização, regulamentação e 

avaliação de conformidade e com os organismos regionais especializados para 

promover e acelerar o processo de harmonização e assegurar, na maior medida 

possível, que os Regulamentos Técnicos, as Normas Técnicas, ou os sistemas e 

procedimentos de avaliação de conformidade e sua aplicação tenham por efeito 

impedir o comércio intrarregional23. 

 Acordo-Quadro sobre Complementação Energética Regional entre os Estados Partes 

do MERCOSUL e Estados Associados (AAP.PC Nº 19 Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela): As Partes procurarão 

implementar a coordenação institucional, regulatória e técnica das atividades 

nacionais em matéria de projetos e obras de infraestrutura que permitam o 

intercâmbio de energéticos, a fim de alcançar uma efetiva integração, bem como 

estabelece mecanismos de cooperação regional24.  

 Brasil − Suriname (AAP.A25TM Nº 41): O acordo tem como objetivo a concessão 

de preferências tarifárias no comércio de arroz. O regime fitossanitário deve ser 

compatível com os sistemas internacionais de normatização25. 

 AAP.A14TM Nº 3 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai: 

regula o transporte internacional terrestre. A Comissão do acordo deve propor a 

aplicação de medidas que assegurem a uniformidade dos procedimentos adotados 

por cada aduana para sua implementação e incentivar a utilização de transmissão 

                                                 
23 Acordo-Quadro para a Promoção do Comércio mediante a Superação das Barreiras Técnicas ao Comércio 

(AAP.PC Nº11 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai 

e Venezuela) Artigo 3º a 20. 
24 Acordo-Quadro sobre Complementação Energética Regional entre os Estados Partes do MERCOSUL e 

Estados Associados (AAP.PC Nº 19 Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e 

Venezuela) Artigo 2º e 4º a 8º. 
25 Brasil - Suriname (AAP.A25TM Nº 41) Artigo 6º e 7º. 
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eletrônica de dados para o intercâmbio de informações das aduanas dos países entre 

si e com outros fornecedores e usuários de informações sobre comércio internacional, 

a fim de lograr um melhor aproveitamento dos avanços tecnológicos nessa matéria, 

facilitar a aplicação dos procedimentos aduaneiros e estreitar a cooperação entre as 

aduanas dos países26. 

 AAP.A14TM Nº 4 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, 

Peru, Uruguai e Venezuela: tem como objetivo desenvolver, de forma conjunta, 

ações para promover a América do Sul como destino turístico. Os países se 

comprometem a incentivar a cooperação bilateral entre eles, nos diferentes campos 

do turismo e dar a assistência técnica para seus programas e harmonizar as normas e 

os procedimentos em vigor sobre a entrada e a saída dos nacionais dos países27. 

 AAP.A14TM Nº 5 Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai: estabelece um 

marco normativo comum para favorecer o desenvolvimento, a modernização e a 

eficiência das operações de navegação e transporte comercial da Hidrovia Paraguai 

−Paraná. Os países signatários compatibilizarão e/ou harmonizarão suas respectivas 

legislações na medida em que seja necessário, para criar condições de igualdade de 

oportunidade, de forma tal que permitam simultaneamente a liberalização do 

mercado, a redução de custos e a maior competitividade28. 

 AAP.A14TM Nº 9 Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai: o acordo tem por objetivo 

a coordenação e uso, pelas estações geradoras e repetidoras de televisão, dos canais 

atribuídos ao Serviço de Radiodifusão nas zonas de coordenação estabelecidas no 

Acordo. Os países signatários se comprometem, por intermédio de suas respectivas 

administrações, a intercambiar informações e a cooperar entre si para reduzir ao 

mínimo as interferências prejudiciais e obter a máxima eficiência no uso do espectro 

radioelétrico29. 

 Acordo de comércio e investimento entre Mercosul e Mercado Comum Centro-

Americano (AAP.A14TM Nº 12): troca de informações sobre temas como: políticas 

comerciais vigentes, marco institucional vigente para a execução das políticas 

comerciais, sistemas de transporte e canais de comercialização nacionais, regionais 

                                                 
26 AAP.A14TM Nº 3 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai: Artigo 30. 
27 AAP.A14TM Nº 4 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e 

Venezuela: Artigo 3º a 5º. 
28 AAP.A14TM Nº 5 Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai Artigo 7º. 
29 AAP.A14TM Nº 9 Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai Artigo IX. 
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e internacionais, oferta e demanda regional e mundial de seus produtos de exportação 

e qualquer outro tema que as Partes considerem oportuno30.  

 

Ressalta-se que o acordo Mercosul – Palestina, no capítulo de regulações técnica, 

padrões e avaliação de conformidade, estabelece que as Partes devem cooperar nos campos 

de padronização, metrologia, avaliação de conformidade e certificação de produto com o 

objetivo de eliminar barreiras técnicas ao comércio e promover os padrões internacionais 

harmonizados em regulações técnicas. No entanto, semelhante disposição não se aplica a 

disposições sanitárias, serviços e compras governamentais.  

 

Conclui-se aqui que os dispositivos de coerência regulatória foram incorporados 

apenas aos ACEs mencionados acima. Acredita-se que isso ocorreu em razão de tais acordos 

estarem no âmbito da ALADI e do próprio Mercosul que tem por objetivo formar um 

mercado comum. Com isso, mostra-se plausível buscar objetivos de coerência e 

harmonização regulatória.  Apesar de o Brasil ter alguns acordos com dispositivos de 

convergência regulatória no âmbito do Mercosul, a falta de coordenação interna impediu que 

o País e os países do bloco pudessem, de forma mais concreta, implementar essas obrigações 

(PRADO e BERTRAND, 2015).  

 

Os outros acordos negociados pelo Mercosul fora do âmbito da ALADI não têm 

qualquer menção à coerência de regras por serem acordos majoritariamente tarifários. 

 

 Além das iniciativas já assinadas, desde 2015, o Brasil tem perseguido iniciativas 

pontuais de coerência regulatória, principalmente com os EUA, com a assinatura do 

Memorando de Intenções entre a Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior 

(CAMEX) e Departamento de Comércio dos EUA de Cooperação Conjunta sobre Coerência 

Regulatória e Envolvimento do Setor Privado31 em 19 de novembro de 2015. Em suma, o 

memorando propõe o intercâmbio de informações e transparência na edição de 

regulamentos.  

 

                                                 
30 Acordo de comércio e investimento entre Mercosul e Mercado Comum Centro-Americano (AAP.A14TM 

Nº 12) Artigo 3º. 
31 Disponível em: <http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2013/01/31/3081/2015-MDIC-

DOC-19-nov-MOI-Coerencia-Regulatoria-PT.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2017. 
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Com base nesse memorando, uma série de iniciativas foram empreendidas no sentido 

de incentivar as exportações aos EUA, principalmente nos setores de máquinas e 

equipamentos, eletroeletrônicos e luminárias com a assinatura do Memorando de Intenções 

sobre Normas e Avaliação da Conformidade, durante a visita oficial da presidente Dilma 

Rousseff aos EUA. O objetivo do memorando é garantir um maior intercâmbio de 

informações entre as instituições técnicas e também maior capacitação. 

 

Além disso, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e o 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) têm trabalhado com 

entidades de outros setores, como têxtil, cerâmico e de refrigeração, para harmonização de 

normas técnicas que removam as barreiras para exportação ao mercado norte-americano. 

 

Adicionalmente, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual assinou em 23 de 

novembro de 2015 com o Escritório Americano de Patentes e Marcas um documento que 

consolida um projeto piloto, com duração de dois anos a contar de janeiro de 2016, de 

cooperação para exame de patentes, o PPH – Patent Prosecution Highway, que permite uma 

“via expressa” para análise de concessão de patentes e o compartilhamento de informações 

sobre o exame realizado pelos escritórios. 

 

Ainda, o U.S. Census Bureau e Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do 

MDIC completaram a harmonização das estatísticas do comércio que utilizam dados de 

2012, 2013 e 2014. O grupo vai seguir com a troca de dados recentes para monitorar 

possíveis discrepâncias e determinar se há necessidade de análises adicionais. No comércio 

de serviços, a Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC, o International Trade 

Administration e o U.S Bureau of Economic Analysis trabalham para estabelecer intercâmbio 

de experiências e metodologias de coleta de dados para análise e publicação de estatísticas 

sobre o comércio internacional de serviços. 

 

Além disso, o American National Standards Institute, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e o Inmetro trabalham em conjunto na criação de um portal on-

line sobre normas dos dois países32.    

                                                 
32 Todas as iniciativas acima foram noticiadas pelo MDIC. Brasil e Estados Unidos anunciam novos acordos 

em convergência regulatória e patentes. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/noticias/109-comercio-
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O governo brasileiro firmou um memorando de cooperação com os EUA, em 31 de 

março de 2016 com o objetivo de promover a cooperação técnica e a troca de experiências 

entre os dois países e incentivar parcerias comerciais e investimentos em infraestrutura33.  

 

Em 9 de maio de 2017, os países concordaram em lançar um modelo piloto de 

certificado fitossanitário eletrônico com o objetivo de reduzir fraudes e diminuir o tempo 

para a internalização de mercadorias que necessitam de certificação fitossanitária.  

 

O MDIC e o Departamento de Comércio dos EUA decidiram, ainda, trabalhar em 

conjunto no apoio aos países da América Latina para a implementação dos compromissos 

do acordo de Facilitação de Comércio da OMC, de forma a impulsionar a competitividade 

do comércio exterior e o crescimento econômico em toda a região. Brasil e EUA também 

iniciaram diálogos exploratórios sobre a facilitação do comércio para as pequenas e médias 

empresas. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de serviços logísticos adequados à 

inserção dessas empresas no comércio internacional e identificar e priorizar medidas de 

facilitação de comércio que tenham maior impacto para esse setor34. 

 

Importante notar que tais iniciativas são esparsas e feitas por agências do governo, o 

que fica difícil de rastrear detalhadamente. Daí, então, pode haver muitas outras iniciativas 

esparsas com outros países e outras áreas.  

                                                 
exterior/1255-brasil-e-estados-unidos-anunciam-novos-acordos-em-convergencia-regulatoria-e-patentes>. 

Acesso em: 02 nov. 2017. 
33 Brasil e Estados Unidos firmam acordo de cooperação em infraestrutura. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/04/brasil-e-estados-unidos-firmam-acordo-de-cooperacao-em-

infraestrutura>. Acesso em: 02 nov. 2017. 
34 Brasil e EUA terão certificado fitossanitário eletrônico para facilitar comércio bilateral. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2504-brasil-e-eua-terao-certificado-fitossanitario-eletronico-

para-facilitar-comercio-bilateral>. Acesso em: 02 nov. 2017. 
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Além das iniciativas externas, internamente, a CAMEX35 desenvolveu uma agenda 

regulatória de comércio exterior36. Conforme descrito pelo órgão, a Agenda Regulatória de 

Comércio Exterior consistirá em instrumento de planejamento para auxiliar na identificação 

e organização de temas estratégicos que serão acompanhados pela CAMEX no próximo 

biênio de 2018 e 2019. A iniciativa também promoverá transparência e previsibilidade, pois 

tornará públicas as ações prioritárias que pretende colocar em prática entre os diversos 

órgãos reguladores com impacto no comércio exterior e permitirá acompanhamento e 

participação das empresas e da sociedade. 

 

Dentre os temas na agenda regulatória, tem-se: (i) aduana, procedimentos de 

comércio exterior e facilitação de comércio; (ii) regulamentos técnicos e sanitários; (iii) 

produtos da base industrial de defesa, bens sensíveis e controle de produtos químicos; (iv) 

financiamento e garantias; (v) defesa comercial; (vi) zonas de processamento de exportação; 

(vii) transporte e logística; e (viii) serviços e compras públicas37. Logo, a abrangência é 

ampla e promete englobar todos os temas que tocam o comércio internacional.  

 

Essas, portanto, são algumas das iniciativas sendo empreendidas pelo Brasil de 

coerência regulatória ou reforma regulatória no comércio internacional. A intenção deste 

trabalho não era exaurir as iniciativas existentes, mas, sim, mostrar que faz parte da atual 

agenda brasileira de comércio internacional a modernização regulatória e a busca pela 

coerência com parceiros mais próximos para motivar comércio e exportação.  

  

 

                                                 
35 É uma das funções da CAMEX cuidar das regras de comércio exterior: “Com a finalidade de coordenar a 

política regulatória de comércio exterior visando racionalizar o estoque regulatório, essa Câmara discute 

propostas para aperfeiçoamentos de leis e atos normativos e a implementação destas medidas de forma 

eficiente. Para executar esse trabalho, a CAMEX atua de forma coordenada com importantes órgãos de governo 

como o Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério das Relações 

Exteriores, Casa Civil, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Meio Ambiente, 

Banco Central, autarquias e agências federais regulatórias. Ao promover a transparência, racionalização e 

simplificação da regulação de comércio exterior a CAMEX atua diretamente para fortalecer a qualidade da 

regulação e a competitividade do comércio exterior brasileiro.”. Disponível em: 

<http://camex.gov.br/regulacao-de-comercio-exterior>. Acesso em: 30 out. 2017. 
36 Camex elabora Agenda Regulatória de Comércio Exterior. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2676-camex-elabora-agenda-regulatoria-de-comercio-exterior>. 

Acesso em: 02 nov. 2017. 
37 Mais informações: <http://www.camex.gov.br/noticias-da-camex/1925-agenda-regulatoria-de-comercio-

exterior>. 



   

 

47 

 

2.1.2. A negociação de coerência regulatória nos mega-acordos 

 

Finalmente, nesta seção serão estudados os capítulos de coerência regulatória no TPP 

e a cooperação regulatória no TTIP. 

 

Um dos maiores ganhos do TPP é sua capacidade de harmonização da regulação, 

assim como a cooperação regulatória é um dos maiores benefícios do TTIP (WINSLETT: 

2016, 68 -69). 

 

Conforme elencado por Bull, Mahboubi, Stewart e Wiener (2015, 3-4), há três razões 

para a negociação de coerência regulatória em mega-acordos: (i) benefício econômico mútuo 

pela liberalização de comércio e investimento; (ii) razões estratégicas, uma vez que esses 

acordos possuem uma cobertura tão extensa em nível de comércio que pode, de fato, criar 

padrões regulatórios que cubram grande parte do comércio no globo, de modo a restabelecer 

a primazia de EUA e UE na OMC e outros órgãos multilaterais, em detrimento do 

multilateralismo; ou ainda, contrabalancear a influência da China na Ásia; e (iii) reforçar a 

capacidade dos Estados de fazer uma proteção regulatória efetiva a seus cidadãos, uma vez 

que os acordos trazem padrões regulatórios em meio ambiente, produtos farmacêuticos, 

alimentícios e outros, o que certos países não têm. Além desses, a cooperação regulatória 

tem o condão de dividir o ônus entre outros parceiros comerciais, atingir economia de escala 

e divisão dos custos com informação e análise de performance e respeito mútuo com o bem-

estar de outros cidadãos.  

 

Por outro lado, a coerência regulatória nos mega-acordos enfrenta obstáculos, como: 

(i) diferenças entre as jurisdições e seu grau de desenvolvimento econômico, social e 

político; (ii) os padrões e regulações já existentes nesses países; preferências regulatórias e 

culturais; (iii) processo decisório regulatório já existente, bem como estruturas legislativas e 

culturais; (iv) e complexidade de ter diversos programas regulatórios (BULL, MAHBOUBI, 

STEWART e WIENER: 2015, 6). 

 

As mudanças regulatórias podem gerar controvérsias e oposição, entre elas: custos 

para reguladores e regulados e grupos de interesses domésticos como empresas, 

trabalhadores, ambientalistas podem ver as mudanças como desfavoráveis e podem ser mais 
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influenciadoras politicamente que aquelas que vão se beneficiar da mudança. Em suma, os 

reguladores tendem a resistir por mudanças que afetam o modo de regular, que pode variar 

de acordo com o setor (BULL, MAHBOUBI, STEWART e WIENER: 2015, 7). 

 

Além do exposto, diferenças no nível de desenvolvimento podem tornar a 

convergência regulatória mais difícil, por exemplo no caso dos países do TPP que têm 

diferentes níveis de desenvolvimento. No mesmo sentido, colocar o processo decisório de 

normatização em órgãos transnacionais pode criar uma dicotomia em que o executivo pode 

se aproveitar do fato de negociar em organizações internacionais e contornar os entraves no 

legislativo e judiciário para implementar políticas regulatórias. Outra crítica recorrente é a 

falta de transparência e oportunidades para participação da sociedade civil. Por fim, Estados 

com menor poder de barganha perdem sua soberania regulatória ao participar de 

padronização de regras. Por outro lado, medidas regulatórias adotadas em mega-acordos 

poderosos podem ser mais amplamente disseminadas e adotadas por outros países, incluindo 

PEDs (BULL, MAHBOUBI, STEWART e WIENER: 2015, 7 e 18). 

 

Tendo em vista os custos e benefícios, a seguir, serão detalhados os dispositivos do 

TPP e TTIP em coerência regulatória.   

 

2.1.3. TPP 

  

 O capítulo de coerência regulatória é uma grande inovação no TPP e um grande passo 

na regulação internacional.  

 

 A coerência regulatória, segundo os termos do Capítulo, se refere ao uso de boas 

práticas regulatórias no processo de planejamento, desenho, lançamento, implementação e 

regulação de medidas regulatórias para facilitar o atingimento dos objetivos de políticas 

domésticas e esforços governamentais de incentivo à cooperação regulatória para aprofundar 

tais escopos e promover o comércio internacional e investimento, crescimento econômico e 

emprego. 

 

 Segundo o capítulo específico deste tema no acordo, a coerência regulatória teria o 

condão de aumentar o comércio de bens e serviços e incentivar investimentos entre as Partes. 

Isso, porém, respeitando a soberania dos países para identificar as prioridades regulatórias e 
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estabelecer e implementar medidas regulatórias para atingi-las, o papel das medidas para 

alcançar objetivos de políticas públicas e criação de cooperação e coordenação entre as 

Partes.38 

 

 Um dos mecanismos que deve ser usado para garantir tal coerência regulatória é a 

consulta interagências e a coordenação. Ainda que haja diferenças culturais, políticas e de 

desenvolvimento entre os países, as Partes devem trabalhar para buscar boas práticas 

regulatórias, aperfeiçoar a cooperação, trabalhar em recomendações para melhorias da 

regulamentação sistêmica e divulgar formas de aprimorar a regulamentação. 39 

 

 As Partes devem fazer um levantamento e estudo de impacto sistêmico das reformas 

regulatórias, de modo a descrever o problema regulatório, buscar alternativas viáveis, seus 

custos e benefícios, explicar as razões para a decisão tomada e se basear na melhor 

informação disponível para avaliação.40 

 

 As Partes, ainda, se comprometem a fazer um comitê de coerência regulatória que 

avalie a implementação e operação do acordo, buscando oportunidades futuras e 

desenvolvendo estudos que busquem avançar na área41. Para isso, as Partes devem cooperar, 

de modo a trocar informações entre si, fazer programas de treinamento e fortalecer a 

cooperação42.  

 

 Com isso, fica claro que o intuito do acordo é a coordenação da atividade regulatória 

com o estabelecimento de diretrizes em trabalho conjunto dos países.  

 

 Por fim, este capítulo não está sujeito à solução de controvérsias do acordo43, bem 

como em caso de conflito com outro capítulo, o outro prevalece na extensão da 

inconsistência apresentada44. Isso para alguns autores representa a baixa prioridade do tema 

para os países (FREUND: 2016, 71). Porém, pode apenas representar um esforço inicial das 

                                                 
38 Artigo 25.2 do TPP. 
39 Artigo 25.4 do TPP. 
40 Artigo 25.5 do TPP. 
41 Artigo 25.6 do TPP.  
42 Artigo 25.7 do TPP. 
43 Artigo 25.11 do TPP. 
44 Artigo 25.10 do TPP. 
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Partes em buscar uma governança regulatória. O assunto não parece ser de baixa prioridade, 

ao menos para os EUA e UE, que estão negociando um capítulo de cooperação e boas 

práticas regulatórias no TTIP, como será exposto a seguir.  

 

 Para Thorstensen e Badin (2017, 15), o TPP não endereçaria diretamente 

convergência regulatória, uma vez que esta implica em uma maior redução da autonomia 

regulatória nacional em prol de um modelo de governança mais profundo. As autoras 

definem convergência regulatória como maior aproximação e comprometimento entre os 

Estados na uniformização e na adoção de uma regulação comum a todos os envolvidos. 

Portanto, a busca por cooperação regulatória pode ser exposta por instrumentos tanto de 

coerência quanto de convergência, cada qual inserido em contexto e acordo específico, 

visando objetivos parecidos, porém com significados diferentes. 

 

Gootiz e Mattoo (2017, 22 – 23) resumem que o TPP é o primeiro acordo que inclui 

um capítulo de coerência regulatória em seus acordos, trazendo boas práticas regulatórias, 

mas que não são vinculantes ou sujeitas ao mecanismo de solução de controvérsias. Dessa 

forma, o capítulo estimula três tipos de ações: (i)  conduzir avaliação de impacto individual 

sobre novas regulações para assegurar que os benefícios se sobrepõem aos custos (Artigo 

25.5 do TPP); (ii) promover maior coordenação entre agências regulatórias nacionais e evitar 

duplicações e inconsistências (Artigo 25.4); e (iii) estimular cooperação internacional entre 

agências regulatórias criando um Comitê intergovernamental em Coerência regulatória 

(Artigo 25.6) e estimular a cooperação por troca de informações e diálogos com outras partes 

interessadas (Artigo 25.7). Esses passos são importantes, no entanto, são insuficientes para 

endereçar externalidades ou a heterogeneidade regulatória no caso de serviços profissionais, 

por exemplo, segundo os autores.  

 

 A seguir, analisar-se-á o capítulo de cooperação regulatória do TTIP.  

 

2.1.4. TTIP 

 

 O acordo de comércio e investimentos entre EUA e UE é uma das iniciativas que tem 

como objetivo a cooperação regulatória. Essa iniciativa, porém, não é a primeira entre os 

países. Esses países já têm entre si: Transatlantic Economic Partnership (1998); EU/US 
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Positive Economic Agenda (2002); EU/US Economic Initiative (2005); Framework for 

Enhancing Transatlantic Economic Integration (2007). Ainda, os países têm diálogos 

informais através do Transatlantic Business Dialogue e Transatlantic Consumer Dialogue. 

Essas iniciativas tiveram o condão de diminuir os atritos comerciais entre eles 

(MAVROIDIS: 2016, 12). 

 

 Em 2015, a UE apresentou a primeira proposta sobre cooperação regulatória no 

âmbito do TTIP. Em fevereiro de 2016, uma proposta revisada foi apresentada e divulgada 

em 21 de março do mesmo ano de cooperação e boas práticas regulatória para o acordo com 

os EUA45. Nessa seção, sumarizar-se-á os avanços e propostas de cooperação regulatória no 

acordo TTIP com o objetivo de verificar as tendências regulatórias sobre o assunto. 

 

 A série de documentos disponibilizados pela UE trazem: (i) introdução à proposta de 

cooperação regulatória46; (ii) os benefícios47; (iii) a proposta para o capítulo de cooperação 

regulatória48; (iv) introdução às boas práticas regulatórias49; e (v) proposta para capítulo de 

boas práticas regulatórias50.  

 

O objetivo do capítulo seria de facilitar e apoiar a cooperação em áreas de interesse 

mútuo para otimização dos resultados. A proposta revisada tem como alvo a criação de uma 

autoridade que controlaria o compromisso de ambas as partes e tem como compromisso 

buscar prioridades, revisões regulares e cooperação em novas áreas51. 

 

Os objetivos da UE são: (i) aprimorar ou manter o nível adequado de proteção; (ii) 

esclarecer o escopo de aplicação da cooperação; (iii) estabelecer os reguladores como líderes 

da iniciativa; (iv) fortalecer a transparência e a participação pública; e (v) delinear elementos 

essenciais para um mecanismo institucional efetivo no TTIP de acordo com os 

procedimentos regulatórios da UE e EUA52. 

                                                 
45 Proposta e documentos disponíveis em: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1477>. 

Acesso em: 16 maio 2016. 
46 Regulatory cooperation in TTIP: An introduction to the EU's revised proposal. 21 March 2016. 
47 Regulatory cooperation in TTIP: The benefits. 21 March 2016. 
48 TTIP- EU proposal for Chapter: Regulatory Cooperation. 
49 Good Regulatory Practices (GRPs) in TTIP: An introduction to the EU's revised proposal. 21 March 2016. 
50 TTIP- EU proposal for Chapter: Good Regulatory Practices. 
51 Regulatory cooperation in TTIP: An introduction to the EU's revised proposal. 21 March 2016, p. 2/6. 
52 Regulatory cooperation in TTIP: An introduction to the EU's revised proposal. 21 March 2016, p. 3/6. 
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Com vistas aos objetivos traçados pelo bloco, a UE propõe o capítulo com o objetivo 

de ajudar as autoridades a trabalharem juntas para assegurar altos níveis de proteção dos 

objetivos de políticas públicas. Com isso, as partes poderiam identificar políticas com o 

mesmo nível de proteção e criar novas regulações. O objetivo seria os reguladores 

trabalharem conjuntamente no processo de formulação de políticas e regras, bem como 

trocar informações. 

 

Essas ações, porém, devem manter a autonomia dos órgãos reguladores para 

livremente decidir se gostariam de cooperar e em que medida. Ainda que haja áreas em que 

o nível de proteção seja diferenciado, ou que não se chegue a um consenso sobre a forma de 

cooperar, o diálogo será útil para entender a racionalidade por trás da regulação proposta e 

mitigar os efeitos negativos decorrentes de abordagens divergentes, incluindo barreiras 

“behind the border” 53.  

 

Isso posto, o objetivo é obedecer a 5 princípios: (i) manter o nível de proteção; (ii) 

prestação de contas (accountability) com respeito ao processo legislativo; (iii) transparência 

com relação a processos de cooperação existentes ou iniciativas futuras; (iv) os reguladores 

estabelecerão as áreas que gostariam de cooperar e estabelecerão prioridades; (v) os 

reguladores que liderarão as iniciativas de cooperação54.   

 

Tendo isso em vista, parte-se para a análise do capítulo de cooperação regulatória. 

 

A proposta de capítulo sobre cooperação regulatória é que esta seria aplicável a bens 

e serviços55, bem como a qualquer área ou setor coberto pelo acordo que tem ou 

provavelmente tenha impacto sobre comércio e investimento em que as Partes possuam 

interesses mútuos. Por outro lado, o capítulo não se aplica a medidas regulatórias relativas 

                                                 
53 Regulatory cooperation in TTIP: The benefits. 21 March 2016, p. 3/4. 
54 Regulatory cooperation in TTIP: The benefits. 21 March 2016, p. 3 e 4/4. 
55 Artigo x.3 da proposta de capítulo de cooperação regulatória do TTIP da UE: “Article x3.  Scope   

1. The provisions of this Chapter shall apply to:   

a) Cooperation covered by specific or sectoral provisions concerning goods and services in this Agreement [to 

be identified];  

b) Cooperation in any other areas or sectors covered by this Agreement that has or is likely to have a significant 

impact on trade or investment between the Parties, in relation to which regulatory authorities of both Parties 

have determined common interest6. (…)” 
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àqueles serviços e investimentos não englobados pela regulação de liberalização de 

investimento e fornecimento transfronteiriço de serviços. A cooperação regulatória de 

serviços, por sua vez, teria dispositivo próprio.   

 

O acordo tem como objetivos56: (i) beneficiar cidadãos, pequenas e médias empresas 

e o interesse público; (ii) altos níveis de proteção à saúde pública, meio ambiente, 

consumidor, proteção e segurança social, segurança cibernética, diversidade cultural e 

financeira; (iii) ambiente regulatório transparente e previsível; (iv) promover iniciativas 

regulatórias compatíveis e reduzir fardos desnecessários; e (v) desenvolvimento e 

implementação de documentos regulatórios negociados. 

 

Tais objetivos não devem impedir que as partes adotem medidas regulatórias para 

adotar seus objetivos regulatórios, fornecimento de serviços públicos de interesse geral (e. 

g. água, saúde, educação) e aplicação dos princípios regulatórios do país, principalmente no 

que concerne a análise de risco. 

 

As Partes devem fazer revisões periódicas de cooperações regulatórias em 

andamento e daquelas já finalizadas. Devem, ainda, manter a outra Parte ciente de novos 

avanços regulatórios. Devem, também, buscar sempre cooperar nacionalmente ou 

internacionalmente para captar novas oportunidadede e, quando apropriado, buscar medidas 

regulatórias compatíveis. Para semelhante fim, as autoridades reguladoras de cada país terão 

a oportunidade de propor às autoridades reguladoras passos para aprofundar a cooperação 

existente ou de novas iniciativas e receber um retorno sobre a proposta a tempo. Elas devem 

incoporar no Programa de Cooperação Regulatória Conjunto Anual essas iniciativas 

cooperativas que forem consideradas prioridades e que tenham ou são prováveis de ter 

impacto no comércio e investimento entre as Partes57.   

 

Para novas regulações, as Partes devem dar a oportunidade para cooperação e trocas 

de informação o quanto antes para permitir a discussão dos objetivos e opções regulatórias 

e devem-se considerar as medidas regulatórias adotadas por cada Parte. 

 

                                                 
56 Artigo x.1 da proposta de capítulo de cooperação regulatória do TTIP da UE. 
57 Artigo x.4 da proposta de capítulo de cooperação regulatória do TTIP da UE. 
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Para atingir a compatibilidade regulatória sugerem-se os seguintes instrumentos: 

princípios norteadores, orientações, códigos de conduta, acordos de reconhecimento mútuo, 

ou harmonização em todo ou em parte e confiança nos meios de implementação de cada país 

para evitar duplicação de legislações58.  

 

Ainda, a cooperação proposta pela UE permite a participação de pessoas físicas e 

jurídicas, com a possibilidade de submeter propostas de cooperação. Ainda, as Partes devem 

cooperar bilateralmente e em foros internacionais com o propósito de fortalecer e 

desenvolver a adoção e implementação de acordos regulatórios, quando possível, incluindo 

iniciativas conjuntas, propostas e aproximações. Também devem promover cooperação 

antes do processo regulatório, incuindo pesquisa e troca de informações.   

 

A cooperação deve ser sempre transparente, portanto, será dada às pessoas físicas e 

jurídicas meios apropriados de apresentar suas visões sob a cooperação regulatória e 

oportunidade de propor iniciativas e atividades. Ainda, deve ser publicado relatório da 

cooperação entre as Partes (EUA – UE) com as atividades desenvolvidas. Por fim, cada Parte 

deve consultar grupos locais de empresas, incluindo as pequenas e médias, sindicatos, grupos 

de interesse público, assegurando a representação destes59. 

 

As partes concordam, encorajam e facilitam a cooperação regulatória em medidas 

regulatórias de níveis não centrais, em áreas ou setores onde as autoridades regulatórias 

relevantes responsáveis pelo desenvolvimento e adoção dessas medidas identifique um 

interesse comum. As autoridades reguladoras vão determinar a modalidade de cooperação60.  

 

As Partes devem se manter informadas sobre iniciativas legislativas que possam 

afetar a cooperação regulatória e às Partes deve ser dada a oportunidade de comentar e 

apresentar suas visões na proposta legislativa61.  

 

Por fim, esse capítulo não está sujeito a solução de controvérsias do acordo.  

 

                                                 
58 Artigo x.5 da proposta de capítulo de cooperação regulatória do TTIP da UE.  
59 Artigo x.6 da proposta de capítulo de cooperação regulatória do TTIP da UE. 
60 Artigo x.7 da proposta de capítulo de cooperação regulatória do TTIP da UE. 
61 Artigo x.8 da proposta de capítulo de cooperação regulatória do TTIP da UE. 
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No anexo do capítulo, a UE propõe o aparato institucional para implementação da 

cooperação com o objetivo de monitorar e facilitar a aplicação deste, assegurar que seja dada 

a prioridade necessária para a implementação de previsões específicas ou setoriais para 

buscar iniciativas cooperativas acordadas no TTIP quando concluído e apoiar e facilitar a 

busca de áreas de comum interesse. Isso deve ser feito com o desenvolvimento de: (i) 

prestação de contas (accountability): as atividades de cooperação regulatória precisam ser 

revisadas, portanto, ao menos a cada 2 anos, quando serão reportados os avanços em uma 

cúpula EUA −UE sobre os progressos atingidos em iniciativas de cooperação regulatória e 

disponibilizados ao público e também deve-se contar com a participação de agentes 

responsáveis por políticas regulatórias e legisladores; (ii) coordenação: monitorar e garantir 

progresso de atividades cooperativas em andamento e identificar aquelas iniciativas que 

iriam beneficiar diálogos em reuniões ministeriais e coordenação de atividade de autoridades 

regulatórias relevantes; (iii) transparência: envolvimento de terceiros, participação de 

pessoas físicas e jurídicas e sugestão de novas iniciativas são fundamentais para o sucesso 

das atividades de cooperação regulatória62.  

 

Por fim, a estrutura institucional vai dar apoio e cooperar para o processo decisório 

sem poder adotar atos legais ou substituir procedimentos regulatórios domésticos dos países 

em que serão necessários implementar iniciativas de cooperação regulatória. Todas as 

previsões do capítulo de cooperação regulatória serão aplicáveis com respeito total ao direito 

de regular e atingir os objetivos de política pública. As decisões de regular serão feitas por 

órgãos regulatórios e legislativos. Cada Parte manterá total soberania e autonomia para 

estabelecer os níveis de proteção que achar necessário.  

 

Além do capítulo de cooperação regulatória, anteriormente descrito, a UE propõe 

boas práticas regulatórias em capítulo separado. A boa prática regulatória consiste em 

promover certos princípios para o desenvolvimento e implementação de regulação de bens 

e serviços em alta qualidade, eficiente e efetiva. Esses princípios têm o objetivo de promover 

a boa governança no processo regulatório, como transparências, previsibilidade e prestação 

de contas (accountability). As boas práticas regulatórias englobam: informações sobre a 

                                                 
62 Anexo da proposta de capítulo de cooperação regulatória do TTIP da UE. 
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agenda regulatória, consultas a terceiros, estudar possíveis impactos e avaliação da 

performance da medida em atingir seus objetivos63.  

 

Os benefícios das boas práticas, segundo a UE, é o aumento da confiança no sistema 

regulatório da outra Parte e ajudar na cooperação transfronteiriça64.  

 

As boas práticas regulatórias são complementares ao capítulo de cooperação 

regulatória e têm o objetivo de facilitar a comunicação entre as administrações e facilitar a 

comunicação entre as Partes e terceiros. Segundo a UE, as boas práticas refletem as atuais 

práticas da administração dos países, EUA e UE. Ainda, as boas práticas poderiam vir a 

servir de modelo a outros países e a fóruns internacionais como OMC e OCDE65. 

 

Nas negociações do TTIP, os objetivos da UE com as boas práticas regulatórias são: 

(i) reafirmar seu uso para atingir objetivos de políticas públicas preservando a soberania; (ii) 

identificar em que medida serão aplicadas pelos países; (iii) compromisso em desenvolvê-

las internamente e internacionalmente; (iv) promover transparência pelo compartilhamento 

de informações em novas iniciativas e consultas de Partes interessadas; e (v) reafirmar o 

compromisso de análise de impacto e análise retrospectiva de iniciativas66. 

 

Isso posto, a proposta da UE de boas práticas regulatórias reafirma o objetivo de que 

as Partes devem buscar suas políticas públicas e manter seu alto nível de proteção, enquanto 

facilita comércio e investimento. O capítulo, ainda, não deve afetar as medidas regulatórias 

adotadas para atingir tais objetivos, bem como mantém que as partes podem se utilizar de 

seus princípios regulatórios para atingir as medidas necessárias67. 

 

Para isso, as Partes devem:  

 

                                                 
63 Good Regulatory Practices (GRPs) in TTIP: An introduction to the EU's revised proposal. 21 March 2016, 

p. 2/6. 
64 Good Regulatory Practices (GRPs) in TTIP: An introduction to the EU's revised proposal. 21 March 2016, 

p. 2/6. 
65 Good Regulatory Practices (GRPs) in TTIP: An introduction to the EU's revised proposal. 21 March 2016, 

p. 3/6. 
66 Good Regulatory Practices (GRPs) in TTIP: An introduction to the EU's revised proposal. 21 March 2016, 

p. 4/6. 
67 Artigo 1 da proposta de capítulo de boas práticas regulatórias do TTIP da UE.  
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 Manter mecanismos de coordenação interna para transparência, consultas a Partes 

interessadas, análise de impacto e avaliações retrospectivas de atos regulatórios68; 

 Manter públicos os processos e mecanismos empregados pelas autoridades 

regulatórias, incluindo diretrizes, regras e procedimentos que permitam dar opiniões 

para o desenvolvimento de regulações69;  

 Divulgar publicamente, ao menos uma vez ao ano, uma lista com os principais atos 

regulatórios a serem tomados com seu escopo e objetivo. Para atos regulatórios 

importantes passando por análise de impacto, as Partes devem manter disponíveis 

informações sobre o planejamento e tempo de adoção da medida, incluindo consultas 

a partes interessadas e potencial de impactos ao comércio, investimentos e em 

pequenas e médias empresas70; 

 Manter mecanismos que assegurem a oportunidade de pessoas físicas e jurídicas de 

se manifestarem: As propostas regulatórias devem ser publicadas para permitir que 

as partes avaliem se seus interesses serão significativamente afetados ou não. Quando 

possível, devem ser feitas as comunicações por meios eletrônicos em acesso a um 

único portal. Cada Parte deve manter publicamente disponíveis os comentários 

recebidos, exceto quando necessário manter a confidencialidade da informação. 

Finalmente, cada Parte deve, na medida do possível, publicar explicações sobre o 

resultado do processo de consulta71; 

 Permitir o feedback de regulações existentes por partes interessadas para garantir seu 

aprimoramento, incluindo se referida regulação se tornou inefetiva para proteger 

saúde, meio ambiente, bem-estar, segurança ou outros objetivos de políticas públicas 

ou sugestões para simplificação e redução de ônus72;  

 Avaliar o impacto regulatório: as partes devem considerar: (i) a necessidade da 

medida e a natureza e significância do problema endereçado; (ii) examinar 

alternativas regulatórias viáveis e não regulatórias que atinjam o objetivo do ato 

regulatório e (iii) avaliação dos efeitos sociais, econômicos e ambientais da medida 

e seus custos e benefícios de curto e longo prazo e antecipar os custos e benefícios 

(quantitativos, qualitativos ou ambos, sendo que em alguns casos, estes são difíceis 

                                                 
68 Artigo 3 da proposta de capítulo de boas práticas regulatórias do TTIP da UE. 
69 Artigo 4 da proposta de capítulo de boas práticas regulatórias do TTIP da UE. 
70 Artigo 5 da proposta de capítulo de boas práticas regulatórias do TTIP da UE.  
71 Artigo 6 da proposta de capítulo de boas práticas regulatórias do TTIP da UE.  
72 Artigo 7 da proposta de capítulo de boas práticas regulatórias do TTIP da UE. 
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de quantificar). Ainda, deve-se atentar sobre os efeitos em pequenas e médias 

empresas. Adicionalmente, deve-se analisar em que grau as medidas adotadas se 

relacionam com os documentos internacionais acordados, consideram as escolhas 

regulatórias da outra parte e impactam o comércio e investimento. Os resultados 

desta análise devem ser publicados e as partes devem promover a troca de 

informações de evidências relevantes e dados em suas práticas ao assessar os 

impactos no comércio internacional e investimentos, assim como as premissas 

metodológicas e econômicas aplicadas na análise de política regulatória73; 

 As partes devem manter mecanismos para promover avaliações periódicas 

retrospectivas de padrões regulatórios e trocar as informações entre si74. 

 

Por fim, não se aplicaria o mecanismo de solução de disputas a esse capítulo75. 

 

Como se pode ver, apesar de os EUA já terem previsões de cooperação regulatória 

no TPP e com outros parceiros comerciais, o TTIP acaba sendo ainda mais ambicioso, 

colocando um guia de práticas regulatórias e mantendo, de certa forma, o espaço de políticas 

públicas nacionais.  

 

CONCLUSÃO PARCIAL  

 

Este capítulo teve como propósito definir o conceiro de coerência regulatória. Isso 

permite que se tome as premissas a serem utilizadas para o uso da coerência regulatória no 

comércio de serviços.  

Diante do que foi estudado, a coerência regulatória é um conceito de difícil definição, 

em razão da sua multiplicidade de contextos e momentos em que foi aplicado.  Desta forma, 

uma das limitações desse trabalho foi poder verificar uma definição para o conceito de 

coerência e convergência.  

 

A falta de rigor em seu uso, bem como a diferença de contextos, faz de difícil 

definição o conceito a ser adotado. Com vistas a isso, optou-se aqui a adotar o conceito de 

cooperação regulatória da OCDE que classifica o fenômeno em 11 tipos de medidas 

                                                 
73 Artigo 8 da proposta de capítulo de boas práticas regulatórias do TTIP da UE. 
74 Artigo 9 da proposta de capítulo de boas práticas regulatórias do TTIP da UE. 
75 Artigo 11 da proposta de capítulo de boas práticas regulatórias do TTIP da UE. 



   

 

59 

 

(integração/harmonização por meio de instituições supranacionais, tratados, parcerias 

regulatórias, organizações intergovernamentais, ARCs, acordos de reconhecimento mútuo, 

redes transgovernamentais, requisitos formais para cooperação em outras jurisdições, 

reconhecimento de padrões internacionais, soft law e troca de informações).  

 

A existência desses tipos permite que se limite a análise e que se busque a análise de 

coerência e cooperação regulatória a partir de tipos delimitados.  

 

A partir disso, foi possível empreender a análise de como a coerência regulatória 

ocorre nos ARCs com foco naqueles do Brasil, e mais recentemente, nos acordos TPP e 

TTIP.  

 

Como foi possível ver da análise empreendida, os ARCs do Brasil permitem 

mecanismos de cooperação, mas de forma branda, ou seja, não permite que ocorra com fins 

a uma convergência de padrões ou harmonização. Além disso, os mecanismos de cooperação 

são restritos a matérias limitadas como transporte e agricultura e pecuária. 

 

Já nos mega-acordos, há um capítulo específico para a regulação da coerência e 

cooperação regulatória. Isso permite que haja ampla aplicação, ou seja, os parâmetros para 

emissão de regulação nos acordos são aplicáveis a regras de bens, serviços e investimentos.  

  

Além disso, pela análise dos capítulos de cada acordo é possível notar que há aqui 

dois modelos regulatórios distintos: americano e europeu. Por se tratar do desenvolvimento 

de regras, estes possuem semelhanças com o que cada um desses países entende por direito 

administrativos. Enquanto o TPP – modelo americano – foca na atuação interagências e na 

análise de impacto sistêmico, o TTIP – modelo europeu – busca estabelecer os princípios 

para emissão de regras (accountability, transparência, publicidade, etc.) e resguardar o 

espaço de políticas públicas.  

 

A diferença entre modelos deve ser considerada para fins dos objetivos a serem 

alcançados pelas regras e impactos internos do modelo a ser adotado.  
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Essas diferenças e aplicações ficarão mais evidentes na análise do objeto deste 

trabalho, portanto o comércio de serviços.  

 

Com isso, este capítulo se propôs a trazer algumas premissas de análises da coerência 

regulatória, para então aplica-los ao comércio de serviços.  
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II. A REGULAMENTAÇÃO DO COMÉRCIO DE SERVIÇOS E A 

COERÊNCIA REGULATÓRIA  

 

Neste capítulo, será abordado o objeto deste estudo: o comércio de serviços. 

Pretende-se expor como a coerência regulatória avançou no comércio de serviços com a 

análise dos avanços regulatórios na área. A análise das regras de serviços desses acordos 

será feita com vistas a responder à pergunta final deste trabalho − como o Brasil pode se 

utilizar desses padrões em negociações de serviços em busca de coerência regulatória no 

tema. 

 

Para fazer a análise do objeto acima descrito, primeiramente será feita uma revisão 

bibliográfica da coerência regulatória para o comércio de serviços. O capítulo acima trouxe 

os conceitos da coerência regulatória e a importância e surgimento da regulação sem se 

preocupar com a delimitação do objeto de estudo.  

 

Na segunda seção será realizado um mapeamento da regulação internacional de 

serviços nos diversos foros que regulam esse assunto, como: (i) OMC com a análise do 

Acordo GATS, propostas de países selecionados na Rodada Doha para modificações ao 

Acordo GATS e novas iniciativas no âmbito da organização, como a proposta de um acordo 

de facilitação ao comércio de serviços; (ii) ARCs selecionados que trazem o comércio de 

serviços, incluindo análise mais profunda de acordos já assinados pelo Brasil como 

Mercosul, acordos Mercosul − Chile e Brasil − Peru; (iii) mega-acordos, aqui restrito ao TPP 

e propostas públicas do TTIP; (iv) informações públicas do TiSA que permitam auferir o 

andamento do acordo no que tange ao tema de interesse aqui.  

 

1. A coerência regulatória e o comércio de serviços 

 

Nesta seção, o objetivo é estudar como a coerência regulatória e a regulação do 

comércio de serviços se relacionam. 

 

O World Trade Report da OMC (2012, 73), que trata de barreiras não tarifárias ao 

comércio, estuda o setor de serviços por três razões: (i) a possibilidade de aplicação de tarifas 

ao comércio de serviços é remota, uma vez que não há o cruzamento da fronteira, com isso, 

as barreiras ao comércio são essencialmente regulatórias; (ii) as barreiras são aquelas dentro 
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do território (“behind the border”), em razão da presença comercial do prestador ou o 

consumidor dentro do território; e (iii) a análise deve ir além da regulamentação de serviços 

e produtos de serviços, já que todas as medidas que regulam serviços na economia têm 

potencial de afetar o comércio de serviços. 

 

A falta de dados de comércio de serviços e as complexidades associadas à 

identificação e quantificação de barreiras ao comércio tornou impossível quantificar o 

volume de negócios para serviços76 e, portanto, na Rodada Uruguai, ao invés de se focar na 

identificação, quantificação e redução de barreiras, focou-se na reciprocidade setorial nas 

negociações (HOEKMAN e KOSTECKI: 2003, 249).  

 

Em razão de as barreiras ao comércio serem não tarifárias no comércio de serviços, 

há uma confusão entre liberalização e regulação. Como bem explicado por Saéz (2010, 7), 

há diferença entre a liberalização de serviços e desregulamentação. A liberalização significa 

permitir a prestação de serviços por parte do setor privado, permitir propriedade privada e 

eliminar restrições que criam incentivos para uma prestação ineficiente e não ótima de 

serviços, ou seja, um mercado competitivo. Por outro lado, a desregulamentação é a criação 

de um novo ambiente regulatório que assegure previsões de serviços em uma estrutura 

orientada para o mercado, incluindo regras que previnam restrições à concorrência. Portanto, 

a liberalização busca o acesso ao mercado, enquanto a desregulamentação propicia um 

ambiente competitivo. Não necessariamente essas condições são coincidentes no comércio 

de serviços. 

 

A liberalização está relacionada com a abertura de setores e o modelo de lista positiva 

(modelo GATS) e negativa (modelo NAFTA) de serviços. Enquanto a lista positiva permite 

que sejam listados os setores a serem liberalizados, na lista negativa são listados os setores 

que não serão liberalizados. A lista negativa, portanto, permitiria uma maior liberalização, 

uma vez que novos setores que surgissem estariam automaticamente liberalizados, ao passo 

que na lista negativa seria necessária a listagem do setor. 

                                                 
76 No entanto, recentemente, a OMC e a OCDE montaram estatísticas que medem o comércio em valor 

adicionado. Com isso, o comércio, que antes era medido pelo volume total transacionado do país, agora é 

mensurado em etapas, o que permite calcular a participação de serviços nas CGVs, o impacto do comércio de 

serviços no comércio internacional, bem como mensurar as medidas não tarifárias que afetam o comércio neste 

setor.  Informações sobre estas estatísticas em: 

<https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm>. Acesso em: 14 out. 2017. 
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No entanto, se os países liberalizam setores77, o ambiente regulatório, muitas vezes, 

carece de melhorias que deem suporte ao avanço da regulação. Assim, para a liberalização 

efetiva do comércio de serviços não é suficiente acabar com a discriminação, é necessário 

assegurar um ambiente regulatório em que as regras governamentais e práticas sejam abertas, 

transparentes, imparciais e não mais restritivas ao comércio que o necessário (GARI 2009: 

21). 

 

Para Brockman e Stephenson (2012, 32) uma abertura de serviços que fortaleça as 

CGVs vai além da liberalização de setores. É necessário que os países abram o modo 1 e 

modo 3 de prestação de serviços78, bem como concluam capítulos de coerência regulatória 

e concorrência para garantir a neutralidade e, assim, fortalecer as CGVs. A ausência desses 

elementos não permitiria o livre fluxo de comércio em serviços. 

