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DEFESA COMERCIAL 

CONTENCIOSO DO ALGODÃO NA OMC 

Em 2003, o Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleceu a 

abertura de um painel, a pedido da Delegação Brasileira, sobre os subsídios concedidos pelos Estados Unidos 

da América à produção e exportação de algodão. Em uma decisão de 2009, a OMC deu ao Brasil direito de 

retaliação no total de US$ 829 milhões1. 

Após uma série de consultas e manifestações públicas, um Memorando de 

Entendimento foi celebrado em 2010, visando evitar a retaliação pelo Brasil. 

O acordo, que incluía o repasse anual de US$ 147,3 milhões em parcelas 

mensais ao setor cotonicultor brasileiro (compromisso de transferência até a 

promulgação da nova legislação agrícola americana - “Farm Bill”), foi 

interrompido unilateralmente pelos Estados Unidos em 2013. A iniciativa 

ensejou a retomada dos procedimentos relativos à aplicação de 

contramedidas pelo Brasil, paralelamente à realização de negociações entre 

os dois países. 

Em outubro de 2014, contudo, o Governo Brasileiro firmou um novo 

Memorando de Entendimento com os Estados Unidos, encerrando 

formalmente a disputa. Dentre os tópicos tratados no novo Memorando, 

destacam-se: a flexibilização das condições de utilização dos recursos do 

Fundo do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA); a alteração dos parâmetros 

utilizados nas operações cobertas pelo Programa de Garantia de Crédito à 

Exportação (GSM-102)2; e o pagamento de nova compensação financeira ao 

setor cotonicultor brasileiro, no valor de US$ 300 milhões. Os programas 

domésticos estabelecidos pela nova Farm Bill não foram modificados.  

Segundo nota do Itamaraty, o acordo firmado restringe-se somente ao setor 
cotonicultor e preserva os direitos do Brasil de questionar na OMC, se 
necessário, a legalidade da nova Farm Bill quanto às demais culturas 
agrícolas.  
 

 

 

 

                                                                        

 

1 O valor da retaliação relativo à lista de bens é de US$ 591 milhões, enquanto o valor nos setores de propriedade intelectual e serviços é 

de US$ 238 milhões, perfazendo o total autorizado de US$ 829 milhões 
2 Dentre as mudanças relativas ao programa GSM-102, destacam-se a redução do prazo máximo das garantias (de 36 para 18 meses) e 

alteração da metodologia de cálculo dos prêmios. 

 

Apoiando desde o 

princípio uma solução 

negociada, a FIESP se 

mostrou voz relevante 

na defesa do setor 

produtivo brasileiro 

como beneficiário do 

contencioso, em defesa 

do cumprimento das 

regras internacionais de 

comércio. 

http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/encerramento-do-contencioso-entre-brasil-e-estados-unidos-sobre-o-algodao-na-omc-ds267
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UNIÃO EUROPEIA PEDE ABERTURA DE PAINEL DE DISPUTA PARA 

AVALIAR MEDIDAS BRASILEIRAS 

Em dezembro de 2013, a União Europeia (UE) notificou o Secretariado da OMC de um pedido de consultas com 

o Brasil sobre supostas vantagens fiscais discriminatórias relativas aos setores automotivo, eletrônico e 

correlatos; aos bens produzidos na Zona Franca de Manaus e em outras zonas econômicas especiais; e a outras 

alegadas vantagens fiscais destinadas aos exportadores brasileiros. Japão, Argentina e Estados Unidos 

apresentaram pedido em janeiro de 2014 para se juntar às consultas. 

De acordo com a UE, as medidas questionadas aumentam o nível 

efetivo de proteção no Brasil ao proporcionar preferências e 

garantir apoio aos produtores e exportadores domésticos 

mediante: i) a imposição de carga tributária maior sobre produtos 

importados em relação às mercadorias nacionais; ii) o 

condicionamento de vantagens fiscais à utilização de produtos 

domésticos; e iii) o fornecimento de subsídios subordinados à 

exportação.  

