
ANEXO 
 

AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR 

- Decisão sobre o Programa Mundial de Alimentos 

Os 164 Membros da OMC adotaram decisão que isenta aquisições para fins humanitários 
do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da imposição de medidas de restrição a 
exportações. As negociações em favor da adoção da decisão foram facilitadas pelo Brasil 
entre 2020 e 2021. 

- Declaração sobre a Resposta Emergencial à Insegurança Alimentar 

Diante da crise global de insegurança alimentar, tema tratado durante a visita da diretora-
geral Ngozi Okonjo Iweala ao Brasil, em abril, a OMC adotou uma série de compromissos 
em relação a facilitação do comércio de produtos agrícolas e de insumos, como os 
fertilizantes; a transparência na adoção de medidas emergenciais; e medidas de apoio aos 
países de menor desenvolvimento relativo e aos países em desenvolvimento importadores 
líquidos de alimentos. 

-  Declaração Sanitária e Fitossanitária em resposta aos Modernos Desafios de Medidas 
Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) 

128 Membros patrocinaram Declaração relativa ao estabelecimento de programa de 
trabalho para revitalizar a aplicação do Acordo SPS, salientando como a correta aplicação 
do acordo em bases científicas pode contribuir para superar desafios contemporâneos 
como a mudança do clima e a disseminação de pestes e pragas. 

- À margem da MC12, o Brasil e 15 outros países latino-americanos adotaram, de maneira 
inédita, declaração em que advogam o fortalecimento das cadeias de suprimento de 
alimentos e de insumos agrícolas, como fertilizantes, e se comprometem a trabalhar 
conjuntamente, para avançar de maneira ambiciosa a reforma das regras multilaterais do 
comércio agrícola, com o objetivo de promover a segurança alimentar global e a 
sustentabilidade. 

REFORMA DA OMC 

Os Membros da OMC acordaram iniciar discussões sobre a reforma das funções da 
Organização com vistas à sua conclusão até a próxima Conferência Ministerial. Os 
Membros também deverão buscar soluções para o impasse no sistema de solução de 
controvérsias até a próxima Conferência. Trata-se de um dos objetivos prioritários para o 
Brasil.  

A proposta brasileira de que as reuniões Ministeriais da OMC passem a realizar-se todos 
os anos será incorporada às discussões sobre reforma da OMC. 

SUBSÍDIOS À PESCA 

O País atuou com flexibilidade e alto nível de ambição, buscando garantir a 
sustentabilidade dos oceanos, o fortalecimento da dimensão ambiental na OMC e o 
nivelamento das condições de concorrência no setor pesqueiro global.  



O acordo constitui precedente importante, que inicia redução de subsídios ilegais e ilícitos 
à pesca. O Brasil seguirá engajado na implementação do acordo e no seu fortalecimento 
para que efetivamente se cumpra o mandato da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável da ONU com a maior brevidade possível. 

COMÉRCIO E SAÚDE 

- Decisão Ministerial sobre o Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS 

A OMC adotou decisão que simplifica o uso de licenças compulsórias de patentes para a 
produção e a distribuição de vacinas para a COVID-19. O mecanismo terá duração de 
cinco anos e dará flexibilidade adicional para os Membros que desejem licenciar patentes 
para produzir e exportar vacinas e componentes. A decisão confere, ainda, mandato para 
que os Membros deliberem sobre extensão do mecanismo para medicamentos e 
diagnósticos. 

- Declaração Ministerial sobre Resposta à Pandemia e Preparação para Pandemias Futuras 

A OMC definiu compromissos abrangentes para estimular a recuperação econômica e 
ajudar no enfrentamento de futuras emergências sanitárias. Foi incorporada ao texto 
proposta brasileira que visa promover a construção de capacidade no setor farmacêutico 
para o combate a outras emergências além do COVID-19, como AIDS, malária, 
tuberculose e doenças tropicais negligenciadas, mediante transferência de tecnologia. 

 
COMÉRCIO ELETRÔNICO 
 
- Decisão ministerial de renovação da moratória de direitos aduaneiros sobre transmissões 
eletrônicas 
 
A moratória de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas foi renovada até a 
próxima Conferência Ministerial (MC-13). A moratória tem sido um importante 
componente do crescimento global do comércio eletrônico nas últimas décadas, ao 
garantir um ambiente livre de impostos de importação para transações transfronteiriças 
eletrônicas. A decisão também reforça a importância do Programa de Trabalho de 
Comércio Eletrônico como fórum de discussão sobre o tema na OMC. 
 

COMÉRCIO E SUSTENTABILIDADE 

Durante a MC12, o Brasil passou a copatrocinar as Discussões Estruturadas sobre 
Comércio e Sustentabilidade (TESSD) na OMC, reafirmando postura ativa e propositiva 
nos debates sobre sustentabilidade ambiental na OMC. No âmbito das discussões, o Brasil 
buscará propiciar debate sobre a eliminação de subsídios agrícolas prejudiciais ao meio 
ambiente e padrões comuns de sustentabilidade para produtos agrícolas.   
 
No contexto da MC12 o Brasil também reforçou o compromisso do País com o livre 
comércio e a crença brasileira de que a OMC deve ter papel central em negociações 
comerciais, tanto multilaterais quanto plurilaterais. Duas iniciativas brasileiras marcaram 
esse compromisso nas áreas de aviação civil e compras públicas.  



 
AVIAÇÃO CIVIL 

O Brasil solicitou oficialmente adesão ao Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis da 
OMC. Trata-se de instrumento plurilateral com 33 partes que visa a, sobretudo, eliminar 
tarifas de importação sobre aeronaves civis, peças de aeronaves, simuladores de voo e 
serviços de reparos.  

COMPRAS PÚBLICAS 

O Brasil também apresentou oferta final de acesso a seu mercado de compras públicas, 
no contexto da negociação para aceder ao Acordo de Contratações Governamentais da 
OMC. O Acordo poderá aumentar a eficiência dos gastos públicos e abrir mercado de 
US$ 1,7 trilhão para empresas brasileiras. 