 

Cabe ressalvar, porém, que no comércio de serviços há um universo muito grande de 

benefícios prestados com suas respectivas particularidades, o que faz com que as questões 

regulatórias também sejam peculiares a cada um desses setores. Portanto, pode ser difícil, se 

não impossível, encontrar respostas para questões regulatórias para a indústria de serviços 

como um todo (FINK e JANSEN: 2009, 223). 

 

Em razão dessas particularidades, alguns serviços apresentam características cuja 

regulação busca corrigir, como: (i) assimetria de informação; (ii) externalidades; e (iii) 

monopólios naturais ou oligopólios em áreas em que o acesso a serviços pela população pode 

ser fundamental (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 240).  

 

Nos primeiros dois casos, se a regulação nacional for mais onerosa ou for desenhada 

para favorecer a concorrência a provedores de serviços nacionais, pode haver um entrave ao 

comércio. Por isso, é necessário estabelecer o “teste de necessidade” da medida, ou seja, 

assegurar que esta é proporcional ao objetivo a ser alcançado e reforçar a transparência. 

                                                 
77 Conforme estudo de Roy, Marchetti e Lim (2009, 316-364), a variação mais significativa entre os ARCs e 

GATS está nos compromissos de liberalização.  
78 Os 4 modos de prestação de serviços presente no Acordo GATS são: (i) modo 1: do território de uma Parte 

ao território da outra Parte; (ii) modo 2: no território de uma Parte por uma pessoa dessa Parte a uma pessoa da 

outra Parte; (iii) modo 3: por um prestador de serviços de uma Parte mediante presença comercial no território 

da outra Parte; e (iv) modo 4: por um natural de uma Parte no território da outra Parte. 
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Dessa forma, a regulação doméstica serviria a objetivos legítimos, ao invés de mascarar 

interesses protecionistas e poderia, portanto, beneficiar consumidores domésticos e usuários 

de serviços (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 240).  

 

Por outro lado, adotar o teste de necessidade como ocorre na UE – em que o ônus da 

prova é do governo, a quem cabe mostrar que a regulação possui efeitos em provedores de 

serviços e é necessária para atingir os objetivos de políticas públicas – pode ser difícil de ser 

aplicado na OMC. A ambição de integração em menor escala na OMC e a ausência de 

aplicação supranacional pode facilmente levar a questionamentos sobre o que é “necessário” 

e colocar um fardo excessivo no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Por isso, pode 

ser melhor focar na expansão do alcance do tratamento nacional e no acesso a mercado, 

abolir as exceções de nação mais favorecida e assegurar que esse princípio se aplique em 

padrões e acordos de reconhecimento mútuo (HOEKMAN e KOSTECKI: 2003, 269). 

 

Já no terceiro caso, a ausência de regulação pode levar a problemas de acesso a 

mercados. Logo, é necessário assegurar que provedores de serviços não abusem da sua 

posição de domínio no mercado para barrar a entrada e acabar com a concorrência, 

garantindo os benefícios aos consumidores e usuários (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 240).  

 

Apesar da liberalização e remoção de barreiras de acesso a mercado, tanto para 

serviço transfronteiriço quanto presença comercial, a capacidade regulatória do Membro fica 

disponível, mantendo-se o espaço para manter políticas públicas. Esse ponto é fundamental, 

pois tem sido o alvo de embate entre PDs e PEDs na questão sobre o aprofundamento de 

temas regulatórios. Conforme o estudo da OCDE (2013), acima detalhado, a perda da 

soberania é um dos pontos que afeta os avanços em coerência regulatória e, portanto, é onde 

muitos países se resguardam quando o objetivo é a expansão do seu aparato regulatório. Se, 

por um lado, pode ter perda de espaço regulatório interno, por outro, pode ocorrer o 

fortalecimento da posição internacional do país e colocá-lo como formador de regras (“rule 

maker”), e não como tomador de regras (“rule taker”) (HOEKMAN e KOSTECKI: 2003, 

247).   

 

Note-se que a natureza regulatória de serviços é tal que, quando removida uma 

restrição a um país, muitas restrições a serviços não continuarão a ser aplicadas a outros, ao 
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menos no curto prazo, uma vez que os governos normalmente não impõem diferentes 

regulações para distintos provedores de serviços de diferentes países (ROY, MARCHETTI 

e LIM: 2009, 353). 

 

No âmbito externo, porém, o ônus de se ter mais de uma regulação para o mesmo 

tema e as altas chances do conflito regulatório requer que ARCs busquem atingir um maior 

grau de liberalização com a inclusão de mecanismos de aproximação das legislações 

domésticas. Os efeitos restritivos ao comércio da diversidade regulatória podem ser 

endereçados de diversas formas e graus, por exemplo, harmonização de regras domésticas 

díspares, estabelecer sistemas de reconhecimento mútuo, qualificações e licenças ou 

estabelecer mecanismos de cooperação entre reguladores domésticos. Quanto mais 

sofisticado o mecanismo disponível, maiores as chances de garantir convergência entre 

mercados altamente regulados (GARI: 2009, 21).  

 

Para Mattoo (2015), a cooperação regulatória é condição para a liberalização e a 

possibilidade de tornar os acordos de comércio executáveis. Com isso, ele critica a visão das 

negociações de acesso a mercado como uma barreira regulatória, ao invés de criar um 

ambiente regulatório suficiente para a abertura deste. Há dois problemas com essa visão: (i) 

a regulação do comércio internacional existente é de difícil implementação e teria pouco 

valor; e (ii) não facilita a abertura de mercado e compromissos internacionais para permitir 

que o regulador nacional ajuste falhas de mercado. Para solucionar essas questões, o autor 

considera que dever-se-ia aplicar a cooperação regulatória.  

 

 Um exemplo do problema citado pelo autor está no próprio Acordo GATS. O acordo 

possui três pilares: o princípio da nação mais favorecida (Artigo II), tratamento nacional 

(Artigo XVII) e acesso a mercado (Artigo XVI). No entanto, quanto mais ampla a definição 

de similaridade, maior será a probabilidade de as medidas adotadas serem inconsistentes 

com os Artigos II e XVII. Outro problema da disposição de acesso a mercados é a restrição 

somente de direito, e não a de fato. Para solucionar essa questão, há o Artigo VI (regulação 

doméstica), porém tal dispositivo não evoluiu na medida necessária para produzir os efeitos 

desejáveis sobre a regulamentação. Por isso, a discricionariedade que o regulador ainda tem, 

deixa espaço para discriminação de fato e restrições quantitativas. O autor deixa isso claro 

com o exemplo de licença a profissionais. Quanto maior o conceito de similaridade, maior a 
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chance de um profissional ser considerado como habilitado a exercer sua profissão em país 

que reconhece suas qualificações. Porém, se o país restringir a similaridade, tal exercício não 

será possível. O Artigo VI (regulação doméstica) endereça a questão do reconhecimento de 

licenças, porém de maneira ainda muito tímida e, por isso, o autor conclui que as provisões 

do Acordo GATS ainda não são suficientes para se ter uma proteção regulatória (MATTOO: 

2015).  

 

A negociação de disposições complementares ao Artigo VI do Acordo GATS 

adiciona valor a essa discussão, mas não resolve o problema, uma vez que a inclusão de 

disciplinas que limitem medidas muito restritivas não seria aceita pelos Membros da OMC 

e pode significar uma barreira adicional (MATTOO: 2015). No mesmo sentido, Wolfe 

(2015) complementa que o dispositivo de regulação doméstica deve ser acompanhado de 

transparência – regulada já no Acordo GATS, no Artigo III – uma vez que é importante 

aprofundar as negociações deste artigo para reforçar os mecanismos de notificação e análise 

do impacto das medidas no comércio.  

 

 Para solucionar a questão, o autor propõe o que mais pode ser atingido com a 

cooperação regulatória. Desse modo, as vantagens para estabelecer esses padrões são: (i) a 

regulação pode endereçar a questão das externalidades, criando um ambiente seguro para a 

liberalização; (ii) as regras focam, em grande parte, em parâmetros para a importação, como 

tarifas e padrões, porém deve-se focar nos compromissos para a exportação, assim países 

importadores podem ver uma oportunidade de aderir a esses padrões; (iii) as exceções 

existentes no Acordo GATS resguardam o espaço regulatório dos Membros, mas sem deixar 

claro o limite entre as exceções e os compromissos assumidos; (iv) a cooperação regulatória 

pode funcionar como um mecanismo para assistência e suporte para liberalização, na medida 

em que permite que os formuladores de políticas de PEDs testem as regulações, de modo 

que possam determinar se há benefícios para a liberalização, ou, se necessário, ver 

mecanismos para remediar os custos da regulação, antes da efetiva abertura do mercado; e 

(v) haveria maior abertura de mercado se os reguladores trabalhassem conjuntamente para 

lidar com problemas que requerem esforços coletivos, reforçando a participação de PEDs 

nas negociações (MATTOO: 2015). 
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 Por outro lado, o autor ressalta o potencial de exclusão de outros países com a 

cooperação regulatória, por conta de: (i) desvio de comércio; (ii) a dificuldade em escolher 

por qual instrumento regulatório seguir a cooperação; e (iii) a chamada “tirania da 

harmonização”, ou seja, a imposição de parâmetros regulatórios por atores relevantes 

(MATTOO: 2015). 

 

Assim sendo, os princípios de nação mais favorecida (Artigo II), tratamento (Artigo 

XVII) e acesso a mercado (Artigo XVI) estabelecem as condições de liberalização do 

comércio, ao passo que a regulação doméstica (Artigo VI), bem como a transparência 

(Artigo III) delimitam a atuação do Estado ao estabelecerem limites para que as medidas 

internas não se transformem em barreiras ao comércio. Além dos dispositivos já 

mencionados, acrescenta-se o Artigo VII79, que traz as condições para o reconhecimento de 

qualificações e certificações profissionais, o que além de permitir o acesso a mercados, 

estabelece os termos regulatórios que podem permitir o arranjo, a citar a assinatura de 

acordos de reconhecimento mútuo. Portanto, essas disciplinas do Acordo GATS são 

fundamentais para a coerência regulatória. 

 

Destaca-se, porém, que o dispositivo de regulação doméstica tem papel fundamental 

na tradução das regras internacionais para o âmbito interno. Os demais dispositivos – 

transparência, não discriminação e reconhecimento – devem ser seguidos pelo Estado 

quando na internalização das normas. Por isso, a primeira merece especial atenção na 

coerência regulatória. 

 

As disciplinas de regulação doméstica, reguladas pelo Artigo VI do Acordo GATS, 

têm objetivos semelhantes às disciplinas de boas práticas regulatórias. A última recomenda 

o desenho de regras, com base em critérios objetivos e transparentes para promover 

eficiência e diminuir o escopo de discricionariedade do processo de decisão. O discurso em 

favor da regulação tem defendido a reforma e auditoria regulatória e o estabelecimento de 

instituições fortes que sejam legais e funcionalmente independentes de qualquer ator do 

mercado. As disciplinas de comércio e boas práticas regulatórias defendem os princípios 

comuns de transparência, não discriminação, imparcialidade e objetividade e necessidade, 

                                                 
79 Íntegra no Anexo III deste trabalho. 
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porém transformá-los em disciplinas na regulação doméstica não é algo óbvio (LIM e DE 

MESSTER: 2014, 9 e 10). 

 

Para assegurar que a regulação doméstica favoreça o comércio, um país deve decidir 

pelo nível apropriado de coordenação (multilateral, regional ou bilateral), o mecanismo 

apropriado (regras internacionais ou padrões) e a abordagem apropriada (reconhecimento 

mútuo ou harmonização) para a implementação em setores de serviços (MATTOO e 

SAUVÉ: 2011, 240). 

 

Deve-se destacar que a cooperação regulatória é mais desejável e provável de ocorrer 

a um grupo de países do que em escala global. Há poucas tentativas nesse sentido dentro da 

própria OMC e aquelas existentes ainda são bastante escassas. Dentre as existentes, destaca-

se aquela no âmbito do Acordo GATS, com a adoção da Decision on Disciplines on 

Domestic Regulation in the Accountancy Sector em 1998. Essa decisão estipula que os 

Membros devem considerar os padrões internacionais de organizações internacionais 

reconhecidas. Tal iniciativa foi motivada pelo Artigo VI.4 do Acordo GATS, que incentiva 

a negociação de disciplinas relacionadas a padrões de qualificação e procedimentos, padrões 

técnicos e licença de modo que as medidas não constituam barreiras desnecessárias ao 

comércio de serviços.  

 

Outro exemplo nesse sentido é a previsão no Artigo VII, que estimula a assinatura de 

acordos de reconhecimento e a possibilidade de estender aos demais Membros a 

oportunidade de participação no acordo.  

 

Tais iniciativas poderiam ser motivadas no âmbito da OMC, com o desenvolvimento 

de padrões a partir de referências internacionais e, também, outros mecanismos como trocas 

de informações e colaboração entre agências na implementação da legislação. Isso pode 

evitar fragmentação do sistema de comércio entre grupos regionais (FINK e JANSEN: 2009, 

256-258). No entanto, tendo em vista a dificuldade de coordenação e harmonização entre os 

inúmeros países que compõem a organização com diferentes padrões, é mais plausível que 

a coerência ou harmonização ocorra em grupos menores de países e mais uniformes 

(MATTOO e SAUVÉ: 2011, 240).   

 



   

 

69 

 

Os ARCs oferecem um caminho óbvio em busca da cooperação regulatória, embora 

objetivos regulatórios estejam, algumas vezes, fora do escopo de acordos comerciais ou não 

são delineados para incentivar o comércio de serviços (FINK e JANSEN: 2009, 244). Na 

questão de serviços, os ARCs podem apresentar ganhos significativos em áreas onde há 

possibilidade de atender economias de escala, como transporte internacional, serviços 

financeiros e serviços profissionais e onde requer-se mais transparência, em razão da 

abertura mútua, elevada credibilidade de políticas por compromissos juridicamente 

vinculantes e proteção mais eficiente, bem como regulação por regras que favoreçam a 

escolha de instrumentos de política mais sofisticados. Esses ganhos podem ser obtidos por 

liberalização de nação mais favorecida, mas a integração do mercado requer regimes 

regulatórios convergentes. Nesse sentido, a convergência seria possível em regimes 

bilaterais ou regionais, que são favorecidos em razão da proximidade geográfica, 

similaridade econômica, regulatória e institucional (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 239 e 242). 

Entretanto, um contraponto de buscar a cooperação regulatória via ARCs, é a existência de 

um tratamento mais favorável (discriminatório) para provedores de serviços das origens 

parte do acordo (FINK e JANSEN: 2009, 244) 80. 

 

Quanto ao mecanismo apropriado, há poucas evidências dos ganhos da cooperação 

regulatória. A falta de evidências complica a tarefa de decidir o escopo, profundidade, 

alcance geográfico e formas institucionais de cooperação regulatória. Nesse sentido, deve-

se considerar se os padrões nacionais são insuficientemente desenvolvidos, ou se a 

harmonização regional e internacional e padronizações podem ser o caminho para melhorar 

esses padrões (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 240).  

 

Sobre isso, as regras internacionais podem não ser suficientes para endereçar 

impedimentos ao comércio em razão de diferenças fundamentais entre os padrões 

regulatórios de países. Outras alternativas são harmonização e reconhecimento mútuo. Casos 

em que as diferenças de padrões importam ou que já haja um nível mínimo de harmonização 

ou de padrões, reconhecimento mútuo pode ser a ferramenta. Esses acordos podem ser 

firmados com muitos propósitos, como reconhecimento de medidas prudenciais em serviços 

                                                 
80 Sobre isso: “Assim, aduz-se que a cooperação regulatória entre Estados nos ARCs, mesmo sendo a second 

best solution, em decorrência de uma ausência de disposições no âmbito do sistema multilateral do comércio, 

visa, sobretudo, sistemas mais coerentes e, nesse processo, é provável que haja mais convergência, mesmo que 

indiretamente, sendo esta expressa ou não nos textos dos ARCs, o que levará à eliminação de barreiras 

regulatórias e o favorecimento do comércio internacional.” (THORSTENSEN E BADIN, 2017, 17). 



   

 

70 

 

financeiros, reconhecimento de qualificações educacionais e reconhecimento de 

qualificações profissionais81. Muitos acordos de reconhecimento mútuo não reconhecem 

automaticamente as qualificações. Em grande parte, eles reduzem os requisitos, ou fornecem 

um grau de facilitação, ou ainda são limitados a tipos amplos de cooperação ou diálogo 

(FINK e JANSEN: 2009, 244 e 245).   

 

Já a harmonização total requer um alto grau de compatibilidade entre as legislações. 

Em setores com mudanças técnicas constantes, cooperação, troca de informações 

regulatórias e identificação de boas práticas podem ser o meio mais eficiente (MATTOO e 

SAUVÉ: 2011, 241).  

 

Por fim, independentemente das escolhas que os países fazem pelo escopo, forma e 

alcance, há custos e benefícios associados à cooperação ou não em serviços. Esses custos 

podem variar de acordo com o padrão implementado, a similaridade entre os aspectos 

regulatórios de cada país e da perspectiva de criar mercados verdadeiramente integrados que 

estão condicionados por laços naturais entre os países e fatores de proximidade linguística e 

geográfica (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 240).  

 

Dos custos que podem ter, há aqueles irrecuperáveis, custos administrativos que 

podem implicar em manutenção e administração de requisitos regulatórios distintos e 

procedimentos de Membros e não Membros do ARCs. Esses custos podem ser tão altos para 

PEDs, de modo a inclinar os incentivos negociadores em favor de trocas multilaterais.  

 

Conforme Hees (2017), ainda que acesso a mercados continue a ser um tópico de 

grande relevância, cabe reconhecer que, de uma perspectiva mais imediata, o foco dos 

interesses na área de serviços parece privilegiar a coerência e convergência regulatórias e a 

facilitação do comércio (incluindo serviços e investimentos) –, questões que se mostram bem 

mais sintonizadas com a realidade comercial contemporânea. 

 

                                                 
81 Em levantamento da OCDE é possível ver que a maioria desses acordos ocorre entre PDs com raízes 

históricas compartilhadas. Entre PEDs há muitos acordos na América Latina e outros do Brasil com alguns 

outros países que não são membros da OCDE. Há também acordos entre países da Ásia e África com outros 

países da OCDE. Concluiu-se, todavia, que o avanço nos acordos de reconhecimento mútuo foi modesto (FINK 

e JANSEN: 2009, 244 e 245). 
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Abaixo, será analisada a evolução regulatória de serviços, focada naqueles 

dispositivos que são fundamentais para a busca de tal objetivo. Conforme a leitura dos 

autores analisados, estes se restringem, portanto, a nação mais favorecida, tratamento 

nacional, transparência, acesso a mercados, regulação doméstica e reconhecimento. Embora 

a liberalização seja parte fundamental desse processo, a regulação é premissa anterior a esta 

e, portanto, a liberalização de setores e as listas positivas ou negativas dos acordos não serão 

aqui estudados. Dessa forma, será possível verificar em que medida a coerência regulatória 

evoluiu em serviços e como os modelos existentes atendem ou não à posição do Brasil nos 

temas de serviços nas atuais negociações em andamento. 

 

2. A regulamentação de serviços no comércio internacional  

 

O comércio de serviços é uma das grandes frentes de negociação em acordos e até 

mesmo na OMC, em razão da existência de considerável espaço para a liberalização de 

comércio, a importância do tema para o setor de bens e ainda a evolução do modo de 

organização da produção com as CGVs, que se utilizam cada vez mais dos serviços para 

apoio e complementação da cadeia de produção. 

 

Os atuais marcos regulatórios existentes, espalhados por diversos foros, podem ter 

encaminhado a questão de diferentes formas. O comércio de serviços faz parte daqueles 

temas regulatórios que, desde a entrada em vigor do GATT, encontrou grande resistência de 

PEDs, porém PDs, em razão do crescimento de suas economias internas em bens e advento 

da tecnologia e informação, foram evoluindo seu comércio de serviços e, portanto, o tema 

foi se tornando cada vez mais prioritário nas agendas de negociação. Por isso, de um lado 

tinha-se PDs como EUA, com o apoio da UE; e, do outro, os PEDs, dentre eles, o Brasil82, 

que resistiam à ampliação da agenda regulatória de comércio em prol da autonomia e espaço 

regulatórios necessários para implementação de suas políticas internas.  

 

Por conta dessa resistência e embate entre países, a regulação do tema foi sendo 

adiada, até que, na Rodada Uruguai, o assunto entrou na pauta de negociação, em razão da 

                                                 
82 Sobre isso, Cunha (2015) traça um panorama histórico das negociações do Acordo GATS e posicionamento 

do Brasil na Rodada Uruguai. O autor relata a resistência do governo em negociar o assunto, ressaltando a 

necessidade de manter o espaço regulatório interno. Houve, na época, grande resistência em levar o tema para 

negociação, mas não podendo contrariar o avanço das negociações, a posição do Brasil foi de liberalizar o 

quanto menos possível.  
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troca política: temas agrícolas para os PEDs e temas regulatórios para os PDs; e, com isso, 

passou a fazer parte do Sistema Multilateral de Comércio.  

 

O Acordo GATS estabeleceu os padrões regulatórios mínimos para o comércio de 

serviços, porém há ainda espaço para implementação de maiores mudanças e avanços na 

área. Prova disso é que o acordo possui disposições sobre negociações futuras em 

salvaguardas, subsídios, compras governamentais e regulação doméstica83.  

 

Apesar de os países terem apresentado propostas para avanço das negociações na 

Rodada Doha, ainda não há qualquer resultado sobre tais negociações. Em grande parte, a 

dicotomia entre os países – PEDs versus PDs – continua até os tempos atuais e ainda há 

nações que resistem à regulação de serviços e preferem manter o espaço regulatório e 

liberdade de edição de políticas públicas sem restrições. No entanto, com a mudança na 

dinâmica de serviços e de certas economias, países que antes eram resistentes a avanços 

regulatórios de serviços, passam a ser importantes atores no comércio, como China e Índia; 

e, portanto, passam a requerer que mudanças regulatórias sejam implementadas com vistas 

a garantir seu avanço comercial na área84. 

 

Paralelamente às negociações da OMC, em razão da resistência em avançar no 

Acordo GATS85, iniciativas como o Acordo de facilitação de comércio de serviços e o TiSA 

                                                 
83 A atual agenda da OMC, bem como a fonte de busca dos documentos negociados até então encontra-se 

disponível em: < http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/s_negs_e.htm>. 
84 Esse movimento é bem retratado por Hoekman (2014,7) que mostra que os países do BRICS, principalmente, 

têm uma agenda ofensiva e quer avançar em temas como agricultura e manter espaço regulatório em outras 

fontes. Além de contribuir com o fracasso de Doha, isso fez com que países que buscavam novas regulações 

em comércio firmassem ARCs. Conforme o autor: “A fundamental source of the breakdown in the talks was 

the difference in what OECD countries, in particular the US, wanted to obtain from the large emerging 

markets, especially Brazil, China, and India, and what these countries were willing to offer and looking for in 

return. India is a demandeur on services, but seeks to maintain the ability to restrict agricultural imports and 

expand subsidisation of production. Brazil is a demandeur on further reform of agricultural policies in OECD 

countries, including bio-fuels, but wants flexibility to maintain the level of protection for national industries. 

For much of the DDA China took the position that it already had made major commitments as part of its 2001 

WTO accession. To some extent this was also true for India in that it had undertaken significant unilateral 

trade liberalisation and sought to obtain credit for this as part of any deal on non-agricultural market access 

(NAMA). Many of the poorest countries were focused on obtaining concessions in areas that are of key export 

interest to them – often agricultural. Movement on policies distorting agricultural markets that were of most 

interest to LDCs, most notably cotton in the case of West Africa, proved impossible because of the strength of 

the relevant domestic lobbies in rich countries. Increasingly, developing countries are seeking to protect their 

own agricultural sectors (e.g. the focus by India in Bali to relax the 10% support cap on agricultural production 

subsidies).” 
85 Ainda sobre isso, Hoekman (2014,8) explica que a resistência em avançar em temas como serviços fez com 

que países procurassem avanços fora da Rodada Doha: Subjects that could have generated greater polítical 

support for progress in such areas – such as significant liberalisation of services trade – were never the focus 
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ganharam força. Esse acordo, que deverá ter o mesmo formato do Acordo GATS, porém 

maior abertura setorial, é um acordo plurilateral de serviços que engloba cerca de 70% da 

economia no setor. Caso seja assinado e ratificado, esse acordo deve se tornar o marco 

regulatório mais avançado do tema, embora haja críticas negativas de que seu sucesso vá 

depender da adesão por parte de grandes economias como a China, tendo em vista o potencial 

comercial deste país no comércio de serviços.  

   

No entanto, os avanços regulatórios de comércio internacional estão ocorrendo em 

outras esferas, como nos ARCs. Conforme Fink e Jansen (2009, 221), isso ocorreu por conta: 

(i) da redução das barreiras tarifárias, que possibilitou que se passasse a atentar a outros tipos 

de barreiras ao comércio; (ii) do aumento do comércio de bens e mudanças no modo de 

produção internacional, o que fez necessária uma boa produção de serviços; e (iii) do avanço 

da tecnologia, que propiciou o aumento do número de serviços que podem ser providos 

através das fronteiras, majorando o número de empresas exportadoras de serviços. Com isso, 

as inovações no setor de serviços fizeram com que fosse necessária a atualização dos 

compromissos internacionais nesta área. 

 

 Esses ARCs são, muitas vezes, complementares ao Acordo GATS (GATS-plus), 

outras vezes, esses acordos apenas reproduzem o Acordo (GATS-in), ou às vezes não 

mencionam o tema (GATS-minus). Embora isso seja mais raro nos últimos ARCs86.  

 

Não de forma diferente, os mega-acordos também regulam o comércio de serviços e, 

como se verá a seguir, para além dos dispositivos presentes na OMC, com a inclusão, por 

exemplo, do comércio eletrônico, tema que aguarda um avanço multilateral.  

 

Em vista dessa dinâmica do comércio internacional de serviços, aqui serão mapeados 

os avanços regulatórios nesse assunto para verificar em que medida a coerência regulatória 

tem adentrado as negociações e dispositivos dos acordos.  

 

                                                 
of serious negotiations before the talks were suspended in 2008. Indeed, this is one reason why services 

negotiations came to be pursued among a subset of countries outside of the Doha Development Agenda. 
86 BALDWIN, R.; Low, P. Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System, WTO, 

2009. 
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2.1. O Acordo GATS da OMC e as negociações da Rodada Doha 

 

O Acordo GATS foi, por muito tempo, o principal regulamento de serviços no âmbito 

do comércio internacional. Como se sabe, o acordo é dividido em partes, sendo: (i) uma parte 

regulatória; (ii) anexos em serviços específicos, como telecomunicações, serviços 

financeiros, transporte aéreo e serviços de transporte marítimo; e (iii) compromissos dos 

países de liberalização por setores e subsetores87. Foi fechado nesses termos (com 

compromissos individuais de cada país) para que houvesse o fechamento da Rodada 

Uruguai, tendo em vista que o tema encontraria grande resistência se fosse necessário chegar 

a um consenso sobre a liberalização de cada setor. Nesse sentido, o acordo foi fechado, mas 

com o compromisso de os países avançarem nas negociações.  

 

O Artigo XIX do Acordo GATS prevê que os países devem prosseguir com as 

negociações em até cinco anos da entrada em vigor do acordo, portanto, em janeiro de 2000. 

Por isso, já naquele ano os Membros da OMC iniciaram as discussões da agenda de 

negociação em serviços. Com o lançamento da Rodada Doha, o comércio de serviços foi 

incorporado à agenda de negociação.  

  

 As negociações da Rodada Doha estão sendo conduzidas em duas etapas: (i) 

negociações bilaterais ou plurilaterais para promover condições de liberalização para o 

comércio de serviços, envolvendo compromissos específicos de acesso a mercado, 

tratamento nacional e nação mais favorecida; e (ii) negociações multilaterais entre todos os 

Membros da OMC para estabelecer regras e disciplinas necessárias (como regulação 

doméstica, salvaguarda emergencial, compras governamentais e subsídios) aplicáveis a 

todos os Membros da OMC e tratamento especial e diferenciado para PEDs e países de 

menor desenvolvimento relativo (PMDRs)88.  Note-se que os dispositivos de regulação 

doméstica e reconhecimento são fundamentais de avançarem para se buscar progressos na 

regulação de serviços.  

 

                                                 
87 Para uma análise detalhada do acordo GATS, recomenda-se: Pupo (2010, 43 – 72) e Hoekman e Kostecki 

(2001, 237 – 273). 
88 Conforme informações disponíveis em: < https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/s_negs_e.htm>. 

Acesso em: 16 jun. 2017. 
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 A esse respeito, em levantamento das propostas de serviços desde o ano 2000 por 

alguns entes no âmbito das negociações da OMC (AZEVEDO: 2012, 52-54) − como EUA, 

UE, China, Índia e Brasil − notou-se que alguns dos temas acima estavam na agenda de 

negociação e chegaram a ser discutidos com diferentes graus de interesse e profundidade.  

 

Sobre isso, observou-se que a China possui preocupações em acesso a mercados, 

regulação doméstica, tratamento nacional e transparência na liberalização e regulação dos 

setores de seu interesse. Apesar de o país demonstrar a preocupação na questão, não há 

nenhuma proposta de redação de como a mudança pode ser encaminhada nas negociações, 

tendo sido apresentadas apenas propostas ligadas a transparência e procedimentos 

administrativos nos modos 3 e 4, inclusive com o Brasil (AZEVEDO: 2012, 52).  

 

Por sua vez, os EUA têm como principais preocupações: acesso a mercado, 

tratamento nacional, nação mais favorecida, modos de fornecimento, implementação 

progressiva e regulação doméstica89. O país propõe a eliminação das medidas inconsistentes 

com o Artigo XVI (acesso a mercado) do Acordo GATS, eliminação das medidas 

discriminatórias e que os Membros concordem com disciplinas que atinjam maior 

transparência na regulação de serviços e outros aspectos restritivos da regulação. Os EUA 

propõem novas disciplinas que podem constar no Acordo GATS, sendo elas: finalização das 

negociações em regulação doméstica, salvaguardas emergenciais e setoriais, subsídios e 

regras específicas para compras governamentais no GATS. Além disso, tratamento favorável 

a todos os Membros, que os consumidores e fornecedores possam escolher a forma que 

desejarem para prover serviços e, ainda, que as liberalizações sejam feitas em fases. Para 

isso, o país propõe que se tenha liberalização significativa, maiores coberturas setoriais e 

mais transparentes e que a classificação dos serviços seja aprimorada de modo a refletir a 

atualidade (AZEVEDO: 2012, 52-53).  

 

 A Índia, em comparação com os demais, lançou poucas propostas de liberalização 

em setores, focando mais em questões regulatórias, porém sem nenhuma proposta concreta 

de como avançar nas questões (AZEVEDO: 2012, 53).  

 

                                                 
89 Documento S/CSS/W/4 datado de 13 de julho de 2000. 
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No início das negociações em serviços, a UE lança diversos objetivos de negociação, 

entre eles: aumentar a quantidade e qualidade de compromissos em acesso a mercado e 

tratamento nacional, promover o desenvolvimento das disciplinas regulatórias, disciplinas 

anticoncorrenciais, progressiva liberalização de serviços apoiando o desenvolvimento 

sustentável, garantir que Membros da OMC possam proteger adequadamente seus objetivos 

políticos nacionais, complementar a regulação em salvaguardas, subsídios e compras 

governamentais e comércio eletrônico90. Ao longo da negociação, as propostas da UE foram 

prevalentemente para a liberalização de setores e subsetores (AZEVEDO: 2012, 53-54). 

 

Por sua vez, o Brasil apresentou propostas de liberalização de alguns setores91. 

Apesar de as propostas mencionarem setores e subsetores, possuem como objetivo questões 

regulatórias, uma vez que, em diversas delas, mencionam-se questões de transparência, 

acesso a mercados, subsídios, regulação doméstica e teste de necessidade econômica. Com 

relação a acesso a mercados e tratamento nacional, pede-se pela “eliminação de restrições 

de acesso a mercado e tratamento nacional e que compromissos ‘sem limitações’ sejam 

feitos”. Outra questão constante nas propostas é a transparência, principalmente com relação 

à regulação de modo 3 e 4. Tem-se também propostas que abordam a questão da negociação 

de subsídios distorcivos ao comércio, porém considerando-se as flexibilidades previstas no 

Artigo XV (subsídios) do Acordo GATS. O Brasil apresenta propostas também em relação 

ao teste de necessidade econômica, com pedido pela eliminação desse exame em todos os 

modos e subsetores de fornecimento. Em uma das propostas, o Brasil levanta a preocupação 

de que o teste de necessidade em regulação doméstica atinja a capacidade de regular dos 

Estados e, por isso, deve ser eliminado do acordo de serviços (AZEVEDO: 2012, 34 - 48). 

 

Além do levantamento previamente descrito, Hufbauer e Stephenson (2007, 17) 

confirmam que, até o início de 2007, as propostas apresentadas por grandes economias não 

representavam grandes cortes às barreiras de serviços. A UE e outros Membros 

desenvolvidos fizeram ofertas limitadas em previsões de modo 4 – movimentação 

temporária de pessoas – que é uma questão importante para PEDs. Os EUA, por sua vez, 

sequer fizeram ofertas no tema. De outro lado, economias emergentes como Brasil, México, 

África do Sul, Malásia, Tailândia e Indonésia fizeram poucas ofertas concretas para reduzir 

                                                 
90 Documento da OMC S/CSS/W/15 de 30 de novembro de 2000. 
91 São eles: serviços de distribuição, indústria de computadores, softwares e serviços de informática, 

audiovisuais, postais, construção e turismo. 
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seu atual nível de proteção de empresas domésticas de serviços, especialmente em serviços 

financeiros, telecomunicações, transporte aéreo e distribuição.  

 

Por esse panorama geral, é possível perceber que os países não têm propostas 

concretas de avanços em temas regulatórios. No caso de EUA e UE, sua maior preocupação 

está na liberalização de setores, enquanto para Brasil, China e Índia, embora haja 

preocupação com o ambiente regulatório, não há propostas concretas de avanço nos temas. 

Portanto, os países divergem significativamente nos objetivos a serem alçandos e no modo 

como isso deve ocorrer, o que levou ao impasse nas negociações na Rodada Doha. 

 

No entanto, em 2016, a Índia apresentou uma proposta de um acordo de facilitação 

de comércio em serviços no Grupo de Trabalho em Regulação Doméstica (WPDR) e em 

2017 uma minuta de acordo. Em complemento, no mesmo ano, a UE apresentou uma 

proposta92 de acordo para implementação de um ambiente propício para facilitar transações 

eletrônicas93 94, o que infere que os Membros estão buscando mais avanços em novos temas, 

conforme será melhor detalhado a seguir.  

 

2.1.1. As negociações de serviços na Rodada Doha em regulação doméstica  

 

                                                 
92 Em comunicação de 23 de maio de 2017 (TN/S/W/64), a UE apresenta proposta para facilitar o ambiente de 

transações on-line. A proposta aborda temas de proteção ao consumidor, recebimento de mensagens não 

solicitadas, autenticação e confiança de serviços e contratos eletrônicos.  
93 As propostas analisadas estão disponíveis em: 

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20s/css/w/*%20o

r%20tn/s/w/*)%20not%20(%20@Title=%20report*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearc

h&languageUIChanged=true#> Acesso em: 26 set. 2017. Foram analisados documentos com os códigos 

S/CSS/W/* or TN/S/W/*, pois conforme descrito pela OMC esses correspondem aos documentos de novas 

negociações: “Proposals for the new negotiations documents use the code S/CSS/W/* or TN/S/W/*”. 

Disponível em: < https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/s_propnewnegs_e.htm>. Acesso em:  27 set. 

2017. 
94 Além dessa proposta, alguns Membros têm reportado avanços na área, no entanto esse assunto não tem sido 

foco principal das negociações, conforme se lê do que foi noticiado na OMC: A good part of the meeting of the 

Council for Trade in Services (CTS) on 6 October was dedicated to the exchange of information and 

experiences on e-commerce based on submissions by members. China reported on the commercial and 

regulatory evolution of courier services in its domestic market, highlighting the supportive role the courier 

sector had played for the development of e-commerce, and vice versa. The Council also addressed two new 

communications submitted by Chinese Taipei on the paradigm shift of digital trade and information 

insufficiency in e-commerce. The papers were generally well received, with many delegations stating that they 

provided a useful analytical framework for future e-commerce discussions; one delegation cautioned, however, 

that members' deliberations should focus on areas of common interest, where progress could be more easily 

and realistically achieved. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/devel_16oct17_e.htm>. Acesso em: 23 out. 2017.   

Members did not engage in any detail on how to move forward in the broader WTO work on e-commerce. 
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Conforme já anunciado acima, regulação doméstica está no mandato de negociação 

de Doha e é um dos temas fundamentais para a liberalização de serviços, uma vez que as 

regras internas podem representar grandes entraves ao fornecimento de serviços. 

 

As negociações de regulação doméstica ocorrem no âmbito do Grupo de Traballho 

de Regulamentação Doméstica (WPDR)95. O grupo é responsável por redigir disciplinas 

relacionadas a padrões técnicos, licenciamento e requisitos de qualificação a todos os setores 

de serviços.  

 

Nas diversas rodadas ministeriais que ocorreram desde o lançamento do Mandato de 

Doha, foi apenas na Conferência Ministerial de Hong Kong que se avançou, de fato, nas 

disposições de regulação doméstica, já que, até então, havia grandes divergências em 

questões fundamentais. O Anexo C da Declaração Ministerial de Hong Kong de 18 de 

dezembro de 2005 (WT/MIN(05)/DEC) demanda que os Membros desenvolvam disciplinas 

sobre regulação doméstica de acordo com o já disposto no Artigo VI.4 do Acordo GATS, 

bem como desenvolvam texto com as propostas já encaminhadas pelos Membros. Uma lista 

ilustrativa foi redigida com as propostas apresentadas pelos Membros e se resumiu a 

disciplinas relativas: (i) ao conceito de procedimentos e requerimentos para licenciamento; 

(ii) a procedimentos e requerimentos para qualificação; (iii) a padrões técnicos; (iv) 

transparência regulatória; (v) objetivos, escopo e aplicação das disciplinas; e (vi) 

considerações desenvolvimentistas (SAYEG: 2008 b, 92 -100).  

 

Referida lista não foi consensual. Em 2006 seguiram as negociações, porém o 

consenso era cada vez mais difícil em razão dos diferentes interesses sobre os temas das 

negociações. Nesse momento foram discutidos temas relacionados a: (i) criação de 

disciplinas gerais ou de disciplinas horizontais sobre regulação doméstica; (ii) a extensão 

das disciplinas para serviços de contabilidade aos demais serviços profissionais; (iii) a 

criação de um Anexo ao Acordo GATS sobre regulação doméstica; (iv) a criação de novas 

disciplinas sobre transparência; (v) a regulamentação de procedimentos para obtenção de 

vistos; (vi) a discussão sobre a relação entre disciplinas regulatórias e tratamento nacional; 

(vii) o estabelecimento de procedimentos para licenciamento; (viii) a criação de normas 

                                                 
95 Este grupo surgiu em abril de 1999 a partir do antigo Grupo de Trabalho sobre Serviços Profissionais 

(Working Party on Professional Services – WPPS). 
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técnicas multilaterais aplicáveis a serviços; (ix) a regulamentação dos testes de necessidade; 

e (x) a regulamentação de Acordos de reconhecimento mútuo96 (SAYEG: 2008 b, 100 - 102).   

 

Ainda nessas discussões, ficaram pendentes pontos sensíveis, por exemplo com 

relação à abrangência das disciplinas a todos os setores e ainda a certas propostas de PDs 

que limitariam o espaço para regular o setor de serviços, diminuindo a possibilidade de os 

Membros adotarem políticas públicas ou de desenvolvimento, extrapolando o mandato e 

objetivo do Artigo VI do Acordo GATS (SAYEG: 2008 b, 118 - 120).  

 

Em suma, não havia, até então, progresso significativo nas negociações97. No 

entanto, de todos os temas em negociação, regulação doméstica é o único que ainda desperta 

certo interesse nos Membros da OMC98.  

 

Em notícia veiculada pela OMC, de 16 de junho de 2016, informa-se o apoio da 

maior parte dos Membros da OMC em retomar as negociações da regulamentação doméstica 

em serviços. Os Membros identificaram suas prioridades e apresentaram propostas no tema. 

Algumas propostas incluem critérios objetivos e transparentes e garantia de que a regulação 

não seja desnecessariamente onerosa. Dentre as áreas de interesse entre os Membros da 

OMC, têm-se: desenvolvimento de requisitos que as autoridades precisem seguir para o 

desenho e implementação dos seus processos de autorização para licença e qualificação de 

serviços, cronograma para submeter propostas, revisão de decisões, a frequência dos exames 

e a razoabilidade das taxas. Por fim, a necessidade de tratamento especial e diferenciado para 

PMDRs99. 

 

Alguns Membros da OMC100 apresentaram proposta sobre regulação doméstica para 

simplificar como Partes lidam com processos de autorização para requisitos de licença e 

                                                 
96 Sobre o andamento de cada tema, Sayeg (2008 b, 102 – 118) descreve as principaís propostas e posição dos 

países em cada tema.  
97 Boa parte da literatura parece ter analisado a evolução das negociações até por volta de 2007. 
98 Sobre o andamento recente da negociação multilateral dos temas de serviços, ver: Hees, Felipe. Negociações 

multi e plurilaterais sobre serviços: algumas considerações. Pontes, volume 13 - number 1. 7 de março de 

2017. Disponível em: <https://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/negocia%C3%A7%C3%B5es-multi-

e-plurilaterais-sobre-servi%C3%A7os-algumas-considera%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 03 out. 2017.  
99 Most WTO members support re-engagement in talks on domestic regulation in services. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/serv_16jun16_e.htm>. Acesso em: 16 jun. 2017. 
100 A proposta foi submetida por Austrália, Chile, Colômbia, UE, México, Noruega, República da Coreia, e 

Território Aduaneiro Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu. Pela descrição, acredita-se que seja o 

documento (JOB/SERV/239/Rev.1) de 31 October 2016. Esse documento não está disponível para acesso. 
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qualificação de fornecedores de serviços, incluindo o uso de uma “janela única”, aceitação 

de pedidos eletrônicos e garantia de que as taxas de inscrição sejam razoáveis e não 

restrinjam o número de fornecedores de serviços.  A Austrália alertou que essa proposta seria 

complementada por outras que abordassem como os procedimentos de requisitos de licença 

e qualificação devem ser desenvolvidos101.  

 

Mais recentemente, em 5 de julho de 2017102, foi noticiado que os Membros estavam 

discutindo sete novas propostas no assunto, relacionadas ao desenvolvimento e manejamento 

de medidas de licenciamento, qualificação e padrões técnicos, para assegurar que as medidas 

e padrões sejam objetivos e transparentes. As propostas também cobrem como os Membros 

devem administrar processos para autorizar prestadores e serviços, como PMDRs podem se 

isentar de aplicar as disciplinas e como assegurar que a regulação doméstica não discrimine 

com base em gênero. Ainda, conforme já mencionado, algumas sugestões específicas são 

para criar uma “janela única” para simplificar o licenciamento de serviços de negócios e 

pontos de informação e estabelecimento de cronograma para procedimentos de candidatura.  

 

Os Membros discutiram os assuntos nas reuniões do WPDR, mas houve grandes 

desentendimentos sobre a necessidade de novas disciplinas de regulação doméstica. 

Algumas delegações argumentaram que tais assuntos excediam o mandato e PEDs e PMDRs 

alegam que as propostas acrescentariam um fardo administrativo e financeiro excessivo e 

que diminuiriam sua capacidade de atender aos objetivos de política nacional, como redução 

da pobreza e crescimento econômico.  

 

Para as delegações que apresentaram as propostas, as disciplinas de regulação 

doméstica são importantes, tendo em vista que os requisitos de licença e qualificação e 

procedimentos iniciais com frequência determinam se uma empresa pode acessar um 

mercado estrangeiro. O nível de ambição das propostas foi atenuado para acomodar os 

requisitos de PEDs.  

 

                                                 
101 WTO members debate new proposals to ease global flow of services. Disponível em: < 

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/serv_05oct16_e.htm>. Acesso em: 16 jun. 2017.  
102 WTO members examine new proposals for domestic regulation in services. Disponível em: < 

https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/serv_11jul17_e.htm>. Acesso em: 30 set. 2017.  
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No início de outubro de 2017, 49 Membros da OMC, inluindo a UE, pela primeira 

vez trabalharam em um texto consolidado de disciplinas de regulação doméstica, que possui 

disciplinas em requisitos e procedimentos para licenças, qualificação e padrões técnicos que 

afetam o comércio de serviços em compromissos de acesso a mercado. Segundo informado 

pela OMC, o texto consolidado revela um alto grau de entendimento entre os Membros da 

OMC em questões como administração de medidas de regulação doméstica e transparência. 

 

Ainda, a Índia apresentou proposta em requisitos para qualificação e 

desenvolvimento, abrangendo a inclusão de períodos de transição, capacitação e exceção 

para PMDRs. Porém, alguns Membros se pronunciaram no sentido de que as disciplinas 

reduziriam espaço regulatório e prejudicariam os objetivos políticos nacionais, expondo aos 

riscos setores de serviços à competição desleal103. 

 

Portanto, nota-se que, ao longo da negociação, houve um grande embate no avanço 

da regulação doméstica. Em boa medida em razão da dicotomia da posição dos PDs e 

PEDs104, com estes últimos querendo preservar espaços regulatórios para manter políticas 

públicas nacionais, assim como em virtude dos ônus que podem ser impostos para 

implementar dispositivos de regulação doméstica.  

 

A seguir será exposta a proposta da Índia referente a um acordo de facilitação de 

comércio em serviços, em razão de esta englobar muitos dos temas discutidos na regulação 

doméstica em todos esses anos; e, por isso, possuir um grande potencial de fazer avançar as 

negociações no tema.  

  

  

                                                 
103 Members review new WTO disciplines on domestic regulation of service providers. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/devel_16oct17_e.htm>. Acesso em: 23 out. de 2017. 
104 Conforme descrito por Sayeg (2008a e 2008b), a negociação de serviços esteve muito vinculada aos avanços 

das negociações em temas como agricultura e redução de tarifas e os avanços não foram alcançados ao longo 

de conferências ministeriais e negociações pelo embate entre PDs e PEDs no avanço desses temas.  
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2.1.1.1. O Acordo de Facilitação de Serviços 

 

A Índia apresentou uma proposta105 de um Acordo de Facilitação de Comércio de 

Serviços, com o objetivo de reduzir os problemas que os provedores de serviços enfrentam, 

como altas taxas e encargos, procedimentos e requisitos complexos para licenciamento e 

movimento de pessoas.  

 

A preocupação de muitos Membros são as implicações em matéria de regulação 

doméstica e os benefícios esperados tanto para PDs como PEDs, uma vez que a proposta 

toca em pontos sensíveis como educação pública e serviços de saúde. 

 

Referida proposta foi primeiramente apresentada no WPDR em 27 de setembro de 

2016 por meio do documento S/WDPR/W/55. A Índia justifica que serviços são uma parcela 

significativa e crescente das transações domésticas e internacionais, mas continuam sujeitas 

a barreiras na fronteira e áreas internas (behind-the-border) e a procedimentos que impedem 

a boa circulação de serviços. O acordo de facilitação de comércio foi um avanço importante 

para a eliminação de barreiras ao comércio de bens e, por isso, foi utilizado como modelo 

para um acordo com o mesmo propósito em serviços, ou seja, que assegure a facilitação de 

circulação de serviços, endereçando, por exemplo, questões de transparência, procedimentos 

de simplicação e eliminação do impedimento em todos os modos de prestação de serviços.  

 

Em comunicações seguintes106, a Índia apresentou uma proposta de acordo, já 

considerando as sugestões dos demais Membros (TN/S/W/63/Rev.1).  

 

Logo no preâmbulo, ressaltam-se dois aspectos importantes: a necessidade de 

cooperação regulatória e mecanismos para facilitar a implementação do comércio de 

serviços e o direito de regular de cada país a fim de preservar os objetivos de políticas 

                                                 
105 WTO members debate new proposals to ease global flow of services. Disponível em: < 

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/serv_05oct16_e.htm>. Acesso em: 16 jun. 2017. 

Chair encourages WTO members to “put train on track” for services negotiations. Disponível em: < 

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/snegs_14nov16_e.htm>. Acesso em: 16 jun. de 2017.  
106 Em 14 de novembro de 2016, a Índia apresentou novo documento (S/WPDR/W/57) que traça os principais 

elementos a constar no acordo, de forma mais detalhada. A Índia destaca que inspirou-se no acordo de 

facilitação de comércio, previsões do Acordo GATS, ARCs bilaterais e regionais e comentários de 

fornecedores de serviços. No dia 23 de fevereiro de 2017, a Índia apresentou o documento TN/S/W/63, uma 

minuta de texto para um acordo. No dia 27 de julho de 2017, o país apresentou uma proposta final já 

incorporando os comentários dos demais Membros. 
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nacionais e em razão dos diferentes graus de desenvolvimentos de cada nação. Por fim, o  

objetivo do acordo é melhorar e esclarecer certos dispositivos do Acordo GATS, como: 

Artigo III (transparência), Artigo IV (aumentar a participação de PEDs), Artigo VI 

(regulação doméstica), Artigo VII (reconhecimento), Artigo XIX (negociações de 

compromissos específicos) e o Anexo sobre a Movimentação de Pessoas Físicas Prestadoras 

de Serviços sob o Acordo.  