Após negociações, a Comissão Europeia informou em outubro de 

2014 sobre a intenção de apresentar um requerimento à OMC para 

o estabelecimento de um Painel de disputa, visando obter uma 

solução satisfatória e permanente para o caso. O pedido, 

formalizado em novembro de 2014, foi negado pelo Brasil. Nesse 

contexto, a União Europeia pode apresentar uma nova solicitação 

de abertura de Painel, que não poderá ser novamente negada pelo 

Brasil3. Ademais, a qualquer momento da negociação as partes 

podem optar pela negociação de uma solução mutuamente 

satisfatória. 

 

 

 

                                                                        

 

3 O segundo encontro do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) normalmente ocorre um mês após a instauração do primeiro pedido 

de estabelecimento do Painel. Contudo, uma reunião do OSC poderá ser convocada dentro dos quinze dias seguintes ao pedido, desde que 
se dê um aviso com antecedência mínima de dez dias.   

4 Referido montante de créditos pode atingir até 30%. 

 

Segundo comunicado europeu, o 

centro do questionamento do 

Painel contra o Brasil na OMC será 

o conjunto de regras aplicáveis no 

âmbito do programa INOVAR-

AUTO, regime que estabelece as 

condições para que empresas 

produtoras ou distribuidoras se 

beneficiem de créditos presumidos 

do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) na produção 

de automóveis4. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1224_en.htm
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DIÁLOGOS COM AUTORIDADES PÚBLICAS 

O programa Diálogos com Autoridades Públicas é realizado pela FIESP em parceria com a Receita Federal (RFB) 

e com o apoio do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Criado em 2006, o 

projeto tem como objetivo aprimorar o combate às práticas ilegais nas importações, como a pirataria, o 

subfaturamento, a falsa classificação fiscal, dentre outras. 

O último evento, realizado na Alfândega do Porto de Vitória, contou com a participação de mais de 30 

servidores públicos. Em 2014, o programa já visitou 5 locais, incluindo Santos, Suape, Fortaleza e Mundo Novo. 

Desde 2006, foram realizadas 70 edições do programa com a participação de mais de 2.500 representantes de 

diferentes órgãos do governo (Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, dentre outros). 

BRASIL COMO USUÁRIO DE DEFESA COMERCIAL 

O Brasil tem 129 medidas de defesa comercial em vigor e 72 investigações em curso4. Em relação às medidas 

contra o Brasil, há 12 investigações em curso. As investigações e medidas de defesa comercial relativas ao Brasil 

entre julho e novembro de 2014 são apresentadas nas tabelas a seguir: 

Medidas de defesa comercial aplicadas pelo Brasil (jul-nov/2014) 

PRODUTO NCM PAÍS TIPO DE MEDIDA 
DATA DE 

APLICAÇÃO 
PRAZO DE 
VIGÊNCIA 

Filtros cerâmicos 
refratários 

6903.90.91 
6903.90.99 

China 
Direito Antidumping 

Definitivo 
03/07/2014 03/07/2019 

Vidros para uso em 
eletrodomésticos 

da linha fria 
7007.19.00 China 

Direito Antidumping 
Definitivo 

03/07/2014 03/07/2019 

Cobertores 
sintéticos 

6907.90.00 China 
Direito Antidumping 

Provisório 
07/07/2014 07/01/2015 

Vidros planos 
flotados incolores 

7005.29.00 

China; Emirados 
Arabes Unidos; 
México; EUA; 
Egito; Arábia 

Saudita 

Direito Antidumping 
Provisório 

13/07/2014 13/01/2015 

Pirofosfato ácido de 
sódio (SAPP) 

2835.39.20 
China; EUA; 

Canadá 
Direito Antidumping 

Definitivo 
14/08/2014 14/08/2019 

Policloreto de vinila 
– PVC 

3904.10.10 
China; Coréia do 

Sul 
Direito Antidumping 

Definitivo 
14/08/2014 14/08/2019 

Resina de 
polipropileno 

3902.10.20 
3902.30.00 

África do Sul; Índia; 
Coréia do Sul 

Direito Antidumping 
Definitivo 

27/08/2014 27/08/2019 

                                                                        

 

4 As medidas de defesa comercial em vigor contemplam medidas definitivas, provisórias e compromissos de preço. 

http://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-realiza-em-vitoria-es-a-edicao-70-do-programa-dialogos-com-autoridades-publicas/
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Fenol 2907.11.00  
União Europeia; 