 

O acordo se aplica aos setores em que os Membros possuem compromissos 

específicos107 e, portanto, não se dirige a setores que possuem restrições em acesso a 

mercado (Artigo XVI) e tratamento nacional (Artigo XVII)108. As demais obrigações 

consistem em: 

 

 Publicação e disponibilização de informação: este dispositivo baseia-se no Artigo III 

do Acordo GATS (transparência). A proposta determina que os Membros devem 

publicar todas as medidas de aplicação geral relacionadas ao fornecimento de 

serviços de forma não discriminatória e facilmente acessível para permitir que as 

partes interessadas tenham acesso às informações. As medidas devem ser publicadas 

em ao menos uma das línguas oficiais da OMC. Além disso, as Partes devem dar 

oportunidade aos demais países para comentar e ter conhecimento da alteração antes 

da sua publicação, em tempo razoável. Ainda, os Membros devem estabelecer e 

manter mecanismos apropriados para responder a demandas com relação às medidas 

de fornecimento de serviços. Essas demandas devem ser endereçadas aos pontos de 

contato estabelecidos nos Artigos III e IV do Acordo GATS. Também  devem ser 

notificadas ao Comitê de Facilitação de Comércio em Serviços com informações 

sobre o local de publicação das notícias, os sites na internet e pontos de contato109; 

 Administração das medidas: trata-se de medidas que assegurem a administração 

simples e transparente daquelas que afetam o comércio de serviços. Essa previsão 

poderia englobar a implementação de uma “janela única” para solicitações e cópias 

autenticadas de documentos, procedimentos de apelação e revisão, incluindo pedidos 

                                                 
107 Na primeira minuta, as previsões de publicização das medidas (artigo 2) e facilitação de consumo no exterior 

para serviços médicos e de urgência (Artigo 8.2) seriam aplicáveis a todas as medidas. Porém, essa previsão 

foi retirada. 
108 Artigo 1.1. 
109 Artigo 2. 
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de informação e andamento de pedidos, bem como procedimentos rápidos para 

aceitação de demandas110. As Partes devem evitar que os provedores de serviço 

tenham que entrar em contato com mais de uma autoridade. Deve ser permitido que 

se peça uma autorização a qualquer momento e que seja apresentada em período 

razoável. Além disso, deve ser viabilizada, quando possível, em relação à entrada e 

permanência temporária de pessoas, a autorização em formato eletrônico e aceitação 

de cópias autenticadas de documentos. Os pedidos devem ser rapidamente 

processados, sem atrasos injustificados; e a Parte deve ser informada da completude 

dos dados ou da necessidade de fornecer mais informações ou a razão de rejeição da 

candidatura, se for o caso. Uma vez concedida a entrada, que esta possa ser 

processada rapidamente. Os pedidos de informação também devem ser simples, 

rápidos e completos sem atrasos injustificados. Permite-se, ainda, que haja 

procedimentos para autorização e entrada e permanência de provedores de serviços 

rápidos com base no histórico e em casos de renovação111. Essas medidas são 

relevantes para o comércio de serviços nos modos 3 e 4. 

 Taxas e encargos: devem ser razoáveis, transparentes e proporcionais aos custos 

incorridos pelas autoridades competentes; e que haja tempo adequado da publicação 

da medida até o aumento das taxas112.  

 Administração do teste de necessidade econômica: Os Membros têm direito de listar 

o teste de necessidade econômica em seus compromissos. No entanto, a falta de 

informação quanto aos critérios para aplicação desse teste muitas vezes se torna 

barreira para o fornecimento de serviços. Portanto, importante apresentar 

informações sobre os critérios em que o teste está baseado e detalhes dos requisitos, 

procedimentos e diretrizes para administração dessas medidas conforme a lista de 

compromisso de cada Membro para garantir acesso a mercado. Esses elementos são 

fundamentais para prestações no modo 3 e 4. Nos casos em que o Membro listou o 

teste em seus compromissos específicos, os critérios, procedimentos e diretrizes para 

                                                 
110 Sobre isso, a Índia destaca o comunicado da Austrália e outros sobre 'Domestic Regulation – Administration 

of Measures', de 31 de outubro de 2016 (JOB/SERV/239/Rev.1). 
111 Artigo 3. 
112 Artigo 4. 
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administração do teste e o teste em si não devem impor custos indevidos ao provedor 

de serviços, resultar em atrasos indevidos e incertezas113 114. 

 Previsões relacionadas a reconhecimento: a proposta determina que devem haver 

procedimentos adequados para avaliar o preenchimento dos requisitos por parte do 

candidado, incluindo exames e verificação da qualificação. Deve ser considerada 

experiência profissional do candidado e associação profissional relevantes no 

terrritório de outro Membro. Esses requisitos podem incluir trabalho de curso, 

exames, treinamentos, experiência profissional. As autoridades devem, quando 

possível, usar meios eletrônicos para conduzir e dar oportunidades para que os 

exames seja aplicados no país de origem do candidado. Devem ser dadas 

oportunidades de mecanismos para Membros, especialmente de PEDs, de negociar 

acordos de reconhecimento mútuo conforme o Artigo VII.1 do Acordo GATS115.  

 Facilitação do fluxo de informações na fronteira: os Membros devem permitir a livre 

transferência de informações por meios eletrônicos para o fornecimento de serviços 

independentemente das diferenças entre os países. Devem dar oportunidade e 

mecanismos para que outros Membros façam parte de acordos de reconhecimento 

mútuo para proteção de dados pessoais ou informações116. Este aspecto afeta, 

especialmente, o fornecimento de serviços no modo 1. 

 Facilitação de consumo no exterior: cada Membro deve encorajar que serviços de 

seguro fornecidos em seu território permita a cobertura de serviços de saúde em outro 

Membro. Ainda, devem se empenhar em processar a entrada e permanência 

temporária de consumidores de serviços que estejam em busca de serviços médicos 

e outros serviços de emergência. Essas disposições podem facilitar a prestação de 

serviços em modo 2.   

 Facilitação do movimento de pessoas naturais: O modo 4 de prestação de serviços 

não possui grande fluxo de serviços em razão da falta de elementos que facilitem o 

comércio. Portanto, o objetivo é estabelecer previsões no acordo para facilitar o 

comércio de serviços desse modo e incluir requisitos adicionais de esclarecimento e 

publicação que permitam a divulgação de material em formalidades de imigração, 

                                                 
113 Sobre isso, a Índia menciona comunicado da Turquia sobre “Economic Needs Test', de 29 de fevereiro de 

2016 (JOB/SERV/224). 
114 Artigo 5. 
115 Artigo 6. 
116 Artigo 7. 



   

 

86 

 

especialmente aquelas listadas pelos Membros. Nesse sentido, a proposta de acordo 

determina que cada Membro deve manter público material que explique medidas 

relevantes para entrada e permanência temporária que afetem seus compromissos 

relacionados ao movimento de pessoas, incluindo informações sobre tipos de 

negócios e tipos de vistos e permissões. Cada Membro deve manter mecanismos 

adequados para separar as categorias de vistos de acordo com a categoria de pessoa 

natural e compromissos assumidos. Os Membros devem consultar o empregador ou 

consumidor sobre a competência do provedor em fornecer aquele serviço. Devem se 

empenhar para conceder múltiplas entradas e isentar o provedor de contribuições 

sociais, ainda que parcialmente, ou lhe conceder reembolso parcial117.  

 Cooperação entre autoridades competentes: as autoridades devem cooperar na troca 

de informações, trabalhar com autoridades intergovernamentais e não 

governamentais para aprender melhores práticas, troca de informações e 

compartilhar melhores práticas em metodologias para recolhimento de dados 

relacionados ao comércio de serviços, troca de estatísticas e guia técnico para 

assistência e suporte na capacitação de pequenas e médias empresas118.  

 Tratamento especial e diferenciado: os PEDs não terão que aplicar as disposições por 

certo período e PMDRs não deverão implementá-las, mas serão encorajados a fazê-

lo. Ainda, as taxas e encargos devem ser reduzidos para esses países. Por fim, tais 

nações terão a prerrogativa de um tempo adicional para aplicação de certas 

medidas119.  

 Assistência técnica para PEDs e PMDRs para desenvolvimento e fortalecimento 

institucional e capacitação regulatória sob o acordo, assistência para provedores de 

serviços para cumprir com requisitos e procedimentos nos mercados de exportação e 

assistir, por meio de órgaos públicos ou privados e organizações internacionais 

relevantes, provedores de serviços de PED em sua capacitação ou ainda diretamente 

aos provedores de serviços120.  

 Arranjos institucionais: previsão de um Comitê de Facilitação de Comércio em 

Serviços e manter uma autoridade nacional para implementação do acordo121. 

                                                 
117 Artigo 9. 
118 Artigo 10. 
119 Artigo 11. 
120 Artigo 12.  
121 Artigo 13. 
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Nota-se que a proposta desse acordo engloba diversos aspectos que estão na pauta de 

negociações de regulação doméstica, como transparência, teste de necessidade econômica, 

aspectos de publicação da informação e mecanismos de transparência.  

 

Essa proposta vem trazer um novo panorama às negociações de serviços na OMC, 

sendo a principal iniciativa apresentada desde o início das negociações nos anos 2000. Cabe 

verificar em que medida os Membros devem aderir ou não a esse avanço.  

 

Conforme já mencionado, a ausência de avanços na OMC desencadeou a negociação 

e assinatura de ARCs com disposições em serviços. Dessa forma, cabe analisar os avanços 

que referidos acordos alcançaram na regulação de serviços. 

 

2.2. O comércio de serviços nos ARCs 

 

Especialmente no tema de serviços, é importante que a regulação acompanhe a 

realidade em razão dos avanços tecnológicos que ocorreram até então. Nesse sentido, os 

ARCs têm mais capacidade de avançar na regulação de serviços do que o Acordo GATS, 

que já é um acordo de mais de 20 anos e sem evoluções regulatórias.  

 

Assim como no Acordo GATT, o Acordo GATS possui um artigo de exceção para a 

não discriminação a áreas de livre comércio e uniões aduaneiras. Trata-se do Artigo V do 

Acordo GATS, que é bastante semelhante ao Artigo XXIV do GATT. Esse artigo permite a 

exceção, desde que haja cobertura setorial significativa e elimine a descriminação 

substancialmente.  

 

Desde os anos 2000, os ARCs também tendem em sua maioria a ser entre PEDs. 

Quando o ARC envolve ao menos um PD é comum que tenha, em sua maioria, disposições 

de serviços, enquanto em acordos entre PEDs não há compromissos de serviços, embora isso 

esteja mudando (ROY, MARCHETTI e LIM: 2009, 319).  

 

Dentre os tradicionais demandantes nas negociações de serviços tem-se EUA, UE e 

Japão, que assinaram ARCs com disposições em serviços com outros parceiros além da sua 
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região. Além destes, outros países, incluindo PEDs, como Índia, China, Austrália, Nova 

Zelândia, Chile, México, Hong Kong, Suíça, Noruega, Tailândia, Malásia, Coreia e 

Cingapura também engajaram em negociações no tema. Excluem-se desse grupo países 

africanos, como África do Sul e Egito. Já na América do Sul, a Argentina e Brasil estão 

limitados ao Mercosul. Destaca-se, porém, que dentro desse grupo, os países com mais 

ARCs em serviços são EUA, Cingapura e Chile (ROY, MARCHETTI e LIM: 2009, 318-

319).  

 

Para Roy, Marchetti e Lim (2009, 321 - 327), os ARCs não trazem grandes 

contribuições às regras do Acordo GATS (como mecanismos de salvaguardas, subsídios e 

regulação doméstica), exceto por capítulos específicos, como telecomunicações, serviços 

financeiros, previsões adicionais em transparência e dispositivos relacionados a 

reconhecimento em certos acordos. Em geral, a grande variação entre ARCs e o Acordo 

GATS está na lista de compromissos que são também influenciados pela estrutura ou 

modalidades de previsões de abertura a mercados. Portanto, os países, por meio dos ARCs, 

abriram setores e expandiram suas listas de compromissos, mas foram menos ambiciosos 

nas regras basilares dos acordos.  

 

No mesmo sentido, Mattoo e Sauvé (2011, 243) mapearam os esforços regulatórios 

de vários países em ARCs e os compararam com o Acordo GATS. Sua conclusão é de que 

há grande convergência entre as regras multilaterais e dos ARCs com relação ao escopo de 

cobertura e disciplinas de transparência, tratamento nacional, nação mais favorecida, 

pagamentos e transferências, monopólios e provedores de serviços exclusivos, e exceções 

gerais. Há menor convergência, porém, em questões como regulação doméstica, 

salvaguardas emergenciais e subsídios que são questões de maior dificuldade no Acordo 

GATS122. Assim sendo, os progressos nos ARCs podem ser resumidos da seguinte forma:  

 

                                                 
122 Alguns autores fizeram levantamentos específicos sobre o comércio de serviços em países selecionados. É 

o caso de Roriz e Tasquetto (2012: 30-53), que mapearam as obrigações dentro dos acordos de serviços de 

alguns ARCs selecionados de EUA, UE, China e Índia, em que se concluiu que, os acordos reforçam a parte 

regulatória do Acordo GATS, que engloba tratamento nacional, nação mais favorecida, regulação doméstica, 

acesso a mercado e variam seu modelo de liberalização de lista positiva a lista negativa. Além das obrigações 

localizadas pelos autores, conforme já retratado por Mattoo e Sauvé, muitos ARCs inovam nas disposições de 

transparência. Azevedo (2012) e Sayeg (2014) fazem uma análise de como os cinco países mencionados acima 

(China, EUA, UE, Índia e Brasil) analisados regulam os temas regulatórios de serviços elencados acima. Assim 

como os demais autores citados concluem, é possível notar que nos temas selecionados não há discrepâncias 

com relação ao Acordo GATS de forma tão significativa.  
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 Nação mais favorecida e tratamento nacional: esses princípios estão inseridos em 

acordos bilaterais, pois se concedido um benefício a um terceiro país por meio de um 

ARC, esses benefícios devem automaticamente ser estendidos ao acordo assinado. 

Isso pode ser um desincentivo em certos acordos, em que é concedido a um país o 

benefício, porém este automaticamente se estende a outros países como EUA123 e 

UE, que podem ser grandes concorrentes (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 243).  

 Transparência: está prevista em razão da intensidade regulatória do comércio de 

serviços e, por isso, é comum nos ARCs de serviços. Há obrigação de publicar 

medidas relevantes de comércio, notificar novas medidas e estabelecer pontos de 

contatos nacionais que forneçam informações de termos que afetem o comércio de 

serviços. Uma inovação para além do Acordo GATS é a previsão em alguns acordos 

de dar oportunidade ao outro Membro de comentar previamente mudanças de 

regulação em serviços. Essas previsões estão cada vez mais vinculantes. Essa 

tendência se iniciou nos ARCs dos EUA (com Chile e Cingapura) (MATTOO e 

SAUVÉ: 2011, 243 e 247).  

 Acesso a mercado: nos primeiros ARCs as obrigações eram de listar de forma 

transparente as medidas não conformes. Os novos ARCs, porém, não seguem essa 

linguagem e estão mais próximos daquelas obrigações do Mercosul e UE, que 

proíbem a introdução de novas medidas restritivas em compromissos listados e 

setores, assim como no Acordo GATS (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 247). 

 Regulação doméstica: em muitos casos os ARCs endereçam essa questão de forma 

análoga ao Artigo VI do Acordo GATS, ou seja, com foco em procedimentos 

transparentes que assegurem que a atividade regulatória não leve a restrições mais 

onerosas ao comércio de serviços. Com exceção da UE124 e países da Europa Central 

e Oriental, nenhum ARC até então fez progressos para delimitar os elementos do 

                                                 
123 No ARCs dos EUA, a extensão do tratamento nacional às partes contratantes está atrelada à existência de 

circunstâncias similares e não à existência de serviços ou prestadores de serviços similares, como no Acordo 

GATS (SAYEG: 2014, 107). 
124 Em regulação doméstica, as previsões dos ARCs da UE se diferem entre si nos acordos, sendo eles: (i) no 

acordo do México, as Partes devem regular o fornecimento de serviços, de modo que não discrimine os 

prestadores de serviços da outra Parte; (ii) no acordo com a Coréia, reafirmam o que está no acordo e, ainda, 

prevê que em caso de novas negociações multilaterais ou em outro fórum sobre o tema, as novas previsões 

devem ser incorporadas no acordo; e (iii) no acordo com o Chile, as mudanças multilaterais a serem 

incorporadas se restringem ao artigo VI.4 do Acordo GATS. Ainda sobre esse assunto, no acordo com a Argélia 

há limitações de política pública, segurança e saúde (SAYEG: 2014, 123). Além disso, quando uma parte 

reconhecer unilateralmente ou por acordo, educação, experiência, licenças ou certificados obtidos no território 

de um terceiro país, a Parte deve dispor à outra Parte uma oportunidade adequada de demonstrar que esses itens 

devem ser reconhecidos no território da outra Parte com acordo de mesmo efeito.  



   

 

90 

 

teste de necessidade para assegurar a proporcionalidade entre a medida adotada e os 

objetivos. No NAFTA não há previsão de regulação doméstica, se restringindo a 

disciplinas relacionadas a licenciamento e certificação de profissionais. Em geral, 

nas regras sobre regulação doméstica, os progressos multilaterais têm sido maiores 

que aqueles dos ARCs (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 247). No caso dos EUA, a única 

inovação é, no caso, os resultados da negociação com relação à regulação doméstica 

no Acordo GATS ou de qualquer negociação sobre o assunto entre em vigor, o artigo 

em questão será emendado, conforme apropriado e de comum acordo entre as partes 

(SAYEG: 2014, 111).  

 Harmonização, reconhecimento mútuo e cooperação regulatória: esses esforços em 

ARCs têm sido árduos. Embora grande parte dos ARCs estabeleça que os Membros 

podem reconhecer as credenciais educacionais e qualificação profissional, o 

estabelecimento de acordos de reconhecimento mútuo tem sido devagar, difícil e 

parcial, principalmente em países de regimes federativos e sistemas em que a 

autoridade para licenciamento é delegada em nível subnacional. Esses avanços são 

mais alcançados entre PEDs, como é o caso da ASEAN e Mercosul. No entanto, a 

maioria dos ARCs possui previsões para maior cooperação institucional entre as 

partes reguladoras domésticas na implementação dos acordos, estabelecendo, por 

exemplo, comitês conjuntos e reuniões periódicas. Embora sejam previsões de soft 

law, podem incentivar o comércio, aumentando a confiança entre os Membros, a 

capacidade de implementação e identificação de problemas de implementação após 

a negociação. Essas podem ser precondições para garantir harmonização regulatória 

e buscar reconhecimento mútuo. O pessimismo em volta da harmonização 

regulatória de serviços é baseado na falta de padrões internacionais de serviços 

aceitáveis. Nas áreas em que há esses padrões, como é o caso de serviços financeiros 

e transporte marítimo, as restrições ao comércio são significativamente menores. A 

existência desses padrões facilita o comércio e promove o comércio ajudando a 

superar a assimetria de informações que impede o comércio e a liberalização de 

serviços. Nesse sentido, os acordos de comércio deveriam buscar padrões 

internacionais ao comércio de serviços. Isso, porém vai requerer o desenvolvimento 

de assistência técnica e capacitação. Ao contrário do que se acredita, os ARCs não 

estabelecem padrões regulatórios, mas sim como os padrões devem ser 

implementados, caso afetem o comércio. Esses padrões, portanto, devem ser 
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estabelecidos por órgãos especializados. Consequentemente, os ARCs, assim como 

o Acordo GATS, devem ser permissivos com relação aos ARCs, estabelecendo as 

condições para a sua assinatura, embora não sejam o mecanismo mais adequado para 

de fato se assinar tais instrumentos (MATTOO e SAUVÉ: 2011, 248). 

 

Com vistas ao panorama aqui trazido, é possível ver que ainda nos ARCs o comércio 

de serviços foi ganhando força. Nem todos os acordos, mesmos de economias mais 

desenvolvidas como a UE, possuem previsão em serviços. Por outro lado, economias 

emergentes em serviços inovaram na sua regulação e normatizaram aqueles temas para os 

quais esses países já buscavam inovações na OMC, como regulação da movimentação de 

pessoas (modo 4). Um ponto importante e comum aos ARCs de todos os países analisados 

é a importância de regulação doméstica e a presença em todos os acordos, bem como a 

complementação das previsões de transparência. Tal assunto é fundamental para a 

implementação do acordo de serviços e é um ponto fundamental para a convergência 

regulatória de serviços.  

 

 No próximo item, analisar-se-á como o comércio de serviços evoluiu nos ARCs do 

Brasil. 

 

2.2.1. O comércio de serviços nos ARCs do Brasil  

 

O Brasil não possui um número expressivo de acordos assinados com outros países. 

Além do Mercosul, o Brasil possui uma série de acordos no âmbito da ALADI. Foram 

analisados todos os acordos assinados pelo Brasil no âmbito da ALADI e ARCs assinados 

pelo país.  

 

Desse levantamento, foi possível concluir que o tema de serviços é objeto do Acordo 

Mercosul-Bolívia (ACE - 36, Artigo 33), do Acordo Mercosul-Peru (ACE - 58, Artigo 28) 

e do Acordo Mercosul-Colômbia, Equador e Venezuela (ACE - 59, Artigo 28) − substituído 

pelo Acordo firmado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai com a Colômbia (ACE - 

72) de 21 de julho de 2017 (Artigo 27). Nesses acordos, está previsto que as Partes vão 

facilitar o comércio de serviços, nas bases do Acordo GATS. Essa mesma previsão está 

incluida nos ARCs firmados pelo Mercosul com Israel e Egito no modelo que se lê abaixo: 
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TÍTULO XV  

Serviços  

Artigo 27 As Partes Contratantes reger-se-ão pelo estabelecido em um 

Protocolo Adicional ao presente Acordo sobre Comércio de Serviços. As 

Partes Signatárias poderão promover a adoção e o aprofundamento das 

medidas tendentes a facilitar a expansão e a diversificação progressiva do 

comércio de serviços nos seus territórios, conforme os direitos, obrigações e 

compromissos derivados da participação respectiva no Acordo Geral sobre 

o Comércio de Serviços da OMC (GATS) (Acordo Argentina, Brasil, Paraguai 

e Uruguai-Colômbia- ACE - 72). 

 

No entanto, as disposições de serviços são mais detalhadas no Protocolo de 

Montevidéu (Decisão CMC nº 13/1997) do Mercosul (ACE - 18) e no Protocolo LIII do 

Acordo Mercosul-Chile (ACE - 35)125, que serão melhor examinados a seguir.  

 

Além desses, na ALADI há acordos temáticos que envolvem o tratamento de 

serviços, principalmente os de transporte126, porém com nenhum dispositivo detalhado na 

regulação de serviços.  

 

O último acordo assinado pelo Brasil foi o Acordo de Ampliação Econômico 

Comercial Brasil-Peru127. Têm como foco compras governamentais, serviços e 

investimentos. Esse acordo é o marco regulatório mais atual e avançado em serviços do 

Brasil, conforme notícia veiculada: 

                                                 
125 Esse levantamento também foi realizado por Sanchez Badin; Carvalho; Roriz (2014, 80).  
126 Sobre isso, detaca-se: (i) o Acordo de Bens Culturais entre países da ALADI (AR.CEYC Nº 7), que tem por 

finalidade propender à formação de um mercado comum de bens e serviços culturais destinado a dar amplo 

âmbito à cooperação educacional, cultural e científica dos países signatários; (ii) o AAP.PC Nº 8 entre 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai com as normas para aplicação aos contratos de transporte modal; (iii) 

acordo entre a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai (AAP.A14TM Nº 3) para o transporte 

internacional terrestre; (iv) AAP.A14TM Nº 4 com Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Paraguai, Peru, Uruguai  e Venezuela de promoção ao turismo; (v) AAP.A14TM Nº 5 entre Argentina, Bolívia, 

Brasil, Paraguai e Uruguai para desenvolvimento, a modernização e a eficiência das operações de navegação e 

transporte comercial da Hidrovia Paraguai−Paraná; (vi) AAP.A14TM Nº 6 entre Argentina, Brasil e Uruguai 

para estimular a utilização de meios concretos para a defesa e proteção do meio ambiente, que permite a 

admissão temporária de pessoas; e (vii) AAP.A14TM Nº 15 entre Brasil e Venezuela, que estabelece as normas 

que regulam o transporte rodoviário, de passageiros e de carga, entre ambos os países. 
127 Acordo disponível em: < http://www.mdic.gov.br/convenios/9-assuntos/categ-comércio-exterior/1508-

acordo-de-ampliacao-economico-comercial-brasil-peru-ainda-sem-vigencia>. 
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Na área de serviços, os compromissos peruanos são equivalentes aos 

consolidados pelo país no âmbito do TPP e da Aliança do Pacífico. 

Prestadores de serviços brasileiros passam, portanto, a ter condições de 

participação em setores de grande interesse, como tecnologia de informação 

e comunicação, serviços de turismo, de transporte, de engenharia, de 

arquitetura e de entretenimento.128 

 

Diante do avanço nesse acordo, ele será a seguir detalhado com vistas a verificar em 

que medida incentivou ou não a coerência regulatória através de seus dispositivos.  

 

Com a mudança de governo, o então Ministro de Relações Exteriores, José Serra, 

anunciou uma estratégia de expansão de acordos comerciais para o Brasil129. Portanto, o 

Brasil está engajado na ampliação dos acordos Mercosul-Índia, Brasil-México (ACE - 53), 

novos acordos com Japão e Coreia do Sul. Além disso, o país estabeleceu diálogos 

comerciais com EFTA, Canadá130, Líbano, Marrocos131 e Tunísia132. Específicamente sobre 

serviços, o Brasil está negociando no âmbito do ACE - 72 com a Colômbia, disposições de 

serviços133 e, dos acordos acima citados, deverá ter dispositivos em serviços o acordo com o 

Canadá134. 

 

Adiciona-se que, conforme nota do Ministério das Relações Exteriores sobre a VI 

Reunião Negociadora para a Ampliação e o Aprofundamento do Acordo de 

                                                 
128 Conforme noticiado: Brasil e Peru assinam acordos para ampliar compras, serviços e investimentos. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/04/brasil-e-peru-assinam-acordos-para-

ampliar-compras-serviços-e-investimentos>. 
129 Serra assume Itamaraty e apresenta a nova política externa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/governo/2016/05/serra-assume-itamaraty-e-lanca-nova-política-externa>. Acesso 

em: 20 out. 2017. 
130 Os diálogos com esse país devem evoluir para a negociação de um acordo de livre comércio, conforme 

notícia:< http://www.dci.com.br/economia/mercosul-e-canada-anunciam-em-dezembro-abertura-de-

negociacoes-sobre-acordo-de-livre-comércio,-dizem-fontes-id657446.html>. Acesso em: 13 out. 2017. 
131 Conforme notícias: Marrocos voltará a negociar acordo com o Mercosul. Disponível em: 

<http://www.anba.com.br/noticia/21876552/diplomacia/marrocos-voltara-a-negociar-acordo-com-o-

mercosul/>. Acesso em: out. 2017. 
132 Conforme informações da página: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comércio-exterior/negociacoes-

internacionais/797-acordos-em-negociacao>. Acesso em: 03 out. 2017. 
133Conforme: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comércio-exterior/negociacoes-internacionais/217-

negociacoes-internacionais-de-serviços/1945-ni-acordos-em-negociacao>. Acesso em: 06 out. 2017.  
134 Conforme notícia publicada, os países estão avaliando suas prioridades em serviços: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/comércio-exterior/negociacoes-internacionais/9-assuntos/categ-

comércio-exterior/1571-canada>. Acesso em: 06 out. 2017.  
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Complementação Econômica nº 53 (ACE-53) Brasil e México, que ocorreu em Brasília entre 

os dias 12 a 14 de junho de 2017, o acordo com o México promete englobar, dentre outros, 

serviços e coerência regulatória135. 

 

Uma das negociações mais antigas do Brasil é o acordo do Mercosul com a UE, ainda 

em negociação quando da finalização deste estudo. Embora não se tenham as minutas do 

acordo136, sabe-se que os blocos regionais têm avançado significativamente. No que tange 

ao comércio de serviços, em relatório disponibilizado recentemente pela UE sobre a XXX 

Rodada de Negociação do acordo entre o bloco e o Mercosul, a UE destaca que progressos 

significativos foram alcançados em serviços com discussões nas negociações em movimento 

natural de pessoas, acordos de reconhecimento mútuo, regulação doméstica, 

telecomunicações, serviços financeiros, movimento de capitais, serviços postais, entre 

outros. Outros temas como comércio eletrônico e serviços financeiros ainda requerem 

evoluções nas negociações137. Embora avanços estejam ocorrendo, o acordo deve ser 

finalizado futuramente, dentre outros, por conta da oferta agropecuária, que atingiu 

impasses138.  

 

As iniciativas aqui elencadas serão a seguir pormenorizadamente analisadas 

considerando o objeto de estudo deste trabalho: a coerência regulatória em serviços. 

Recorde-se que, ao final, vai ser verificado como as iniciativas existentes até o momento, 

                                                 
135 Conforme nota do ministério: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/16563-vi-reuniao-

negociadora-para-a-ampliacao-e-o-aprofundamento-do-acordo-de-complementacao-economica-n-53-ace-53-

brasil-e-mexico-brasilia-12-a-14-de-junho-de-2017>. Acesso em: 06 out. 2017. 
136 Foi disponibilizada a lista de compromissos do Mercosul apresentada em 2004. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/comércio-exterior/negociacoes-internacionais/217-negociacoes-

internacionais-de-serviços/1945-ni-acordos-em-negociacao>. Acesso em: 06 out.2017.  
137 Conforme o texto original: “9. Services and Establishment The discussions on Services and Establishment 

were focused on the following sections of the draft text of the Chapter: General Provisions, Movement of 

Natural Persons, MRAs, Domestic Regulation, Telecommunications, Financial Services, Capital Movement, 

Postal Services, Electronic Commerce and Final Provisions. The sections on Domestic Regulation, Postal 

Services and Capital Movement were completed. There was progress on specific articles on General 

Provisions, Movement of Natural Persons, Telecommunications, Mutual Recognition Agreements and Final 

Provisions, but there are points still pending. Regarding Financial Services, the few issues left from the 

previous round are closer to agreement. On Electronic Commerce, substantive work still lies ahead. Finally, 

the Parties upheld their respective positions on Maritime Transport.” Disponível em: 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/november/tradoc_156408.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2017. 
138 Negociações entre Mercosul e União Europeia vivem semana crucial. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1923469-negociacoes-entre-mercosul-e-uniao-europeia-

vivem-semana-crucial.shtml>. Acesso em: 06 out. 2017. 

Acordo Mercosul-União Europeia avança, mas fica agora para 2018. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-12/acordo-mercosul-uniao-europeia-avanca-mas-

fica-agora-para-2018>. Acesso em: 27 dez. 2017. 
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com os mega-acordos, podem ser utilizadas pelo Brasil. Nesse sentido, é importante entender 

e ter definido quais os parâmetros regulatórios em serviços que o Brasil possui em seus 

acordos para comparar com os demais negociados até o momento.  

 

2.2.1.1. Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do Mercosul 

 

No Mercosul, assim como nos acordos antecessores a este, a prioridade era de 

liberalização do comércio de bens. No entanto, o comércio de serviços também fazia parte 

da agenda do bloco. Em 1992, a Comissão de Comércio do Mercosul aprovou um programa 

de trabalho para implementação do mercado comum que previa avançar na liberalização de 

serviços pela negociação de obrigações gerais e disciplinas que buscassem harmonização da 

legislação ou acordos de reconhecimento mútuo para certos setores (GARI: 2009, 105-106).  

 

Muitas das previsões do “Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do 

Mercosul”139 são réplicas daquelas do acordo GATS, mas têm dispositivos GATS-plus e 

GATS-minus. Assim como no acordo GATS, o Protocolo de Montevidéu busca consolidar 

em um único instrumento regras gerais e princípios com o objetivo de promover a 

liberalização de comércio e assegurar o aumento da participação de países e regiões menos 

desenvolvidas no mercado de serviços (GARI: 2009, 109). Dessa forma, o Protocolo de 

Montevidéu possui três pilares: (i) conceitos gerais, princípios e regras que se aplicam às 

medidas que afetam serviços; (ii) anexos com regras específicas com movimento de pessoas 

físicas prestadoras de serviços, serviços financeiros, transporte terrestre e por água140 e 

serviços de transporte aéreo; e (iii) lista de compromissos específicos de acesso a mercado, 

tratamento nacional e compromissos adicionais.  

 

                                                 
139 Para a íntegra do acordo foi analisado o Decreto nº 6.480 de 11 de junho de 2008, que promulga o Protocolo 

de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL, concluído em Montevidéu, em 15 de dezembro 

de 1997, acompanhado de seus quatro Anexos Setoriais, adotados pela Decisão 9/98 do Conselho Mercado 

Comum, em 23 de julho de 1998, e a “Lista de Compromissos Específicos Iniciais” do Brasil, aprovada pela 

Decisão no 9/98 do Conselho Mercado Comum, em 23 de julho de 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6480.htm>. Acesso em: 05 out. 2017. 
140 Artigo 2 do Anexo sobre Serviços de Transporte Terrestre e por água e Artigo 2 do Anexo sobre serviços 

de transporte aéreo. Sobre os acordos de transporte, quando negociado o Protocolo de Montevidéu, as Partes 

já eram signatárias de diversos acordos de transporte. Portanto, a obrigação desse anexo é de não afetar as 

obrigações nascentes desses acordos. 
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O protocolo se aplica às medidas adotadas pelos Estados Partes que afetem o 

comércio no Mercosul nos quatro modos de prestação de serviços141. O documento, no 

entanto, não traz uma definição de comércio de serviços, o que traz a dificuldade de resolver 

as regras aplicáveis em casos nos quais os serviços estão incorporados a um bem (GARI: 

2009, 110).  

 

As obrigações gerais do acordo e, portanto, a regulamentação de serviços, contam 

com obrigações de nação mais favorecida142, acesso a mercado143 e tratamento nacional144 

no modelo do Acordo GATS. Importante lembrar que tais medidas são aplicáveis àqueles 

setores e subsetores incluídos nas listas de compromissos específicos de cada país145.  

 

As previsões a seguir são gerais ao comércio de serviços: 

 

 Transparência146: os Estados Partes devem publicar as medidas nacionais e 

internacionais, manter a Comissão de Comércio do Mercosul atualizada sobre as 

medidas regulatórias que podem afetar significativamente o comércio e responder os 

pedidos de qualquer Estado Parte sobre qualquer medida que pode afetar o comércio 

de serviços. As Partes podem não cumprir com esse dispositivo em casos que afetem 

o cumprimento da lei, sejam contrários ao interesse público ou prejudiquem a 

legitimidade dos interesses comerciais de empresas públicas ou privadas147.  

 Regulamentação doméstica148: tem um dispositivo sofisticado com o objetivo de 

minimizar práticas regulatórias domésticas do comércio de serviços. Para os 

dispositivos de regulação doméstica e acordos de reconhecimento mútuo, o NAFTA 

foi usado de inspiração (GARI: 2009, 107).   

o Requisitos para administração de medidas de aplicação geral: devem ser 

administradas de maneira razoável, objetiva e imparcial. Essa medida não 

está restrita apenas aos setores em que há concessões, como no Acordo 

GATS. Isso é importante para controle geral das regras, uma vez que as 

                                                 
141 Artigo II do Protocolo. 
142 Artigo III do Protocolo. 
143 Artigo IV do Protocolo. 
144 Artigo V do Protocolo. 
145 Artigo VI e VII do Protocolo. 
146 Artigo VIII do Protocolo. 
147 Artigo IX do Protocolo. 
148 Artigo X do Protocolo: íntegra no Anexo II. 
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medidas discriminatórias o são na prática e não apenas de direito (GARI: 

2009, 121).  

o Requisitos procedimentais para a adoção de decisões administrativas que 

afetam o comércio de serviços: para evitar que nos setores altamente 

regulados haja discriminação, o protocolo determina padrões procedimentais 

mínimos para a adoção de decisões administrativas que afetem o comércio de 

serviços que devem encorajar práticas administrativas seguras e justas. As 

Partes devem ter direito a uma revisão procedimental imparcial e objetiva das 

decisões e, quando necessários, remédios apropriados. Candidaturas de 

licenças, registros, certificações ou outro tipo de autorização devem ser 

cuidados pela autoridade competente em prazo razoável. Caso incompleta a 

candidatura, deve-se avisar sem atrasos. 

o Requisitos específicos para adoção de padrões técnicos, requisitos de 

qualificação e licenças: (i) devem se basear em critérios objetivos e 

transparentes, como competência e capacidade para prestar o serviço; (ii) não 

ser mais oneroso que o necessário para assegurar a qualidade do serviço; (iii) 

no caso de procedimentos de licenciamento, este não deve ser por si uma 

restrição ao fornecimento de serviços.  

o Os Estados Partes podem providenciar procedimentos adequados para 

verificar a competência de profissionais em qualquer deles. 

  

Note-se, sobre este último ponto, que a liberalização de serviços profissionais está 

diretamente ligada à harmonização e reconhecimento mútuo de qualificações profissionais. 

No Acordo GATS, as Partes devem providenciar meios para buscar a competência dos 

profissionais dos Membros e, portanto, trata-se de uma obrigação, e não apenas uma 

possibilidade como nas disposições do Protocolo. Assim sendo, no Mercosul esse dispositivo 

é GATS – minus (GARI: 2009, 123), o que pode levar a concluir preliminarmente que, nesse 

sentido, o Mercosul, de fato, não colocou mecanismos em busca de coerência regulatória.  

 

Assim, no que diz respeito ao reconhecimento149, as Partes têm o direito de 

reconhecer as qualificações estrangeiras, experiência e licença e encorajar-se o 

desenvolvimento de padrões mutuamente aceitos. Podem aceitar unilateralmente ou por 

                                                 
149 Artigo XI do Protocolo: íntegra no Anexo III. 
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acordo, educação, licença, registro ou certificação obtido por um provedor de serviços no 

território de qualquer outra Parte ou terceiro, sem que esse reconhecimento seja estendido 

aos demais Estados Parte. Porém, deve ser dada a qualquer Estado Parte a oportunidade de 

demonstrar que a educação e experiência obtidas em um território podem ser reconhecidas 

da mesma forma em outros. Encoraja-se as autoridades competentes a trabalharem juntas 

com vistas a desenvolver padrões mutuamente aceitáveis e critérios para as práticas de 

serviços relevantes e profissionais e fazer recomendações de reconhecimento mútuo ao 

Grupo de Mercado Comum. Sugere-se o desenvolvimento de padrões em áreas como 

educação, exames, experiência, condutas e éticas, desenvolvimento profissional e renovação 

de certificação, proteção ao consumidor, nacionalidade, requisitos de residência e domicílio. 

Por fim, o Grupo de Mercado Comum deve considerar as recomendações feitas por 

autoridades competentes e analisar sua consistência com o protocolo em período razoável e 

se cabível, as adote de maneira vinculante aos Estados Membros.  

 

O acordo ainda possui dispositivos em defesa da concorrência150, compras 

governamentais151 e subsídios152, embora sem obrigações específicas.  No entanto, o 

Mercosul tem um Protocolo de Defesa da Concorrência e, mais recentemente, em compras 

governamentais, que se aplicam à prestação de serviços (GARI: 2009, 125). Além disso, o 

protocolo prevê as exceções gerais153 e exceções de segurança154 e a aplicação do mecanismo 

de solução de controvérsias ao acordo155.  

 

Os compromissos específicos156 devem ser negociados em sucessivas rodadas de 

negociação a serem completadas em até 10 anos e a modificação ou retirada de 

compromissos157 da Lista de Compromissos Específicos.  

 

Por fim, há as disposições institucionais que explicitam o papel de cada órgão no 

comércio de serviços, como: (i) Conselho de Mercado Comum158: aprovará os resultados 

                                                 
150 Artigo XII do Protocolo. 
151 Não se aplica, nesse caso, as disposições de nação mais favorecida, acesso a mercado e tratamento nacional. 

Artigo XV do Protocolo.  
152 Artigo XVI do Protocolo. 
153 Artigo XIII do Protocolo. 
154 Artigo XIV do Protocolo. 
155 Artigo XXIV do Protocolo. 
156 Artigo XIX do Protocolo. 
157 Artigo XX do Protocolo. 
158 Artigo XXI do Protocolo. 
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das negociações em compromissos específicos, como modificações e retiradas; (ii) Grupo 

de Mercado Comum159: convocar as negociações e cumprir as disposições de 

reconhecimento (Artigo XI do Protocolo); (iii) Comissão de Comércio do Mercosul160: deve 

receber informações referentes a transparência e exceções relativas à segurança, bem como 

reclamações referentes a defesa da concorrência e sobre aplicação e não cumprimento do 

Protocolo e suas listas de compromissos específicos.  

 

Gari (2009: 175) descreveu a carência de avanços dos países do Mercosul na revisão 

e consolidação das listas de compromissos específicos de cada país e destacou que para 

garantir um grau de liberalização, barreiras ao comércio, como práticas regulatórias e efeitos 

restritivos ao comércio causados pela sobreposição de requisitos de medidas regulatórias 

indistintas, devem também ser endereçados. Isso requer mecanismos legais mais avançados 

que vão além dos compromissos dos Estados-parte de não discriminação contra terceiros 

países, como iniciativas de harmonização e reconhecimento mútuo e cooperação. Portanto, 

além de necessário o avanço dos compromissos específicos de cada país, seria 

imprescindível um avanço regulatório.   

 

Além das regras do Protocolo de Montevidéu sobre o comércio de serviços, há regras 

secundárias que regulam temas relacionados a serviços.  

 

A possibilidade de adotar regras secundárias permite que os Estados Parte adotem 

mecanismos flexíveis e economicamente viáveis para ajustar seus compromissos no 

processo de integração em progresso. Há muitas formas com que a legislação secundária 

pode ser usada para lidar com a diversidade regulatória: de harmonização de diferentes 

regras domésticas a padrões domésticos de reconhecimento mútuo, qualificações ou licenças 

ou configurar mecanismos entre reguladores domésticos (GARI: 2009, 180). 

 

O Mercosul inclui um corpo volumoso de regras secundárias, consistindo em 

resoluções para harmonização de padrões técnicos, sanitários e fitossanitários. Há uma série 

de regras também para o comércio de serviços, que inclui acordos internacionais concluídos 

                                                 
159 Artigo XXII do Protocolo. 
160 Artigo XXIII do Protocolo. 
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sob a estrutura do Tratado de Assunção, que foi aprovado por decisão do Conselho de 

Mercado Comum (GARI: 2009, 182). 

 

Sobre o comércio de serviços, foram negociadas e firmadas algumas regras, 

principalmente na área de movimentação de pessoas com regulamentos relacionados aos 

processos de obtenção de vistos; serviços financeiros; serviços de comunicação, incluindo 

telecomunicações e serviços postais e serviços de transporte.  

 

Ocorre que o alcance dessas regras foi limitado, por diversas razões: (i) propósito: há 

regras voltadas para liberalização de comércio e outras que estabelecem trocas entre livre 

comércio e valores não comerciais ou valores que não estão relacionadas à liberalização de 

comércio; (ii) oportunidade para regular e sua extensão: ausência de um critério comum 

sobre a extensão em que regras secundárias podem interferir na autonomia dos reguladores 

domésticos, uma vez que há regras que definem padrões e outras com grau de harmonização 

detalhado e substancial de regras domésticas; (iii) assuntos regulados, sendo, por ora, 

assuntos de menor relevância e outras de setores relevantes, porém assuntos periféricos, sem 

impacto liberalizante; (iv) natureza das regras: alguns casos são regras primárias, que estão 

sujeitas a critérios mais rígidos para entrada em vigor internamente, o que traz um rigor 

indesejado; e (v) implementação: a maior parte das regras secundárias foi incorporada, mas 

não implementada efetivamente (GARI: 2009, 204 e 205). 

 

Sobre isso, Gari (2009, 208-212) sugere algumas mudanças que buscam assegurar 

maior transparência, prestação de contas e eficiência, como: 

 

 Cooperação regulatória:  a legislação secundária teve um objetivo importante que foi 

estabelecer uma extensa rede de órgãos auxiliares com competência em setores 

específicos de serviços e questões horizontais relacionadas a todos os setores. Como 

as barreiras de serviços são essencialmente regulatórias, um esforço cooperativo na 

regulação é necessário para endereçar efeitos restritivos ao comércio como 

diversidade regulatória e que traga convergência gradual dos sistemas domésticos 

legais. A cooperação regulatória tem um papel importante na liberalização de 

serviços e, portanto, esses órgãos têm um papel importante neste sentido;    
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 Competência regulatória: é importante definir com maior precisão a base legal para 

os órgãos decisores que adotam regras, introduzindo padrões claros de quais matérias 

os órgãos podem regular, qual o propósito e qual a extensão; 

 Controle da prática legislativa: o Mercosul não possui mecanismo de controle da 

validade das decisões adotadas pelos diversos órgãos do bloco. Os órgãos já 

existentes, no entanto, como o parlamento e o secretariado podem exercer um papel 

mais ativo no controle de práticas legislativas sem precisar ir além das suas atuais 

competências.  

 

Do que foi aqui exposto, dispositivos importantes nesse acordo remetem à coerência 

regulatória161.  Conforme foi destacado ao longo da descrição, a coerência regulatória é um 

objetivo do bloco. Logo, com a assinatura do Tratado de Assunção é ressaltado que os 

Membros devem buscar a coerência. Isso é importante considerando-se, inclusive, a natureza 

do acordo sendo firmado. O intuito inicial era de que o Mercosul fosse, ao final, um mercado 

comum, assim como a UE. Conforme acima descrito, no primeiro capítulo, os acordos da 

UE possuem dispositivos de aproximação legislativa. No entanto, em uma análise 

pormenorizada, note-se que não há, de fato, em serviços, a busca da coerência regulatória, 

como pode se observar nos dispositivos de regulamentação doméstica e nas regras 

secundárias do bloco, como dito anteriormente.  

 

Tanto que, para Gari, uma das formas de se buscar maior eficiência para estes acordos 

é buscar a cooperação regulatória. Note-se que o Grupo de Mercado Comum162, por exemplo 

já deve incentivar e cumprir as disposições de reconhecimento (Artigo XI do Protocolo). 

                                                 
161 Apesar de não ser objeto deste estudo, o Anexo de serviços Financeiros possui obrigações de harmonização. 

Conforme o referido anexo: 

4. Compromisso de Harmonização  

Os Estados Partes comprometem-se a continuar avançando no processo de harmonização, conforme as pautas 

aprovadas e a serem aprovadas pelo Grupo Mercado Comum, nas regulamentações prudenciais, nos regimes 

de supervisão consolidada e no intercâmbio de informação em matéria de serviços financeiros.  

5. Definicões  

Para fins do presente Anexo:  

a) Por serviço financeiro entende-se todo o serviço de caráter financeiro oferecido por um prestador de 

serviços financeiros de um Estado Parte. Os serviços financeiros compreendem todos os serviços de seguros 

e relacionados com seguros e todos os serviços bancários e demais serviços financeiros.  

Não obstante, os Estados Partes comprometem-se em harmonizar as definições das atividades dos diversos 

serviços financeiros, tendo como base o parágrafo 5 do Anexo sobre Serviços Financeiros do Acordo Geral 

sobre o Comércio de Serviços (GATS) da Organização Mundial do Comércio (OMC).  
162 Artigo XXII do Protocolo. 
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Portanto, cabe que os Estados Partes busquem a cooperação para maior liberalização e 

integração dentro do Mercosul.  

 

No entanto, pode-se concluir que o acordo vai aquém do Acordo GATS e não permite 

uma coerência regulatória de fato em serviços.  

 

2.2.1.2. Protocolo LIII do Acordo Mercosul−-Chile (ACE - 35) 

 

 

O Protocolo LIII do Acordo Mercosul−-Chile (ACE - 35) incorpora disposições mais 

detalhadas em serviços no âmbito deste ACE. Em sua estrutura, há uma parte dos princípios 

gerais – tratamento nacional, acesso a mercado, regulamentação doméstica, reconhecimento, 

transparência – e uma lista de compromissos específicos. O acordo não possui anexos 

exclusivos em serviços financeiros, telecomunicações e demais temas, como no Acordo 

GATS, embora o serviço de telecomunicações, por exemplo, esteja na lista de compromissos 

específicos dos países. 

 

A forma como as obrigações são reguladas no acordo é bastante similar ao que já foi 

mencionado no Protocolo de Montevidéu, com poucas modificações.  

 

O princípio de tratamento nacional reproduz o respectivo artigo no Acordo GATS. 

No entanto, note-se que não há disposição de nação mais favorecida. Já sobre a questão de 

transparência, o protocolo determina que as medidas que afetam comércio de serviços devem 

ser publicadas. Ainda a comissão do acordo deve ser informada sobre a adoção ou 

modificação de regulamentos que possam afetar o comércio de serviços, responder a pedidos 

de informações prontamente, prestar informações sobre questões sujeitas à notificação no 

âmbito do protocolo, e as Partes devem designar ponto de comunicação relativos a questões 

de transparência.  

 

Com relação à disposição de regulamentação doméstica e reconhecimento, presta-se 

uma maior atenção em tais obrigações em razão de seus efeitos sobre a coerência regulatória.  
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Nos dispositivos de regulamentação doméstica163 há algumas diferenças com aquelas 

do Mercosul e do Acordo GATS, conforme é possível auferir no Anexo II, que compara os 

dispositivos assinados pelo Brasil com o Acordo GATS. Primeiramente, o dispositivo 

resguarda o direito de normatizar e introduzir novas regulamentações dentro de seus próprios 

territórios para atingir seus objetivos de política nacional. Conforme já mencionado 

anteriormente, essa disposição tem um papel importante para o Brasil na liberalização de 

serviços, ou seja, para resguardar espaço regulatório e conter avanços de regulamentação 

que não seja de interesse do país. Portanto, de certa forma, vai contra qualquer objetivo 

liberalizante e de coerência que se tenha para o comércio de serviços, dando aos países a 

possibilidade de resguardar suas políticas públicas. 

 

Ainda, esse dispositivo é aplicado somente aos compromissos específicos assumidos 

por cada parte e, nestes, as medidas de aplicação geral que afetem o comércio de serviços 

sejam administradas de maneira razoável, objetiva e imparcial, assim como no Acordo 

GATS. Complementa-se que nesses setores, as medidas relativas aos requisitos e 

procedimentos em matéria de qualificação, padrões técnicos e requisitos em matéria de 

licenças devem ser baseadas em critérios objetivos e transparentes e de modo que não 

constituam restrição disfarçada à prestação de um serviço. 

 

Nesse tema serão considerados o desenvolvimento de futuras disciplinas sobre 

regulamentação doméstica no âmbito do presente Protocolo, que levarão em conta os 

resultados das negociações sobre o tema na OMC. Esse dispositivo é importante 

considerando-se as evoluções atuais nas negociações do assunto na OMC, inclusive com um 

acordo de facilitação de comércio de serviços e preocupações de coerência regulatória.  

 

As autoridades se dispõem a fornecer, sem demora injustificada, informação 

referente à situação da solicitação. 

 

Por fim, as Partes celebrarão, periodicamente, consultas com o intuito de determinar 

se é possível eliminar restrições remanescentes em matéria de cidadania ou de residência 

permanente relativas à concessão de licenças ou certificados de seus respectivos prestadores 

de serviços. 

                                                 
163 Artigo VII do Protocolo LIII.  
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Como é possível ver, outros tantos temas foram deixados de fora, como a previsão 

de que as Partes devem manter mecanismos que possibilitem a revisão por parte de órgãos 

administrativos ou judiciais, bem como a possibilidade de buscarem mecanismos de análise 

para verificar a qualificação de profissionais do outro país. Este último ponto, 

principalmente, fecha as portas para a busca de reconhecimento e, consequentemente, a 

circulação de diversos profissionais entre os países. 

 

O dispositivo de reconhecimento164 se assemelha mais ao Protocolo de Montevidéu 

que o correspondente no Acordo GATS, conforme pode-se comparar ambos no Anexo III. 

O dispositivo determina que nada obriga que as Partes concedam reconhecimento à outra 

Parte, mas será dada a oportunidade para que a Parte demonstre que a educação, a 

experiência, as licenças e os certificados outorgados em seu território devem ser 

reconhecidos e pode celebrar acordo equivalente com essa Parte. Além disso, as Partes 

estimularão as autoridades competentes em seus respectivos territórios a desenvolver normas 

e critérios comuns que facilitem o exercício das atividades profissionais em matéria de 

serviços.  

 

Por fim, nenhuma Parte outorgará o reconhecimento de modo que constitua um meio 

de discriminação entre as Partes na aplicação de suas normas ou critérios para a autorização 

ou a certificação dos prestadores de serviços ou a concessão de licenças a estes, ou uma 

restrição encoberta ao comércio de serviços. 

 

Outros dispositivos, como o Artigo VII.3 do Acordo GATS, que determina que o 

reconhecimento não deve implicar em discriminação, bem como a análise das medidas de 

reconhecimento por parte de grupo ou comitê (Artigo VII.4 do Acordo GATS e Artigo XI.4 

do Protocolo de Montevidéu) não estão previstas no acordo. 

 

De todos os dispositivos aqui analisados assinados pelo Brasil, o acordo com o Chile 

é o que posssui dispositivos mais brandos e GATS-minus. Como se verá a seguir, por outro 

lado, o acordo com o Peru possui dispositivos GATS-plus e é o acordo de serviços mais 

recente do Mercosul. 

                                                 
164 Artigo VIII do Protocolo LIII. 
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2.2.1.3. Acordo Brasil − Peru 

 

 

O Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre Brasil e Peru foi assinado em 

28 de abril de 2016 e encontra-se em trâmite de internalizado com a já aprovação do 

Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 42 de 22 de março de 2017.  

 

Esse acordo merece destaque por ampliar disciplinas na área de investimento, 

compras governamentais e serviços. Importante ressaltar que esse acordo, principalmente 

em matéria de serviços, segue os moldes do TPP e Aliança do Pacífico165. Como o Peru faz 

parte da Aliança do Pacífico, este também é um importante passo de aproximação com os 

Membros do bloco166.  

 

O acordo regula o comércio de serviços no capítulo 3 e seus termos guardam 

semelhanças com o TPP e Acordo GATS.  

 

Cabe destacar que se trata de um capítulo geral de regulação de serviços. Não há 

capítulos específicos ou anexos, já que estes foram deixados para regulação futura. Após um 

ano da entrada em vigor do acordo, a Comissão Administradora deste aprovará um plano de 

trabalho para implementar as listas negativas e negociações nos temas de serviços 

financeiros, comércio eletrônico, telecomunicações, reconhecimento de títulos e graus, 

transporte terrestre e movimento de pessoas167. 

 

O capítulo engloba o comércio de serviços nos quatro modos de prestação previstos 

no Acordo GATS168 e se aplica às medidas de comércio de serviços, inclusive que envolvam 

a compra, pagamento ou utilização de um serviço; o acesso ou a utilização de serviços que 

sejam oferecidos ao público em geral por exigência das Partes, por motivo da prestação de 

um serviço; e a presença, incluída a presença comercial, de pessoas de uma Parte no território 

                                                 
165 Conforme nota: Brasil e Peru assinam Acordo de Ampliação Econômico-Comercial. Disponível em: 

<https://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/brasil-e-peru-assinam-acordo-de-

amplia%C3%A7%C3%A3o-econ%C3%B4mico-comercial>. 
166 Conforme noticiado, Brasil e Argentina planejam aproximação conjunta com a Aliança do Pacífico. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-02/brasil-e-argentina-planejam-

aproximacao-conjunta-com-alianca-do>. Acesso em: 20 out. 2017. 
167 Artigo 3.15.  
168 Artigo 3.1 (a) do acordo. 
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da outra Parte para a prestação de um serviço169. Por sua vez, o capítulo não se aplica a 

serviços prestados sob autoridade governamental170, serviços aéreos171, compras 

governamentais e subsídios, incluindo empréstimos, garantias e seguros que contêm apoio 

governamental172.  

 

 O capítulo traz, então, as obrigações gerais e princípios aplicados ao comércio de 

serviços, incluindo os princípios de nação mais favorecida, acesso a mercados, tratamento 

nacional, dentre outros.  

 

 No que diz respeito ao princípio da nação mais favorecida, as Partes não poderão 

conceder tratamento menos favorável que aquele concedido nas mesmas circunstâncias aos 

prestadores de serviços de um país não Parte. Mesmas circunstâncias, ou, como chamado no 

acordo, “circunstâncias similares” devem considerar a totalidade das ocorrências, incluindo 

se o tratamento em questão distingue entre serviços e prestadores de serviços com base em 

objetivos legítimos de bem-estar público173. 

 

 Com relação à disposição de acesso a mercado, cada Parte concederá aos serviços e 

aos prestadores de serviços da outra Parte um tratamento não menos favorável que aquele 

previsto em conformidade com o especificado em sua Lista de Compromissos Específicos. 

Além disso, as Partes se comprometem a que, sendo necessário movimento de capitais, este 

deve ser permitido. Por fim, o artigo elenca as limitações que não devem ser adotadas por 

parte dos Membros nos moldes que aparecem no Acordo GATS174. 

  

 No que diz respeito aos compromissos assumidos em acesso a mercados e tratamento 

nacional175, as Partes podem negociar compromissos adicionais, inclusive no que diz 

                                                 
169 Artigo 3.2.1 do acordo. 
170 Definido como um “serviço prestado no exercício de autoridade governamental” significa todo serviço que 

não seja prestado em bases comerciais nem em concorrência com um ou vários prestadores de serviços. 
171 Esses serviços incluem os serviços de transporte aéreo nacional e internacional, regulares e não regulares, 

assim como os serviços relacionados ao apoio a serviços aéreos, salvo: i) os serviços de reparação e manutenção 

de aeronaves enquanto a aeronave estiver fora de serviço; ii) a venda e comercialização dos serviços de 

transporte aéreo; e iii) os serviços de sistemas de reserva informatizados (SRI). 
172 Artigo 3.2.3 do acordo. 
173 Artigo 3.3 do acordo. 
174 Artigo 3.4 do acordo. 
175 Artigo 3.5 do acordo. 
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respeito à qualificação, normas técnicas ou questões afetas a licenciamento a serem inscritas 

nas Listas de Compromissos Específicos das Partes176. 

 

 As medidas de regulamentação doméstica177 devem ser administradas de maneira 

razoável, objetiva e imparcial. Nesse sentido, novos regulamentos sobre a prestação de 

serviços para satisfazer objetivos de políticas públicas e com o fim de assegurar que as 

medidas relativas a requisitos e procedimentos em matéria de qualificação, normas técnicas 

e licenciamento não devem constituir barreiras desnecessárias ao comércio e, por isso, 

devem ser baseadas em critérios objetivos e transparentes, não sejam mais gravosas que o 

necessário para assegurar a qualidade de serviços e, em caso de licenciamento, não 

constituam uma restrição à prestação de serviços. Aqui novamente destaca-se a preocupação 

em resguardar o espaço para manter medidas de políticas públicas. 

 

 O acordo inova ao incluir que é necessária autorização para prestação de serviços, 

sendo que as autoridades devem assegurar prazo razoável para apresentação de solicitação 

completa em conformidade com leis e regulamentos, prestar informações sobre o andamento 

da solicitação, possibilitar à parte completar a solicitação, possuir prazos indicativos para o 

processamento. Caso denegada, apresentar as razões e aceitação de documentos 

autenticados, na medida do possível. Além disso, as taxas cobradas devem ser razoáveis e 

transparentes para não restringir a prestação de serviços.  

 

 Ainda, devem ser considerados os padrões das organizações internacionais 

competentes aplicados por cada Parte. Por “organizações internacionais competentes”, 

entendem-se os organismos internacionais dos quais possam ser Membros os organismos 

competentes das Partes. Considerando o atual dinamismo do comércio internacional, ainda 

que não haja a assinatura pelos Membros da OMC de algo relacionado a serviços, há diversos 

acordos sendo assinados que inovam nesse sentido.  

 

 As Partes poderão realizar consultas periodicamente com o objetivo de eliminar as 

restrições restantes em matéria de nacionalidade ou residência permanente relativas à 

concessão de licenças ou certificações para seus respectivos prestadores de serviços. 

                                                 
176 Artigo 3.6 do acordo.  
177 Artigo 3.7 do acordo. A integra está no Anexo II. 
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 O artigo de reconhecimento guarda semelhanças com o correspondente no acordo 

GATS, conforme Anexo III. Uma Parte poderá reconhecer a educação ou experiência 

adquiridas, os requisitos cumpridos, ou as licenças ou certificados outorgados em um país 

não Parte. Tal reconhecimento, que poderá se efetuar mediante a harmonização ou de outro 

modo, poderá se basear em um acordo ou convênio com o país em questão ou poderá ser 

outorgado de forma autônoma. Ainda, as Partes que reconheçam, autonomamente ou por 

meio de um acordo ou convênio, a educação ou experiência adquiridas, os requisitos 

cumpridos ou as licenças ou certificações outorgadas no território de um país não-Parte não 

devem exigir que a outra Parte outorgue tal reconhecimento à educação ou experiência 

adquiridas, os requisitos cumpridos ou as licenças ou certificados outorgados no território 

da outra Parte. À Parte que não reconheceu, pode ser dada oportunidade futura para que 

negocie sua adesão ao acordo ou convênio. Por fim, o reconhecimento não pode ser usado 

como forma de discriminação178. 

 

 As Partes têm obrigação de transparência, ou seja, divulgar publicamente as 

informações referentes a acordos internacionais, leis, regulamentos, mecanismos de 

consultas e permitir meios de comentários e conceder prazo razoável entre a publicação de 

regulamentos definitivos e sua data de entrada em vigor179.  

 

 Além desses dispositivos regulatórios, o acordo tem disposições em: (i) 

transferências e pagamentos relacionados a prestação de serviços em moeda de livre 

circulação à taxa de câmbio vigente no mercado no momento da transferência180; (ii) 

empreendimento de melhores esforços para prevenir e combater a corrupção e a lavagem de 

ativos com relação às matérias cobertas por este Capítulo e em conformidade com suas leis 

                                                 
178 Artigo 3.8 do acordo. 
179 Artigo 3.9 do acordo. 
180 Artigo 3.10 do acordo. Uma parte poderá impedir ou atrasar a realização de uma transferência ou pagamento, 

por meio da aplicação equitativa, não discriminatória e de boa-fé da sua legislação relativa à quebra ou falência, 

insolvência ou proteção dos direitos dos credores; emissão, comércio ou operações de valores, futuros, opções 

ou derivativos; informações financeiras ou manutenção de registros de transferências caso seja necessário para 

colaborar com o cumprimento da lei ou com autoridades reguladoras de assuntos financeiros; infrações 

criminais ou penais; ou garantia do cumprimento de ordens ou sentenças em procedimentos judiciais ou 

administrativos. 
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e regulamentos181; (iii) previsão de subsídios similar ao Acordo GATS 182; e (iv) denegação 

de benefícios 183. 

 

De todos os acordos assinados pelo Brasil, este, certamente é o mais evoluído no 

tema e possui um perfil diferente daquele negociado sob o mecanismo do Mercosul com o 

aprofundamento em questões regulatórias. Acredita-se que esse pode ser o marco regulatório 

de partida de negociação para acordos futuros, inclusive aquele com a UE, bem como 

aprofundamento das relações com os países da Aliança do Pacífico. 

  

2.3. O comércio de serviços nos mega-acordos 

 

Conforme mencionado acima, os mega-acordos serão aqui analisados como objeto 

de comparação para a regulação internacional de serviços que o Brasil possui hoje. Para fins 

dessa análise, considerar-se-á o TPP, que é o primeiro mega-acordo assinado e público e que 

traz um panorama importante para o comércio de serviços como modelo para futuros 

acordos, bem como documento que pode auxiliar na tomada de decisões futuras sobre o 

assunto em outras negociações (GOOTIZ e MATTOO: 2017, 2).  

 

Incluiu-se, ainda, como objeto de estudo, o acordo TTIP, pois muitas das propostas 

em negociação anunciadas entre a UE e o Mercosul possuem capítulos desenvolvidos nesse 

acordo, como é o caso de disposições em regulação doméstica e acordos de reconhecimento 

mútuo. Daí a importância de incluir esse mega-acordo aqui. 

 

Tendo em vista o objeto de estudo do presente trabalho, a coerência regulatória no 

comércio de serviços, será dada atenção especial a dispositivos regulatórios, como aqueles 

analisados anteriormente no Acordo GATS e demais ARCs, que são os princípios de não 

discriminação, acesso a mercados, regulamentação doméstica, reconhecimento e 

                                                 
181 Artigo 3.11 do acordo.  
182 Artigo 3.13 do acordo. A Parte que se ver prejudicada pode requisitar consultas e negociações futuras que 

modifiquem este tema devem ser discutidas e incorporados pelas Partes.  
183 Artigo 3.14 do acordo. Benefícios podem ser negados, caso uma pessoa jurídica esteja sob controle direto 

ou indireto, ou esteja sob um grau significativo de influência, de pessoas de um país não Parte, e a pessoa 

jurídica não tiver atividades comerciais substantivas no território da outra Parte; ou uma pessoa jurídica que 

seja propriedade, esteja sob controle direto ou indireto, ou esteja sob um grau significativo de influência, de 

pessoas da Parte que denega, e a pessoa jurídica não tiver atividades comerciais substantivas no território da 

outra Parte. 
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transparência. No entanto, os capítulos específicos trazem dispositivos interessantes de 

busca de coerência regulatória que merecem ser analisados, em razão da forma, inovação no 

tema e exemplo de modelo para novas formas de coerência regulatória em futuros acordos 

considerando-se as especificidades de cada tema.  

 

2.3.1. TPP 

  

A regulação de serviços no TPP está dividida em diversos capítulos, sendo: (i) 

Capítulo 10: Serviços transfronteiriços; (ii) Capítulo 11: Serviços financeiros; (iii) Capítulo 

12: Entrada temporária de pessoas de negócios; (iv) Capítulo 13: Telecomunicações; e (v) 

Capítulo 14: Comércio Electrônico. 

 

Além desses, o capítulo 9 de Investimentos aplica-se à prestação de serviços em 

presença comercial em certa medida.  

 

O capítulo 10 seria aquele que estabelece os princípios gerais do acordo, como 

tratamento nacional, nação mais favorecida, acesso a mercados e outros. Os demais capítulos 

(de 11 a 14) funcionam como anexos específicos. Note-se que referidos capítulos, no 

entanto, vão muito além da OMC, em razão do nível de detalhamento da regulação 

implementada com princípios e regras específicas a cada setor. No entanto, os capítulos 

específicos remetem ao capítulo 10 de serviços transfronteiriços no que diz respeito à 

aplicabilidade dos princípios gerais.  

 

2.3.1.1 Serviços transfronteiriços 

 

 

Este capítulo é a espinha dorsal da regulamentação de serviços por trazer os 

princípios e obrigações gerais que guiam toda a prestação, definições e delimitações gerais 

do que se entende por comércio de serviços.  

 

 O capítulo engloba184 o comércio de serviços nos quatro modos, porém, de forma 

diferenciada, uma vez que o termo “cross-border trade in services” corresponde apenas ao 

                                                 
184 Artigo 10.2 do TPP. O capítulo engloba: (a) produção, distribuição, marketing, venda ou entrega de um 

serviço; (b) a compra ou uso e pagamento de um serviço, (c) o acesso e uso de distribuição, transporte, redes 

de telecomunicações e serviços ligados com o fornecimento de um serviço; (d) a presença no território de uma 
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modo 1, 2 e 3 de prestação de serviços185. Por sua vez, o modo 3 não inclui o fornecimento 

de serviços no território de uma das Partes que esteja coberto por um investimento, portanto 

minimizou o escopo de aplicação de serviços neste modo e ampliou a aplicação de 

investimentos. Já o modo 4 – movimentação de pessoas − passa a ter um capítulo próprio.  

 

 O acordo, então, traz os princípios de nação mais favorecida186, tratamento 

nacional187 − incluindo níveis regionais de governo concederem tratamento não menos 

favorável que aquele tratamento mais favorável acordado em circunstâncias similares – e 

acesso a mercado188 − com exceção da limitação de acesso a mercados de capital estrangeiro 

com percentual de limite máximo de participação estrangeira ou valor total de investimento 

estrangeiro − semelhantes aos respectivos artigos no Acordo GATS. 

  

 Além disso, o acordo prevê: 

 

 Transparência189: as Partes devem garantir tempo razoável entre a publicação da 

medida e a sua entrada em vigor. O TPP inova ao permitir que informações sejam 

requisitadas não somente pelas Partes, mas também por terceiros interessados 

(THORSTENSEN e MESQUITA: 2017, 216).   

 Regulação doméstica190: o Artigo 10.8 reforça que para requisitos de qualificação e 

procedimentos, padrões técnicos e requisitos de licenciamento, o critério deve ser 

objetivo e transparente e, no caso de uma licença, não deve ser uma restrição para o 

fornecimento de serviços. Nesse tópico, o Acordo GATS acaba sendo mais 

específico ao pormenorizar que tais requisitos não sejam mais gravosos que o 

necessário para assegurar a qualidade do serviço (THORSTENSEN e MESQUITA: 

                                                 
parte de um fornecedor de serviço de outra parte; e (e) fornecimento de títulos e outras formas de garantia 

financeira como condição para o fornecimento de um serviço. As obrigações do acordo de acesso a mercado, 

regulação doméstica e transparência devem ser aplicadas no fornecimento de serviços proveniente de 

investimentos, incluindo serviços de entrega expressa do Anexo 10-B. O acordo exclui da sua aplicação, além 

daqueles serviços providos sob autoridade governamental, já previstos no Acordo GATS, os serviços 

financeiros regulados no capítulo específico, as compras governamentais e subsídios e concessões, incluindo 

suportes do governo com empréstimos, garantias e seguros e serviços de transporte aéreo, exceto aqueles 

listados no acordo no Artigo 10.2 (5), que repete a aplicação do Anexo do Acordo GATS de serviços aéreos e 

inclui serviços aéreos especiais, serviços de operação no aeroporto e serviços de assistência em escalas.  
185 Essa definição se repete no capítulo de serviços financeiros. 
186 Artigo 10.4 do TPP. 
187 Artigo 10.3 do TPP. 
188 Artigo 10.5 do TPP. 
189 Artigo 10.11 do TPP. 
190 Artigo 10.8 do TPP. 
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2017, 216).  Para garantir a conformidade nesses termos, deve-se observar padrões 

internacionais aplicados à Parte. Ainda, o artigo inclui previsões que garantam que 

as autoridades respondam às submissões em determinado período de tempo, que se 

processe o pedido em tempo razoável, informem a razão de negar o pedido, 

mantenham o candidato ciente do andamento da solicitação, permitam a correção de 

pequenos erros e de diretrizes para as informações requisitadas e aceitem quando 

apropriado documentos autenticados da outra Parte. Cada Parte deve assegurar que 

a cobrança de taxas seja razoável, transparente e não seja uma restrição. Se 

necessários exames, estes devem ser realizados em um intervalo razoável e devem 

garantir que pessoas interessadas possam se candidatar. Ainda, as Partes devem 

garantir que haja procedimentos para assegurar a competência de profissionais de 

outra Parte. Essas medidas não devem entrar na lista de não conformidade. Por fim, 

se houver qualquer modificação ao Acordo GATS, as Partes devem rever o acordo 

para trazê-lo em conformidade. Este aspecto é bastante importante, considerando os 

atuais andamentos das negociações em serviços, especialmente em regulação 

doméstica na OMC191. 

 Reconhecimento192: para o cumprimento dos requisitos de autorização, licença e 

certificação de provedores de serviços, devem ser reconhecidas educação e 

experiência obtidas no território de uma Parte ou não Parte. Esse reconhecimento 

pode ser alcançado por harmonização, acordo ou outra forma. Se a Parte reconhecer 

a educação ou experiências, nada nas previsões de nação mais favorecida deve exigir 

da Parte que reconheça educação ou experiência no território de outra Parte. Se feito 

o reconhecimento, deve-se dar a oportunidade para a outra Parte negociar sua adesão 

ao acordo. Essa medida visa facilitar a prestação de serviços profissionais, regulada 

no Anexo 10-A do acordo.  

 

O Anexo 10-A regula o reconhecimento de profissionais e suas qualificações, 

registros e licenças. Essa é uma das grandes evoluções regulatórias deste capítulo. As Partes 

devem buscar serviços profissionais aos que estejam interessadas em estabelecer diálogos 

                                                 
191 Para mais informações, acessar: < https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/serv_16jun16_e.htm> e 

< https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/serv_04jul16_e.htm>. 
192 Artigo 10.9 do TPP. 
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de reconhecimento de qualificação, licença e registro profissional193, a fim de firmar 

acordos194. 

  

Essa iniciativa foi feita para as áreas: engenharia e arquitetura e serviços jurídicos. 

Para engenheiros e arquitetos, as Partes reconhecem os trabalhos de reconhecimento 

desenvolvidos junto à APEC e buscarão trabalhar com as organizações responsáveis acordos 

de reconhecimento mútuo195. Ainda, as Partes se comprometem a buscar, juntamente aos 

organismos profissionais responsáveis recomendações para a licença temporária de 

engenheiros, com a discussão dos procedimentos a serem adotados, as áreas que devem ser 

abrangidas e outros assuntos identificados196.  

 

Nos serviços jurídicos, as Partes se comprometem a regular: (a) a prática de 

consultores estrangeiros; (b) a participação em procedimentos comerciais arbitrais, 

conciliações e mediações; (c) as condutas éticas e disciplinais devem ser aplicadas aos 

advogados estrangeiros se não forem mais onerosas para estes que para advogados 

estrangeiros; (d) requisitos mínimos de residência. O modo de prestação de serviços pode 

ser: (i) temporariamente entrando e saindo do país, (ii) por tecnologias de internet e 

telecomunicações, (iii) presença comercial; ou (iv) a combinação dos dois últimos197.  

 

Por fim, as Partes acordam estabelecer um grupo de trabalho no tema para fortalecer 

as atividades de reconhecimento e facilitação de licenças e registros198. 

 

Esses dispositivos, importantes para fins de coerência regulatória, estão dispostos no 

Anexo III a este trabalho. 

 

Além desses arranjos, o acordo possui ainda dispositivos em: (i) presença Local199, 

em que nenhuma Parte deve exigir que outra Parte estabeleça presença comercial em seu 

                                                 
193 Anexo 10-A Professional Services, General Provisions, 1 e 2. 
194 Anexo 10-A Professional Services, General Provisions, 3. 
195 Anexo 10-A Professional Services, Engeneering and Architectural services, 5 a 7. 
196 Anexo 10-A Professional Services, Engeneering and Architectural services, 8. 
197 Anexo 10-A Professional Services, Legal Services, 9 e 10. 
198 Anexo 10-A Professional Services, Professional Services Working Group, 11 a 15. 
199 Artigo 10.6 do TPP. Sobre isso, o TPP estabelece regras GATS-extra ao instituir que as Partes não podem 

exigir que o prestador de serviço estabeleça ou mantenha escritório de representação ou qualquer forma de 

empreendimento, ou seja residente, no território de outra Parte como condição para poder prestar o serviço. O 
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território como condição para fornecer o serviço; (ii) medidas fora de conformidade200, sendo 

aquelas em que pode haver a violação de tratamento nacional, nação mais favorecida, acesso 

a mercado e presença local, ou seja, a lista negativa do acordo; (iii) recusa de benefícios201: 

uma Parte pode negar os benefícios deste capítulo para os fornecedores de serviços de outra 

Parte se o fornecedor é uma empresa de um Estado não Parte e são mantidas medidas com 

esta não Parte de proibição ou restrição; (iv) pagamento e transferências202: as Partes devem 

permitir transferências e pagamentos entre fronteiras em moeda corrente e pela taxa cambial 

que prevalece no dia da transferência. Porém, as Partes podem atrasar ou impedir um 

pagamento pela aplicação igualitária, não discriminatória e de boa-fé da sua lei relacionado 

a: (a) falência, insolvência ou proteção dos direitos do credor; (b) emissão e negociação de 

valores mobiliários, título futuros, opções e derivativos; (c) registro financeiro e registro de 

transferências, quando necessário, para assistir ao cumprimento da lei ou autoridades 

financeiras regulatórias; (d) ofensas penais ou criminais ou (e) asseguramento do 

cumprimento de ordens ou julgamentos judiciais ou administrativos.  

 

Esse capítulo possui também um anexo dedicado a serviços de entrega expressa 

(Anexo 10-B), tema que não é ainda regulado na OMC. Os Membros devem manter o nível 

de abertura acordado e podem pedir consultas entre as Partes se o nível de abertura do 

mercado não atender o que foi negociado203. Ainda, as Partes acordaram que não pode haver 

subsídio cruzado de serviços postais monopolizados204. Além disso, as Partes acordaram que 

não podem cobrar taxas desses serviços para subsidiar qualquer outro serviço de entrega205. 

Por fim, as autoridades reguladoras devem ser independentes e não podem ser responsáveis 

por qualquer empresa de serviço de entrega expressa para manter a imparcialidade, não 

discriminação e transparência206.  

 

                                                 
Acordo GATS não dispõe de dispositivo similar que preveja esse tipo de obrigação, apenas instituindo como 

modo de prestação de serviços a presença comercial (modo 3) (THORSTENSEN E MESQUITA: 2017, 214). 
200 Artigo 10.7 do TPP. 
201 Artigo 10.10 do TPP. 
202 Artigo 10.12 do TPP. 
203 Anexo 10-B, Express Delivery Services, 4. 
204 Anexo 10-B, Express Delivery Services, 5. 
205 Anexo 10-B, Express Delivery Services, 7. 
206 Anexo 10-B, Express Delivery Services, 8. 
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Por fim, o Anexo 10-C, que estabelece o que se chama de “Ratchet Mechanism”, ou 

seja, medidas liberalizantes adotadas pelas Partes não podem ser substituídas por medidas 

mais restritivas207. 

 

Note-se que esse capítulo foi bastante além daquilo que se tem no Acordo GATS e 

avançou consideravelmente em busca de padrões, coerência regulatória, reconhecimento de 

padrões e colaboração entre autoridades.  

 

Conforme destacado, esse capítulo traz as diretrizes gerais, mas outros capítulos do 

acordo TPP traz temas específicos de serviços. Nesses capítulos há dispositivos de busca 

pela coerência regulatória que serão destacados a seguir.  

 

2.3.1.2 Dispositivos de coerência regulatória nos demais capítulos de assuntos 

específicos do TPP 

 

Conforme retratado no início, o TPP possui um capítulo geral e os demais capítulos 

tratam de assuntos específicos do comércio de serviços. Esses capítulos são como os anexos 

do Acordo GATS, mas são mais detalhados, com obrigações desde princípios gerais até 

especificidades daquele setor. Como se verá a seguir, nesses capítulos específicos há 

dispositivos que levam à coerência regulatória e, portanto, valem ser aqui elencados como 

modelos para implementação em outros acordos. No Anexo III a este trabalho foram 

compilados os artigos que serão aqui descritos como as formas de coerência regulatória 

encontradas no acordo. 

 

O capítulo 12 se propõe a regular a entrada de pessoas de negócios no território e os 

procedimentos mínimos necessários. Esse capítulo vai além do Acordo GATS, que apenas 

garantia que os Membros poderiam negociar os termos do movimento de pessoas. No 

mencionado capítulo, as formas de coerência são duas: (i) reafirmar os compromissos no 

contexto da APEC de incentivar a mobilidade de pessoas de negócios, incluindo o 

desenvolvimento de programas de viajantes confiáveis e apoio ao programa APEC Business 

                                                 
207 Conforme Dictionary of trade terms, disponível em: <http://www.sice.oas.org/dictionary/IN_e.asp>.  
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Travel Card208 209; e (ii) cooperação por meio do compartilhamento de experiências 

relacionadas ao processamento de vistos, segurança na fronteira e cooperação em outros 

foros multilaterais que buscam promover as iniciativas citadas anteriormente210.  

 

Já no capítulo 13 – telecomunicações − há um artigo específico de formas para 

abordar a regulação211, o artigo 13.3, que reconhece a necessidade de competitividade no 

mercado e de regular a dependência de seu mercado, sendo que se deve avaliar como 

implementar essas obrigações. Com base nisso, as Partes devem: (i) empreender regulações 

em temas que antecipam questões que podem surgir no mercado; ou (b) confiar nas forças 

do mercado, principalmente em mercados que podem ser competitivos ou que tenham 

poucas barreiras para entrada; ou (c) outro meio que possa embasar o interesse dos 

consumidores finais. A mencionada regulação deve, na medida do possível, evitar aplicar a 

regulação a serviços de telecomunicação públicos, se o órgão regulador determinar que sua 

regulação não é necessária para prevenir práticas discriminatórias; não é necessária para 

proteger o consumidor; e é consistente com o interesse público, incluindo a promoção da 

concorrência entre fornecedores de telecomunicações ao público. 

 

 Além disso, o artigo 13.25 do TPP determina que as Partes reconhecem a importância 

de padrões internacionais para a compatibilidade global e operabilidade das redes de 

telecomunicações e serviços e se comprometem a promover esses padrões por meio do 

trabalho de organizações internacionais relevantes212.  

 

                                                 
208 Conforme explicação da própria APEC, este programa é: Fast and efficient travel for business people within 

the APEC region contributes to APEC's goal of free and open trade and investment. To this end APEC has 

created an APEC Business Travel Card (ABTC). The ABTC allows business travelers pre-cleared, facilitated 

short-term entry to participating member economies. The ABTC removes the need to individually apply for 

visas or entry permits, saving valuable time, and allows multiple entries into participating economies during 

the three years the card is valid. Card holders also benefit from faster immigration processing on arrival via 

access to fast-track entry and exit through special APEC lanes at major airports in participating economies. 

The ABTC also helps to enhance border integrity and security in participating economies by providing benefits 

to border agencies as it increases the number of low risk travelers since each applicant is checked against 

'watch lists' of other participating economies. Therefore, it carries savings not only for business people but for 

governments, too. Informações disponíveis em: < https://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Business-

Resources/APEC-Business-Travel-Card.aspx>. Acesso em: 03 set. 2017. 
209 Artigo 12.5 do TPP. 
210 Artigo 12.8 do TPP. 
211 Artigo 13.3 do TPP. 
212 Artigo 13.25 do TPP. 
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Por fim, há um comitê de telecomunicações213 que será responsável pelo 

monitoramento do capítulo para assegurar sua implementação efetiva e desenvolver 

responsividade com relação ao desenvolvimento de tecnologias e regulação e discutir 

qualquer tópico relacionado a ele.  

 

O capítulo 14 regula o comércio eletrônico. Esse capítulo apresenta diversas formas 

de cooperação, variando desde lei modelo até cooperação entre as Partes e órgãos 

internacionais. Acredita-se que o capítulo de comércio eletrônico seja aquele com maiores 

oportunidades de cooperação em razão da natureza desse serviço, sem fronteiras, bem como 

a ausência de regulação internacional sobre o tema, especialmente na OMC, o que pode 

requerer das Partes e demais países maiores esforços para o desenvolvimento de um 

arcabouço legal internacional. Por isso, utilizar-se da cooperação pode ser útil para ter uma 

construção conjunta do marco regulatório internacional nesse assunto e, com isso, o capítulo 

do TPP pode ser usado de modelo regulatório nesse caso.  

 

Para regular o comércio eletrônico, esse capítulo estabelece que transações 

domésticas eletrônicas214 devem ser compatíveis com os princípios das UNCITRAL Model 

Law on Electronic Commerce 1996215 ou the United Nations Convention on the Use of 

Electronic Communications in International Contracts216, firmada em Nova York em 23 de 

novembro de 2005. Com isso, as Partes evitam fardos desnecessários para transações 

eletrônicas e facilitam a participação de pessoas interessadas no desenvolvimento de quadros 

legais para transações eletrônicas.  

 

                                                 
213 Artigo 13.26 do TPP. 
214 Artigo 14.5 do TPP. 
215 Conforme informações públicas, a lei modelo foi adotada em 12 de junho de 1996 com o propósito de 

permitir e facilitar o comércio eletrônico dando aos legisladores nacionais uma série de regras internacionais 

aceitáveis que removam os obstáculos legais e aumentem a previsibilidade no comércio eletrônico. A lei 

modelo foi o primeiro marco regulatório a adotar princípios de não discriminação, neutralidade tecnológica e 

equivalente funcional que são considerados os elementos fundadores do direito do comércio eletrônico 

moderno. Para mais informações, acessar: 

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>. 
216 A Convenção das Nações Unidas sobre a utilização de comunicações eletrônicas nos contratos 

internacionais foi adotada em 23 de novembro de 2005 com o propósito de facilitar o uso de comunicações 

eletrônicas no comércio internacional garantindo que contratos e outras comunicações trocadas 

eletronicamente são válidas e aplicáveis da mesma forma que o equivalente em papel. A Convenção é 

importante para retirar os obstáculos do uso de tais comunicações, que pode não estar tão clara em demais 

convenções e marcos legais, como CISG. Para mais informações, acessar: < 

http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html>. 
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As Partes buscam cooperar, ainda, na proteção de consumidores online217 por meio 

da cooperação intra-agências ou outros órgãos relevantes em atividades relacionadas ao 

comércio eletrônico transfronteiriço para garantir o bem-estar do consumidor. 

 

 Tendo em vista que as Partes podem abordar os temas de forma diferenciada, com 

relação à proteção de informações pessoais218, devem incentivar o desenvolvimento de 

mecanismos que promovam a compatibilidade entre esses diferentes regimes. Esses 

mecanismos devem incluir o reconhecimento de resultados regulatórios seja por meios 

autônomos e arranjos mútuos ou estruturas internacionais amplas. As Partes devem encorajar 

a troca de informações por mecanismos aplicados em suas jurisdições e explorar formas de 

entender isso por meio de arranjos compatíveis para promover a compatibilidade entre eles.  

 

Sobre esses dois últimos tópicos – proteção do consumidor e proteção de informações 

pessoais – essas obrigações em países exportadores são elementos fundamentais para a 

cooperação regulatória, a fim de assegurar a países importadores que seus compromissos de 

abertura nao colocarão seus consumidores ou necessidades regulatórias à mercê de 

reguladores. A existência dessas obrigações compartilhadas reduz o escopo de ação 

unilateral de países importadores utilizando-se de exceções, assim como gera segurança de 

acesso a exportadores. Ainda não se sabe como os dispositivos serão interpretados, 

entretanto, o modelo adotado pelo TPP para liberalização de circulação de dados pode ser 

um modelo de cooperação regulatória que pode induzir compromissos maiores e mais 

profundos em serviços (GOOTIZ e MATTOO: 2017, 21). 

 

 O capítulo de comércio eletrônico permite a regulação da manutenção de regulação 

de mensagens comerciais eletrônicas219 não solicitadas e determina a cooperação em casos 

de preocupação mútua com relação à regulação desse tema. 

 

 Por fim, o acordo tem uma regulação própria de cooperação220 em reconhecimento à 

natureza global do assunto e, sendo assim, as partes podem trabalhar juntas para ultrapassar 

os obstáculos a pequenas e médias empresas; troca de informações e troca de experiências 

                                                 
217 Artigo 14.7 do TPP. 
218 Artigo 14.8 do TPP. 
219 Artigo 14.14 do TPP. 
220 Artigo 14.15 do TPP. 
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na regulação de políticas de proteção de informações pessoais, proteção do consumidor on-

line, mensagens comerciais eletrônicas não solicitadas, segurança em comunicações 

eletrônicas, autenticação e governo eletrônico; acesso a mercados;  participar de foros 

regionais e multilaterais para promover o desenvolvimento de comércio eletrônico e 

encorajar o desenvolvimento pelo setor privado de métodos de autorregularão para buscar o 

comércio eletrônico, modelos de contratos, códigos de conduta, bem como mecanismos de 

aplicação. 

 

 Ainda, determina-se que haja cooperação em assuntos de segurança cibernética221 na 

construção de capacitação das entidades nacionais responsáveis pela resposta a incidentes 

de segurança e uso de mecanismos colaborativos para identificar e mitigar intrusos ou 

disseminação de códigos malignos que afetam as redes eletrônicas das Partes. 

 

 Note-se que esses capítulos adotaram diferentes formas de implementação de 

cooperação e isso faz sentido tendo em vista as diferenças e particularidades dos referidos 

serviços.  

 

 Com isso, agora será analisada a coerência regulatória no TTIP, que pode servir de 

referência para o Brasil em negociações com a UE. 

 

2.3.2. TTIP 

 

A proposta de capítulo de serviços do TTIP222, sugerida pela UE, é dividida em 7 

partes: (i) parte geral; (ii) investimentos; (iii) serviços transfronteiriços; (iv) entrada e 

permanência temporária de pessoas naturais para fins de negócios; (v) quadro regulatório; 

(vi) comércio eletrônico; e (vii) exceções.  

 

Juntamente com a proposta de um capítulo de serviços, a UE divulgou alguns 

documentos em que o bloco descreve os objetivos do acordo, os alvos e preocupações ao 

regular o tema.  

 

                                                 
221 Artigo 14.16 do TPP. 
222 Transatlantic Trade and Investment Partnership. Trade in Services, Investment and E-commerce. Disponível 

em: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230>. Acesso em: 19 set. 2017. 
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Conforme relatado pela UE223, o capítulo de serviços deve assegurar que suas 

empresas de serviços possam competir com as empresas americanas nos mesmos termos e 

resguardar os direitos do governo da UE de dirigir seus serviços públicos conforme deseja. 

O comércio de serviços corresponde a 60% da economia dos EUA e UE e tais economias já 

exportam entre si serviços, porém as empresas europeias ainda enfrentam dificuldades para 

entrar no mercado americano e, por isso, o TTIP endereçaria semelhantes questões.  

 

O capítulo proposto pela UE possui uma arquitetura diferente dos demais capítulos 

de serviços aqui já analisados. Há uma primeira parte geral que descreve os objetivos e 

definições do acordo. Em seguida, o capítulo de serviços transfronteiriços, que possui os 

princípios e obrigações gerais. Depois há as disposições de capítulos específicos, que nesse 

caso são: entrada e permanência temporária de pessoas naturais para fins de negócios e 

comércio eletrônico. Há uma seção separada para temas regulatórios. Essa seção contém os 

dispositivos relativos a regulação doméstica e reconhecimento, além da regulação de uma 

série de tipos de serviços como: serviços de informática, serviços postais, serviços de 

comunicação, transporte marítimo internacional, transporte aéreo e serviços financeiros. Por 

fim, há um capítulo ao final com as exceções ao acordo.  

 

Conforme explicitamente exposto, o capítulo de coerência regulatória do acordo é 

aplicável a serviços.  

                                                 
223 O acordo disporia, portanto, dos seguintes pontos: (i) acesso a mercado de telecomunicações (quanto um 

acionista da UE pode possuir de companhias americanas) e a dragagem de portos; (ii) permitir que 

profissionais, como arquitetos, tenham suas qualificações reconhecidas e entrem em território americano mais 

facilmente; (iii) aprovar padrões que facilitem para indivíduos a ter licenças ou aprovação formal como 

auditoria, consultoria de gestão e assessoria legal; (iii) regras fundamentais para econômica europeia em 

telecomunicações, comércio eletrônico, serviços financeiros, serviços postais e de correios, transporte marítimo 

que ajudariam a aumentar as exportações assegurando que as empresas da UE e EUA compitam em termos 

iguais nos dois mercados, os governos tratem ambos da mesma forma e reguladores possam trabalhar juntos 

mais próximos no futuro; (iv) assegurar às empresas europeias que elas terão o mesmo acesso que americanos 

nos mercado, como eles têm agora; (v) proteção a setores sensíveis como TV, rádio e filmes, saúde pública e 

educação, serviços sociais e distribuição de água.  

No que concerne assuntos mais preocupantes, a UE destaca: (i) serviços públicos: o TTIP ameaça serviços 

públicos como saúde, educação, serviços sociais e água e, portanto, a UE, portanto, não fará quaisquer 

compromissos nesses setores; (ii) cultura: o TTIP ameaça a diversidade cultural na Europa e, portanto, a UE 

não fará compromissos em filmes, rádio e televisão, permitindo assim que os membros da UE possam manter 

quotas para as produções europeias e; (iii) proteção de dados: com TTIP não haverá mais proteção de dados e, 

portanto, este tema não será objeto de negociação para que as leis de proteção de dados prevaleçam sobre os 

compromissos. 

“Services in the TTIP: Helping Europe's services firms tap the US Market” e “Publication of the EU proposal 

on services, investment and e-commerce for the Transatlantic Trade and Investment Partnership de 31 de julho 

de 2015. Disponível em: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230>. Acesso em: 19 set. 

2017. 
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Assim como foi feito com o TPP, aqui serão considerados aqueles dispositivos 

referentes à coerência regulatória e, assim, focar-se-á nos princípios gerais do acordo e 

quadro regulatório. Demais dispositivos que levem ou incentivem a coerência regulatória 

em temas específicos serão detalhados em separado. Os dispositivos analisados estão 

elencados no Anexo IV a este trabalho. 

 

2.3.2.1. Parte Geral 

 

A parte geral traz os objetivos, cobertura e definições do acordo224. O capítulo se 

propõe a trazer os arranjos necessários para a liberalização recíproca e progressiva do 

comércio de serviços, investimento e comércio eletrônico. Mantem-se às Partes o direito de 

adotar, manter e implementar medidas necessárias para perseguir os objetivos legítimos de 

políticas públicas como proteção à sociedade, meio ambiente e saúde pública, proteção do 

consumidor, assegurar a integridade e estabilidade do sistema financeiro, promover a 

segurança pública e promover a promoção e proteção da diversidade cultural.  

 

As medidas não se aplicarão ao acesso a mercado de emprego da Parte, cidadania, 

residência e emprego permanente. Portanto, as Partes têm liberdade de regular tais temas da 

maneira que permita uma organização ordenada do movimento de pessoas em seu território.  

 

 No que diz respeito às definições do capítulo, importante notar que a definição de 

fornecimento de serviços transfronteiriços é aquele do território de uma Parte para o 

território de outra Parte e no território de uma Parte para o consumidor de outra Parte. 

Portanto, o comércio de serviços está restrito às prestações de serviços do Acordo GATS de 

modo 1 e modo 2 apenas. A presença comercial − modo 3 de prestação de serviços do Acordo 

GATS − está regulada no capítulo de investimentos225, assim como a movimentação de 

pessoas – modo 4 de prestação de serviços do Acordo GATS − possui um capítulo próprio.  

 

2.3.2.2. Serviços transfronteiriços 

 

                                                 
224 Artigo 1.1 do Capítulo I − General provisions.  
225 Artigo 2.1 do Capítulo II – Investimentos. 
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 Os serviços transfronteiricos são regulados no capítulo III da proposta da UE. 

Referido capítulo se aplica a todos os setores de serviços, exceto serviços audiovisuais. Além 

desse, subsídios devem ser regulados pelo capítulo de concorrência e ajuda estatal e compras 

governamentais também não fazem parte do capítulo, sendo regulado em capítulo próprio.226  

  

 No mencionado capítulo há as obrigações de acesso a mercados idênticas àquelas do 

Artigo XVI (2) (a), (b) e (c) do Acordo GATS227.  

 

 A obrigação de tratamento nacional é idêntica àquela do artigo XVII do Acordo 

GATS. Exceto que se acrescenta que nada no acordo deve compensar desvantagens 

competitivas resultantes do caráter externo de serviços relevantes ou prestadores de 

serviços228.  

 

 Por sua vez, a obrigação de nação mais favorecida nesse acordo estabelece que nada 

deve ser interpretado de modo a obrigar que uma Parte estenda a serviços e prestadores de 

serviços benefícios advindos de acordos de dupla tributação, no caso de não estarem cobertos 

por previsões horizontais no acordo; e medidas provendo-se o reconhecimento de 

qualificações, licenças ou medidas prudentes em conformidade com o Artigo VII do Acordo 

GATS ou seu Anexo de Serviços Financeiros229. Esse dispositivo é bastante interessante, 

uma vez que limita a possibilidade de reconhecimento, porém, como se verá adiante, o 

reconhecimento e qualificação são considerados pela UE como um ponto importante na 

convergência regulatória de serviços.  

 

 Na parte de reservas e exceções, determina-se que os artigos de tratamento nacional 

e nação mais favorecida não se aplicam: (i) a medidas não conformes mantidas por uma 

Parte em nível de UE, governo nacional, governo regional e governo local; (ii) continuação 

ou renovação pronta de medidas fora de conformidade conforme item anterior; e (iii) 

alterações de medidas não conformes referidas no item i anterior, na extensão em que essas 

medidas não diminuam sua consonância antes da alteração com os artigos de tratamento 

nacional e nação mais favorecida. Da mesma forma, os dispositivos de acesso a mercado não 

                                                 
226 Artigo 3.1 do Capítulo III – Fornecimento de serviços transfronteiriços.  
227 Artigo 3.2 do Capítulo III – Fornecimento de serviços transfronteiriços. 
228 Artigo 3.3 do Capítulo III – Fornecimento de serviços transfronteiriços. 
229 Artigo 3.4 do Capítulo III – Fornecimento de serviços transfronteiriços. 
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se aplicam (i) a medidas existentes mantidas pelas Partes em nível de governo local, a 

continuação ou renovação dessas medidas não conformes ou a alteração dessas medidas na 

extensão em que essa alteração não diminua a conformidade das medidas segundo existiam 

antes da alteração do artigo de acesso a mercados e (ii) qualquer medida que a Parte adote 

ou mantenha com relação a setores ou subsetores comprometidos230. Esse artigo, portanto, 

elenca a lista negativa do acordo.   

 

Por fim, após certo tempo da entrada em vigor do acordo e em intervalos regulares, 

as Partes devem revisar as restrições mantidas de forma consistente com seus compromissos 

internacionais. Ainda devem avaliar qualquer obstáculo ao fornecimento de serviços 

transfronteiriços e revisar os compromissos e reservas do acordo231.  

 

2.3.2.3. Quadro regulatório 

 

O capítulo V trata do quadro regulatório do acordo. Essa parte é dividida em 9 seções: 

(i) regulação doméstica; (ii) previsões de aplicação geral; (iii) reconhecimento mútuo de 

qualificações profissionais; (iv) serviços de computadores; (v) serviços postais e correio; (vi) 

redes de comunicação eletrônica e serviços; (vii) serviços financeiros; (viii) serviços de 

transporte marítimo internacional; e (ix) serviços de transporte aéreo. Dessas seções, a seguir 

serão examinadas as previsões que refletem o objeto deste trabalho, quais sejam: regulação 

doméstica, as aplicações gerais e reconhecimento mútuo de qualificações profissionais.  

 

2.3.2.3.1. Regulação Doméstica  

 

O capítulo traz pontos regulatórios importantes. Determina que as disciplinas são 

aplicáveis aos requisitos de licenciamento e procedimentos, requisitos de qualificação e 

procedimentos que afetam os modos 1, 3 e 4 de prestação de serviços232 e somente a setores 

                                                 
230 Artigo 3.5 do Capítulo III – Fornecimento de serviços transfronteiriços. 
231 Artigo 3.6 do Capítulo III – Fornecimento de serviços transfronteiriços. 
232 Artigo 5.1 do Capítulo V – quadro regulatório. Conforme o artigo: “1. The following disciplines apply to 

measures by the Parties relating to licencing requirements and procedures, qualification requirements and 

procedures that affect: (a) the cross-border supply of services; (b) the supply of a service or pursuit of any 

other economic activity, by an enterprise that is an investment of the other Party, including the establishment 

of such an enterprise; and, (c) the supply of a service through the temporary stay in their territory of categories 

of natural persons as defined in Article (X).” 
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que tenham compromissos específicos e não se aplicam naquelas disciplinas em que há 

reservas nos anexos do acordo.  

 

As Partes devem assegurar que as medidas de licenciamento e qualificação sejam 

baseadas em critérios que impeçam as autoridades de exercer seu poder de avaliação de 

modo discriminatório233. Por isso, tal artigo delimita alguns critérios que devem ser seguidos, 

como: (i) proporcional para legitimar objetivos de políticas públicas; (ii) clareza e sem 

ambiguidade; (iii) objetivo; (iv) preestabelecido; (v) divulgado publicamente com 

antecedência; (vi) transparente e acessível.  

 

A autorização ou licença devem ser concedidas tão logo seja estabelecido, pela 

análise apropriada, que as condições para obtenção da autorização ou licença foram 

preenchidas.  

 

Assim como no Acordo GATS, as Partes devem manter instituições judiciais, 

arbitrais ou administrativas para que, se necessário, seja feita revisão das decisões 

administrativas que afetam o fornecimento de serviços ou outra atividade econômica. Nos 

casos em que esses procedimentos não são independentes da agência responsável pela 

decisão administrativa relacionada, cada Parte deve assegurar que procedimentos forneçam 

uma revisão objetiva e imparcial.  

 

No caso de recursos escassos, deve-se assegurar que a seleção desses candidatos 

também seja feita de modo imparcial e transparente, incluindo adequada publicidade sobre 

o lançamento, condução e conclusão do procedimento.  

 

As Partes devem considerar objetivos legítimos de políticas públicas, incluindo 

saúde, segurança, proteção ao consumidor, meio ambiente e herança cultural.  

 

Por fim, a proposta elenca uma série de requisitos necessários para procedimentos de 

licenciamento e qualificação234, quais sejam: 

 

                                                 
233 Artigo 5.2 do Capítulo V – quadro regulatório.  
234 Artigo 5.3 do Capítulo V – quadro regulatório.  
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 Os procedimentos de licença e qualificação devem ser claros, tornados públicos com 

antecedência e garantir aos participantes que suas aplicações serão examinadas com 

objetividade e imparcialidade. Além disso, as formalidades devem ser o mais simples 

possível e não devem ser indevidamente complicadas ou atrasar o fornecimento de 

serviço ou atividade econômica. Quaisquer taxas que os candidatos possam incorrer 

devem ser razoáveis e proporcionais ao custo do procedimento de autorização em 

questão.  

 Os procedimentos e decisões devem ser imparciais a todos os candidatos, de modo 

que a autoridade atue de modo independente, e não ser atrelados a qualquer 

fornecedor de serviços ou provedor de atividade econômica.  

 No caso de haver prazos para a candidatura, esta deve ter um tempo razoável e a 

autoridade deve iniciar a análise sem um atraso injustificado. Caso possível, a 

candidatura deve ser aceita em formato eletrônico com as mesmas condições de 

autenticidade de apresentação em papel.  

 O processamento de uma candidatura deve ser feito em tempo razoável, incluindo a 

tomada de uma decisão final.  

 A autoridade deve, no caso de candidaturas que sejam consideradas incompletas, 

informar o candidato em período razoável de tempo e, na medida do possível, 

identificar a informação adicional necessária para completar a candidatura e dar 

oportunidade de corrigir deficiências.  

 Cópias autenticadas devem ser aceitas, quando possível.  

 Se uma candidatura é rejeitada, esta deve ser informada pela autoridade por escrito e 

sem atrasos injustificados, com as razões pelo indeferimento e prazo para apelação 

contra uma decisão. Além disso, deve ser dada ao candidato oportunidade de 

reapresentar a candidatura.  

 Uma vez concedida uma licença ou autorização, esta entrará em vigor 

imediatamente.  

 

Interessante notar que Parte das propostas aqui são as mesmas do acordo de 

facilitação em serviços, como manter formato eletrônico, permitir documentos autenticados, 

procedimentos expeditos e outros. 
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2.3.2.3.2. Previsões de aplicação geral  

 

Tratam-se de dispositivos de transparência e divulgação de informações 

confidenciais235. As Partes devem responder prontamente a pedidos de informações 

específicas de aplicação geral ou de outros acordos internacionais que afetam esse acordo. 

Cada Parte deve estabelecer canais de perguntas para fornecimento de informações a 

investidores ou fornecedores de serviços de cada Parte em todos os assuntos, entrando em 

vigor três meses após a entrada em atividade do acordo.  

 

Por fim, nada nesse acordo deve obrigar as Partes a fornecerem informações 

confidenciais, a divulgar informações que impediriam o cumprimento da lei, ou contrário, 

ao interesse público, o que prejudicaria interesses comerciais legítimos de certas empresas, 

públicas ou privadas.  

 

2.3.2.3.3. Reconhecimento mútuo de qualificações profissionais  

 

O objetivo da mencionada seção é estabelecer os mecanismos que facilitam um 

regime justo, transparente e consistente para o reconhecimento mútuo de qualificações 

profissionais das Partes e estabelece condições gerais para a negociação de acordos de 

reconhecimento mútuo.  

 

Uma Parte não deve conceder reconhecimento de maneira discriminatória nos 

critérios para autorização, licença ou certificação de um fornecedor de serviços ou que 

constitua uma restrição disfarçada ao comércio de serviços236.  

 

As partes devem encorajar suas autoridades competentes ou associações 

profissionais a desenvolver e fornecer, ao Comitê de Reconhecimento Mútuo de 

Qualificações Profissionais, recomendações conjuntas de propostas de acordos.  

 

Uma recomendação deve vir acompanhada da análise da compatibilidade da 

respectiva licença ou regime de qualificação e a abordagem pretendida para a negociação de 

um acordo. Além disso, deve fornecer uma avaliação do potencial valor econômico do 

                                                 
235 Artigo 5.4 do Capítulo V – quadro regulatório.  
236 Artigo 5.6 do Capítulo V – quadro regulatório.  
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acordo com base na avaliação do nível de abertura do mercado, necessidade da indústria, 

oportunidades de negócios, como o número de profissionais que provavelmente se 

beneficiariam da medida, a existência de outros acordos de reconhecimento mútuo no setor 

e ganhos esperados em termos de desenvolvimento econômico e de negócios.  

 

Após a consulta com a autoridade competente, o Comitê deve, em período razoável, 

revisar a recomendação com vistas a assegurar a consistência dos critérios com o TTIP. Se 

os critérios forem satisfeitos, o Comitê estabelecerá os passos necessários para negociar uma 

minuta de acordo. As autoridades competentes seguirão com a negociação e uma minuta do 

texto será submetida ao Comitê. Caso o acordo de reconhecimento mútuo seja consistente 

com o TTIP, o Comitê deve adotar o acordo237.  

 

Nesse mesmo capítulo, regula-se o reconhecimento de qualificações profissionais 

concedido por um acordo de reconhecimento mútuo238. Conforme o dispositivo nesse tópico, 

o reconhecimento de qualificações profissionais por meio de um acordo deve permitir ao 

beneficiário assumir e buscar atividades profissionais na jurisdição anfitriã de acordo com 

os seus termos. Ocorrendo o reconhecimento, as Partes não devem conceder tratamento 

menos favorável que aquele concedido em situações similares a um fornecedor de serviços 

análogo, cuja qualificação profissional foi certificada ou atestada na jurisdição anfitriã. 

 

O reconhecimento por meio de acordos de reconhecimento mútuo não pode ser 

condicionado a critério de cidadania ou residência ou educação, experiência ou treinamentos 

que tenham sido adquiridos na jurisdição anfitriã.  

 

O Comitê deve ser composto por representantes dos EUA e UE que sejam diferentes 

daqueles dos órgãos competentes que cuidam desse assunto internamente, se encontrar 

depois de um ano da entrada em vigor do acordo, ou conforme necessário, estabelecer suas 

regras, facilitar a troca de informações relacionados a leis, regulações, políticas e práticas 

relacionadas a padrões e critérios para autorização, licença ou certificação de profissionais, 

divulgar informações de negociação e implementação de acordos de reconhecimento mútuo, 

reportar ao Comitê conjunto o progresso das negociações e implementação de acordos de 

                                                 
237 Artigo 5.7 do Capítulo V – quadro regulatório.  
238 Artigo 5.8 do Capítulo V – quadro regulatório.  
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reconhecimento mútuo, fornecer informações e complementar as diretrizes para negociação 

de acordos, como também ter a possibilidade de tomar decisões239.  

  

Além das previsões gerais, o acordo mantém um anexo com as diretrizes para acordos 

de reconhecimento mútuo para facilitar a negociação destes. Essa diretriz não é vinculante e 

não modifica ou afeta os direitos e obrigações das Partes no acordo. O anexo estabelece os 

requisitos mínimos necessários para o estabelecimento de um acordo, como: (i) nome dos 

participantes; (ii)  propósito; (iii) escopo com a delimitação dos títulos profissionais e 

atividades cobertas; e (iv) quem podem usar os títulos em questão, se o reconhecimento é 

baseado em qualificações formais ou licenças obtidas na origem ou outros requisitos e se o 

acordo cobre acesso temporário ou permanente do profissional em questão; e as condições 

de reconhecimento de modo claro e o nível de equivalência acordado entre as Partes.  

 

O anexo estabelece 4 passos que devem ser considerados para simplificar e facilitar 

o reconhecimento de qualificações: 

 

 Passo 1: verificação de equivalência com o exame de todas as informações relevantes 

referentes ao escopo dos direitos de exercer a atividade relacionados a competência 

legal de praticar ou qualificações necessárias para uma profissão específica em certa 

jurisdição. Portanto, deve-se (i) identificar as atividades ou grupos de atividades 

cobertos pelo escopo de direitos de práticas de profissões reguladas; e (ii) identificar 

as qualificações necessárias para cada jurisdição, incluindo nível de educação, nível 

de experiência, exames aprovados, em que medida as qualificações de uma origem 

são reconhecidas em outra e as qualificações que as autoridades competentes estão 

preparadas para reconhecer; 

 Passo 2: avaliação de diferenças substanciais nos casos de discrepâncias nos 

conhecimentos essenciais e na duração ou conteúdo de treinamento da jurisdição. 

Isso ocorre quando: (i) uma ou mais atividades profissionais não são parte da 

profissão correspondente na jurisdição de origem; (ii) essas atividades estão sujeitas 

a treinamentos específicos; e (iii) o treinamento para essas atividades cobre assuntos 

diferentes daqueles da qualificação do candidato.  

                                                 
239 Artigo 5.9 do Capítulo V – quadro regulatório.  
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 Passo 3: medidas compensatórias nos casos listados no passo 2. Essas medidas 

devem ser proporcionais à diferença substancial que elas pretendem endereçar. Cada 

Parte deve avaliar a experiência profissional prática obtida na origem para ver se ela 

é suficiente para remediar, no todo ou em parte, a diferença substancial no escopo do 

direito de práticas ou qualificações formais entre as jurisdições antes de determinar 

a medida compensatória. Essa medida pode também ter a forma de um período de 

adaptação ou testes de aptidão. 

 Passo 4: identificação de condições para reconhecimento. Após a avaliação dos 

passos anteriores, o acordo de reconhecimento mútuo deve especificar: (i) a 

competência legal requerida para a prática da profissão; (ii) as qualificações para as 

profissões; (iii) se as medidas compensatórias são necessárias; (iv) a medida em que 

a experiência profissional pode compensar as diferenças substanciais; (v) descrição 

de medidas compensatórias adicionais, incluindo o uso de período de adaptação ou 

teste de aptidão, na extensão necessária.  

 

Além dos requisitos elencados anteriormente, os acordos de reconhecimento mútuo 

devem estabelecer (i) os mecanismos de implementação; (ii) previsões de licenciamento ou 

outros na jurisdição anfitriã; (iii) revisões dos acordos; e (iv) mecanismos de transparência.  

 

A iniciar sobre os mecanismos de implementação, os acordos de reconhecimento 

mútuo devem estabelecer: (i) as regras e procedimentos que devem ser usados para monitorar 

e implementar as previsões do acordo; (ii) os mecanismos para diálogo e cooperação 

administrativa entre as partes do acordo; e (iii) os meios que os candidatos individuais para 

endereçar quaisquer questões em razão da interpretação e implementação do acordo de 

reconhecimento mútuo. 

 

Como um guia para o tratamento de candidatos individuais, o acordo de 

reconhecimento mútuo deve incluir detalhes sobre: (i) ponto de contato para informações 

em todas as questões a respeito da candidatura; (ii) duração para processamento das 

candidaturas; (iii) a documentação necessária para candidatos e a forma que deve ser 

apresentada; (iv) admissão dos documentos e certificados de qualificação e licença emitidos 

na jurisdição anfitriã; e (v) procedimentos para apelação ou revisão.  

 



   

 

130 

 

As autoridades competentes devem ainda se comprometer a: (i) lidar prontamente 

com requerimentos sobre as medidas; (ii) fornecer preparação adequada em tempo, se 

necessário; (iii) disponibilizar exames ou testes com frequência razoável; (iv) manter taxas 

para candidatura proporcionais aos custos incorridos pela jurisdição anfitriã; (v) 

disponibilizar informações em qualquer programa de assistência na jurisdição anfitriã para 

prática de treinamento e qualquer compromisso da jurisdição anfitriã nesse contexto.  

 

O acordo de reconhecimento mútuo deve estabelecer os meios e condições em que 

uma licença é obtida, seguidos da determinação de elegibilidade e suas implicações, como a 

licença e seu conteúdo, associação a um órgão profissional, uso de títulos profissionais e 

acadêmicos. Qualquer requisito de licença outro que não qualificação deve ser explicado e 

deve incluir requisitos relacionados a: (i) endereço comercial ou ser residente; (ii) 

proficiência em línguas; (iii) prova de bom caráter; (iv) seguro de indenização profissional; 

(v) cumprimento dos requisitos de comércio e uso de nome de empresas na jurisdição 

anfitriã; e (vi) cumprimento de regras de ética como independência e boa conduta.  

 

Para assegurar transparência, o acordo de reconhecimento mútuo deve incluir os 

seguintes detalhes para a jurisdição anfitriã: (i) lei relevante a ser aplicada; (ii) princípios de 

disciplina e execução de padrões profissionais, incluindo jurisdição disciplinar e 

consequência de se praticar certas atividades profissionais; (iii) os meios de verificação 

contínua das competências; e (iv) critérios e procedimentos para cancelamento de registro.  

 

Deve estar claro se o acordo de reconhecimento mútuo está sujeito à revisão.  

 

Por fim, as Partes devem disponibilizar publicamente o texto do acordo concluído e 

notificar cada Parte sobre as modificações de qualificação que podem afetar a 

implementação do acordo. Se possível, deve ser dado à outra Parte oportunidade de comentar 

as modificações.  

 

Além desse anexo com as diretrizes para negociação e elementos mínimos do acordo, 

haverá outro com todos os acordos de reconhecimento mútuo concluídos.  
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Conforme destacado pela UE240, a coerência regulatória é importante para se atingir 

objetivos em diversos setores. No comércio de serviços, a UE destaca que a coerência 

regulatória pode auxiliar na criação de oportunidades para que cidadãos dos dois lados 

possam ter oportunidades de trabalho. Desse modo, a UE está propondo que os dois lados 

facilitem o reconhecimento para profissões selecionadas.  

 

2.3.2.4. Dispositivos de coerência regulatória nos demais capítulos de 

assuntos específicos do TTIP 

 

Apesar de não ser objeto de análise deste trabalho, a proposta de serviços financeiros 

desse acordo241  possui dispositivos expressos de cooperação regulatória. As medidas de 

cooperação regulatória são aplicáveis aos serviços financeiros, auditoria, contabilidade e 

outros, conforme acordado entre as Partes, no escopo de Prudential carve-out. Não se aplica 

o capítulo de solução de controvérsias242.  

 

Conforme destacado pela UE243, a coerência regulatória é importante para se atingir 

objetivos em diversos setores. No comércio de serviços, a UE destaca que a coerência 

regulatória pode auxiliar no fortalecimento da estabilidade financeira. Uma das lições da 

crise financeira de 2008 é que riscos a estabilidade financeira não têm fronteiras. Por isso, 

governos buscaram a cooperação por meio de órgãos como G20 e the International 

Financial Stability Board. O TTIP também pode contribuir com essa coordenação, 

assegurando que os maiores mercados financeiros do mundo implementem regras gerais 

internacionais de maneira mais compatível. Os dois lados seriam livres para fazer regulações 

prudentes para estabilidade financeira, mas essa regulação seria mais efetiva, consistente e 

aumentaria a estabilidade financeira. Por exemplo, a UE está implementanto regras para o 

comércio de derivativos; e isso pode ser eficiente na medida em que as Partes mantenham 

uma relação estruturada.  

 

                                                 
240 TTIP and Regulation: an Overview. The European Commission. 10 de fevereiro de 2015. Disponível em: 

< http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153121.pdf>. Acesso em: 19 set. 2017.  
241 Transatlantic Trade and Investment Partnership. Trade in Services, Investment and E-commerce. Disponível 

em: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230>. Acesso em: 19 set. 2017. 
242 Artigo 5.37 do Capítulo V – quadro regulatório. 
243 TTIP and Regulation: an Overview. The European Commission. 10 de fevereiro de 2015. Disponível em: 

< http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153121.pdf>. Acesso em: 19 set. 2017.  
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As Partes reconhecem que medidas prudenciais fortalecem sistemas financeiros 

domésticos, encorajam instituições sadias, eficientes e robustas, mercados e infraestrutura e 

promovem a estabilidade financeira internacional, facilitando o empréstimo melhor 

informado e decisões de investimento, melhorando a integridade do mercado e reduzindo o 

risco de dificuldades financeiras e contágio. As Partes se comprometem a usar seus melhores 

esforços para buscar compatibilidade mútua de seus respectivos marcos regulatórios e de 

supervisão a serviços financeiros, de modo a apoiar os objetivos do artigo. Além disso, os 

objetivos e princípios de cooperação regulatória se aplicam a serviços financeiros.  

 

As Partes concordam em se consultar o quanto antes do processo regulatório e, 

sempre que possível, em submeter-se às regras das outras Partes, se elas atingirem resultados 

comparáveis, para o propósito de atingir conformidade com a regulação doméstica.  

 

Também devem conduzir cooperação de serviços financeiros por meio do Joint 

EU/US Financial Regulatory Forum estabelecido no acordo. O fórum deverá ser composto 

de representantes dos reguladores, supervisores e autoridades competentes responsáveis pela 

regulação financeira. O fórum deve executar as funções do Conselho de cooperação 

regulatória estabelecido pelo Capítulo de Cooperação Regulatória, na parte de serviços 

financeiros.  

 

Os detalhes da cooperação regulatória serão estabelecidos em Memorando de 

Entendimento de Cooperação Regulatória em Serviços Financeiros.  

 

A relação entre o capítulo de cooperação regulatória e as previsões de cooperação 

regulatória em serviços financeiros vão ser mantidas sob revisão, já que ambos estão ainda 

sendo moldados. As previsões de cooperação regulatória em serviços financeiros são 

construídas com base em atos adotados por autoridades dos EUA e UE244. 

 

Além da cooperação em serviços financeiros, em comércio eletrônico também há 

diposições de cooperação, por meio da troca de informações com relação às legislações de 

cada país e discutem questões como: (i) reconhecimento e facilitação de comércio eletrônico 

transfronteiriço e serviços de autenticação; (ii) tratamento de comunicações de marketing 

                                                 
244Artigo 5.38 do Capítulo V – quadro regulatório.  
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direto; (iii) a proteção de consumidores; e (iv) qualquer assunto relevante para o 

desenvolvimento do comércio eletrônico245. 

 

Por fim, a UE destaca que existe um grande potencial para a cooperação futura em 

matéria de serviços, em domínios como: (i) serviços financeiros; (ii) reconhecimento das 

qualificações profissionais; (iii) serviços de telecomunicações; e (iv) maior transparência na 

forma como se regulam os serviços246. 

 

Com isso, finaliza-se a análise dos mega-acordos. Outro acordo sendo negociado e 

que tem uma grande abrangência é o TiSA, o qual será a seguir analisado. 

 

2.4. Novas negociações: o TiSA 

 

O TiSA surgiu da insatisfação de um grupo de países com relação à Rodada Doha. 

As negociações desse acordo foram lançadas em março de 2013. Hoje, as negociações 

contam com a participação de 23 países247, após a saída do Paraguai e Uruguai, em razão das 

limitações que as futuras disciplinas imporiam à sua capacidade de regulamentar setores 

importantes da economia (como telecomunicações e serviços financeiros). Esse acordo 

englobaria cerca de 70% da economia de serviços mundial.  

 

Há dúvidas quanto a se esse acordo deve evoluir e chegar a ser assinado, tendo em 

vista que as negociações estavam sendo lideradas pelos EUA. A atual mudança da política 

norte-americana para acordos bilaterais pode ter minado avanços em um futuro próximo do 

acordo. No entanto, acredita-se ser importante ter em foco uma iniciativa futura no comércio 

de serviços. 

 

As negociações são secretas, porém alguns Membros, por questão de transparência, 

disponibilizam informações sobre as negociações248. Além disso, algumas informações são 

                                                 
245 Artigo 6.8 do Capítulo VI – Comércio eletrônico.  
246 TTIP and Regulation: an Overview. The European Commission. 10 de fevereiro de 2015, p. 17. Disponível 

em: < http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153121.pdf>. Acesso em: 19 set. 2017.  
247 Inclui-se: Austrália, Canadá, Chile, Taipei Chinês, Colômbia, Costa Rica, UE, Hong Kong, Islândia, Israel, 

jápão, Coreia, Liechtenstein, Ilhas Mauricius, México, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Panamá, Peru, 

Suíça, Turquia e EUA. 
248 É o caso, por exemplo da UE, EUA e Canadá, que disponibilizam as informações em seus respectivos seus 

sítios: <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/>; <https://ustr.gov/TiSA>; e 



   

 

134 

 

vazadas e publicadas249. Sobre isso, o Wikileaks disponibilizou as minutas relacionadas a 

alguns temas. Foram analisadas as minutas mais recentes disponibilizadas pelo site, porém 

recorde-se que não são arquivos atualizados e as negociações podem estar muito além dos 

arquivos analisados. Por conta da dificuldade de acesso a informações, usar-se-á dessas 

fontes para traçar aqui o panorama desse acordo.   

 

A arquitetura do acordo é baseada no Acordo GATS e suas disposições seriam 

compatíveis com este250, por conta da intenção de futuramente multilateralizar o acordo 

(STEPHENSON: 2017).  

 

Hees (2017) aponta que a vantagem principal da “proximidade” conceitual com o 

Acordo GATS é a facilidade da compreensão das negociações e a comparabilidade dos 

resultados que serão eventualmente alcançados.  

 

Stephenson (2017) aponta que a multilateralização do TiSA depende de dois fatores: 

(i) a definição de uma “massa crítica” de cobertura do comércio internacional de serviços, o 

que dependeria do grau de adesão ao Acordo; e (ii) o timing de conclusão do TiSA, tendo 

em vista outros processos de negociação em andamento. A abstenção dos principais países 

emergentes afetará a possibilidade de definição dessa “massa crítica” e reduzirá o anseio dos 

participantes do TiSA de multilateralizar o resultado. Afinal, a medida acentuaria a 

percepção de um “efeito carona”. Embora a inclusão da China nas negociações possa mudar 

esse cenário, não existe consenso quanto à ampliação do acesso de partes negociadoras no 

momento atual. 

 

Ressalte-se que são reproduzidas algumas características do Acordo GATS que 

guardam cada vez menos ligação com a realidade comercial contemporânea, como a 

distinção entre a prestação transfronteiriça de serviços (modo 1) e o consumo no exterior 

(modo 2). Além disso, o acordo seria dividido em três partes: (i) uma primeira parte geral 

com as regras ao comércio de serviços; (ii) uma segunda parte com os compromissos de 

                                                 
<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/services/tisa-

acs.aspx?lang=eng>. Acesso em: 14 out. 2017. 
249 É o caso das informações disponibilizadas no Wikileaks, disponíveis em: <https://wikileaks.org/tisa/>. 

Acesso em: 14 out. 2017.  
250 Trade in Services Agreement (Tisa) Factsheet, p. 2. Disponível em: < 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154971.doc.pdf>. Acesso em: 14 out. 2017. 
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nação mais favorecida e tratamento nacional e a lista de exceções em que as Partes não 

tomarão compromissos; e (iii) a terceira parte, que possui compromissos horizontais em 

diversos setores, como telecomunicações, serviços financeiros, entregas, serviços de 

transporte marítimo e outros.  

 

A última proposta de que se tem conhecimento sobre o capítulo geral de serviços data 

de 21 de junho de 2016 e foi disponibilizada em 15 de setembro de 2016251. A sua estrutura 

e obrigações gerais podem ser divididas da seguinte forma: escopo e definições, seguidos de 

obrigações e princípios, como nação mais favorecida, integração econômica, acesso a 

mercados, tratamento nacional, compromissos adicionais, transparência, abertura de 

informações confidenciais, regulação doméstica, reconhecimento, pagamentos e 

tranferências, restrições para resguardar a balança de pagamentos, monopólios e provedores 

exclusivos de serviços, exceções gerais e de segurança e ainda seguidos pela lista de 

compromissos. 

 

Segundo Hees (2017), a parte geral possui apenas a questão do princípio da nação 

mais favorecida em aberto e os temas institucionais. No primeiro caso, parece ainda não 

haver consenso se a obrigação ficaria adstrita apenas aos signatários do TiSA, ou se seria 

adotada uma cláusula “forward MFN”, por meio da qual todos os participantes teriam de 

estender aos demais parceiros do TiSA quaisquer benefícios oriundos de negociações de 

serviços das quais venham a fazer parte com terceiros. Considerando que o ponto de partida 

das concessões no TiSA é a melhor lista de compromissos que os participantes já tenham 

negociado em outros acordos, uma “backward MFN” não seria o alvo. 

 

Com relação à terceira parte, há 17 grupos de trabalho em diferentes temas 

negociando compromissos horizontais, dentre eles: transparência, regulação doméstica, 

telecomunicações, comércio eletrônico, localização (relacionada a presença comercial no 

modo 3)252, serviços financeiros, entrada e permanência temporária de profissionais 

altamente qualificados (modo 4), transportes marítimo, aéreo e rodoviário, serviços de 

                                                 
251 Disponível em: <https://wikileaks.org/tisa/document/20160621_TiSA_Core-Text/>. Acesso em: 14 out. 

2017. 
252 Conforme Hees (2017): “O anexo sobre “localização” parece emular, em boa medida, o Acordo de 

Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio (TRIMS, sigla em inglês), cujo escopo é restrito a bens. 

Portanto, a nova disciplina versa sobre questões associadas aos investimentos em serviços (modo 3), tais como 

requisitos de desempenho, conteúdo local e composição de conselhos.” 
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entrega e outros anexos relacionados a serviços profissionais, energia, venda direta, 

empresas estatais e compras governamentais253.   

 

Conforme informações disponibilizadas pela UE, o anexo sobre transparência 

descreve como as partes do acordo podem participar do processo legislativo, bem como as 

obrigações para fazer as leis existentes e fazer as regulações ficarem publicamente 

disponíveis. Já o anexo de regulação doméstica254 relaciona-se com os procedimentos de 

obtenção de licenças e autorizações para acessar outros mercados. Dessa forma, o anexo vem 

tratar que as medidas sejam fornecidas a tempo e de forma transparente.  

 

 O anexo de transparência255, datado de 27 de junho de 2016, foi disponibilizado em 

15 de setembro de 2016. Neste, as Partes devem garantir que as leis, procedimentos e 

regulamentos sejam disponibilizados para as outras, de modo que as Partes interessadas 

tenham acesso. Devem, na medida do possível, publicar com antecedência as medidas 

mencionadas para permitir que as Partes possam avaliar em que medida seus interesses 

podem ser afetados e, assim, comentar o documento. Ainda, as Partes devem deixar tempo 

suficiente da publicação até a entrada em vigor da medida. Por fim, as Partes devem manter 

um ponto de contato para facilitar comunicações e manter mecanismos apropriados para 

garantir a resposta a requisições.  

 

 O capítulo de regulação doméstica é de 10 de outubro de 2015 e foi divulgado em 

maio de 2016256. Como já adiantado, o escopo desse capítulo são os requisitos e 

procedimentos para obtenção de licenças, qualificações e procedimentos que afetem o 

comércio de serviços a medidas que as Partes tenham elencado em suas listas de 

compromissos.  

 

 As medidas aplicadas devem estar em conformidade com o Artigo VI.4 (a), (b) e (c) 

do Acordo GATS e, ainda, as Partes devem considerar os padrões internacionais de 

                                                 
253 TRADE IN SERVICES AGREEMENT (TISA) FACTSHEET. Disponível em: < 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154971.doc.pdf>. Acesso em: 14 out. 2017. 
254 TRADE IN SERVICES AGREEMENT (TISA) FACTSHEET, p. 4. Disponível em: < 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154971.doc.pdf>. Acesso em: 14 out. 2017. 
255 Disponível em: <https://wikileaks.org/tisa/document/20160627_TiSA_Transparency/>. Acesso em: 14 out. 

2017. 
256 Disponível em: <https://wikileaks.org/tisa/document/20151010_Annex-on-Domestic-Regulation/>. Acesso 

em: 14 out. 2017. 
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organizações relevantes para estar em conformidade com as obrigações de regulação 

doméstica.  

 

 Devem também manter medidas objetivas e transparentes e garantir que a autoridade 

aja de maneira imparcial, que o procedimento não impeça o preenchimento dos critérios 

necessários e que sejam determinados procedimentos adequados para a verificação da 

competência dos provedores de serviços profissionais. Por fim, as Partes devem garantir, na 

medida do possível, oportunidade para as demais comentarem as regulações relevantes antes 

da sua entrada em vigor e evitar que seja necessária mais de uma autoridade competente para 

pedir uma autorização.  

 

 No caso de necessária autorização, a autoridade competente deve, na medida do 

possível, permitir que o pedido seja submetido a qualquer tempo e que seja dado um período 

razoável para submeter o pedido, no caso em que haja tempo determinado para fazê-lo. 

Quando há exames, devem ser agendados em intervalos frequentes e dar um período 

razoável para o candidato requerer sua candidatura. Quando possível, o pedido deve ser 

eletrônico e as cópias autenticadas. 

 

 As taxas cobradas devem ser razoáveis e de acordo com os custos envolvidos, 

transparentes e não devem restringir o fornecimento de serviços. 

 

 Os pedidos devem ser processados a tempo e as partes devem saber do seu resultado 

sem atrasos indevidos. Sendo necessárias mais informações, as Partes devem ter a 

oportunidade de apresentar as informações necessárias. No caso de indeferimento do pedido, 

a Parte deve ser informada e, caso aceita, sua entrada em vigor será sem atrasos indevidos.  

 

 Em regulação doméstica há uma obrigação específica de transparência que requer 

que as Partes divulguem informações relacionadas aos requisitos necessários para pedir uma 

autorização, o contato da autoridade a cargo do pedido, todos os requisitos aplicáveis e taxas, 

padrões técnicos, procedimentos de revisão e monitoramento e mecanismos de comentários 

e informações de processamento do pedido.   
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 Por fim, se tiver uma revisão do Artigo VI.4 do Acordo GATS na OMC, as Partes 

vão revisar os resultados gerais.  

 

 Existem discordâncias entre os participantes em uma série de áreas de grande 

relevância para os PEDs, tais como a profundidade dos regimes sobre regulação no nível 

doméstico e o “teste de necessidade”; o direito à proteção de serviços públicos, incluindo a 

manutenção de monopólios estatais; o escopo da definição dos serviços de 

telecomunicações; e o grau de flexibilidade para a proteção de dados pessoais 

(STEPHENSON: 2017). É possível ver nas minutas disponibilizadas as propostas dos países 

e discordâncias destes com relação a certos pontos.  

 

 Com esses dados, aqui se traçou todo o panorama da regulação internacional do 

comércio de serviços, de modo que se pode no capítulo seguinte trazer como esses 

parâmetros podem ser utilizados pelo Brasil em seus compromissos internacionais. 

 

CONCLUSÃO PARCIAL   

 

Este capítulo se propôs a analisar a coerência regulatória a partir do comércio de 

serviços.  

 

Alguns autores estudados acima defendem que a falta de avanços em serviços foi 

pela falta de um ambiente regulatório que permitisse esse progresso com maior 

transparência, disposições não discriminatórias, disposições mais claras em acesso a 

mercado. Por outro lado, outros autores separam o acesso a mercado do ambiente 

regulatório, sendo os dispositivos de não discriminação e acesso a mercados suporte para a 

liberalização de serviços e os demais como formas de criar um ambiente regulatório ao 

comércio de serviços.  

 

Para se pensar em coerência regulatória em serviços, fala-se, principalmente, em 

regulação e, portanto, sobretudo nos dispositivos de não discriminação (tratamento nacional 

e nação mais favorecida), acesso a mercado, transparência, regulação doméstica e 

reconhecimento. Esses são os pontos-chave para se ter um ambiente regulatório de serviços 

que permita acesso a mercados e liberalização.  
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Todavia, sabe-se que tais dispositivos não evoluíram em alguns acordos na proporção 

que se imagina, e, assim sendo, ainda há muito espaço para negociação nessas áreas, bem 

como ainda há possibilidade de aprofundar a coerência regulatória em serviços. 

 

Na OMC, há importantes avanços nas negociações, que caso venham a ser 

incorporados em um acordo podem ter impacto significativo no comércio de serviços. O 

principal deles: uma proposta de facilitação de comércio em serviços na OMC. Um acordo 

nesse sentido pretende motivar mecanismos de transparência e publicidade, permitindo às 

Partes maior conhecimento da regulação em vigor em outros países. Embora haja grande 

controvérsia nos diversos temas pela posição de cada Membro, a proposta permite que se 

avance em discussões que antes estavam dispersas. Porém, como se sabe, a Rodada Doha 

ainda enfrenta um grande entrave e não se sabe o rumo das negociações.  

 

Nessa direção, os ARCs assinados passaram a incorporar disposições de serviços. 

Entretanto, nos temas regulatórios, os avanços foram pouco expressivos e não ocorreram de 

forma que permita um avanço no comércio de serviços no sentido de criar um ambiente 

liberalizante através da coerência regulatória.  

 

Por fim, os mega-acordos acabaram por se tornar os parâmetros regulatórios mais 

avançados de comércio nos diversos temas. Pode-se ver que muitos dos avanços que não 

foram alcançados anteriormente nos acordos de serviços foram aqui incorporados. Um 

exemplo é a inclusão de comércio eletrônico, serviços de entrega, telefonia celular e tantos 

outros serviços antes não previstos.  

 

No que tange à regulação, esses acordos também avançaram. Apesar de ter muitas 

vezes como base o próprio Acordo GATS, ou no caso do TPP, o NAFTA, os acordos foram 

muito além para se adaptar à realidade, ou seja, caminharam para um cenário de comércio 

das CGVs, em que a harmonização e coerência das regras entre si é fundamental para evitar 

entraves, bem como prever questões de que antes ainda não se tinham qualquer regulação e 

pensar conjuntamente comércio de serviços e investimentos, que na prática não são 

dissociáveis. Nesse sentido, os mega-acordos foram bem-sucedidos em conseguir montar 

esses padrões.  
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No caso do TPP, embora parte dos dispositivos ainda guarde semelhança com o 

Acordo GATS, em previsões de transparência, regulação doméstica e reconhecimento o 

acordo foi bastante além, de modo que se pode avançar para uma coerência regulatória.  

 

No TTIP, por sua vez, o capítulo de coerência regulatória se aplica especificamente 

para serviços. Portanto, as partes devem buscar a cooperação regulatória e se utilizar das 

boas práticas apontadas no capítulo I, anteriormente apresentado. Em serviços, o acordo 

segue esses princípios e possui dispositivos bastante detalhados, tendo uma parte 

exclusivamente sobre regulação.  

 

Da mesma forma, embora alguns dispositivos reproduzam partes do Acordo GATS, 

o TTIP possui uma seção específica sobre regulação doméstica – que constitui parâmetros 

para a implementação de medidas não discriminatórias − e um anexo sobre acordos de 

reconhecimento mútuo − que explica o passo a passo para proceder com o reconhecimento, 

com um acordo-quadro para iniciativas desse tipo entre os países.  

 

Por fim, o acordo TiSA está sendo negociado como um projeto para ser 

multilateralizado. Por conta disso, esse acordo tem semelhanças com a arquitetura do Acordo 

GATS. Não se sabe ao certo o atual andamento das negociações, mas por meio dos 

documentos que se têm disponíveis até o momento, sabe-se que há obrigações de 

transparência e publicidade das informações e capítulos separados em transparência e 

regulação doméstica.  

  

 O parâmetro aqui esmiuçado tem por objetivo verificar os padrões regulatórios 

adotados para se poder responder à questão deste trabalho e trazer os elementos necessários 

para o Brasil se utilizar em suas negociações, que serão adiante respondidas.   
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III. COMO OS PADRÕES REGULATÓRIOS DOS MEGA-

ACORDOS PODEM SER USADOS COMO PADRÕES PARA 

NEGOCIAÇÕES DE SERVIÇOS DO BRASIL NA BUSCA POR 

COERÊNCIA REGULATÓRIA 

 

Conforme mencionado na introdução deste trabalho, o Brasil, como um país que 

mudou recentemente sua estratégia de comércio internacional para expandir a liberalização 

comercial por meio da negociação de ARCs com diversos parceiros, deve observar os 

parâmetros regulatórios negociados nos referidos mega-acordos a fim de buscar uma 

estratégia de negociação para as novas iniciativas empreendidas pelo país que busque 

encampar os interesses locais e, assim, ter uma postura ofensiva, ao invés de reativa, às 

novidades já presentes nos marcos regulatórios internacionais de serviços que propiciam a 

expansão das CGVs.  

 

Todo o exposto acima foi necessário para verificar em que medida se desenvolveu a 

coerência regulatória como um tema no comércio internacional e para o Brasil, bem como a 

evolução regulatória internacional do comércio de serviços, com análise dos parâmetros 

internacionais, como também das previsões sobre o assunto, com vistas a finalmente 

responder à pergunta de como o Brasil pode se aproveitar de tais parâmetros para 

desenvolver um modelo regulatório próprio.  

 

Neste capítulo será analisada, primeiramente, a economia de serviços do Brasil. Já 

na introdução deste trabalho, foram apontados dados que demonstram a importância desse 

comércio para a economia global. Aqui, verificar-se-á os dados da balança comercial de 

serviços para o Brasil. Apenas assim será possível conferir a contribuição que os mega-

acordos podem ocasionar à realidade brasileira.  

 

Em uma segunda parte, comparar-se-á, a partir do panorama empreendido 

anteriormente nos Capítulos I e II, a regulação no Brasil em coerência regulatória e serviços 

com o marco regulatório internacional na OMC, ARCs e mega-acordos. Para então, com 

base nisso, verificar em que pontos o Brasil pode buscar interesses nacionais com vistas ao 

parâmetro regulatório já existente, principalmente em mega-acordos. 
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1. A importância do comércio de serviços para o Brasil 

 

A Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC divulga anualmente uma série de 

estatísticas de serviços257 com base nos dados do Sistema Integrado de Comércio Exterior 

de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio 

(Siscoserv)258. Esse é um passo importante para o desenvolvimento de uma política externa, 

na medida em que essas estatísticas permitem mapear a posição do Brasil no comércio 

internacional de serviços, os principais setores de importação e exportação e parceiros e, a 

partir daí, podem-se buscar interesses defensivos e ofensivos.  

 

A preponderância do setor de serviços é observada em PDs, já que possuem renda 

mais elevada e ainda considerável estoque de capital e tecnologia, sendo o principal 

responsável pela geração de empregos e crescimento econômico. Embora careça de alguns 

desses fatores, o Brasil apresenta índices semelhantes aos de PDs no setor de serviços. No 

ano de 2016, o setor terciário respondeu por 73,3% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro, um pequeno acréscimo em relação a 2015, quando o setor contribuiu com 72,7% 

do PIB. No mesmo ano, o setor participou com 69,6% dos empregos formais do país, 

incluindo aqueles do setor público, segundo dados do Ministério do Trabalho. Nos últimos 

anos, o crescimento da participação do setor terciário no PIB ocorreu concomitantemente 

com a queda do setor industrial, que no período entre 2010 e 2016 apresentou redução na 

participação de 27,4% para 21,2%, o que representa uma queda precoce do peso da indústria 

no PIB, tendo em vista o atual estágio intermediário de desenvolvimento da economia 

brasileira que dispõe ainda de uma renda média (MDIC: 2016, 66-67). 

 

Em 2016, o Brasil ocupou a 32ª posição entre os maiores exportadores de serviços, 

com queda de 1,5% das exportações em relação a 2015, na contramão da tendência mundial, 

que apresentou crescimento de 0,40% na exportação de serviços no mesmo período. O Brasil 

teve desempenho inferior à média dos demais países. Entre os principais exportadores estão 

                                                 
257 Disponíveis em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-serviços/estatisticas-do-comercio-exterior-

de-serviços/2555-estatisticas-do-comercio-exterior-de-serviços-2016>. 
258 Em 1º de agosto de 2012, o Governo Federal implantou o Sistema Integrado de Comércio Exterior de 

Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), uma ferramenta 

utilizada para o aprimoramento das ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das políticas 

públicas relacionadas a serviços e intangíveis, bem como para a orientação de estratégias empresariais ligadas 

ao setor. Maiores informações estão disponíveis em: <http://www. mdic.gov.br/comercio-servicos/a-

secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-15>. 



   

 

143 

 

os EUA, seguidos do Reino Unido e Alemanha, sendo a UE a principal região exportadora 

de serviços (MDIC:2016, 54). 

 

Em 2016, os cinco principais serviços exportados foram: serviços profissionais, 

técnicos e gerenciais (11% do total exportado); serviços gerenciais e de consultoria gerencial 

(10,8%); serviços auxiliares aos serviços financeiros (8,2%); serviços de manuseio de cargas 

(5,9%) e serviços de transporte aquaviário de cargas (5,6%). No total, esses serviços 

representaram 41% do somatório exportado pelo Brasil, o que significa um acentuado grau 

de concentração da pauta de exportações de serviços do país (MDIC: 2016, 22). 

 

Os principais mercados de destino para as exportações brasileiras de serviços e 

intangíveis em 2016 foram os EUA (33% do total exportado pelo Brasil), Países Baixos 

(6,7%), Reino Unido (6,3%), Alemanha (6,1%) e Suíça (5,5%). Esses cinco parceiros 

comerciais corresponderam a 57% das vendas externas brasileiras de serviços. Em termos 

de blocos econômicos, a UE adquiriu US$ 6,74 bilhões em serviços e intangíveis do Brasil 

em 2016 (35,6% do total exportado pelo Brasil), sendo o principal mercado de destino das 

exportações brasileiras de serviços por bloco econômico, seguido do Mercosul, com US$ 

853 milhões (4,5%), e dos demais países do BRICS, que adquiriram US$ 378 milhões (2%).  

 

Com relação às importações, entre 2011 e 2016 as atividades brasileiras diminuíram 

em 13,4%, sendo que as importações mundiais avançaram 12,9%, totalizando, em 2016, US$ 

4,7 trilhões. O Brasil ocupa a 21ª posição entre os países importadores de serviços. Os EUA 

são o maior importador de serviços, seguido pela China. Dentre os principais blocos 

econômicos, a UE é a principal região importadora (MDIC: 2016, 55). 

 

Os cinco principais serviços importados foram: arrendamento mercantil operacional 

(38,4% do total importado pelo Brasil em 2016); licenciamento de direitos de autor (7,8%); 

serviços de transporte aquaviário de cargas (7,8%); serviços financeiros (5,3%); serviços 

profissionais, técnicos e gerenciais (3,7%). Os serviços citados representaram 63% do total 

importado pelo Brasil, uma concentração ainda maior que a verificada nas exportações 

(MDIC: 2016, 22). 
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Em relação às importações, os principais mercados fornecedores de serviços e 

intangíveis para o Brasil foram EUA (30,1%), Países Baixos (25,5%), Reino Unido (7,5%), 

Alemanha (5,9%) e Noruega (3,2%). Os cinco principais países dos quais o Brasil adquiriu 

serviços totalizaram 72% das importações brasileiras, sendo 55,6% somente para os dois 

primeiros. Na visão de blocos econômicos, a UE exportou US$ 22,09 bilhões em serviços e 

intangíveis para o Brasil em 2016, o que representa 48,4% do total importado pelo Brasil. 

Os demais países do Mercosul comercializaram para o Brasil US$ 1,42 bilhão em serviços 

(3,1% − como bloco seriam o 6º principal fornecedor de serviços para o Brasil); já os demais 

países do BRICS venderam para o Brasil US$ 596 milhões (1,31%). O Brasil é deficitário 

em seu comércio exterior de serviços com todos os blocos mencionados (MDIC: 2016, 32). 

 

Por fim, a presença comercial é de extrema importância por afetar os investimentos 

do país. Em 2016, as receitas de empresas brasileiras com presença comercial no exterior se 

mantiveram na faixa de U$$ 27 bilhões (em comparação com 2015), embora tenha havido 

uma redução no número de empresas (de 481 para 451). O principal país com presença 

comercial de empresas brasileiras em 2016 foi a Venezuela, com participação de 17% do 

total. O segundo lugar, representado pelo Peru, correspondeu a 1,4%. O Brasil ainda possui 

presença comercial em Angola, Áustria, EUA, República Dominicana, Panamá, Holanda, 

Argentina e Colômbia, nessa ordem (MDIC: 2016a, 6 e 9). 

 

Essas estatísticas são fundamentais para entender o panorama econômico da 

economia de serviços, assim como países com que o Brasil interage e principais setores. 

Como é possível ver, o comércio de serviços do Brasil é bastante centralizado, tanto em 

relação a setores na importação e exportação quanto em relação aos seus parceiros 

comerciais.  

 

Com base nessas informações, adiante será delineada uma agenda regulatória de 

serviços para o Brasil. 

 

2. Como o Brasil pode se utilizar dos padrões existentes para uma estratégia própria? 

 

Nesta seção, verificar-se-á qual a situação do Brasil vis-à-vis o panorama traçado de 

coerência regulatória e serviços nos Capítulos I e II, anteriores para então verificar como os 
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mega-acordos podem ser usados como um parâmetro para o Brasil em suas negociações para 

defenser seus interesses.  

 

2.1. A coerência regulatória 

 

2.1.1. A comparação da regulação existente no Brasil com a regulação 

internacional 

 

Concomitantemente às negociações da OMC na Rodada Uruguai, nos anos 1980, foi 

assinado o Tratado de Montevidéu 1980, acordo constitutivo da ALADI, estabelecendo os 

seguintes princípios gerais: pluralismo em matéria política e econômica, convergência 

progressiva de ações para a criação de um mercado comum latino-americano, flexibilidade, 

tratamentos diferenciais com base no nível de desenvolvimento dos países Membros e 

multiplicidade nas formas de instrumentos comerciais. Isso é possível por meio de três 

instrumentos: (i) uma preferência tarifária regional, aplicada a produtos originários dos 

países Membros frente às tarifas em vigor para terceiros países; (ii) AAPs; e (iii) ACEs259.  

 

Mais tarde, conjuntamente com as negociações da Rodada Uruguai, o Tratado de 

Assunção, o acordo constitutivo do Mercosul, era assinado em 26 de março de 1991 com o 

objetivo de estabelecer um mercado comum até 31 de dezembro de 1994260.  

 

O Tratado de Assunção foi desenhado para atingir crescimento econômico, 

direcionado ao setor privado, orientado pelo mercado, com olhar externo às instituições 

financeiras internacionais, portanto um acordo que facilitaria a inserção global internacional 

e “regionalismo aberto”. No entanto, o Tratado de Assunção estabelecia compromissos 

amplos e flexíveis, em contradição com o objetivo de formar um mercado comum. De um 

lado, havia o interesse pela integração, por outro a recusa de abrir mão da soberania. 

Portanto, ao final do período, não se atingiu um mercado comum e os Estados focaram em 

formar uma união aduaneira. O Mercosul, assim, foi usado como política de governo para 

                                                 
259 Conforme: <http://www.aladi.org/sitioAladi/quienesSomosP.html>. Acesso em: 04 nov. 2017. 
260 O Mercosul é um ACE no âmbito da ALADI. O Tratado de Montevidéu de 1980 permite que qualquer país 

Membro se junte a um ACE. Esses acordos, porém, estão sujeitos a algumas condições, como: estar aberto a 

adesão de outros Membros, conter cláusulas de promoção de convergência para que os benefícios atinjam todos 

os Membros, incluir previsões de tratamento especial e diferenciado, estar em vigor há ao menos 3 anos. Os 

Estados do Mercosul possuem ACEs com outros países e não se sabe o quanto a sobreposição desses acordos 

incentiva ou dificulta o processo de integração (GARI: 2009, 56 – 57).  
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mostrar uma imagem de mudança e crescimento, tendo em vista o momento econômico e 

político pelo qual passava o Brasil à época (GARI: 2009, 49).  

 

Assim, os dispositivos do Brasil em coerência regulatória dos anos 1980 faziam parte 

de um programa de integração regional, iniciado na ALADI, mas que acabou não evoluindo 

para além de acordos tarifários entre os países da região. O objetivo dos dispositivos de 

coerência regulatória desses acordos era de tornar a América Latina um grande bloco 

econômico.  

 

Conforme narrado acima, no Capítulo I, os ACEs e AAPs negociados pelo Brasil, no 

âmbito da ALADI, possuem dispositivos de coerência regulatória. Embora os ACEs 

incorporem tais dispositivos, não houve de fato uma busca por convergência regulatória por 

parte do Brasil e demais Membros do Mercosul.  

 

Além dos ACEs, AAPs e demais acordos no âmbito da ALADI, o Brasil assinou 

ARCs com Índia, Israel, União Aduaneira da África Austral (SACU), Egito e Palestina entre 

2004 e 2011. Como destacado acima, esses acordos, exceto aquele com a Palestina, não têm 

qualquer disposição de coerência. O acordo com a Palestina, porém, limita a cooperação em 

matéria de regulação técnica.  

 

Em paralelo, outros ARCs que englobam um grande número de países e formariam, 

portanto, blocos regionais, incorporaram dispositivos de coerência regulatória. Conforme 

destacado no panorama acima, os acordos com previsões regulatórias são, além do Mercosul: 

COMESA, WAEMU, CARICOM, ASEAN, NAFTA, Comunidade Andina (entre Bolívia, 

Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) e APEC. 

 

Portanto, destaca-se aqui que os ARCs que englobam um grande número de países, 

alguns inclusive com o intuito de formar mercados comuns, possuem dispositivos de 

coerência regulatória. Um exemplo de sucesso é a própria UE, que possui dispositivo de 

aproximação regulatória entre os Membros e em acordos do bloco com outros países.  

 

Nesse sentido, as iniciativas encampadas pelo Brasil (ALADI e MERCOSUL) 

requeriam, pelo seu formato, coerência regulatória para o seu sucesso, uma vez que um 



   

 

147 

 

mercado comum precisa de coerência para que possa funcionar com agilidade e facilitar as 

trocas. Dessa forma o Mercosul seguiu a tendência de demais blocos regionais. 

 

No entanto, os ARCs do Brasil foram predominantemente tarifários e, com isso, não 

houve aprofundamento em questões regulatórias, ao contrário dos demais países ao redor do 

mundo, que foram assinando novos acordos entre si, incluindo cada vez mais temas 

regulatórios. 

 

Por outro lado, no que diz respeito à coerência regulatória nos ARCs, esta não foi tão 

expressiva, sendo primeiramente incoporada nos acordos da UE e EUA com a Coreia do 

Sul.  

 

Foi apenas com os mega-acordos que houve de fato regulação voltada para a busca 

por coerência e cooperação regulatória com diretrizes bem definidas. 

  

 Embora o Brasil não tenha assinado ARCs que incoporassem temas regulatórios e, 

portanto, sem qualquer iniciativa de coerência ou cooperação, a CAMEX e o Departamento 

de Comércio dos EUA assinaram Memorando de Intenções de Cooperação Conjunta sobre 

Coerência Regulatória e Envolvimento do Setor Privado, que baseou uma série de outras 

iniciativas entre os países para facilitar a exportação e facilitar o acesso a mercados entre 

agências dos dois países, conforme foi detalhado no Capítulo I, acima.  

 

 Essas iniciativas têm o condão de buscar a coerência e padronização entre os países. 

Apesar de não estar formalizada por meio de ARCs, acredita-se que este é um avanço para 

o comércio, o que demonstra o anseio do Brasil em aderir à tendência mundial. O fato de 

esta iniciativa ser feita por meio de agências ou memorandos setoriais pode significar apenas 

um modo de prosseguir com essa iniciativa de forma menos burocrática para evitar que seja 

necessário o processo de internalização de tratados, uma vez que alguns dos ARCs do Brasil 

já estão há tempos assinados, mas sem vigência em razão desse trâmite. 

  

 Ainda que o Brasil tenha se integrado a esse movimento de buscar uma harmonização 

regulatória, o país não aderiu aos parâmetros mais avançados estabelecidos nos mega-
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acordos, principalmente nos capítulos sobre coerência e cooperação regulatória do TPP e 

TTIP.  

 

A nova política econômica internacional do Brasil, a partir da posse do Presidente 

Michel Temer, empreende a expansão de negociações de acordos pelo Brasil. Dessas novas 

iniciativas, tem-se conhecimento que o acordo com o México e aquele com a UE devem 

englobar coerência regulatória nos seus termos. Como se verá a seguir, o parâmetro desses 

mega-acordos tende a ser utilizado nas negociações e, por isso, a seguir serão ressaltadas 

características desses acordos que podem favorecer os interesses do Brasil em negociações.  

 

2.1.2. O padrão regulatório dos mega-acordos em coerência regulatória e os 

interesses brasileiros 

 

Como destacado no levantamento da OCDE feito acima, a coerência internacional 

pode ser atingida com o uso de diversos instrumentos, desde harmonização, como foi feito 

na UE, até organizações intergovernamentais como a OMC e a própria OCDE, bem como 

através da troca de informações. O uso de diferentes instrumentos permite que a coerência 

regulatória seja alcançada ao passo que os objetivos de políticas públicas nacionais de cada 

Estado são atendidos. Dessa forma, em casos em que a regulação nacional deve ser mantida, 

instrumentos como reconhecimento de padrões internacionais ou troca de informações 

podem ser o meio mais adequado para otimizar a eficiência, junto com a manutenção de 

espaço regulatório. Ao passo que em áreas em que o acesso a mercados é prioritário, a 

harmonização pode ser considerada um instrumento apropriado para se atingir o fim 

desejado. 

 

O parâmetro traçado no capítulo I é importante para ver as inúmeras formas de 

cooperação e coerência regulatória tendo em vista os objetivos a serem alcançados. A esse 

respeito, não é necessário que se tenha um modelo único, mas sim que se utilize dessas 

diversas formas ou outras que possam ser úteis para se atingir o objetivo pretendido e 

proteger questões mais sensíveis aos países.  

 

De acordo com as informações divulgadas sobre as negociações do Brasil de acordos 

com o México e UE, há uma expectativa de nesses acordos, se concluídos, englobarem 
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disposições de coerência regulatória; e acredita-se que, principalmente nesses casos, os 

mega-acordo aqui analisados – TPP e TTIP – podem ser modelos regulatórios que serão 

utilizados. 

 

O México é signatário do acordo TPP e da Aliança do Pacífico. Alguns Membros da 

Aliança do Pacífico – Peru e Chile – também são Membros do TPP. Dessa forma, os acordos 

internacionais já podem estar influenciados pelo modelo do TPP e, portanto, o capítulo de 

coerência regulatória desse acordo pode exercer grande influência sobre as negociações com 

o Brasil. 

 

Já o acordo Mercosul−UE poderia ter uma influência maior do capítulo de 

cooperação regulatória do TTIP, já que a UE é contraparte desse acordo e propôs um capítulo 

de cooperação regulatória que foi aqui examinado.  

 

Os capítulos de coerência e cooperação regulatória preveem diversas formas de 

coerência correspondentes à realidade daquele assunto e dos países. Em grande parte, a 

cooperação e troca de informação são muito usadas em diversos temas. Por sua vez, em 

temas mais específicos para se alcançar objetivos mais abrangentes, utiliza-se da negociação 

de anexos setoriais, comitês de regras, leis-modelo, padrões internacionais, acordos de 

reconhecimento mútuo e outras formas. Exemplos claros de como essas diferentes formas 

de coerência e cooperação são utilizadas foram descritos no Capítulo II, ao exporem-se os 

anexos específicos dos capítulos de serviços, como o comércio eletrônico em ambos os 

mega-acordos. 

 

Além disso, os próprios capítulos de coerência são importantes para trazer 

parâmetros que guiam a forma de se arquitetar a regulação. No caso do TPP, a coerência 

regulatória se refere ao uso de boas práticas no processo de implementação de regras para 

facilitar o atingimento dos objetivos de políticas domésticas e esforços governamentais de 

incentivo à cooperação regulatória para aprofundar os objetivos e promover o comércio 

internacional de bens e serviços e investimento, crescimento econômico e emprego, 

respeitando-se às diferenças culturais, políticas e de desenvolvimento e mantendo a 

soberania dos Estados. Essas medidas podem ser alcançadas por meio de consultas 

interagências e coordenação. Além disso, as Partes devem fazer estudos de impactos 
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sistêmicos da regulação, a fim de pensar na melhor alternativa, implementar comitê de 

coerência regulatória que se preocupará em implementar os termos do acordo e, ainda, 

resguardar a soberania e objetivos de políticas públicas de cada Parte. 

 

Já no TTIP, há um capítulo de convergência e outro de boas práticas regulatórias. O 

capítulo de convergência estabelece os mecanismos e limites para a cooperação, enquanto o 

capítulo de boas práticas estabelece os princípios, como transparência, um processo justo, 

publicidade e demais meios que evitariam uma regulação discriminatória.  

 

No primeiro caso, o acordo estabelece que devem ser feitas revisões periódicas das 

iniciativas de cooperação regulatória, ao passo que essas iniciativas não devem impedir que 

se atinja objetivos regulatórios. Ainda, novas regulações devem ser feitas com vistas à 

cooperação e trocas de informações entre as Partes, que podem ser executadas por meio de 

princípios norteadores, códigos de conduta, acordos de reconhecimento mútuo, dentre 

outros. Por outro lado, as boas práticas regulatórias englobam procedimentos de prestação 

de conta, coordenação e transparência que devem apoiar o processo decisório para adotar 

marcos legais, com a divulgação de informações, participação das partes e análise de impacto 

regulatório.  

 

Acredita-se, pela posição internacional do Brasil que será importante manter espaços 

de políticas públicas. Desse modo, as regras da UE têm dispositivos que permitem maior 

transparência. Ao passo que o TPP, ao estabelecer princípios gerais sem muitas diretrizes, 

mantém a liberdade para o país de avaliar a melhor forma para atingir seus interesses.  

 

Com isso, será importante determinar o grau de aprofundamento que se quer atingir 

e a partir daí determinar o instrumento a ser utilizado para o fim pretendido. Ambos os mega-

acordos estabelecem diferentes formas de empreender a coerência ou cooperação 

regulatórias, podendo atender aos objetivos de políticas públicas e ser menos evasivos à 

soberania nacional. 

 

2.2. O comércio de serviços 

 



   

 

151 

 

2.2.1. A comparação da regulação existente no Brasil com a regulação 

internacional 

 

 O Brasil foi resistente à entrada do tema de comércio de serviços nas negociações da 

Rodada Uruguai261. De qualquer forma, o Acordo GATS passou a fazer parte do Sistema de 

Comércio Internacional e se tornou o ponto de partida da regulação e liberalização de 

comércio de serviços.  

 

Concomitantemente com o fechamento da Rodada Uruguai, era negociado o 

Mercosul. A prioridade no Mercosul era de liberalização do comércio de bens, todavia o 

comércio de serviços passou a fazer parte da agenda do bloco. Em 1992, o Conselho de 

Mercado Comum aprovou um programa de trabalho para avançar na liberalização de 

serviços pela negociação de obrigações gerais e disciplinas que buscassem harmonização da 

legislação ou acordos de reconhecimento mútuo para certos setores (GARI: 2009, 105 e 

106).  

 

Foi apenas em novembro de 1997 que o Protocolo de Montevidéu foi adotado e os 

anexos setoriais e listas de compromissos específicos foram concluídos apenas após mais 

sete meses. Esse protocolo entrou em vigor apenas em 7 de dezembro de 2006. Da data de 

adoção do protocolo até sua entrada em vigor, as Partes conduziram seis rodadas de 

negociação de compromissos específicos, que acabaram por apenas consolidar o status quo 

dos países sem haver uma liberalização de serviços de fato, logo, sem inovação com o que 

se tinha no Acordo GATS (GARI: 2009, 106 -107).  

 

Portanto, há três dispositivos que regulam o comércio de serviços dos quais o Brasil 

faz parte: (i) o Protocolo de Montevidéu de Comércio de Serviços do Mercosul; (ii) o 

Protocolo LIII do ACE - 35 (Mercosul−Chile); e (iii) o Acordo Brasil – Peru. Dessa forma, 

conforme descrito no Capítulo II, os temas sob análise − não dicriminação, acesso a 

mercados, transparência, regulação doméstica e reconhecimento − nos acordos do Brasil se 

resumem como segue:  

 

                                                 
261 Ver nota 82. 
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 Protocolo de Montevidéu: tratamento nacional, nação mais favorecida e acesso a 

mercados são bastante semelhantes às obrigações correspondentes no Acordo GATS. 

A Comissão de Comércio do Mercosul é responsável por verificar a concordância 

das medidas aplicadas entre si. Há obrigação de administração da medida de forma 

imparcial e objetiva; requisitos procedimentais para a adoção de decisões 

administrativas que afetam o comércio de serviços para evitar que haja 

discriminação; e requisitos para a adoção de padrões técnicos e qualificação e 

licenças de forma objetiva e sem ônus às Partes. Por fim, os Estados podem 

providenciar meios para outros Membros aderirem aos padrões de demais países na 

qualificação de profissionais, enquanto no Acordo GATS isso é mandatório. Além 

disso, por meio do Grupo de Mercado Comum, os Membros devem trabalhar juntos 

para buscar padrões mutuamente aceitáveis e deve-se analisar a consistência das 

medidas adotadas com o restante.  

 Protocolo LIII do acordo Mercosul – Chile: não há obrigações de nação mais 

favorecida, apenas tratamento nacional no modelo do Acordo GATS. Com relação à 

transparência, as medidas adotadas devem ser publicadas. Em regulação doméstica, 

o acordo explicita o direito de regular de cada país para atingir seus objetivos de 

políticas públicas, contudo outros dispositivos do Acordo GATS foram deixados de 

fora desse dispositivo, como é o caso de mecanismos de revisão judiciais e 

administrativos e mecanismos de análise da qualificação de profissionais. Por fim, o 

aspecto reconhecimento se assemelha ao dispositivo do Protocolo de Montevidéu, 

mas não possui obrigações de que o reconhecimento não deve implicar em 

discriminação, bem como não necessita ser analisado por comitê. Assim sendo, em 

geral o acordo Mercoul-Chile é GATS-minus.  

 Por fim, o acordo Brasil – Peru é o acordo mais recente assinado em 2015, e possui 

temática exclusiva de serviços, compras governamentais e investimentos, temas que 

o Brasil tradicionalmente não negociava em acordos com demais países. Estabelece 

que as Partes podem negociar compromissos adicionais, inclusive no que diz respeito 

à qualificação, normas técnicas ou questões afetas a licenciamento a serem inscritos 

nas Listas de Compromissos Específicos das partes. As medidas de regulamentação 

doméstica devem ser administradas de maneira razoável, objetiva e imparcial, de 

modo a não constituir barreiras desnecessárias ao comércio e, por isso, devem ser 

baseadas em critérios objetivos e transparentes, não mais gravosas que o necessário 
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para assegurar a qualidade de serviços e, em caso de licenciamento, não constituam 

uma restrição à prestação de serviços. O acordo inova ao incluir que é necessária 

autorização para prestação de serviços em prazo razoável para apresentação de 

solicitação completa em conformidade com leis e regulamentos. O artigo de 

reconhecimento e transparência é semelhante com o correspondente no acordo 

GATS. É inspirado no TPP. Por fim, apesar de deixar muitos setores para negociação 

futura – como serviços de telecomunicações, financeiros e os demais elencados 

acima −, o acordo abriu uma janela para negociação que passou fechada por mais de 

20 anos desde a negociação do Acordo GATS.  

  

Em comparação com as obrigações do Brasil em ARCs, em termos de regulação os 

ARCs dos demais países seguiam a seguinte tendência: (i) nação mais favorecida e 

tratamento nacional: estender os benefícios concedidos a terceiros no âmbito do acordo; (ii) 

transparência: alguns acordos (como aqueles dos EUA), além da publicação da medida, 

pedem que seja dada oportunidade de terceiros comentarem medidas que venham a ser 

incorporadas antes da sua entrada em vigor; (iii) acesso a mercados: proíbe a introdução de 

novas medidas restritivas em compromissos listados e setores; (iv) regulação doméstica: em 

geral os progressos multilaterais são maiores que aqueles dos ARCs nesse tema; e (v) 

harmonização, reconhecimento mútuo e cooperação regulatória: grande parte dos ARCs 

estabelecem que os Membros podem reconhecer as credenciais educacionais e qualificação 

profissional, porém o estabelecimento de acordos de reconhecimento mútuo tem sido difícil, 

principalmente em países de regimes federativos e sistemas em que a autoridade para 

licenciamento é delegada em nível subnacional. Por outro lado, a maioria dos ARCs possui 

previsões para maior cooperação institucional entre as partes reguladoras domésticas na 

implementação dos acordos, estabelecendo, por exemplo, comitês conjuntos e reuniões 

periódicas.  

 

Em comparação com o panorama dos demais países, o Brasil parece ter alcançado 

um patamar regulatório desenvolvido, tendo em vista as obrigações do acordo com o Peru, 

que estabelece padrões de não discriminação em regulação doméstica, necessidade de 

proximidade com a OMC, o estabelecimento de padrões de qualificação e normas técnicas. 

Porém, recorde-se que nos ARCs assinados pelo Brasil com Índia, Israel, SACU, Egito e 

Palestina entre 2004 e 2011, o escopo é de concessão de preferências tarifárias entre os países 
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e não trazem regulação de comércio de serviços. Assim sendo, um parâmetro regulatório em 

serviços é algo novo nos padrões internacionais aderidos pelo Brasil.  

 

Até então, o Brasil vinha priorizando a OMC como principal foro negociador. Na 

Rodada Doha, o comércio de serviços era um dos temas incluídos nas negociações. Os países 

chegaram a apresentar propostas até meados de 2010. De um lado EUA e UE incentivaram 

a abertura de setores; por outro, países emergentes como Brasil, China e Índia ressaltaram a 

preocupação com questões regulatórias, mas sem propostas concretas de avanço. 

 

Com relação à posição do Brasil, além da liberalização de setores e subsetores, o país 

apresentou propostas em acesso a mercados, subsídios, transparência, regulação doméstica 

e teste de necessidade econômica. Este ultimo é um dos temas mais importantes com relação 

à regulação e, sobre isso, a posição do Brasil foi a preocupação de que o teste de necessidade 

em regulação doméstica atinja a capacidade de regular dos Estados e, por isso, deve ser 

eliminado do acordo de serviços. 

 

Mais recentemente, a proposta de um acordo de facilitação de serviços na OMC 

ressaltou ainda mais a importância de regulação doméstica. A proposta engloba diversos 

aspectos do comércio de serviços, dentre eles: transparência com a publicação das medidas 

aplicadas e disponibilização de informações; administração das medidas que afetam o 

comércio com uma jánela única; taxas e encargos a valores razoáveis; critérios para o teste 

de necessidade econômica; disposições para facilitação de negociações de acordos de 

reconhecimento e critérios objetivos; facilitação do fluxo de informações por meios 

eletrônicos; facilitação de consumo no exterior, especialmente serviços de saúde; facilitação 

do movimento de pessoas; cooperação entre autoridades com troca de informações e uso de 

melhores práticas; tratamento especial e diferenciado; assistência técnica para PEDs e 

PMDRs; e um comitê do acordo.  

 

Ainda que não se tenha uma posição pública e oficial do Brasil a respeito dessa 

proposta, acredita-se que o país se oponha, ao menos em parte, principalmente com relação 

ao teste de necessidade econômica, que conforme já mencionado, é apoiada a extinção, pois 

este retiraria espaço de políticas públicas. 
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Se a proposta avançar, haverá a modificação desses padrões internacionalmente e em 

uma série de acordos que estabelecem que os avanços multilaterais devem ser incorporados 

ao acordo. Este seria o cenário mais desejável: progressos regulatórios na OMC. Porém, não 

se sabe qual a possibilidade de referida proposta avançar. Além de ambiciosa e confrontar 

países com posições contrárias, como o Brasil, as negociações de acordos da OMC 

dependem do empreendimento único e, portanto, podem demorar para se chegar a um 

consenso. Por isso, em paralelo, é um assunto que merece evoluir nos acordos que o Brasil 

pretende assinar.  

 

Desta maneira, recentemente, os mega-acordos criaram um modelo regulatório que 

avançou em diversos setores e majorou a relação entres seus Membros de modo a aprofundar 

o diálogo comercial e comparação, com o fim de limitar as medidas discriminatórias. 

 

Segundo detalhado acima, o TPP nos dispositivos de não discriminação (tratamento 

nacional e nação mais favorecida) e acesso a mercado, seguiram o modelo do Acordo GATS. 

Em transparência, o TPP estabelece que as medidas devem ser publicadas com antecedência 

e às Partes deve ser dada a oportunidade de comentar as medidas antes de sua edição final. 

Já em regulação doméstica, o acordo reforça que os requisitos de qualificação, padrões 

técnicos e reconhecimento devem ser estabelecidos de forma objetiva e transparente. Além 

disso, deve-se utilizar os padrões internacionais e dispositivos de reconhecimento 

profissional. Por fim, além de o acordo incentivar o cumprimento de requisitos de 

qualificação do outro país e buscar reconhecimento mútuo e reconhecimento de certificação, 

possui um anexo que regula o reconhecimento de profissionais das áreas jurídicas, 

arquitetura e engenharia, de modo a facilitar o reconhecimento mútuo e facilitação de 

licenças e registros. 

 

O TTIP, por sua vez, também reproduz o Acordo GATS nos dispositivos de nação 

mais favorecida e tratamento nacional. Em regulação doméstica há uma série de critérios 

objetivos na concessão de licenças para prestação de serviços para que essa não seja 

discriminatória. Ademais, deixa expresso que as Partes podem considerar objetivos de 

políticas públicas, incluindo saúde, segurança, proteção do consumidor, proteção do meio 

ambiente e proteção de herança cultural. Por fim, o acordo possui um anexo que explica o 
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passo a passo para proceder com o reconhecimento e todos os termos que podem constar, 

dando um acordo-quadro para iniciativas de reconhecimento mútuo entre os países.  

 

Além dos avanços regulatórios em disposições gerais, os mega-acordos avançaram 

expressivamente nos anexos específicos. Nesses, há uma série de ganhos para novos 

serviços, como é o caso de comércio eletrônico e a atualização de outros serviços que foram 

afetados com a evolução tecnológica, como é o caso de telecomunicações. A expansão 

desses serviços requer uma rede de regras que evite a discriminação e incentive o acesso a 

mercados. 

 

Faz parte da atual agenda de comércio internacional do Brasil a busca pela 

cooperação regulatória e convergência. A CAMEX lançou iniciativa de agenda regulatória 

de comércio exterior, dentre outros, em serviços. A agenda dos mega-acordos já levanta uma 

série de temas que podem ser incluídos pelo Brasil. Isso é importante para que 

internacionalmente o país busque compromissos que suportem e alavanquem a agenda 

interna. Se combinada com uma estratégia interna de comércio exterior de impulsionar as 

exportações, juntamente com compromissos internacionais que o alavanquem, haverá 

grandes ganhos de eficiência e acesso a mercados, juntamente com um ambiente regulatório 

que seja propício a isso. 

 

 Conclui-se que, em serviços, o Brasil possui uma posição defensiva, em contramão 

com os demais países, tendo poucas disposições negociadas internacionalmente. Por outro 

lado, iniciativas recentes como a assinatura do acordo com o Peru, bem como o anúncio de 

negociações de serviços com México e UE, trazem uma possibilidade de se expandir as 

disposições de serviços. Há chances inclusive de se conectar às iniciativas de coerência 

regulatória e serviços, uma vez que em ambos os acordos em negociação tais assuntos estão 

sob negociação.  

  

 Em vistas desse parâmetro, abaixo serão trazidos elementos que propiciem a 

construção de uma agenda regulatória para o Brasil. 
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2.2.2. A construção de uma agenda regulatória internacional de serviços para 

o Brasil 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou em 2016 estudo com o objetivo 

de mapear os interesses brasileiros nas negociações de serviços a partir da análise de 

indicadores de produtividade, competitividade e do comércio exterior e, com isso, contribuir 

para o desenho de uma estratégia de aprofundamento da inserção do Brasil no comércio 

internacional de serviços através da negociação de ARCs (CNI: 2016). 

 

Segundo o estudo, o desenho de uma agenda negociadora para o Brasil no campo dos 

ARCs de serviços depende dos objetivos e prioridades do país. Se o objetivo for a maior 

inserção no comércio internacional, as estratégias brasileiras devem ser orientadas por três 

fatores: (i) remover barreiras ao comércio em mercados relevantes e promissores para as 

exportações brasileiras; (ii) aumentar a oferta, no mercado brasileiro, de serviços de 

qualidade a preços competitivos por meio da redução das barreiras à importação; e (iii) 

fomentar a maior produtividade e competitividade do setor de serviços brasileiro, 

possibilitando a geração de empregos mais qualificados e renda no país (CNI: 2016, 47).  

 

Para delinear uma estratégia, no entanto, o estudo sugere que alguns fatores devem 

ser considerados, tais quais (CNI: 2016, 47-48): 

 

 A maioria dos ARCs262 não vai além do status quo regulatório, o que significa que 

esses acordos contribuem para a transparência das regras e segurança jurídica para 

os prestadores de serviços, uma vez que divulga o nível de abertura de cada setor de 

serviços de cada país. Ainda que a remoção das barreiras às exportações possa ser o 

principal objetivo para os exportadores de serviços, a consolidação de compromissos 

é relevante, uma vez que as atividades estariam sujeitas a interpretações e mudanças 

regulatórias com elevado poder de restringir o comércio; 

 Os acordos envolvendo os EUA são os que geram resultados mais expressivos em 

termos de abertura de mercados. Por outro lado, em seus ARCs, as concessões vão 

                                                 
262 No estudo foram analisados acordos dos EUA, Chile, Peru, UE e México. 
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pouco além do que o país consolidou no Acordo GATS, pois assumiu compromissos 

significativos263;  

 A negociação de acordos para a liberalização do setor de serviços com os EUA ou 

com a UE será inevitavelmente desequilibrada para o Brasil, tendo em vista que o 

país liberalizou pouco nos acordos que possui; 

 Há evidências de que a abertura comercial contribui para o aumento da 

produtividade. Nesse sentido, a participação em ARCs amplos pode representar um 

estímulo para reformas domésticas, uma vez que permite também obter ganhos de 

acesso a outros mercados, ainda que sejam apenas de consolidação do status quo 

regulatório. Essas reformas poderiam, ainda, criar um clima mais favorável para 

negócios no Brasil e o aumento da produtividade do setor; 

 A superação da dicotomia de manutenção de espaços de política públicas versus 

consolidação do status quo regulatório e, eventualmente, liberalização adicional, é 

pré-requisito para a definição da agenda negociadora; 

 Será difícil que o Brasil consiga avançar em uma agenda mais ambiciosa de acordos 

preferenciais de comércio sem aprofundar concessões na área de serviços; 

 Acordos como o TPP e NAFTA não implicam, necessariamente, expressivo 

movimento de abertura comercial, porém resultam em redução do espaço para 

políticas domésticas discricionárias. 

 

Por essa razão, o Brasil precisa considerar uma série de questões internas e dos seus 

parceiros comerciais para delimitar uma estratégia negociadora. Os que parecem mais 

importantes diante de tudo o que foi colocado neste trabalho é que os compromissos em 

serviços ficaram muito aquém dos padrões atuais e uma negociação elevaria os 

compromissos na área, sejam regulatórios, ou setoriais, a patamares muito maiores que os 

atuais. Um outro grande entrave é uma mudança da posição do Brasil com relação à sua 

posição histórica de ser contra a abertura do setor de serviços por receio de perda de espaços 

regulatórios (policy space). Ao ingressar em negociações nos formatos dos mega-acordos − 

TPP e TTIP − esse espaço será restringido, porém com avanços maiores de eficiência no 

mercado, ganho de acesso a mercados, remoção de barreiras e ganhos de produtividade.  

 

                                                 
263 Em contraposição a essa posição, recorde-se que os países assumiram compromissos, mas não os 

consolidaram. 
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Além disso, o comércio de serviços pode servir de barganha para outros setores. 

Tendo em vista o nível de abertura que o Brasil deverá negociar, setores em que o país tem 

posição ofensiva podem entrar como moeda de troca, como agricultura e subsídios. Isso é o 

que tem sido feito pelo Brasil no acordo com a UE.  

 

2.2.3. Acesso a mercados a partir da balança comercial do Brasil em serviços 

 

A partir das estatísticas divulgadas na seção anterior, pode-se traçar um caminho que 

o Brasil pode seguir para aumentar suas exportações e facilitar importações em certos 

setores.  

 

O Brasil não possui nenhum acordo em serviços assinado com seus maiores 

importadores ou exportadores de serviços − EUA, Países Baixos, Reino Unido, Alemanha, 

Noruega e Suíça. Enquanto países com que o Brasil possui acordos correspondem a 4,5% 

das exportações e 3,1% das importações com o Mercosul, Chile é o 17º destino das 

exportações brasileiras e Peru não figura dentre os principais adquirentes e vendedores de 

serviços brasileiros. Por conseguinte, os acordos do Brasil estão totalmente descasados com 

a realidade do comércio internacional de serviços.  

 

Todavia, parte das negociações que o Brasil possui no momento abrange alguns de 

seus principais parceiros. É o caso das negociações com UE e EFTA que conglomeram os 

principais parceiros comerciais de serviços do Brasil, dentre eles: Países Baixos, Alemanha, 

Suíça e Noruega. Com vistas a maximizar os ganhos dessas negociações, os principais 

setores de importações e exportações de serviços do Brasil com esses parceiros podem ser 

assim resumidos (MDIC: 2016b):  

 

 Países Baixos: o Brasil exporta serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de 

relações públicas e de comunicação social (41,23%) e importa arrendamento 

mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador 

(88.62%) (MDIC: 2016b, 28);  

 Alemanha: o Brasil exporta serviços de transporte aquaviário de cargas (24,20%), 

serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação 

social (11.52%) e serviços de manuseio de cargas (8,91%); e importa serviços 
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financeiros, exceto bancos de investimento, serviços de seguros e previdência 

complementar (41,25%) e serviços de transporte aquaviário de cargas (16,59%) 

(MDIC: 2016b, 4);  

 Suíça: o Brasil exporta serviços de manuseio de cargas (30,73%) e outros serviços 

profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição (13,75%) e 

importa licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial (15,06%), serviços 

de transporte aquaviário de cargas (14,49%) e licenciamento de direitos de autor e 

direitos conexos (14,49%) (MDIC: 2016b, 33); e  

 Noruega: o Brasil exporta serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, 

maquinário e equipamentos (18,87%), outros serviços de apoio às atividades 

empresariais (12,62%) e outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não 

classificados em outra posição (11,23%) e importa arrendamento mercantil 

operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador (70,46%) 

(MDIC: 2016b, 25). 

 

Por outro lado, não há qualquer iniciativa em serviços com os EUA e Reino Unido, 

que são maiores importadores e exportadores de serviços ao Brasil.  

 

Além de significativo parceiro em serviços, os EUA são grandes parceiros comerciais 

do Brasil também em bens. Quanto ao perfil das relações entre os países, ressalta-se que o 

Brasil exporta, em grande parte, outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não 

classificados em outra posição (13,86%), serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de 

relações públicas e de comunicação social (10,76%) e outros serviços de apoio às atividades 

empresariais (7,62%), enquanto o Brasil importa licenciamento de direitos do autor e direitos 

conexos (18,16%) e arrendamento mercantil operacional ou locação de máquinas e 

equipamentos, sem operador (18,07%) (MDIC: 2016b, 14). 

 

No momento é difícil traçar um perfil do acordo que os EUA negociariam com os 

parceiros comerciais, tendo em vista sua atual mudança de estratégia de política comercial. 

Porém, supondo que os EUA mantivessem o modelo de acordo sendo negociado em 

governos anteriores, em possível negociação com o Brasil, haveria ampla abertura setorial, 

tendo em vista o modelo de lista negativa implementado por aquele país em seus acordos. 

No aspecto regulatório, os acordos têm amplas disposições em transparência para permitir 
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que países comentem as regulações a serem implementadas, de modo a diminuir medidas 

discriminatórias.  

 

Por sua vez, as relações brasileiras com o Reino Unido se resumem ao Brasil 

exportando serviços de recrutamento e seleção de pessoal (16,24%), serviços auxiliares aos 

serviços financeiros, exceto os relacionados a seguros e previdência complementar (14,08%) 

e serviços de resseguros e de retrocessão (10,46%) e o Brasil importa serviços de engenharia 

(28,56%), arrendamento mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem 

operador (15,24%) e serviços de resseguros e de retrocessão (14,75%) (MDIC: 2016b, 30).  

 

Assim como com os EUA, a dificuldade com o Reino Unido é de verificar o modelo 

regulatório e direcionamento político que pode haver nas negociações em razão da recente 

saída do país da UE.  

 

Há, ainda, outros países com os quais o Brasil está negociando acordos que são 

menos representativos no comércio de serviços brasileiro, mas sobre os quais também é 

possível traçar respectivo perfil comercial de serviços com o país. Abaixo serão brevemente 

especificadas as informações de comércio do Brasil com outros países com quem o país está 

negociando acordos: 

 

 México: corresponde a 18ª maior origem de exportação do Brasil e 20ª maior origem 

de importação. Dentre as principais exportações, há serviços gerenciais, de 

consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação social (15,53%), outros 

serviços de apoio às atividades empresariais (9,91%) e serviços de consultoria, de 

segurança e de suporte em tecnologia da informação (TI) (8,94%) e as principais 

importações dessa origem são: serviços de resseguros e de retrocessão (15,41%) e 

licenciamento de direitos de autor e direitos conexos (15,08%) (MDIC: 2016b, 24); 

 Canadá: esta origem é a 19ª origem das exportações brasileiras, sendo que o Brasil 

exporta, em sua maioria, serviços auxiliares aos serviços financeiros, exceto os 

relacionados a seguros e previdência complementar (19,11%), arrendamento 

mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador 

(9,07%) e serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de 

comunicação social (7,60%). O Brasil importa arrendamento mercantil operacional 
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ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador (17,78%), serviços de 

engenharia (11,58%) e licenciamento de direitos de autor e direitos conexos 

(11,39%) (MDIC: 2016b, 7); 

 Japão: este país é a 7ª origem que o Brasil mais exporta e 10ª origem que o Brasil 

mais importa. Dentre os setores que o Brasil mais exporta estão: serviços auxiliares 

aos serviços financeiros, exceto os relacionados a seguros e previdência 

complementar (31,85%), outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não 

classificados em outra posição (12,69%) e serviços gerenciais, de consultoria 

gerencial, de relações públicas e de comunicação social (10,70%). E o Brasil importa: 

contratos de transferência de tecnologia (27,72%), serviços financeiros, exceto 

bancos de investimento, serviços de seguros e previdência complementar (25,93%) 

e arrendamento mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem 

operador (10,67%) (MDIC: 2016b, 22); 

 Coreia do Sul: é o 18º país que o Brasil mais importa, sendo os principais setores: 

serviços de transporte aquaviário de cargas (17,92%), serviços de manutenção e 

reparação de produtos metálicos, maquinário e equipamentos (7,98%) e contratos de 

transferência de tecnologia (7,67%). Enquanto o Brasil exporta serviços de 

propaganda e de alocação de espaço ou tempo para propaganda (45,90%) (MDIC: 

2016b, 11); 

 Índia: o Brasil exporta serviços de projeto e desenvolvimento de aplicativos e 

programas em tecnologia da informação (38,46%) e telefonia e outros serviços de 

telecomunicações (13,41%), e importa telefonia e outros serviços de 

telecomunicações (17,67%), serviços de resseguros e de retrocessão (15,28%) e 

serviços de transporte aquaviário de cargas (14,12%) (MDIC: 2016b, 19); e 

 Colômbia: esta origem é a 11ª maior origem que o Brasil exporta, principalmente 

serviços de manuseio de cargas (24,39%) e outros serviços de apoio às atividades 

empresariais (19,28%), enquanto o Brasi importa serviços de manuseio de cargas 

(47,79%) e outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em 

outra posição (19,83%) (MDIC: 2016b, 10). 

 

Para essas origens, a negociação de um ARC é uma forma de complementar as 

exportações e importações existentes.  

 



   

 

163 

 

Há uma diversidade de setores de serviços importados e exportados que devem ser 

considerados na negociação desses acordos para resultados mais efetivos. Ressalta-se que, 

em geral, destacam-se serviços auxiliares ao comércio de bens, como transporte e serviços 

financeiros e serviços profissionais. Em ambos os casos, é imprescindível um 

aprofundamento regulatório e, se possível, certificação e reconhecimento para alavancar o 

acesso a mercados. 

 

Dessa forma, o Brasil pode, a partir de iniciativas já existentes, buscar 

aprofundamento de compromissos nos setores de maior interesse e reforçar a regulação nesse 

aspecto.  

 

Posto isso, na próxima seção será examinado como os mega-acordos podem auxiliar 

na estratégia a ser adotada pelo Brasil na negociação de acordos com seus parceiros 

comerciais aqui elencados. 

 

2.2.4. O padrão regulatório dos mega-acordos em serviços e os interesses 

brasileiros 

 

Para se propor um modelo regulatório para o Brasil, deve-se partir da realidade do 

mercado brasileiro. Foi com este propósito que foram trazidos estatísticas e dados, ou seja, 

com o fim de verificar a realidade brasileira de serviços com a análise da sua balança 

comercial com os demais países.  

 

Do panorama traçado, alguns serviços se destacam como principais para o Brasil com 

demais parceiros: como serviços de transporte e serviços profissionais e de consultoria.  

 

Conforme elencado ao longo deste trabalho, o comércio de serviços requer um 

aparato regulatório, pois não é possível impor tarifas. Isso porque esses serviços podem não 

atravessar fisicamente as fronteiras. Eles podem ser prestados virtualmente ou até mesmo no 

país de origem do prestador.  

 

Os setores aqui que se destacaram possuem particularidades importantes. No caso de 

serviços profissionais ele envolve o movimento de pessoas, reconhecimento de licenças e 
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qualificações que permitam que profissionais prestem serviços em outros Membros, 

similaridade que faz com que um profissional em uma origem seja semelhante ao de outra 

origem. Todas essas questões devem ser controladas por regulação. Por sua vez, o serviço 

de transporte é um serviço acessório ao comércio de bens e assim ele impulsiona o 

funcionamento das CGVs. Com isso, são importantes regras que visem à eficiência. Outros 

serviços com essas características são telecomunicações e os serviços financeiros que 

auxiliam na troca de bens. Por isso critica-se a negociação desses setores em separado do 

comércio de bens, tendo em vista que eles são prestados paralemente ao comércio de bens. 

 

Tendo em vista esses fatores, o Brasil pode passar a ter uma posição mais ofensiva 

em certos setores que podem alavancar suas exportações. Os espaços regulatórios internos 

são fundamentais para manter políticas públicas, mas estas podem ser um problema se forem 

discriminatórias. Portanto, o primeiro passo na busca de uma agenda coesa de regulação de 

serviços e coerência com acesso a mercados é conjugar todos esses fatores e o Brasil buscar 

junto com a alteração da regulação interna de serviços, uma agenda regulatória de serviços 

no comércio internacional. Cita-se como exemplo a Índia. O país foi bastante resistente à 

regulação de comércio exterior de serviços na Rodada Uruguai, porém hoje a Índia é a 8ª 

maior economia exportadora e 10ª maior importadora de serviços do mundo. Tendo em vista 

o crescimento no comércio de serviços, o país apresentou uma proposta na OMC de 

facilitação de comércio de serviços que engloba uma série de mudanças no Acordo GATS, 

principalmente em modo 4, transparência, teste de necessidade econômica e outros temas. 

Consequentemente, o país alterou sua posição com vistas a alteração da sua dinâmica no 

comércio internacional.  

 

Se decidido por avançar em uma agenda regulatória de serviços internacionalmente, 

há uma série de iniciativas a serem consideradas pelo Brasil.  

 

 Assim, deve-se pensar em um modelo regulatório de serviços que incentive a abertura 

de mercados e crie um ambiente regulatório mínimo não discriminatório. Com vistas a isso, 

os mega-acordos são tratados que têm esses objetivos e, por isso, serviriam inicialmente de 

parâmetros. 
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Com foco em serviços profissionais, o TPP já traz uma grande contribuição com o 

anexo 10-A de serviços profissionais − que detalha o limite de atuação de profissionais em 

arquitetura, engenharia e serviços jurídicos. Esse anexo estabelece que as Partes busquem o 

reconhecimento das qualificações, registros e licenças profissionais e tem o objetivo de 

encorajar acordos de reconhecimento, buscar coerência por meio do grupo de trabalho que 

centralizará os pontos de contato, facilitação de encontros e troca de informações. Além 

disso, há uma agenda de trabalhos futura para expandir os limites do acordo.  

 

A discussão de reconhecimento de diplomação de profissionais é uma extensa 

discussão entre países. Essa regulação tem o condão de harmonizar ou até bloquear a entrada 

de serviços, principalmente de profissões liberais como médicos, engenheiros, arquitetos e 

advogados.  Sendo o Brasil exportador desses serviços, esse acordo serve de modelo para o 

que o Brasil possa negociar tais parâmetros ainda que de forma inicial.  

 

Destaca-se, ainda, que há alternativas para se atingir progressos, mas de forma a 

proteger certos interesses, como a abertura progressiva. Essa abertura progressiva pode ser 

alcançada com o uso de instrumentos como diálogos entre autoridades e associações de 

classe, troca de informações, cooperação, assistências técnicas e treinamentos. Nesse aspecto 

o TPP apresentou nos seus diversos dispositivos de serviços as mais variadas formas de 

buscar diálogos. No acordo não há apenas dispositivos que incentivem à harmonização, mas 

também iniciativas consideradas mais brandas como diálogos.  

 

Além do TPP, a proposta do TTIP apresentada pela UE tem padrões interessantes 

tendo em vista que as Partes devem considerar objetivos legítimos de políticas públicas, 

incluindo saúde, segurança, proteção ao consumidor, meio ambiente e herança cultural. 

Essas ressalvas são importantes para o Brasil para manter espaço regulatório para 

implementação de políticas públicas. 

  

Além dos mega-acordos, não se pode deixar de destacar o potencial de outros acordos 

e negociação como o acordo de facilitação de serviços. Primeiramente, a proposta desses 

acordos estabelece a necessidade de cooperação regulatória, porém preservando-se o policy 

space de cada país. Esse aspecto é fundamental, pois muitos países, incluindo o Brasil, 

alegam restrições a negociação de serviços, pois o aumento de compromissos levaria a perda 



   

 

166 

 

de espaço para implantação de políticas públicas e retiraria espaço regulatório. Portanto, não 

é do interesse dos PEDs Membros da OMC que as negociações em serviços avancem nesse 

sentido e da mesma forma tal acordo pode encontrar aqui resistências nesse sentido.  

 

No que diz respeito aos demais temas, o Brasil não negociou anexos de comércio 

eletrônico, telecomunicações, reconhecimento de títulos e graus, transporte terrestre e 

movimento de pessoas, principalmente no seu acordo com Peru. Esses temas foram 

encaminhados para negociações futuras, porém são aspectos em que o TPP e TTIP 

avançaram consideravelmente. 

 

 Note-se que esses capítulos adotaram diferentes formas de implementação de 

cooperação e isso faz sentido tendo em vista as diferenças e particularidades desses serviços.  

 

Uma das formas de cooperação é através da incorporação de padrões de organizações 

internacionais, como estabelece o dispositivo de regulação doméstica e telecomunicações do 

TPP. Essas disposições têm semelhanças com o acordo TBT e SPS da OMC, que para 

diminuir a possibilidade dos países em usar esses regulamentos de forma discriminatória 

aderiu a padrões internacionais como ISO e Codex, bem como estabeleceram critérios como 

base científica para evitar discricionariedades. O uso de parâmetros de outras organizações 

internacionais pode ser um primeiro passo para atingir a coerência regulatória. Outra forma, 

como no comércio eletrônico, é utilizando-se da lei modelo da Uncitral.  

 

Em comércio eletrônico, cabe destacar o avanço regulatório do TPP, que cobriu um 

tema que sequer está na OMC. Em razão de esse tema ser novo, estima-se que as Partes do 

TPP buscaram avançar conjuntamente e, por isso, o capítulo possui diversos mecanismos de 

cooperação, trocas de informação, lei modelo e comitês. Da mesma forma, deve-se avaliar 

se o Brasil estaria disposto a aderir a cooperação regulatória até esse nível.  

 

 Por fim, outra questão que o Brasil pode enfrentar em serviços é o interesse em 

participar do acordo TiSA, mas sua participação depende ainda da aprovação da CAMEX264.  

                                                 
264 Conforme noticiado em: <https://exame.abril.com.br/economia/brasil-vai-negociar-acordo-mundial-em-

serviços/#> e <https://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/brasil-decide-participar-das-

negocia%C3%A7%C3%B5es-do-tisa>. Acesso em: 14 out. 2017.  
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Conforme levantamento da CNI, a eventual decisão de participação do Brasil no 

acordo exigirá uma reflexão interna sobre a disposição do país para fazer movimentos de 

abertura comercial no setor de serviços, indo além da consolidação do status quo regulatório 

no setor. Os principais parceiros comerciais do Brasil na área de serviços estão engajados no 

processo. Caso o TiSA seja concluído e não multilateralizado, os exportadores brasileiros 

poderão vir a sofrer com condições de concorrência nos mercados dos países Membros 

menos favoráveis que as enfrentadas pelos participantes do acordo. Nesse sentido, a entrada 

do Brasil no processo negociador seria um caminho mais curto para atualizar a política 

comercial brasileira para o setor de serviços, negociando em um único foro com um grupo 

de países que atualmente representam 70% do comércio internacional de serviços (CNI: 

2016, 9). 

 

Stephenson (2017) levanta os efeitos desse acordo para PEDs. Em específico sobre 

o Brasil, a autora relata que a entrada no TiSA pode ser um desafio em razão da diversidade 

regulatória dos Membros do acordo. Quanto maior a diferença das regras adotadas por 

terceiros países em comparação àquelas encontradas na área coberta pelo TiSA, maior a 

dificuldade de adesão ao acordo no futuro. O contraste com os marcos regulatórios 

encontrados nos principais fornecedores de serviços na América do Norte e na Europa sugere 

que diversas economias emergentes teriam que empreender reformas consideráveis caso 

quisessem assumir as obrigações estabelecidas pelo TiSA. No caso do Brasil, o índice de 

heterogeneidade regulatória é consideravelmente alto, ou seja, suas regulações em matéria 

de serviços divergem expressivamente das regras adotadas pelos principais participantes das 

negociações do TiSA. 

 

Conclui-se que o Brasil tem um amplo espaço para buscar coerência regulatória por 

meio de diversos instrumentos. Os acordos passados de serviços do Brasil não refletem a 

atualidade do mercado. O acordo Brasil-Peru, porém, trouxe um importante marco 

regulatório em serviços para o Brasil, mas muito ainda se deve fazer, principalmente com 

relação às análises setoriais de temas como comércio eletrônico e telecomunicações, que 

virão a ser regulados por esse acordo em negociações futuras. Se a escolha é seguir ao padrão 

do TPP também nessas negociações, haverá uma série de compromissos na busca por 

coerência regulatória.  
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Importante é que o Brasil mapeie seus interesses defensivos e ofensivos no comércio 

de serviços. Ainda que este não seja um tema de prioridade para o Brasil, fica claro que é 

cada vez mais difícil fazer um ARC ou mega-acordo que não cubra extensamente os diversos 

temas de comércio e, portanto, o item serviços deve começar a fazer parte da agenda 

comercial do Brasil. 

 

CONCLUSÃO PARCIAL   

  

Esse capítulo conclusivo teve por objetivo sumarizar as ideias trabalhadas acima de 

coerência regulatória e serviços, a fim de se traçar um panorama regulatório para o Brasil. 

Ao analisar a estatística de serviços do Brasil, notou-se o quanto o país pode avançar no 

fornecimento de serviços, já que sua representatividade no comércio internacional ainda é 

baixa frente ao seu potencial.  

 

Além disso, constatou-se que as disposições do Brasil existentes tanto em coerência 

regulatória quanto em serviços não condizem com os parâmetros dos demais acordos de 

outros países. Porém, agora o Brasil está investindo em negociações de acordos com 

diferentes parceiros comerciais.  

 

No atual cenário, todavia, com a nova estratégia brasileira de avançar na negociação 

de acordos, nota-se que, em serviços, o Brasil não possui acordos firmados com seus 

principais parceiros, embora tenha negociações que abarcam alguns deles, como a 

negociação com o EFTA e UE. Para essas estratégias terem avanços significativos, porém, 

é necessário avaliar os setores de serviços que o Brasil mais transaciona e a partir deles 

pensar em regulação própria. Com isso, concluiu-se que o Brasil possui um volume 

significativo de transações em consultorias e contratação de serviços profissionais, bem 

como transportes. 

 

Para se pensar em um modelo regulatório, deve-se considerar a posição do país no 

tema que foi, desde as negociações na Rodada Uruguai, de resguardar espaço regulatório. 

Nesse sentido, o país precisa realizar uma série de escolhas como o grau de avanço que 

pretende alcançar, abrir mão de espaço regulatório, ir além da atual regulação de serviços, 
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focar nas trocas políticas que podem ser possíveis ao negociar serviços em troca de outro 

setor.  

 

 Uma vez que se decida prosseguir com negociações, o Brasil, então, deve estar ciente 

de que os padrões adotados pelos países estão cada vez mais elevados, em razão das 

disposições de serviços – bem como outros temas – negociados nos mega-acordos e, 

portanto, servem de parâmetro regulatório.  

  

 Por meio da análise dos dispositivos dos mega-acordos foi possível perceber que a 

coerência regulatória pode tomar diversas formas, de mecanismos mais vinculantes, como 

harmonização, até por troca de informações, que tem caráter informal; e, assim, pode-se 

manter uma certa independência e os objetivos regulatórios do país em setores mais 

ofensivos.  

 

Além disso, o comércio de serviços dos mega-acordos implementa uma série de 

mecanismos para evitar regras discriminatórias e diferenças de padrões que evitem acesso a 

mercados.  

 

 Assim sendo, a regulação de comércio de serviços brasileira deve focar em 

parâmetros consistentes e que atendam aos objetivos econômicos do Brasil.     
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CONCLUSÃO FINAL 

A coerência regulatória foi um movimento natural à formação das regras de comércio 

internacional. Com o passar dos anos, as mudanças regulatórias foram impulsionadas, em 

grande parte, pelos novos modelos de comércio, em especial pela fragmentação da produção 

e formação das CGVs, as quais demandam integração da produção em níveis cada vez 

maiores e mais dinâmicos. 

 

Com o advento do GATT, houve o estabelecimento de parâmetros mínimos a serem 

respeitados pelos Estados, como os princípios da não discriminação e do tratamento 

nacional, dentre outros, bem como a necessidade de redução de tarifas (shallow integration). 

Nesse momento, havia resistência dos PEDs em avançar nos temas de natureza regulatória, 

uma vez que era do interesse desses países manter determinadas políticas públicas e garantir 

sua soberania para reconstruir suas economias no pós-2ª Guerra Mundial. 

 

Anos depois, no âmbito da Rodada Uruguai, foi estabelecido um Sistema Multilateral 

de Comércio com os Acordos da OMC, que possuem, de certa forma, iniciativas de 

harmonização e boas práticas regulatórias (deep integration), ainda que de forma tímida e 

focada em determinados setores. Nesse período de criação recente da OMC, o comércio já 

havia alcançado níveis satisfatórios de redução de tarifas, mas ainda não considerava temas 

relacionados à regulação não tarifária do comércio internacional.  

 

Como depois da Rodada Uruguai não houve avanços significativos no âmbito da 

OMC na Rodada Doha, os progressos mais expressivos passaram a ser alcançados no âmbito 

dos ARCs. Com as negociações entre PDs e PEDs, estes, que eram, até a Rodada Uruguai, 

resistentes a avanços regulatórios, passaram a aderir à discussão desse tema em razão da 

adesão aos modelos dos PDs; ou, em alguns casos, para regular temas de interesse interno 

desses países que não evoluíram no âmbito das negociações da OMC. Com isso, a 

necessidade de convergência entre as legislações internacional e nacional foi se tornando 

parte importante na agenda de negociações internacionais.  

 

Com esse avanço acontecendo longe do âmbito multilateral da OMC, os Estados 

passaram a negociar os mega-acordos como uma resposta para dar eficiência a esses fluxos 

de comércio. 
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Foi apenas com os mega-acordos que a preocupação com a forma de implementação 

da regulação se apresentou. Nesse aspecto, tanto o TPP quanto o TTIP apresentam princípios 

para a edição de normas, bem como estabelecem, nos capítulos temáticos – como o de 

serviços −, formas em que se permite a adoção da coerência regulatória e a edição de regras 

mais objetivas, transparentes e não discriminatórias.  

 

A coerência regulatória nos termos negociados no acordo TPP refere-se ao uso de 

boas práticas no processo de planejamento, desenho, lançamento, implementação e 

regulação de medidas para facilitar o cumprimento dos objetivos de políticas domésticas e 

esforços governamentais de incentivo à cooperação regulatória para aprofundar esses 

objetivos e promover o comércio internacional e investimento, crescimento econômico e 

emprego. Já no âmbito do acordo TTIP, trata-se de cooperação regulatória, de modo que as 

autoridades locais trabalhem juntas para assegurar altos níveis de proteção dos objetivos de 

políticas públicas. Além da cooperação regulatória, a UE propõe boas práticas regulatórias 

com o fim de promover princípios para o desenvolvimento e implementação de regulação 

de bens e serviços de alta qualidade, eficiente e efetiva, como transparência, previsibilidade 

e prestação de contas (accountability). Esses conceitos se aplicam ao desenvolvimento de 

todas as regras de comércio, incluindo aquelas de serviços. 

 

Como a dinâmica do comércio internacional, principalmente representada pelas 

CGVs, demonstra que o comércio de serviços tem papel preponderante, o tema regulatório 

nesse tocante ainda carece de evolução para acompanhar os novos modelos de comércio. 

Essa análise, desenvolvida ao longo do Capítulo II, evidenciou que, apenas com a criação 

do Acordo GATS no âmbito da OMC, foi que a regulação dos serviços passou a existir, 

contribuindo por ser o primeiro marco regulatório a traçar os princípios e as regras gerais 

aplicadas ao comércio de serviços, em especial no tocante às barreiras regulatórias e na busca 

pelos melhores métodos regulatórios não discriminatórios. 

 

No Acordo GATS, se destacam os dispositivos de nação mais favorecida (Artigo II), 

tratamento nacional (Artigo XVII) e acesso a mercado (Artigo XVI), que instituem as 

condições de liberalização, enquanto a regulamentação doméstica (Artigo VI), bem como 

transparência (Artigo III), demarcam a atuação dos agentes internos no Estado ao 
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estabelecerem medidas para a atuação dos provedores de serviços e, portanto, evitam que as 

medidas internas sejam transformadas em barreiras ao comércio. Ainda, o Artigo VII 

(reconhecimento mútuo) prevê as condições para o reconhecimento de qualificações e 

certificações profissionais de Membros, o que, além de permitir o acesso a mercados, 

estabelece os termos regulatórios que podem permitir esse arranjo por meio da assinatura de 

acordos de reconhecimento mútuo. 

 

Contudo, esses dispositivos, embora importantes, precisam de avanços com vistas à 

realidade do comércio atual, representada pelo modo de produção em CGVs.  Não há, no 

momento, perspectivas de que as negociações na OMC tragam algum resultado nessa 

direção, embora os Membros tenham apresentado propostas inovadoras. Uma delas é o 

acordo de facilitação de serviços, o qual prevê: (i) mecanismos de transparência e 

publicidade, permitindo às Partes maior conhecimento da regulação em vigor em outros 

países; (ii) teste de necessidade econômica que impediria a implementação de medidas de 

forma discriminatória; (iii) disposições de reconhecimento com procedimentos adequados 

para avaliação de requisitos e verificação de qualificação, o que poderia facilitar a 

negociação de acordos de reconhecimento mútuo; e (iv) mecanismos de cooperação e 

assistência técnica para PEDs e PMDRs.  

 

Além dessa proposta, outra forma com potencial de avanço na regulação de serviços 

na OMC poderia se dar por meio do TiSA. Porém, como as negociações estavam sendo 

lideradas pelos EUA, tendo em vista a atual mudança de política comercial daquele país, o 

futuro desse acordo e seu potencial na OMC é incerto. 

 

Se, de um lado, não há perspectivas de mudanças nos Acordos da OMC, de outro, os 

ARCs incorporaram, em proporções cada vez maiores, disposições em serviços. No entanto, 

notou-se que o avanço regulatório de serviços nesses acordos foi incipiente do ponto de vista 

de regras, uma vez que muitos simplesmente reproduziram o Acordo GATS, outros possuem 

dispositivos ainda menos vinculantes e apenas alguns vão além do acordo de serviços da 

OMC. Dessa forma, nos temas regulatórios, os avanços não ocorreram de forma a criar um 

ambiente liberalizante e com impulso pela busca de coerência regulatória.   
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Por outro lado, os mega-acordos consolidaram melhorias importantes na regulação 

de serviços pela busca de um padrão único que permitisse a fluidez do comércio. Em suma, 

pode-se destacar pela análise dos capítulos de serviços do TPP e a proposta de capítulo de 

serviços no TTIP que os padrões regulatórios gerais do Acordo GATS – princípio de não 

discriminação, acesso a mercados, regulação doméstica, transparência e reconhecimento − 

foram consolidados, tendo o texto dos acordos inovado em questões setoriais e nos capítulos 

específicos de serviços.  

 

Nesse sentido, o capítulo de comércio eletrônico do TPP tem diversas formas de 

busca pela coerência regulatória, destacando-se a implementação horizontal em transações 

domésticas eletrônicas dos princípios das UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 

1996 ou the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in 

International Contracts. Outro aspecto que merece destaque é a inserção no TPP de um 

capítulo de serviços profissionais que prevê diálogos de reconhecimento de qualificação, 

licença e registro profissional. 

 

No TTIP, as questões regulatórias ganham um alto grau de detalhamento. Com 

relação à regulação doméstica, por exemplo, um capítulo específico e anexo foram dedicados 

à criação de um modelo de acordo de reconhecimento mútuo para qualificações, 

certificações e licenças profissionais.  

 

Os mega-acordos possuem, portanto, um aparato regulatório bastante além das 

normas da OMC.  

 

Muito embora não faça parte da lista de países que negociam esses mega-acordos, o 

Brasil, país que tem como base da política comercial internacional as regras da OMC, tem 

seus parâmetros regulatórios em serviços bastante defasados frente às inovações regulatórias 

que vem sendo transacionadas no cenário internacional.  

 

 Ao analisar a estatística de serviços do Brasil, nota-se o quanto o país pode avançar 

no fornecimento de serviços, uma vez que sua participação ainda é irrisória. Para ilustrar, o 

Brasil alcança a 32ª posição entre os maiores exportadores de serviços, enquanto seus pares 

no BRICS, China e Índia, figuram entre os 10 maiores exportadores mundiais.  
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Ressalte-se, ainda, que os países com os quais o Brasil mais transaciona em serviços 

− países europeus, parte englobada pela UE e outra pelo EFTA e EUA − não possuem ainda 

acordos firmados com o país. Portanto, uma estratégia de negociação de acordos com os 

países com os quais o Brasil mais tem relacionamento comercial poderia servir de incentivo 

às exportações. Entretanto, isso só será possível se criado um ambiente regulatório propício 

ao crescimento dessa área no comércio internacional do Brasil.  

 

 A esse respeito, é complexa a tarefa de delimitar uma agenda regulatória em serviços 

tendo em vista as particularidades de cada setor. Por isso, o desenho de uma agenda 

negociadora para o Brasil no campo dos acordos comerciais de serviços depende dos 

objetivos e prioridades do País. Se o objetivo for sua maior inserção no comércio 

internacional, as estratégias brasileiras devem ser orientadas por três ordens: (i) remover 

barreiras ao comércio em mercados relevantes e promissores para as exportações brasileiras; 

(ii) aumentar a oferta, no mercado brasileiro, de serviços de qualidade a preços competitivos 

por meio da redução das barreiras à importação no País; e não menos importante; (iii) 

fomentar a maior produtividade e competitividade do setor de serviços brasileiro, 

possibilitando a geração de empregos mais qualificados e maior renda no país (CNI, 2016: 

47).  

 

 Com relação às regras gerais, o TTIP pode contribuir com os padrões de regulação 

doméstica, que são bastante detalhados, e com modelos sobre como avançar em acordos de 

reconhecimento mútuo. Por outro lado, o TPP se destaca na previsão de formas de coerência 

nos setores específicos, como comércio eletrônico e serviços profissionais.  

 

 Fato é que a coerência regulatória e o comércio de serviços são temas que passarão a 

ser imprescindíveis nos acordos de comércio. Os mega-acordos, mais especificamente o TPP 

e o que indica as propostas do TTIP, foram capazes de traduzir em regras as necessidades 

das CGVs, quais sejam: um modelo regulatório eficiente e não discriminatório que permita 

a livre circulação de bens e serviços, preocupando-se não apenas com tarifas, mas criando 

dispositivos que propiciassem a criação de normas de forma clara, objetiva, transparente e 

com base em requisitos mínimos.  
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O Brasil tem um longo caminho a percorrer, com vistas a cobrir os interesses 

ofensivos do país na área. Sobre isso, será necessário decidir sobre os objetivos internos que 

se pretendem alcançar. Os mega-acordos poderiam trazer uma contribuição imprescindível 

nesse sentido.  
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APÊNDICE I 

 

TABELA DE ACORDOS DO BRASIL ANALISADOS PARA MAPEAMENTO DOS 

DISPOSITIVOS DE COERÊNCIA REGULATÓRIA E COMÉRCIO DE SERVIÇOS 

 

Acordo 

Data de 

Assinatura Entrada em vigor 

Acordo de Ampliação Econômico-Comercial 

Brasil – Peru 29.04.2016 Sem vigência 

Preferência Tarifária Regional entre países 

da ALADI (PTR-04) e protocolos adicionais  27.04.1984 28.12.1984 

Acordo de cooperação científica e tecnológica 

(AR.CYT Nº 6) 19.10.1993 03.05.1994 

Acordo de Sementes entre países da ALADI 

(AAP.AG Nº 2) 22.11.1991 19.03.1993 

Acordo de Bens Culturais entre países da 

ALADI (AR.CEYC Nº 7) 27.10.1988 08.02.1989 

Convênio Constitutivo do Conselho 

Agropecuário do Sul (CAS) (AAP.AG Nº 3) 08.08.2006 20.12.2010 

AAP.PC Nº 2 Bolívia Brasil 17.08.1992 11.11.1992 

AAP.PC Nº 5 Argentina Brasil Paraguai 

Uruguai 18.05.1994 14.10.1994 

AAP.PC Nº 7 Argentina Brasil Paraguai 

Uruguai 30.12.1994 25.01.1996 

AAP.PC Nº 8 Argentina Brasil Paraguai 

Uruguai 30.12.1994 19.07.1995 

AAP.PC Nº 11 Argentina Bolívia Brasil Chile 

Colômbia Cuba Equador México Paraguai 

Peru Uruguai Venezuela 08.12.1997 30.07.1998 

AAP.PC Nº 19 Argentina Brasil Chile 

Colômbia Equador Paraguai Uruguai 

Venezuela 09.12.2005 26.01.2010 

Brasil - Uruguai (ACE-02) 20.12.1982 20.06.1983 

Brasil-Argentina (ACE-14) 20.12.1990 15.03.1991 

Mercosul - Chile (ACE-35) 25.06.1996 12.09.1996 

Mercosul - Bolívia (ACE-36) 17.12.1996 28.05.1997 

Brasil - México (ACE-53) 03.07.2002 02.05.2003 

Mercosul - México (ACE-54) 05.07.2002 05.01.2006 

Automotivo Mercosul - México (ACE-55) 27.09.2002 15.01.2003 

Mercosul - Peru (ACE-58) 30.11.2005 29.12.2005 

Mercosul - Colômbia, Equador e Venezuela 

(ACE-59) 18.10.2004 

01.04.2005** 

01.02.2005*** 

Brasil/Guiana/São Cristóvão e Névis 

(AAP.A25TM 38) 27.06.2001 29.10.2001 

Brasil - Suriname (AAP.A25TM Nº 41) 21.04.2005 26.07.2006 
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Acordo 

Data de 

Assinatura Entrada em vigor 

Brasil - Venezuela (ACE-69) 26.12.2012 14.10.2014 

Mercosul - Cuba (ACE-62) 21.07.2006 02.07.2007* 

Mercosul/Índia 25.01.2004 01.06.2009 

Mercosul/Israel 18.12.2007 28.04.2010 

Mercosul/SACU 15.12.2008 01.04.2016 

Mercosul/Egito 02.08.2010 07.12.2017 

Mercosul/Palestina  20.12.2011 Sem vigência  

Mercosul (Decisão CMC 13/97) 23.07.1998 07.12.2005 

Mercosul (ACE -18) 29.11.1991 27.05.1992 

AAP.A14TM Nº 3 Argentina Bolívia Brasil 

Chile Paraguai Peru Uruguai 01.01.1990 21.11.1990 

AAP.A14TM Nº 4 Argentina Bolívia Brasil 

Chile Colômbia Equador Paraguai Peru 

Uruguai Venezuela 30.08.1990  15.06.1991 

AAP.A14TM Nº 5 Argentina Bolívia Brasil 

Paraguai Uruguai 26.06.1992 16.12.1994 

AAP.A14TM Nº 6 Argentina Brasil Uruguai 27.06.1992 15.09.1992 

AAP.A14TM Nº 7 Brasil Uruguai 30.12.1992 29.04.1993 

AAP.A14TM Nº 8 Argentina Bolívia Brasil 

Chile Paraguai Peru Uruguai 29.09.1992 04.08.1993 

AAP.A14TM Nº 9 Argentina Brasil Paraguai 

Uruguai 22.05.1995 02.08.1995  

AAP.A14TM Nº 10 Bolívia Brasil Chile 

Paraguai Peru Uruguai 16.08.1995 16.04.1996 

AAP.A14TM Nº 12 Argentina Brasil 

Paraguai Uruguai (Mercosul) Guatemala 

Honduras El Salvador Nicarágua Costa Rica 

(MCCA) 18.04.1998 10.12.1998 

AAP.A14TM Nº 15 Brasil Venezuela 04.07.1995 Sem informação 

AAP.A14TM Nº 17 Argentina Brasil 

Paraguai Uruguai 04.07.1995 09.11.2011 

Mercosul - Colômbia (ACE - 72) 21.07.2017 07.12.2017 

*Para o Brasil  

** Entre Brasil e Equador  

*** Entre Brasil e Colombia e Venezuela 

 

Fontes: Elaboração própria com dados do MRE, MDIC e ALADI.  

<http://www.mre.gov.py/tratados/public_web/ConsultaMercosur.aspx>. 

<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/796-negociacoes-

internacionais-2>. 

<http://www.aladi.org/sitioAladi/acuerdosP.html>.



   

 

   

 

APÊNDICE II 

 

TABELA COMPARATIVA DOS DISPOSITIVOS DE REGULAMENTAÇÃO 

DOMÉSTICA NOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO BRASIL COM OUTROS 

PARCEIROS COMERCIAIS 

 

Dispositivo de Regulamentação Doméstica nos Acordos do Brasil  

GATS* 

Protocolo de 

Montevidéu  

Acordo Mercosul - 

Chile (ACE - 35) Acordo Brasil - Peru  

Artigo VI 

Legislação Nacional 

1. Nos setores em 

que compromissos 

específicos sejam 

assumidos, cada 

Membro velará para 

que todas as medidas 

de aplicação geral 

que afetem o 

comércio de serviços 

sejam administradas 

de maneira razoável, 

objetiva e imparcial. 

2. a) Cada Membro 

manterá ou instituirá 

tão logo seja factível 

tribunais judiciais, 

arbitrais ou 

administrativos ou 

procedimentos que 

permitam, após 

solicitação de um 

prestador de serviços 

afetado, a pronta 

revisão das decisões 

administrativas que 

afetem o comércio 

de serviços e, 

quando for 

justificado, a 

aplicação de recursos 

apropriados. Quando 

tais procedimentos 

não sejam 

independentes do 

órgão encarregado 

da decisão 

administrativa, o 

Membro velará para 

Artigo X 

Regulamentação 

nacional 

1. Cada Estado 

Parte velará para 

que todas as 

medidas de 

aplicação geral 

que afetem o 

comércio de 

serviços sejam 

administradas de 

maneira 

razoável, 

objetiva e 

imparcial. 

2. Cada Estado 

Parte manterá ou 

estabelecerá 

tribunais ou 

procedimentos 

judiciais, 

arbitrais ou 

administrativos 

que permitam, a 

pedido de um 

prestador de 

serviços afetado, 

a pronta revisão 

das decisões 

administrativas 

que afetem o 

comércio de 

serviços e, 

quando for 

justificado, a 

aplicação de 

soluções 

apropriadas. 

Quando tais 

Artigo VII. 

Regulamentação 

Doméstica 

1. Nada no presente 

Protocolo será 

interpretado no 

sentido de impedir o 

direito de cada Parte 

Signatária, de acordo 

com o estabelecido no 

Artigo V (Listas de 

Compromissos 

Específicos), de 

regulamentar e de 

introduzir novas 

regulamentações 

dentro de seus 

próprios territórios 

para atingir seus 

objetivos de política 

nacional. 

2. Nos setores em que 

compromissos 

específicos sejam 

assumidos, cada Parte 

Signatária velará para 

que todas as medidas 

de aplicação geral que 

afetem o comércio de 

serviços sejam 

administradas de 

maneira razoável, 

objetiva e imparcial. 

3. Cada Parte 

Signatária velará, 

igualmente, para que, 

nos setores nos quais 

compromissos 

específicos sejam 

assumidos, as 

Artigo 3.7: 

Regulamentação 

Doméstica 

1. Cada Parte 

assegurará que todas as 

medidas de aplicação 

geral que afetem o 

comércio de serviços 

sejam administradas de 

maneira razoável, 

objetiva e imparcial. 

2. Reconhecendo o 

direito de regular e 

introduzir novos 

regulamentos sobre a 

prestação de serviços 

para satisfazer 

objetivos de políticas 

públicas e com o fim de 

assegurar que as 

medidas relativas a 

requisitos e 

procedimentos em 

matéria de qualificação, 

normas técnicas e 

licenciamento:  

a) não constituam 

barreiras desnecessárias 

ao comércio de 

serviços, cada Parte 

assegurará, nos setores 

em que tenha assumido 

compromissos 

específicos em 

conformidade com o 

GATS, que tais 

medidas:  

(i) sejam baseadas em 

critérios objetivos e 

transparentes, como a 
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Dispositivo de Regulamentação Doméstica nos Acordos do Brasil  

GATS* 

Protocolo de 

Montevidéu  

Acordo Mercosul - 

Chile (ACE - 35) Acordo Brasil - Peru  

que o recurso seja 

objetivo e imparcial. 

b) As disposições da 

alínea (a) não devem 

ser interpretadas no 

sentido de obrigar 

qualquer Membro a 

instituir tais tribunais 

ou procedimentos 

quando isto for 

incompatível com 

sua estrutura 

constitucional ou 

com seu sistema 

jurídico. 

3. Quando for 

exigida autorização 

para a prestação de 

um serviço sobre o 

qual haja sido 

assumido um 

compromisso 

específico, as 

autoridades 

competentes do 

Membro de que se 

trate deverão, dentro 

de um período de 

tempo razoável após 

a submissão de uma 

inscrição, que se 

considere completa 

segundo as leis e 

regulamentos 

nacionais 

pertinentes, informar 

o pretendente da 

decisão concernente 

à inscrição. Após 

solicitação do 

pretendente, as 

autoridades 

competentes 

fornecerão, sem 

demora indevida, 

informação sobre a 

situação da 

procedimentos 

não forem 

independentes do 

órgão 

encarregado da 

decisão 

administrativa de 

que se tratar, o 

Estado Parte 

velará para que 

permitam de fato 

uma revisão 

objetiva e 

imparcial. 

As disposições 

desse item não 

serão 

interpretadas no 

sentido de impor 

a qualquer 

Estado Parte a 

obrigação de 

estabelecer esses 

tribunais ou 

procedimentos 

quando isso for 

incompatível 

com a sua 

estrutura 

constitucional ou 

com a natureza 

do seu sistema 

jurídico. 

3. Quando se 

exigir licença, 

matrícula, 

certificado ou 

outro tipo de 

autorização para 

a prestação de 

um serviço, as 

autoridades 

competentes do 

Estado Parte de 

que se tratar, 

num prazo 

prudencial a 

medidas relativas aos 

requisitos e 

procedimentos em 

matéria de 

qualificação, padrões 

técnicos e requisitos 

em matéria de 

licenças sejam 

baseados em critérios 

objetivos e 

transparentes e não 

constituam restrição 

encoberta à prestação 

de um serviço. 

4. As Partes 

Contratantes 

considerarão o 

desenvolvimento de 

futuras disciplinas 

sobre regulamentação 

doméstica no âmbito 

do presente Protocolo, 

que levarão em conta 

os resultados das 

negociações sobre o 

tema na Organização 

Mundial do 

Comércio. 

5. Quando for exigida 

autorização para a 

prestação de um 

serviço em relação ao 

qual tenha sido 

assumido um 

compromisso 

específico, as 

autoridades 

competentes da 

respectiva Parte 

Signatária, dentro de 

um prazo razoável a 

partir da apresentação 

de uma solicitação 

que se considere 

completa segundo as 

leis e os regulamentos 

nacionais pertinentes, 

competência e a 

habilidade para prestar 

o serviço; 

(ii) não sejam mais 

gravosas que o 

necessário para 

assegurar a qualidade 

de serviço; e 

(iii) no caso de 

procedimentos em 

matéria de 

licenciamento, não 

constituam em si 

mesmas uma restrição à 

prestação de serviço.  

b) não constituam 

restrições encobertas ao 

comércio de serviços, 

cada Parte assegurará, 

nos setores em que não 

tenha assumido 

compromissos 

específicos em 

conformidade com o 

GATS, que tais 

medidas:  

(i) sejam baseadas em 

critérios objetivos e 

transparentes, como a 

competência e a 

habilidade para prestar 

o serviço; 

(ii) não constituam uma 

discriminação arbitrária 

ou injustificável entre 

prestadores de serviços; 

e 

(iii) no caso de 

procedimentos em 

matéria de 

licenciamento, não 

constituam em si 

mesmas uma restrição à 

prestação de serviço. 

3. Caso uma Parte exija 

autorização para a 

prestação de um 
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inscrição. 

4. Com o objetivo de 

assegurar que 

medidas relativas a 

requisitos e 

procedimentos em 

matéria de 

qualificação, de 

normas técnicas e 

requisitos em 

matéria de licenças 

não constituam 

obstáculos 

desnecessários ao 

comércio de 

serviços, o Conselho 

para o Comércio de 

Serviços, por meio 

dos órgãos 

apropriados que 

venha a instituir, 

estabelecerá as 

disciplinas 

necessárias. Tais 

disciplinas 

objetivarão assegurar 

que tais requisitos, 

inter alia: 

 a) sejam baseados 

em critérios 

objetivos e 

transparentes, tais 

como a competência 

e a habilidade para 

prestar o serviço; 

 b) não sejam mais 

gravosas que o 

necessário para 

assegurar a 

qualidade do serviço; 

 c) no caso dos 

procedimentos em 

matéria de licença, 

não constituam em si 

mesmos uma 

restrição para a 

prestação do serviço. 

partir da 

apresentação de 

uma petição: 

i) Quando a 

petição estiver 

completa, 

deliberarão sobre 

a mesma 

informando o 

interessado; ou  

ii) Quando a 

petição não 

estiver completa, 

informarão o 

interessado sem 

atrasos 

desnecessários 

sobre o estado da 

petição, assim 

como sobre 

informações 

adicionais que 

forem exigidas 

de acordo com a 

lei do Estado 

Parte. 

4. Com o 

objetivo de 

assegurar que as 

medidas relativas 

às normas 

técnicas, 

requisitos e 

procedimentos 

em matéria de 

títulos de aptidão 

e os requisitos 

em matéria de 

licenças não 

constituam 

obstáculos 

desnecessários 

ao comércio de 

serviços, os 

Estados Partes 

velarão para que 

estes requisitos e 

informarão o 

solicitante da decisão 

concernente a sua 

solicitação. A pedido 

do solicitante, as 

autoridades 

competentes da Parte 

Signatária fornecerão, 

sem demora 

injustificada, 

informação referente 

à situação da 

solicitação. 

6. As Partes 

Contratantes 

celebrarão, 

periodicamente, 

consultas com o 

intuito de determinar 

se é possível eliminar 

restrições 

remanescentes em 

matéria de cidadania 

ou de residência 

permanente relativas 

à concessão de 

licenças ou 

certificados de seus 

respectivos 

prestadores de 

serviços. 

serviço, assegurará que 

as autoridades 

competentes dessa 

Parte: 

(a) em um prazo 

razoável a partir da 

apresentação de uma 

solicitação considerada 

completa em 

conformidade com as 

leis e regulamentos 

dessa Parte, informem 

ao requerente sobre a 

decisão relativa ao seu 

pedido; 

(b) a pedido do 

requerente, forneçam, 

sem demora indevida, 

informações relativas à 

situação da solicitação;  

(c) em conformidade 

com as leis e 

regulamentos daquela 

Parte, no caso de 

solicitação incompleta, 

a pedido do requerente, 

identifiquem a 

informação adicional 

necessária para 

completar a solicitação 

e proporcionem a 

oportunidade de 

corrigir erros ou 

omissões menores; 

(d) na medida do 

praticável, estabeleçam 

prazos indicativos para 

o processamento de 

uma solicitação; 

(e) caso uma solicitação 

seja denegada, 

informem ao 

requerente, na medida 

do praticável, sobre as 

razões da denegação, 

seja de forma direta, 

seja a pedido do 
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5. a) Nos setores nos 

quais um Membro 

tenha assumido 

compromissos 

específicos, até a 

entrada em vigor das 

disciplinas que se 

elaborem para estes 

setores em virtude 

do parágrafo 4, dito 

Membro não aplicará 

requisitos em 

matéria de licenças e 

qualificações nem 

normas técnicas que 

anulem ou 

prejudiquem (nullify 

or impair) os 

compromissos 

específicos de modo 

que: 

 i) não sejam 

conformes com os 

critérios descritos 

nas alíneas (a), (b) e 

(c) do parágrafo 4; e 

 ii) não poderiam 

haver sido 

razoavelmente 

esperados da parte 

deste Membro no 

momento em que 

assumiu os 

compromissos 

específicos naqueles 

setores. 

 b) Ao se determinar 

se um Membro 

cumpre a obrigação 

prevista na alínea (a) 

do presente 

parágrafo, serão 

levadas em conta 

normas 

internacionais das 

organizações 

internacionais 

procedimentos, 

dentre outras 

coisas: 

i) estejam 

baseados em 

critérios 

objetivos e 

transparentes, 

tais como a 

competência e a 

capacidade para 

prestar o serviço; 

ii) não sejam 

mais onerosos do 

que o necessário 

para assegurar a 

qualidade do 

serviço; e 

iii) no caso de 

procedimentos 

em matéria de 

licenças, não 

constituam em si 

mesmos uma 

restrição à 

prestação do 

serviço. 

5. Cada Estado 

Parte poderá 

estabelecer os 

procedimentos 

adequados para 

verificar a 

competência dos 

profissionais dos 

outros Estados 

Partes. 

requerente; e  

(f) na medida do 

praticável e em 

conformidade com a 

sua legislação interna, 

aceitem cópias de 

documentos que 

estejam autenticados, 

no lugar de documentos 

originais. 

4. Cada Parte deverá 

assegurar que qualquer 

taxa cobrada pela 

autoridade competente 

para autorizar a 

prestação de um serviço 

seja razoável, 

transparente e por si 

mesma não restrinja a 

prestação desse serviço. 

Para os fins deste 

parágrafo, “taxa” não 

inclui pagamentos para 

o uso dos recursos 

naturais, pagamentos de 

leilões, licitações ou 

outros meios não 

discriminatórios de 

outorga de concessões, 

ou contribuições 

obrigatórias para a 

prestação de serviço 

universal.  

5. Caso os requisitos de 

licenciamento ou 

qualificação incluam 

uma avaliação, cada 

Parte procurará 

assegurar que: 

(a) a avaliação seja 

programada em 

intervalos razoáveis; e 

(b) seja concedido 

prazo razoável que 

permita às pessoas 

interessadas apresentar 

solicitação para 
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competentes 

aplicadas por aquele 

Membro. 

6. Nos setores em 

que sejam assumidos 

compromissos 

concernentes a 

serviços 

profissionais, cada 

Membro estabelecerá 

procedimentos 

adequados para 

verificar a 

competência dos 

profissionais de 

qualquer outro 

Membro. 

participar da avaliação. 

6. Ao se determinar se 

uma Parte cumpre a 

obrigação estabelecida 

no parágrafo 2, serão 

tomados em conta os 

padrões internacionais 

das organizações 

internacionais 

competentes aplicados 

por essa Parte. Por 

“organizações 

internacionais 

competentes”, 

entendem-se os 

organismos 

internacionais dos quais 

possam ser Membros os 

organismos 

competentes das Partes. 

7. As Partes poderão 

celebrar consultas 

periodicamente com o 

objetivo de determinar 

se é possível eliminar 

as restrições restantes 

em matéria de 

nacionalidade ou 

residência permanente 

relativas à concessão de 

licenças ou 

certificações para seus 

respectivos prestadores 

de serviços. 

8. Cada Parte 

assegurará que existam 

procedimentos 

apropriados para 

verificar a competência 

dos profissionais da 

outra Parte. 

9. As Partes revisarão 

este Artigo 

considerando os 

avanços nas 

negociações que se 

realizem ao amparo do 



   

 

193 

 

Dispositivo de Regulamentação Doméstica nos Acordos do Brasil  

GATS* 

Protocolo de 

Montevidéu  

Acordo Mercosul - 

Chile (ACE - 35) Acordo Brasil - Peru  

Artigo VI do GATS, 

com o objetivo de 

integrá-los a este 

Capítulo. 

10. As obrigações 

estabelecidas nos 

parágrafos 2, 3, 4, 5 e 8 

serão aplicadas em 

conformidade com os 

termos, limitações e 

condições da Lista de 

Compromissos 

Específicos de cada 

Parte. 

11. No cumprimento 

deste Artigo, cada Parte 

tomará as medidas 

razoáveis que estejam a 

seu alcance, para 

garantir sua 

observância por 

instituições não 

governamentais 

existentes em seu 

território. 

Fonte: MDIC, ALADI e Planalto. 

GATS: <http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1244492330.pdf>. 

Acordo Mercosul-Chile: 

<http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/f7a2d493807d9e8c032574e100640526/6ba70

a0157ba3e3e03257f79005ea54e?OpenDocument>. 

Protocolo de Montevidéu: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/decreto/d6480.htm>. 

Acordo Brasil-Peru: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comércio-exterior/negociacoes-

internacionais/9-assuntos/categ-comércio-exterior/1508-acordo-de-ampliacao-economico-

comercial-brasil-peru-ainda-sem-vigencia>.  

 

*  Conforme Projeto Releitura: IC. Comentários sobre a Tradução Artigo VI. 2 No item (a), 

a melhor tradução para a palavra “remedies” seria “soluções” e não “recursos”; Artigo VI.3 

No item (a), a melhor tradução para a palavra “application” seria “solicitação” e não 

“inscrição”, embora o termo inscrição sirva para distinguir da tradução proposta para o termo 

“request” (solicitação). Artigo VI.5 No item (a), a melhor tradução para a palavra “impair” 

seria “comprometam” e não “prejudiquem”, já que aquela tem um sentido mais abrangente 

do que esta. É claro que a alteração é menos ou mais vantajosa em função do interesse que 

o Membro pretende defender. Disponível em:  

<http://ccgi.fgv.br/sites/ccgi.fgv.br/files/file/Publicacoes/ 

14%20Acordo%20Geral%20sobre%20o%20Com%C3%A9rcio%20de%20Servi%C3%A7

os%20%28GATS% 29.pdf>. Acesso em: 21 out. 2017. 
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Artigo VII 

Reconhecimento 

1. Para efeito do 

cumprimento, no 

todo ou em parte, 

de suas normas e 

critérios para a 

autorização, 

licença ou 

certificação de 

prestadores de 

serviços, e sujeito 

às disposições do 

parágrafo 3, um 

Membro poderá 

reconhecer a 

educação ou 

experiência 

adquirida, os 

requisitos 

cumpridos ou as 

licenças ou 

certificados 

outorgados em 

um determinado 

país. Este 

reconhecimento 

poderá efetuar-se 

mediante a 

harmonização ou 

de outro modo, 

poderá basear-se 

em acordo ou 

convênio com o 

país em questão 

ou poderá ser 

outorgado de 

forma autônoma. 

2. Todo Membro 

que seja parte em 

Artigo XI 

Reconhecimento 

1. Quando um Estado 

Parte reconhecer, de 

forma unilateral ou 

através de um 

acordo, a educação, a 

experiência, as 

licenças, as 

matrículas ou os 

certificados obtidos 

no território de outro 

Estado Parte ou de 

qualquer país que 

não integre o 

MERCOSUL: 

a) nada do disposto 

no presente Protocolo 

será interpretado no 

sentido de exigir a 

esse Estado Parte que 

reconheça a 

educação, a 

experiência, as 

licenças, as 

matrículas ou os 

certificados obtidos 

no território de outro 

Estado Parte; e 

b) o Estado Parte 

concederá a qualquer 

outro Estado Parte 

oportunidade 

adequada para (i) 

demonstrar que a 

educação, a 

experiência, as 

licenças, as 

matrículas e os 

certificados obtidos 

Artigo VIII. 

Reconhecimento 

1. Quando uma Parte 

Signatária reconhecer, de 

forma autônoma ou por 

meio de um acordo, a 

educação ou a 

experiência adquirida, o 

cumprimento dos 

requisitos, as licenças ou 

certificados outorgados 

no território de outra 

Parte Signatária ou de 

qualquer país que não 

seja Parte Signatária: 

a) nada do disposto no 

presente Protocolo será 

interpretado no sentido de 

exigir que essa Parte 

Signatária conceda 

reconhecimento à 

educação ou experiência 

adquirida, ao 

cumprimento dos 

requisitos, às licenças ou 

aos certificados 

outorgados no território 

de outra Parte Signatária; 

e 

b) a Parte Signatária 

concederá a qualquer 

outra Parte Signatária 

oportunidade adequada 

para: 

i) demonstrar que a 

educação, a experiência, 

as licenças e os 

certificados outorgados 

em seu território também 

devam ser reconhecidos; 

Artigo 3.8: 

Reconhecimento 

1. Para efeitos do 

cumprimento, no 

todo ou em parte, 

de suas normas ou 

critérios para 

autorização, 

licenciamento ou 

certificação dos 

prestadores de 

serviços, e sujeito 

às disposições do 

parágrafo 4, uma 

Parte poderá 

reconhecer a 

educação ou 

experiência 

adquiridas, os 

requisitos 

cumpridos, ou as 

licenças ou 

certificados 

outorgados em um 

país não Parte. Tal 

reconhecimento, 

que poderá se 

efetuar mediante a 

harmonização ou 

de outro modo, 

poderá se basear 

em um acordo ou 

convênio com o 

país em questão ou 

poderá ser 

outorgado de 

forma autônoma. 

2. Caso uma Parte 

reconheça, 

autonomamente ou 
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um acordo ou 

convênio do tipo 

a que se refere o 

parágrafo 1, atual 

ou futuro, 

concederá 

oportunidades 

adequadas aos 

demais Membros 

interessados para 

que negociem sua 

adesão a tal 

acordo ou 

convênio ou para 

que se negociem 

com aqueles 

outros 

comparáveis. 

Quando um 

Membro outorgar 

o reconhecimento 

de forma 

autônoma, 

concederá aos 

demais Membros 

oportunidade 

adequada para 

que demonstrem 

que a educação, a 

experiência, as 

licenças ou os 

certificados 

obtidos em seu 

território devem 

ser objeto de 

reconhecimento. 

3. Nenhum 

Membro 

outorgará o 

reconhecimento 

de maneira que 

constitua um 

meio de 

discriminação 

entre países na 

aplicação de suas 

normas e critérios 

em seu território 

também devam ser 

reconhecidos; ou, (ii) 

que possa celebrar 

um acordo ou 

convênio de efeito 

equivalente. 

2. Cada Estado parte 

se compromete a 

alentar às entidades 

competentes em seus 

respectivos 

territórios, entre 

outras, às de natureza 

governamental, assim 

como associações e 

colégios 

profissionais, em 

cooperação com 

entidades 

competentes dos 

outros Estados 

Partes, a desenvolver 

normas e critérios 

mutuamente 

aceitáveis para o 

exercício das 

atividades e 

profissões pertinentes 

na esfera dos 

serviços, através do 

outorgamento de 

licenças, matrículas e 

certificados aos 

prestadores de 

serviços e a propor 

recomendações ao 

Grupo Mercado 

Comum sobre 

reconhecimento 

mútuo. 

3. As normas e os 

critérios referidos no 

parágrafo 2 poderão 

ser desenvolvidos, 

entre outros, com 

base nos seguintes 

ou, 

ii) que possa celebrar 

acordo ou convênio de 

efeito equivalente. 

2. Na medida de suas 

faculdades, cada Parte 

Signatária estimulará as 

autoridades competentes 

em seus respectivos 

territórios a desenvolver 

normas e critérios 

comuns que facilitem o 

exercício das atividades 

profissionais em matéria 

de serviços. Quando se 

alcançar acordo entre as 

Partes Contratantes, as 

recomendações 

decorrentes serão 

apresentadas à Comissão 

Administradora do ACE 

35. 

3. As Partes Contratantes 

comprometem-se a 

realizar seus melhores 

esforços para buscar o 

aprofundamento das 

matérias estabelecidas no 

presente Artigo e se 

reunirão com tal objetivo 

um ano após a entrada em 

vigor do presente 

Protocolo. 

4. Nenhuma Parte 

Signatária outorgará o 

reconhecimento de modo 

que constitua um meio de 

discriminação entre as 

Partes Signatárias na 

aplicação de suas normas 

ou critérios para a 

autorização ou a 

certificação dos 

prestadores de serviços 

ou a concessão de 

licenças aos mesmos, ou 

por meio de um 

acordo ou 

convênio, a 

educação ou 

experiência 

adquiridas, os 

requisitos 

cumpridos ou as 

licenças ou 

certificações 

outorgadas no 

território de um 

país não Parte, 

nada no Artigo 3.3 

(Tratamento de 

NMF) será 

interpretado no 

sentido de exigir 

que a Parte 

outorgue tal 

reconhecimento à 

educação ou 

experiência 

adquiridas, os 

requisitos 

cumpridos ou as 

licenças ou 

certificados 

outorgados no 

território da outra 

Parte. 

3. Uma Parte que 

seja parte em um 

acordo ou 

convênio do tipo a 

que se refere o 

parágrafo 1, 

existente ou futuro, 

concederá 

oportunidades 

adequadas à outra 

Parte, caso a outra 

Parte estiver 

interessada, para 

que negocie sua 

adesão a tal acordo 

ou convênio ou 
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para a 

autorização, 

certificação ou 

concessão de 

licenças aos 

provedores de 

serviços, ou uma 

restrição 

encoberta ao 

comércio de 

serviços. 

4. Cada Membro: 

 a) em um prazo 

de 12 meses a 

partir da data em 

que o Acordo 

Constitutivo da 

OMC tenha 

efeito para si, 

informará o 

Conselho para o 

Comércio de 

Serviços das 

medidas que 

tenha em vigor 

em matéria de 

reconhecimento e 

indicará se tais 

medidas se 

baseiam em 

acordos ou 

convênios do tipo 

a que se refere o 

parágrafo 1. 

 b) informará 

prontamente o 

Conselho para o 

Comércio de 

Serviços tão 

antecipadamente 

quanto possível 

do início de 

negociações 

sobre um acordo 

ou convênio a 

que se refere o 

parágrafo 1. 

elementos: educação, 

exames, experiência, 

conduta e ética, 

desenvolvimento 

profissional e 

renovação da 

certificação, âmbito 

de ação, 

conhecimento local, 

proteção ao 

consumidor e 

requisitos de 

nacionalidade, 

residência ou 

domicílio. 

4. Uma vez recebida 

a recomendação 

referida no parágrafo 

2, o Grupo Mercado 

Comum a examinará 

dentro de um prazo 

razoável para 

determinar a sua 

consistência com este 

Protocolo. Baseando-

se neste exame, cada 

Estado Parte se 

compromete a 

encarregar a suas 

respectivas 

autoridades 

competentes, quando 

assim for necessário, 

a implementação do 

decidido pelas 

instâncias 

competentes do 

MERCOSUL, dentro 

de um período 

mutuamente 

acordado. 

5. O Grupo Mercado 

Comum examinará 

periodicamente e, no 

mínimo uma vez a 

cada três anos, a 

uma restrição encoberta 

ao comércio de serviços. 

para que negocie 

com ela outro 

acordo ou 

convênio em 

termos 

comparáveis. Caso 

uma Parte 

outorgue o 

reconhecimento 

autonomamente, 

concederá à outra 

Parte 

oportunidades 

adequadas para que 

demonstre que a 

educação, a 

experiência, as 

licenças ou 

certificações 

obtidas ou os 

requisitos 

cumpridos no 

território dessa 

outra Parte devem 

ser objeto de 

reconhecimento. 

4. Nenhuma Parte 

outorgará o 

reconhecimento de 

maneira que 

constitua um meio 

de discriminação 

entre países na 

aplicação de suas 

normas ou critérios 

para a autorização 

ou certificação dos 

prestadores de 

serviços ou a 

concessão de 

licenças aos 

mesmos, ou uma 

restrição encoberta 

ao comércio de 

serviços. 
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Dispositivo de Regulamentação Doméstica nos Acordos do Brasil  

GATS* 

Protocolo de 

Montevidéu  

Acordo Mercosul - 

Chile (ACE - 35) 

Acordo Brasil - 

Peru  

 c) informará 

prontamente o 

Conselho para o 

Comércio de 

Serviços quando 

adotar novas 

medidas em 

matéria de 

reconhecimento 

ou modificar 

sensivelmente as 

existentes e 

indicará se as 

medidas se 

baseiam em um 

acordo a que se 

refere o parágrafo 

1. 

5. Sempre que for 

apropriado, o 

reconhecimento 

deveria ser 

baseado em 

critérios 

acordados 

multilateralmente

. Nos casos em 

que for 

apropriado, os 

Membros 

trabalharão em 

colaboração com 

organizações 

intergovernament

ais e não 

governamentais 

competentes com 

vistas ao 

estabelecimento e 

adoção de 

normas e critérios 

internacionais 

comuns em 

matéria de 

reconhecimento e 

de normas 

internacionais 

implementação deste 

Artigo. 
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Dispositivo de Regulamentação Doméstica nos Acordos do Brasil  

GATS* 

Protocolo de 

Montevidéu  

Acordo Mercosul - 

Chile (ACE - 35) 

Acordo Brasil - 

Peru  

comuns para o 

exercício das 

atividades e 

profissões 

pertinentes em 

matéria de 

serviços. 

Fonte: MDIC, ALADI e Planalto. 

GATS: <http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1244492330.pdf>. 

Acordo Mercosul-Chile: 

<http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/f7a2d493807d9e8c032574e100640526/6ba70

a0157ba3e3e03257f79005ea54e?OpenDocument>. 

Protocolo de Montevidéu: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/decreto/d6480.htm>. 

Acordo Brasil-Peru: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comércio-exterior/negociacoes-

internacionais/9-assuntos/categ-comércio-exterior/1508-acordo-de-ampliacao-economico-

comercial-brasil-peru-ainda-sem-vigencia>. 

*  Conforme Projeto Releitura: Artigo VII.2 A expressão “para que se negociem com aqueles 

outros comparáveis”, na terceira linha, não representa uma tradução adequada das versões 

oficiais desse Artigo. Na língua portuguesa, poderia ser substituída pela expressão “(...) 

concederá oportunidades adequadas aos demais Membros interessados para que negociem a 

sua adesão a tal acordo ou convênio ou para que sejam negociados acordos comparáveis”. 

Na última linha do parágrafo 2, houve a supressão do termo “requirements met” da versão 

inglesa. Dessa forma, com as propostas, o texto do Artigo VII.2 ficaria dessa forma: “(...) as 

licenças, ou certificados obtidos ou os requisitos cumpridos”. Artigo VII.4 Uma parte 

importante do item (b) não consta na versão em português, a saber: a expressão: “in order to 

provide adequate opportunity to any other Member to indicate their interest in participating 

in the negotiations before they enter a substantive phase”. Tal trecho poderia ter sido 

traduzido como “com o intuito de se prover adequadas oportunidades para que qualquer 

Membro indique seu interesse em participar das negociações antes que estas deem início a 

suas fases substanciais”. No item (c) desse mesmo Artigo, foi suprimido o termo 

“arrangement”, presente nas versões oficiais. Ressalte-se que, nos itens VII.4 (a) e (b), a 

mesma expressão incluía a palavra “convênio”. Sendo assim, deve-se incluir o termo 

“convênio” na última linha do subitem (c). Artigo VII.5 Na versão portuguesa, o verbo 

“deveria” corresponderia melhor às versões oficiais do texto legal se tivesse sido traduzido 

como “deverá”. Na versão espanhola, esse é o verbo utilizado. O uso do modo indicativo 

enfatiza o caráter normativo. Por fim, o adjetivo “competentes”, na versão em português 

(terceira linha), não encontra correspondência exata na versão inglesa. Contudo, a versão em 

francês assemelha-se à versão em português, trazendo o adjetivo “compétentes” para 

qualificar organizações intergovernamentais e não governamentais. Da mesma forma, o 

adjetivo “competentes” é utilizado na versão em espanhol. Por essa razão, não haveria 

necessidade de alteração da expressão utilizada no Decreto nº 1.355/94. No entanto, uma 

possível sugestão de tradução seria usar os adjetivos “relevantes”, ou “atuantes” para 

qualificar as organizações em questão. Disponível em:  

<http://ccgi.fgv.br/sites/ccgi.fgv.br/files/file/Publicacoes/14%20Acordo%20Geral%20sobr

e%20o%20Com%C3%A9rcio%20de%20Servi%C3%A7os%20%28GATS%29.pdf>. 

Acesso em: 21 out. 2017.



   

 

   

 

APÊNDICE IV 

 

MAPEAMENTO DE DISPOSITIVOS DOS CAPÍTULOS DE SERVIÇOS DO TPP DE 

COERÊNCIA REGULATÓRIA 

 

Para seleção desses dispositivos, buscou-se dispositivos que possuem a natureza das 11 

medidas elencadas pela OCDE (2013), pois, como mencionado, as medidas de coerência e 

cooperação regulatória podem tomar diferentes formas. Esse estudo foi usado de parâmetro, 

mas sem prejuízo de que outra medida que possa encorajar discussões de padrões, 

regulações, troca de informações e demais formas que encorajam o desenvolvimento de um 

padrão comum, não tivessem sido elencadas.  

 

Capítulo Texto  

Chapter 10 - Cross Border 

Trade in Service  

Article 10.3: National Treatment2  

1.  Each Party shall accord to services and service 

suppliers of another Party treatment no less favourable 

than that it accords, in like circumstances, to its own 

services and service suppliers.  

2.  For greater certainty, the treatment to be accorded 

by a Party under paragraph 1 means, with respect to a 

regional level of government, treatment no less 

favourable than the most favourable treatment 

accorded, in like circumstances, by that regional level 

of government to service suppliers of the Party of 

which it forms a part.  

2  For greater certainty, whether treatment is accorded 

in “like circumstances” under Article 10.3 (National 

Treatment) or Article 10.4 (Most-Favoured-Nation 

Treatment) depends on the totality of the 

circumstances, including whether the relevant 

treatment distinguishes between services or service 

suppliers on the basis of legitimate public welfare 

objectives. 

Article 10.4: Most-Favoured-Nation Treatment  

Each Party shall accord to services and service 

suppliers of another Party treatment no less favourable 

than that it accords, in like circumstances, to services 

and service suppliers of any other Party or a non-

Party.  
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Article 10.5: Market Access  

No Party shall adopt or maintain, either on the basis of 

a regional subdivision or on the basis of its entire 

territory, measures that:   

(a) impose limitations on:   

(i)  the number of service suppliers, whether in the 

form of numerical quotas, monopolies, exclusive 

service suppliers or the requirement of an economic 

needs test;  

(ii)  the total value of service transactions or assets in 

the form of numerical quotas or the requirement of an 

economic needs test;  

(iii)  the total number of service operations or the total 

quantity of service output expressed in terms of 

designated numerical units in the form of quotas or 

the requirement of an economic needs test;3 or  

(iv)  the total number of natural persons that may be 

employed in a particular service sector or that a 

service supplier may employ and who are necessary 

for, and directly related to, the supply of a specific 

service in the form of numerical quotas or the 

requirement of an economic needs test; or  

(b)  restrict or require specific types of legal entity or 

joint venture through which a service supplier may 

supply a service.  

3 Subparagraph (a)(iii) does not cover measures of a 

Party which limit inputs for the supply of services.  

Article 10.8: Domestic Regulation  

1. Each Party shall ensure that all measures of general 

application affecting trade in services are administered 

in a reasonable, objective and impartial manner.  

2.  With a view to ensuring that measures relating to 

qualification requirement s and  

procedures, technical standards and licensing 

requirements do not constitute unnecessary barriers to 

trade in services, while recognising the right to 

regulate and to introduce new regulations on the 

supply of services in order to meet its policy 

objectives, each Party shall endeavour to ensure that 

any such measures that it adopts or maintains are: (a) 

based on objective and transparent criteria, such as 

competence and the ability to supply the service; and 

(b) in the case of licensing procedures, not in 

themselves a restriction on the supply of the service. 

3. In determining whether a Party is in conformity 

with its obligations under paragraph 2, account shall 

be taken of international standards of relevant 

international organisations applied by that Party. 6 

4. If a Party requires authorisation for the supply of a 
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service, it shall ensure that its competent authorities:   

(a) within a reasonable period of time after the 

submission of an application considered complete 

under its laws and regulations, inform the applicant of 

the decision concerning the application;   

(b) to the extent practicable, establish an indicative 

timeframe for the processing of an application;  

(c) if an application is rejected, to the extent 

practicable, inform the applicant of the reasons for the 

rejection, either directly or on request, as appropriate;  

(d) on request of the applicant, provide, without undue 

delay, information concerning the status of the 

application;  

(e)  to the extent practicable, provide the applicant 

with the opportunity to correct minor errors and 

omissions in the application and endeavour to provide 

guidance on the additional information required; and  

(f) if they deem appropriate, accept copies of 

documents that are authenticated in accordance with 

the Party’s laws in place of original documents.  

5. Each Party shall ensure that any authorisation fee 

charged by any of its competent authorities is 

reasonable, transparent and does not, in itself, restrict 

the supply of the relevant service.7  

6. If licensing or qualification requirements include 

the completion of an examination, each Party shall 

ensure that:  

(a) the examination is scheduled at reasonable 

intervals; and  

(b) a reasonable period of time is provided to enable 

interested persons to submit an application.  

7. Each Party shall ensure that there are procedures in 

place domestically to assess the competency of 

professionals of another Party.  

8.  Paragraphs 1 through 7 shall not apply to the non-

conforming aspects of measures that are not subject to 

the obligations under Article 10.3 (National 

Treatment) or Article 10.5 (Market Access) by reason 

of an entry in a Party’s Schedule to Annex I, or to 

measures that are not subject to the obligations under 

Article 10.3 (National Treatment) or Article 10.5 

(Market Access) by reason of an entry in a Party’s 

Schedule to Annex II.  

9.  If the results of the negotiations related to 

paragraph 4 of Article VI of GATS, or the results of 

any similar negotiations undertaken in other 

multilateral fora in which the Parties participate, enter 

into effect, the Parties shall jointly review these 

results with a view to bringing them into effect, as 
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appropriate, under this Agreement.  

6 “Relevant international organisations” refers to 

international bodies whose membership is open to the 

relevant bodies of at least all Parties to the 

Agreement. 

7 For the purposes of this paragraph, authorisation 

fees do not include fees for the use of natural 

resources, payments for auction, tendering or other 

non-discriminatory means of awarding concessions, 

or mandated contributions to universal service 

provision. 

Article 10.9: Recognition  
1. For the purposes of the fulfilment, in whole or in 

part, of a Party’s standards or criteria for the 

authorisation, licensing or certification of service 

suppliers, and subject to the requirements of 

paragraph 4, it may recognise the education or 

experience obtained, requirements met, or licences or 

certifications granted, in the territory of another Party 

or a non-Party.  That recognition, which may be 

achieved through harmonisation or otherwise,  

may be based on an agreement or arrangement 

with the Party or non-Party concerned, or may be 

accorded autonomously. 

2. If a Party recognises, autonomously or by 

agreement or arrangement, the education or 

experience obtained, requirements met, or licenses or 

certifications granted, in the territory of another Party 

or a non-Party, nothing in Article 10.4 (Most-

Favoured-Nation Treatment) shall be construed to 

require the Party to accord recognition to the 

education or experience obtained, requirements met, 

or licenses or certifications granted, in the territory of 

any other Party.  

3.  A Party that is a party to an agreement or 

arrangement of the type referred to in paragraph 1, 

whether existing or future, shall afford adequate 

opportunity to another Party, on request, to negotiate 

its accession to that agreement or arrangement, or to 

negotiate a comparable agreement or arrangement. If a 

Party accords recognition autonomously, it shall 

afford adequate opportunity to another Party to 

demonstrate that education, experience, licences or 

certifications obtained or requirements met in that 

other Party’s territory should be recognised.   

4.  A Party shall not accord recognition in a manner 

that would constitute a means of discrimination 

between Parties or between Parties and non-Parties in 

the application of its standards or criteria for the 
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authorisation, licensing or certification of service 

suppliers, or a disguised restriction on trade in 

services.  

5.  As set out in Annex 10-A (Professional Services), 

the Parties shall endeavour to facilitate trade in 

professional services, including through the 

establishment of a Professional Services Working 

Group.   

Article 10.11:  Transparency 
1.  Each Party shall maintain or establish appropriate 

mechanisms for responding to inquiries from 

interested persons regarding its regulations that relate 

to the subject matter of this Chapter.8  

2. If a Party does not provide advance notice and 

opportunity for comment pursuant to Article 26.2.2 

(Publication) with respect to regulations that relate to 

the subject matter in this Chapter, it shall, to the 

extent practicable, provide in writing or otherwise 

notify interested persons of the reasons for not doing 

so.  

3. To the extent possible, each Party shall allow 

reasonable time between publication of final 

regulations and the date when they enter into effect.   

Annex 10-A - Professional Services 

General Provisions 
1. Each Party shall consult with relevant bodies in its 

territory to seek to identify professional services when 

two or more Parties are mutually interested in 

establishing dialogue on issues that relate to the 

recognition of professional qualifications, licensing or 

registration. 

2. Each Party shall encourage its relevant bodies to 

establish dialogues with the relevant bodies of other 

Parties, with a view to recognising professional 

qualifications, and facilitating licensing or registration 

procedures. 

3. Each Party shall encourage its relevant bodies to 

take into account agreements that relate to 

professional services in the development of 

agreements on the recognition of professional 

qualifications, licensing and registration. 

(...) 

Engineering and Architectural Services 

5. Further to paragraph 3, the Parties recognise the 

work in APEC to promote the mutual recognition of 

professional competence in engineering and 

architecture, and the professional mobility of these 

professions, under the APEC Engineer and APEC 

Architect frameworks.  
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6.  Each Party shall encourage its relevant bodies to 

work towards becoming authorised to operate APEC 

Engineer and APEC Architect Registers.   

7. A Party shall encourage its relevant bodies 

operating APEC Engineer or APEC Architect 

Registers to enter into mutual recognition 

arrangements with the relevant bodies of other Parties 

operating those registers. 

Temporary Licensing or Registration of Engineers  

8.   Further to paragraph 4, in taking steps to 

implement a temporary or project-specific licensing or 

registration regime for engineers, a Party shall consult 

with its relevant professional bodies with respect to 

any recommendations for: 

(a)  the development of procedures for the temporary 

licensing or registration of engineers of another Party 

to permit them to practise their engineering specialties 

in its territory;   

(b)  the development of model procedures for 

adoption by the competent authorities throughout its 

territory to facilitate the temporary licensing or 

registration of those engineers;   

(c)  the engineering specialties to which priority 

should be given in developing temporary licensing or 

registration procedures; and   

(d)  other matters relating to the temporary licensing 

or registration of engineers identified in the 

consultations.   

Legal Services  

9. The Parties recognise that transnational legal 

services that cover the laws of multiple jurisdictions 

play an essential role in facilitating trade and 

investment and in promoting economic growth and 

business confidence.  

10. If a Party regulates or seeks to regulate foreign 

lawyers and transnational legal practice, the Party 

shall encourage its relevant bodies to consider, subject 

to its laws and regulations, whether or in what 

manner:  

(a) foreign lawyers may practise foreign law on the 

basis of their right to practise that law in their home 

jurisdiction;  

(b) foreign lawyers may prepare for and appear in 

commercial arbitration, conciliation and mediation 

proceedings;  

(c) local ethical, conduct and disciplinary standards 

are applied to foreign lawyers in a manner that is no 

more burdensome for foreign lawyers than the 

requirements imposed on domestic (host country) 
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lawyers;  

(d) alternatives for minimum residency requirements 

are provided for foreign lawyers, such as requirements 

that foreign lawyers disclose to clients their status as a 

foreign lawyer, or maintain professional indemnity 

insurance or alternatively disclose to clients that they 

lack that insurance;  

(e) the following modes of providing transnational 

legal services are accommodated:  

(i) on a temporary fly-in, fly-out basis;  

(ii) through the use of web-based or 

telecommunications technology;  

(iii) by establishing a commercial presence; and  

(iv) through a combination of fly-in, fly-out and one 

or both of the other modes listed in subparagraphs (ii) 

and (iii);  

(f) foreign lawyers and domestic (host country) 

lawyers may work together in the delivery of fully 

integrated transnational legal services; and  

(g) a foreign law firm may use the firm name of its 

choice.  

Professional Services Working Group 

11. The Parties hereby establish a Professional 

Services Working Group (Working Group), composed 

of representatives of each Party, to facilitate the 

activities listed in paragraphs 1 through 4. 

12. The Working Group shall liaise, as appropriate, to 

support the Parties’ relevant professional and 

regulatory bodies in pursuing the activities listed in 

paragraphs 1 through 4. This support may include 

providing points of contact, facilitating meetings and 

providing information regarding regulation of 

professional services in the Parties’ territories. 

13. The Working Group shall meet annually, or as 

agreed by the Parties, to discuss progress towards the 

objectives in paragraphs 1 through 4.  For a meeting 

to be held, at least two Parties must participate.  It is 

not necessary for representatives of all Parties to 

participate in order to hold a meeting of the Working 

Group.    

14. The Working Group shall report to the 

Commission on its progress and on the future 

direction of its work, within two years of the date of 

entry into force of this Agreement.  

15. Decisions of the Working Group shall have effect 

only in relation to those Parties that participated in the 

meeting at which the decision was taken, except if:  

(a) otherwise agreed by all Parties; or  

(b) a Party that did not participate in the meeting 
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requests to be covered by the decision and all Parties 

originally covered by the decision agree.  

CHAPTER 12 

TEMPORARY ENTRY FOR 

BUSINESS PERSONS 

Article 12.5: Business Travel 
The Parties affirm their commitments to each other in 

the context of APEC to enhance the mobility of 

business persons, including through exploration and 

voluntary development of trusted traveller 

programmes, and their support for efforts to enhance 

the APEC Business Travel Card programme. 

Article 12.8: Cooperation  
Recognising that the Parties can benefit from sharing 

their diverse experience in developing and applying 

procedures related to visa processing and border 

security, the Parties shall consider undertaking 

mutually agreed cooperation activities, subject to 

available resources, including by: (a) providing advice 

on the development and implementation of electronic 

processing systems for visas; (b) sharing experiences 

with regulations, and the implementation of 

programmes and  

technology related to: (i) border security, including 

those related to the use of biometric technology, 

advanced passenger information systems, frequent 

passenger programmes  

and security in travel documents; and (ii) the 

expediting of certain categories of applicants in order 

to reduce facility and workload constraints; and (c) 

cooperating in multilateral fora to promote processing 

enhancements, such as those listed in subparagraphs 

(a) and (b). 

CHAPTER 13 

TELECOMMUNICATIONS 

Article 13.3:  Approaches to Regulation 
1.The Parties recognise the value of competitive 

markets to deliver a wide choice in the supply of 

telecommunications services and to enhance 

consumer welfare, and that economic regulation may 

not be needed if there is effective competition or if a 

service is new to a market.   

Accordingly, the Parties recognise that regulatory 

needs and approaches differ market by market, and 

that each Party may determine how to implement its 

obligations 

under this Chapter. 

2. In this respect, the Parties recognise that a Party 

may: (a) engage in direct regulation either in 

anticipation of an issue that the Party expects may 

arise or to resolve an issue that has already arisen in 

the market; (b) rely on the role of market forces, 

particularly with respect to market segments that are, 

or are likely to be, competitive or that have low 
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barriers to entry, such as 

services provided by telecommunications suppliers 

that do not own network facilities;2 or (c) use any 

other appropriate means that benefit the long-term 

interest of end -users. 

3. When a Party engages in direct regulation, it may 

nonetheless forbear, to the extent provided for in its 

law, from applying that regulation to a service that the 

Party classifies as a public telecommunications 

service, if its telecommunications regulatory body or 

other competent  

body determines that: (a) enforcement of the 

regulation is not necessary to prevent unreasonable or 

discriminatory practices; (b) enforcement of the 

regulation is not necessary for the protection of 

consumers; and (c) forbearance is consistent with the 

public interest, including promoting and  

enhancing competition between suppliers of public 

telecommunications services. 

2 Consistent with paragraph 2(b), the United States, 

based on its evaluation of the state of competition of 

the U.S. commercial mobile market, has not applied 

major supplier-related measures pursuant to Articles 

13.7 (Treatment by Major Suppliers of Public 

Telecommunication Services), 13.9.2 (Resale), 13.11 

(Interconnection with Major Suppliers), 13.13 (Co-

Location by Major Suppliers), or 13.14 (Access to 

Poles, Ducts,Conduits and Rights-of-Way Owned or 

Controlled by Major Suppliers) to the commercial 

mobile market. 

Article 13.25: Relation to International 

Organisations 
The Parties recognise the importance of international 

standards for global compatibility and interoperability 

of telecommunications networks and services and 

undertake to promote those standards through the 

work of relevant international organisations. 

Article 13.26: Committee on Telecommunications 
1. The Parties hereby establish a Committee on 

Telecommunications (Committee) composed of 

government representatives of each Party. 

2. The Committee shall: 

(a) review and monitor the implementation and 

operation of this Chapter, with a view to ensuring the 

effective implementation of the Chapter by enabling 

responsiveness to technological and regulatory 

developments in telecommunications to ensure the 

continuing relevance of this Chapter to Parties, 

service suppliers and end users; 
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(b) discuss any issues related to this Chapter and any 

other issues relevant to the telecommunications sector 

as may be decided by the Parties; 

(c) report to the Commission on the findings and the 

outcomes of discussions of the Committee; and 

(d) carry out other functions delegated to it by the 

Commission. 

3. The Committee shall meet at such venues and times 

as the Parties may decide. 

4. The Parties may decide to invite representatives of 

relevant entities other than the Parties, including 

representatives of private sector entities, having the 

necessary expertise relevant to the issues to be 

discussed, to attend meetings of the Committee. 

CHAPTER 14 

ELECTRONIC COMMERCE 

Article 14.5: Domestic Electronic Transactions 

Framework 
1. Each Party shall maintain a legal framework 

governing electronic transactions consistent with the 

principles of the UNCITRAL Model Law on 

Electronic Commerce 1996 or the United Nations 

Convention on the Use of Electronic Communications 

in International Contracts, done at New York 

November 23, 2005. 

2. Each Party shall endeavour to:  

(a) avoid any unnecessary regulatory burden on 

electronic transactions; and 

(b) facilitate input by interested persons in the 

development of its legal framework for electronic 

transactions. 

Article 14.7: Online Consumer Protection 
1. The Parties recognise the importance of adopting 

and maintaining transparent and effective measures to 

protect consumers from fraudulent and deceptive 

commercial activities as referred to in Article 16.7.2 

(Consumer Protection) when they engage in electronic 

commerce. 

2. Each Party shall adopt or maintain consumer 

protection laws to proscribe fraudulent and deceptive 

commercial activities that cause harm or potential 

harm to consumers engaged in online commercial 

activities. 

3. The Parties recognise the importance of 

cooperation between their respective national 

consumer protection agencies or other relevant bodies 

on activities related to cross-border electronic 

commerce in order to enhance consumer welfare. To 

this end, the Parties affirm that the cooperation sought 

under Article 16.7.5 and Article 16.7.6 (Consumer 
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Protection) includes cooperation with respect to 

online commercial activities. 

Article 14.8: Personal Information Protection5 
1. The Parties recognise the economic and social 

benefits of protecting the personal information of 

users of electronic commerce and the contribution that 

this makes to enhancing consumer confidence in 

electronic commerce. 

2. To this end, each Party shall adopt or maintain a 

legal framework that provides for the protection of the 

personal information of the users of electronic 

commerce. In the development of its legal framework 

for the protection of personal information, each Party 

should take into account principles and guidelines of 

relevant international bodies.6 

3. Each Party shall endeavour to adopt non-

discriminatory practices in protecting users of 

electronic commerce from personal information 

protection violations occurring within its jurisdiction. 

4. Each Party should publish information on the 

personal information protections it provides to users 

of electronic commerce, including how: 

(a) individuals can pursue remedies; and 

(b) business can comply with any legal requirements. 

5. Recognising that the Parties may take different 

legal approaches to protecting personal information, 

each Party should encourage the development of 

mechanisms to promote compatibility between these 

different regimes. These mechanisms may include the 

recognition of regulatory outcomes, whether accorded 

autonomously or by mutual arrangement, or broader 

international frameworks. To this end, the Parties 

shall endeavour to exchange information on any such 

mechanisms applied in their jurisdictions and explore 

ways to extend these or other suitable arrangements to 

promote compatibility between them. 

5 Brunei Darussalam and Viet Nam are not required 

to apply this Article before the date on which that 

Party implements its legal framework that provides 

for the protection of personal data of the users of 

electronic commerce. 
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Article 14.14: Unsolicited Commercial Electronic 

Messages8 
1. Each Party shall adopt or maintain measures 

regarding unsolicited commercial electronic messages 

that: 

(a) require suppliers of unsolicited commercial 

electronic messages to facilitate the ability of 

recipients to prevent ongoing reception of those 

messages; 

(b) require the consent, as specified according to the 

laws and regulations of each Party, of recipients to 

receive commercial electronic messages; or 

(c) otherwise provide for the minimisation of 

unsolicited commercial electronic messages. 

2. Each Party shall provide recourse against suppliers 

of unsolicited commercial electronic messages that do 

not comply with the measures adopted or maintained 

pursuant to paragraph 1. 

3. The Parties shall endeavour to cooperate in 

appropriate cases of mutual concern regarding the 

regulation of unsolicited commercial electronic 

messages. 

8 Brunei Darussalam is not required to apply this 

Article before the date on which it implements its 

legal framework regarding unsolicited commercial 

electronic messages. 

Article 14.15: Cooperation 
Recognising the global nature of electronic 

commerce, the Parties shall endeavour to: 

(a) work together to assist SMEs to overcome 

obstacles to its use; 

(b) exchange information and share experiences on 

regulations, policies, enforcement and compliance 

regarding electronic commerce, including: 

(i) personal information protection; 

(ii) online consumer protection including means for 

consumer redress and building consumer confidence; 

(iii) unsolicited commercial electronic messages; 

(iv) security in electronic communications; 

(v) authentication; and 

(vi) e-government; 

(c) exchange information and share views on 

consumer access to products and services offered 

online among the Parties; 

(d) participate actively in regional and multilateral 

fora to promote the development of electronic 

commerce; and 

(e) encourage development by the private sector of 

methods of self-regulation that foster electronic 
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commerce, including codes of conduct, model 

contracts, guidelines and enforcement mechanisms. 

Article 14.16: Cooperation on Cybersecurity 

Matters 
The Parties recognise the importance of: 

(a) building the capabilities of their national entities 

responsible for computer security incident response; 

and 

(b) using existing collaboration mechanisms to 

cooperate to identify and mitigate malicious intrusions 

or dissemination of malicious code that affect the 

electronic networks of the Parties. 

Fonte: Elaboração própria com informações do acordo TPP. 
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APÊNDICE V 

 

MAPEAMENTO DE DISPOSITIVOS DOS CAPÍTULOS DE SERVIÇOS DO TTIP DE 

COERÊNCIA REGULATÓRIA 

 

Para seleção desses dispositivos, buscou-se dispositivos que possuem a natureza das 11 

medidas elencadas pela OCDE (2013), pois, como mencionado, as medidas de coerência e 

cooperação regulatória podem tomar diferentes formas. Esse estudo foi usado de parâmetro, 

mas sem prejuízo de que outra medida que possa encorajar discussões de padrões, 

regulações, troca de informações e demais formas que encorajam o desenvolvimento de um 

padrão comum, não tivessem sido elencadas.  

 

Capítulo Texto  

CHAPTER III - CROSS 

BORDER SUPPLY OF 

SERVICES  

Article 3-2  Market Access  
 In sectors or subsectors where market access 

commitments are undertaken, neither Party shall 

adopt or maintain with regards to market access 

through the cross-border supply of services, either 

on the basis of its entire territory or on the basis of a 

territorial sub-division, measures that impose:    

(a) limitations on the number of services suppliers 

whether in the form of numerical quotas, 

monopolies, exclusive service suppliers or the 

requirements of an economic needs test;  

(b) limitations on the total value of service 

transactions or assets in the form of numerical 

quotas or the requirement of an economic needs 

test;  

(c) limitations on the total number of service 

operations or on the total quantity of service output 

expressed in the terms of designated numerical units 

in the form of quotas or the requirement of an 

economic needs test.  

Article 3-3 National Treatment 
1. Each Party shall accord to services and service 

suppliers of the other Party, in respect of all 

measures affecting the cross-border supply of 

services, treatment no less favourable than the 

treatment it accords, in like situations, to its own 

services and services suppliers.  

2. A Party may meet the requirement of paragraph 1 

by according to services and service suppliers of the 

other Party either formally identical treatment or 

formally different treatment to that it accords to its 

own like services and service suppliers.  

3. Formally identical or formally different treatment 
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shall be considered to be less favourable if it 

modifies the conditions of competition in favour of 

services or service suppliers of the Party compared 

to like services or service suppliers of the other 

Party.  

4. Nothing in this article shall be construed to 

require any Party to compensate for inherent 

competitive disadvantages which result from the 

foreign character of the relevant services or services 

suppliers. 

13 For greater certainty, Article 2-3 (National 

Treatment) shall also be interpreted in accordance 

with paragraphs 2, 3 and 4 with respect to economic 

activities performed through establishment.  

Article 3-4 Most Favoured Nation Treatment  
1.  Each Party shall accord to shall grant to services 

and service suppliers of the other Party, in respect 

of all measures affecting the cross-border supply of 

services, treatment no less favourable than the 

treatment it accords, in like situations, to services 

and service suppliers of any non-Party.   

2.  Paragraph 1 shall not be construed to oblige a 

Party to extend to services and service suppliers of 

the other Party the benefit of any treatment resulting 

from:  

(a) [reference to double taxation agreements in case 

not covered by horizontal provisions in the 

agreement]   

(b) measures providing for the recognition of 

qualifications, licences or prudential measures in 

accordance with Article VII of the General 

Agreement on Trade in Services or its Annex on 

Financial Services.  

Article 3-5 Reservations and Exceptions  
1. Articles X (National Treatment), X (Most 

Favoured Nation Treatment) do not apply to:  

(a) any existing non-conforming measure that is 

maintained by a Party at the level of:  

(i) the European Union, as set out in its Annex I;  

(ii) a national government, as set out by that Party 

in its Annex I;  

(iii) regional government, as set out by that Party in 

its Annex I; or  

(iv) a local government.  

(b)  the continuation or prompt renewal of any non-

conforming measure referred to in subparagraph 

(a); or  

(c)  an amendment to any non-conforming measure 

referred to in subparagraph (a) to the extent that the 
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amendment does not decrease the conformity of the 

measure, as it existed immediately before the 

amendment, with Articles X (National Treatment), 

X ( Most Favoured Nation Treatment).  

2. Articles X (National Treatment), X (Most 

Favoured Nation Treatment) do not apply to 

measures that a Party adopts or maintains with 

respect to sectors, subsectors or activities, as set out 

in its Annex II.  

3. Article X (Market Access) does not apply to:  

(a) any existing measure that is maintained by a 

Party at the level of a local government; the 

continuation or prompt renewal of such a non-

conforming measure; or an amendment to such a 

measure to the extent that the amendment does not 

decrease the conformity of the measure, as it existed 

immediately before the amendment with Article X 

(Market Access).  

(b) any measure that a Party adopts or maintains 

with respect to committed sectors or subsectors as 

set out in its Annex III.  

CHAPTER V - REGULATORY 

FRAMEWORK  

SECTION I - DOMESTIC 

REGULATION  

Article 5-2 Conditions for licencing and 

qualification 
1. Each Party shall ensure that measures relating to 

licencing requirements and procedures, 

qualification requirements and procedures are based 

on criteria which preclude the competent authorities 

from exercising their power of assessment in an 

arbitrary manner.  

2. The criteria referred to in paragraph 1 shall be:  

(a) proportionate to a legitimate public policy 

objective;  

(b) clear and unambiguous;  

(c) objective;  

(d) pre-established;  

(e) made public in advance;  

(f) transparent and accessible.  

3. An authorisation or a licence shall be granted as 

soon as it is established, in the light of an 

appropriate examination, that the conditions for 

obtaining an authorisation or licence have been met.  

4. Each Party shall maintain or institute judicial, 

arbitral or administrative tribunals or procedures 

which provide, at the request of an affected investor 

or service supplier, for a prompt review of, and 

where justified, appropriate remedies for, 

administrative decisions affecting the supply of a 

service or the the pursuit of any other economic 

activity. Where such procedures are not 
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independent of the agency entrusted with the 

administrative decision concerned, each Party shall 

ensure that the procedures in fact provide for an 

objective and impartial review.  

5. Where the number of licences available for a 

given activity is limited because of the scarcity of 

available natural resources or technical capacity, 

each Party shall apply a selection procedure to 

potential candidates which provides full guarantees 

of impartiality and transparency, including, in 

particular, adequate publicity about the launch, 

conduct and completion of the procedure.  

6. Subject to the provisions specified by this 

Article, in establishing the rules for the selection 

procedure, each Party may take into account 

legitimate public policy objectives, including 

considerations of health, safety, consumer 

protection, the protection of the environment and 

the preservation of cultural heritage.  

Article 5-3 Licencing and qualification 

procedures  
1. Licencing and qualification procedures and 

formalities shall be clear, made public in advance 

and be such as to provide the applicants with a 

guarantee that their application will be dealt with 

objectively and impartially.   

2. Licencing and qualification procedures and 

formalities shall be as simple as possible and shall 

not unduly complicate or delay the provision of the 

service or the pursuit of the economic activity. Any 

authorization fees16 which the applicants may incur 

from their application should be reasonable and 

proportionate to the cost of the authorisation 

procedures in question.   

3. Each party shall ensure that the procedures used 

by, and the decisions of, the competent authority in 

the licencing or authorisation process are impartial 

with respect to all applicants. The competent 

authority should reach its decision in an 

independent manner and not be accountable to any 

person supplying a service or pursuing an economic 

activity for which the licence or authorisation is 

required.  

4. Where specific time periods for applications 

exist, an applicant shall be allowed a reasonable 

period for the submission of an application. The 

competent authority shall initiate the processing of 

an application without undue delay. Where 

possible, applications should be accepted in 
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electronic format under the same conditions of 

authenticity as paper submissions.  

5. Each Party shall ensure that the processing of an 

application, including reaching a final decision, is 

completed within a reasonable timeframe from the 

submission of a complete application. Each Party 

shall endeavour to establish the normal timeframe 

for processing of an application.   

6. The competent authority shall, within a 

reasonable period of time after receipt of an 

application which it considers incomplete, inform 

the applicant, to the extent feasible identify the 

additional information required to complete the 

application, and provide the opportunity to correct 

deficiencies.   

7. Authenticated copies should be accepted, where 

possible, in place of original documents.  

8. If an application is rejected by the competent 

authority, the applicant shall be informed in writing 

and without undue delay. In principle, the applicant 

shall, upon request, also be informed of the reasons 

for rejection of the application and of the timeframe 

for an appeal against the decision. An applicant 

should be permitted, within reasonable time limits, 

to resubmit an application.  

9. Each Party shall ensure that a licence or an 

authorisation, once granted, enters into effect 

without undue delay in accordance with the terms 

and conditions specified therein. 

CHAPTER V - REGULATORY 

FRAMEWORK SECTION II -  

PROVISIONS OF GENERAL 

APPLICATION  

Article 5-4 Transparency and disclosure of 

confidential information  
1. Each Party shall respond promptly to all requests 

by the other Party for specific information on any of 

its measures of general application or international 

agreements which pertain to or affect this 

Agreement. Each Party shall also establish one or 

more enquiry points to provide specific information 

to investors and services suppliers of the other 

Party, upon request, on all such matters. The Parties 

shall notify each other enquiry points within 3 

months after entry into force of this agreement. 

Enquiry points need not be depositories of laws and 

regulations.  

2. Nothing in this Agreement shall require any Party 

to provide confidential information, the disclosure 

of which would impede law enforcement, or 

otherwise be contrary to the public interest, or 

which would prejudice legitimate commercial 

interests of particular enterprises, public or private.  
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CHAPTER V - REGULATORY 

FRAMEWORK SECTION III -  

MUTUAL RECOGNITION OF 

PROFESSIONAL 

QUALIFICATIONS   

Article 5-6 Objectives and Scope  
1.  This Section establishes the framework to 

facilitate a fair, transparent and consistent regime 

for the mutual recognition of professional 

qualifications by the Parties and sets out the general 

conditions for the negotiation of MRAs.  

2.  This Section applies to professions which are 

regulated in each Party, including in all or some 

Member States of the European Union and as 

regards the United States in all or some states, the 

District of Columbia, Puerto Rico.  

3.  A Party shall not accord recognition in a manner 

that would constitute a means of discrimination in 

the application of its criteria for the authorisation, 

licensing or certification of a service supplier, or 

that would constitute a disguised restriction on trade 

in services.   

4.  A MRA adopted pursuant to this Section shall 

apply throughout the entire territory of the EU and 

the US.  

Article 5-7 Negotiation of a MRA  
1.  The Parties shall encourage its Relevant 

Authorities or professional bodies, as appropriate, 

to develop and provide to the Committee on Mutual 

Recognition of Professional Qualifications (“MRA 

Committee”) joint recommendations on proposed 

MRAs.  

2.  A recommendation shall provide an assessment 

as to the compatibility of the respective licensing or 

qualification regimes and the intended approach for 

the negotiation of a MRA. In addition, it shall 

provide an assessment of the potential economic 

value of a MRA, on the basis of criteria such as the 

existing level of market openness, industry needs, 

and business opportunities, for example, the number 

of professionals likely to benefit from the MRA, the 

existence of other MRAs in the sector, and expected 

gains in terms of economic and business 

development.  

3.  In light of each Party’s consultations with its 

respective Relevant Authorities, the MRA 

Committee shall, within a reasonable period of 

time, review the recommendation with a view to 

ensuring its consistency with the requirements of 

this Section. If these requirements are satisfied, the 

MRA Committee shall establish the necessary steps 

to negotiate a draft MRA.     

4.  The negotiating entities shall thereafter pursue 

the negotiation, involving their respective Relevant 
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Authorities, as needed, and submit a draft MRA text 

to the MRA Committee.  

5.  If in the view of the MRA Committee the MRA 

is consistent with the Agreement, the MRA 

Committee shall adopt the MRA by means of a 

decision.    

Article 5-8 Recognition  
1.  The recognition of professional qualifications 

provided by a MRA shall allow the beneficiary to 

take up and pursue professional activities in the host 

jurisdiction, in accordance with the terms and 

conditions specified in the MRA.  

2.  If the professional qualifications of a service 

supplier in a Party are recognised by the other Party 

pursuant to a MRA, a Relevant Authority of the 

host jurisdiction shall accord to this service supplier 

treatment no less favourable than that accorded in 

like situations to a like service supplier whose 

professional qualifications have been certified or 

attested in the host Party’s jurisdiction.  

3. Recognition under a MRA cannot be conditioned 

upon:  

(a) a service supplier meeting a citizenship or any 

form of residency requirement; or  

(b) a service supplier’s education, experience or 

training having been acquired in the host Party's 

jurisdiction.   

Article 5-9 Committee on Mutual Recognition of 

Professional Qualifications  
1. The Committee on Mutual Recognition of 

Professional Qualifications (MRA Committee), 

established under Article XX, and responsible for 

the implementation of Article X and X shall:  

(a) be composed and co-chaired by the United 

States and the European Union;  

(b) comprise of representatives of each Party which 

must be different from the Relevant Authorities or 

professional bodies referred to in Article X.3.1. The 

list of  those representatives shall be communicated 

through an exchange of letters;  

(c)  meet within one year after this Agreement 

enters into force, and thereafter as necessary or  as 

decided;  

(d)  determine its own rules of procedure;  

(e)  facilitate the exchange of information regarding 

laws, regulations, policies and practices concerning 

standards or criteria for the authorisation, licensing 

or certification of regulated professions;  

(f) make publicly available information regarding 
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the negotiation and implementation of MRAs;  

(g) report to the Joint Committee on the progress of 

the negotiation and implementation of MRAs;   

 (h) as appropriate, provide information and 

complement the guidelines set out in the Annex X-

A to this Section; and (i) have the possibility to take 

decisions in accordance with Art X.  

ANNEX X-A - GUIDELINES 

FOR MRAs  

Form and Content of the MRA   
This Annex sets out various issues that may be 

addressed in a negotiation and, if so agreed, 

included in final MRAs. It outlines some basic ideas 

on what might be required of foreign professionals 

seeking to benefit from a MRA.  

1. Participants  

The parties to the MRA should be clearly stated.  

2. Purpose of the MRA  

The purpose of the MRA should be clearly stated.   

3. Scope of the MRA  

The MRA should set out clearly:  

(a) the scope of the MRA, in terms of the specific 

professional titles and activities which it covers; (b) 

who is entitled to use the professional titles 

concerned;  

(c) whether the recognition mechanism is based on 

formal qualifications, a licence obtained in the 

jurisdiction of origin, or on some other requirement; 

and (d) whether the MRA covers temporary or 

permanent access to the profession concerned.  

4. Mutual Recognition Provisions  

The MRA should clearly specify the conditions to 

be met for the recognition of qualifications in each 

host jurisdiction and the level of equivalence 

agreed.  

The following four-step process should be 

considered to simplify and facilitate the recognition 

of the qualifications.  
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Four-Step Process for the Recognition of 

Qualifications  
Step One: Verification of Equivalency  

Each negotiating entity should verify the overall 

equivalence of the scopes of practice or 

qualifications of the regulated profession in each 

Party’s host jurisdiction.   

The examination of qualifications should entail the 

collection of all relevant information pertaining to 

the scope of practice rights related to a legal 

competency to practice or to the qualifications 

required for a specific regulated profession in the 

respective jurisdictions.  

Consequently, each negotiating entity should:  

(a) identify activities or groups of activities covered 

by the scope of practice rights of the regulated 

profession; and  

(b) identify the qualifications required in each host 

jurisdiction. These may include the following 

elements:  

(i)  the minimum level of education required, for 

example, entry requirements, length of study, 

subjects studied;   

(ii)  the minimum level of experience required, for 

example, location, length and conditions of 

practical training or supervised professional practice 

prior to licensing, or the framework of ethical and 

disciplinary standards;  

(iii) examinations passed, especially examinations 

of professional competency;  

(iv) the extent to which qualifications from one 

jurisdiction are recognised in the other  jurisdiction; 

and,  

(v) the qualifications which the Relevant 

Authorities in each host jurisdiction are prepared to 

recognise, for instance, by listing particular 

diplomas or certificates issued, or by reference to 

particular minimum requirements to be certified by 

the Relevant Authorities of the jurisdiction of 

origin, including whether the possession of a certain 

level of qualification would allow recognition for 

some activities of the scope of practice but not 

others (level and length of education, major 

educational focuses, overall subjects and areas).  

There is an overall equivalence between the scope 

of practice rights or the qualifications of the 

regulated profession if there are no substantial 

differences in this regard between jurisdictions.  

Step Two: Evaluation of Substantial Differences  
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There exists a substantial difference in the scope of 

qualifications required to exercise a regulated 

profession, in cases of:  

(a) important differences in the essential 

knowledge; or  

(b) significant differences in the duration or content 

of the training between the host jurisdictions.  

There exists a substantial difference in the scope of 

practice if:  

(a) one or more professional activities do not form 

part of the corresponding profession in the 

jurisdiction of origin;  

(b) these activities are subject to specific training in 

the host jurisdiction; and,  

(c) the training for these activities in the host 

jurisdiction covers substantially different matters 

from those covered by the applicant’s qualification.  

Step Three: Compensatory Measures  

If each negotiating entity determines that there is a 

substantial difference in the scope of practice rights 

or of formal qualifications between the host 

jurisdictions, they may determine compensatory 

measures to bridge the gap.  

Compensatory measures should be proportionate to 

the substantial difference which they seek to 

address. Each negotiating entity should evaluate any 

practical professional experience obtained in the 

jurisdiction of origin to see whether this experience 

is sufficient to remedy, in whole or in part, the 

substantial difference in the scope of practice rights 

or formal qualifications between the host 

jurisdictions, prior to determining a compensatory 

measure. A compensatory measure may also take 

the form of, among other things, an adaptation 

period or, if required, an aptitude test.  

Step Four: Identification of the Conditions for 

Recognition  

Once the assessment of the overall equivalency of 

the scopes of practice rights or qualifications of the 

regulated profession is completed, each negotiating 

entity should specify in the MRA:  

(a) the legal competency required to practice the 

regulated profession;  

(b) the qualifications for the regulated profession;   

(c)  whether compensatory measures are necessary;  

(d) the extent to which professional experience may 

compensate for substantial differences;  

(e) a description of any additional compensatory 

measure, including the use of any adaptation period 
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or aptitude test, to the extent needed. 

5. Mechanisms for Implementation  

The MRA should state:  

(a) the rules and procedures to be used to monitor 

and enforce the provisions of the agreement;  

(b) the mechanisms for dialogue and administrative 

co-operation between the parties to the MRA; and  

(c) the means for individual applicants to address 

any matters arising from the interpretation or 

implementation of the MRA.  

As a guide to the treatment of individual applicants, 

the MRA should include details on:  

(a) the point of contact for information on all issues 

relevant to the application, for example,  the name 

and address of the Relevant Authorities, licensing 

formalities, information on additional requirements 

which need to be met in the host  jurisdiction;  

(b) the duration of the procedures for the processing 

of applications by the Relevant Authorities of the 

host jurisdiction;  

(c) the documentation required of applicants and the 

form in which it should be presented ;  

(d) acceptance of documents and certificates issued 

in the host jurisdiction in relation to qualifications 

and licensing;  

(e) the procedures of appeal to or review by the 

Relevant Authorities.  

The MRA should also include the following 

commitments by the Relevant Authorities:  

(a) requests about the measures will be promptly 

dealt with;  

(b) adequate preparation time will be provided if 

necessary;  

(c) exams or tests will be arranged with reasonable 

frequency;  

(d) fees for applicants seeking to take advantage of 

the terms of the MRA will be commensurate with 

the costs incurred by the host jurisdiction; and  

(e) information will be supplied on any assistance 

programmes in the host jurisdiction for practical 

training, and any commitments of the host 

jurisdiction in that context.  

6. Licensing and Other Provisions in the Host 

Jurisdiction  

If applicable, the MRA should also set out the 

means by which, and the conditions under which, a 

licence is obtained following the determination of 

eligibility, and what a licence entails, for example, a 

licence and its contents, membership of a 
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professional body, use of professional or academic 

titles. Any licensing requirements other than 

qualifications should be explained and should 

include requirements relating to:  

(a) having an office address, maintaining an 

establishment or being a resident;    

(b) language skills;    

(c) proof of good character;    

(d) professional indemnity insurance;    

(e) compliance with host jurisdiction’s requirements 

for use of trade or firm names; and    

(f) compliance with host jurisdiction ethicsfor 

example, independence and good conduct;   

To ensure transparency, the MRA could include the 

following details for each host jurisdiction:  

(a) the relevant law to be applied, for example, 

regarding disciplinary action, financial 

responsibility, liability;  

(b) the principles of discipline and enforcement of 

professional standards, including disciplinary 

jurisdiction and any consequential effects on 

practicing professional activities;  

(c) the means for the ongoing verification of 

competence; and  

(d) the criteria for, and procedures relating to, 

revocation of the registration.  

7. Revision of the MRA   

If the MRA includes terms under which it can be 

reviewed or revoked, the details should be clearly 

stated.  

8.  Transparency   

The Parties should:  

(a) make publicly available the text of MRAs which 

have been concluded; and,  

(b) notify each other of any modifications to 

qualifications that may affect the application or 

implementation of a MRA.  If possible, a Party 

should be given an opportunity to comment on the 

modifications of the other Party.   

Sub-section 2 – Regulatory 

cooperation in financial services  

Article 5 - 38 Regulatory cooperation  

1.  The Parties recognize that prudential measures 

strengthen domestic financial systems; encourage 

sound, efficient and robust institutions, markets, and 

infrastructure; and promote international financial 

stability by facilitating betterinformed lending and 

investment decisions, improving market integrity, 

and reducing the risks of financial distress and 

contagion.  

2.  The Parties undertake to use their best 
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endeavours to achieve mutual compatibility of their 

respective regulatory and supervisory frameworks 

for financial services in a way that supports the 

objectives mentioned in paragraph 1. Furthermore, 

the general objectives and principles of the Chapter 

[Regulatory Cooperation] apply to regulatory 

cooperation on financial services.  

3.  The Parties agree to consult each other at the 

earliest stage of the regulatory process.  

4.  The Parties agree, wherever possible, defer to 

the rules of the other Party if they achieve 

comparable outcomes, for the purpose of assessing 

compliance with domestic regulations.  

5.  The Parties shall conduct their cooperation in 

respect of financial services through a Joint EU/US 

Financial Regulatory Forum (“the Forum”), which 

is hereby established. The Forum shall be composed 

of representatives of regulators, supervisors and 

competent authorities responsible for financial 

regulation. In the area of financial services it shall 

carry out the functions of the Regulatory 

Cooperation Council established in Article 14 par. 1 

of the Chapter [on Regulatory Cooperation].   

6.  The detailed arrangements of regulatory 

cooperation shall be set out in a [Memorandum of 

Understanding on Regulatory Cooperation in 

Financial Services20]  

NB:  The relationship between the provisions of 

Chapter [] – Regulatory cooperation and the 

provisions for regulatory cooperation in financial 

services will be kept under review, as both sets of 

provisions are taking shape. The provisions for 

regulatory cooperation in financial services are built 

on the premise that they will apply to regulatory 

acts adopted by the EU and US Federal authorities, 

as well as to acts adopted by US States and EU 

Member States.  

CHAPTER VI - ELECTRONIC 

COMMERCE 

Article 6-8 Cooperation on regulatory issues in e-

commerce24  

1. The parties shall maintain a dialogue on 

regulatory issues raised by electronic commerce, 

which shall inter alia address the following issues:  

-  the recognition and facilitation of interoperable 

cross-border electronic trust and authentication 

services;  

 -  the treatment of direct marketing 

communications;  

 -  the protection of consumers in the ambit of 

electronic commerce; and  
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-  any other issue relevant for the development of 

electronic commerce.   

2. Such cooperation shall focus on exchange of 

information on the Parties’ respective legislation on 

these issues as well as on the implementation of 

such legislation.  

24 The relation between this chapter and the chapter 

on regulatory cooperation will be further discussed.  

Fonte: Elaboração própria com informações do acordo TTIP. 

 