EUA 
Direito Antidumping 

Definitivo 
19/09/2014 19/09/2019 

Papel 
Supercalandrado 

4806.40.00  EUA; Finlândia 
Direito Antidumping 

Definitivo 
08/10/2014 08/10/2019 

Tubos de Aço sem 
costura 

7304.51.19 
7304.59.11 
7304.59.19 

China 
Direito Antidumping 

Definitivo 
30/10/2014 30/10/2019 

Imas de Ferrite 8505.19.10 
China; Coréia do 

Sul 
Direito Antidumping 

Provisório 
30/10/2014 30/04/2015 

Filmes PET 

3920.62.11 
3920.63.00 
3920.68.99 
3920.69.00 

Egito; Índia; China 
Direito Antidumping 

Provisório 
24/11/2014 24/05/2015 

Tubo de Aço 
Carbono (Line 

Pipe) 
7304.19.00 Ucrânia 

Direito Antidumping 
Definitivo 

24/11/2014 24/11/2019 

Pneus Aro 20"; 22"; 
22,5" 

4011.20.90 

África do Sul; 
Coréia do Sul; 
Japão; Rússia; 

Tailândia; Taiwan 

Direito Antidumping 
Definitivo 

24/11/2014 24/11/2019 

      
   

Abertura de investigações de defesa comercial pelo Brasil (jul-nov/2014) 

PRODUTO NCM PAÍS TIPO DE MEDIDA 
DATA DA 

ABERTURA 

Seringas descartáveis de uso geral 
9018.31.11 
9018.31.19 

China Antidumping 17/09/2014 

Filmes, chapas, folhas, películas, 
tiras e lâminas de poli 

3920.62.19 
3920.62.91 
3920.62.99 
3920.62.11 
3920.63.00 
3920.68.99 
3920.69.00 

Índia 
Medidas 

Compensatórias 
24/11/2014 

Fonte: DECOM/MDIC 
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FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO 

FLEXIBILIZAÇÃO NO REGIME DE DRAWBACK INTEGRADO 

Em março de 2014 foi realizada Consulta Pública a respeito do regime 

aduaneiro especial de drawback, em relação à qual a FIESP se 

manifestou com sugestões de aprimoramentos. Referido procedimento 

culminou na flexibilização da legislação e procedimentos aplicáveis ao 

regime, por meio da Portaria Conjunta RFB/SECEX nº 1.618/2014, que 

instrumentalizou o princípio da fungibilidade para o regime de 

drawback integrado suspensão.  

A incorporação do princípio da fungibilidade atende a um pleito 

defendido pela FIESP, permitindo que mercadorias importadas ou 

adquiridas no mercado interno com suspensão do pagamento dos 

tributos possam ser substituídas por outras sem a suspensão dos 

tributos. Neste sentido, o princípio da fungibilidade dispensa a 

segregação de estoques pela indústria, diminuindo a burocracia e custos. 

Para se adequar ao princípio da fungibilidade, as mercadorias devem: i) 

ser classificáveis no mesmo código NCM; ii) realizar as mesmas funções; 

iii) ser obtidas a partir dos mesmos materiais; iv) ser comercializadas a 

preços equivalentes; e v) possuir as mesmas especificações (dimensões, 

características e propriedades físicas, dentre outras especificações), que 

as tornem aptas ao emprego ou consumo na industrialização de produto 

final exportado informado no momento da solicitação do regime. 

 

Complementarmente, a Portaria SECEX nº 32/2014  introduziu outras mudanças às modalidades suspensão e 

isenção de drawback, relativas aos seguintes tópicos: apresentação de Laudo Técnico; prazo para análise dos 

Atos Concessórios (AC); pedidos de alteração e prorrogação do AC; requisitos para enquadramento de 

operações de importação com Registro de Exportação (RE) averbado no regime de drawback isenção; 

procedimentos de retificação de Declaração de Importação (DI) vinculadas a AC de drawback, no âmbito do 

Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e do inadimplemento do regime.  

 

 

Segundo dados do relatório consolidado de drawback, do MDIC, entre janeiro e outubro de 

2014 as exportações brasileiras amparadas pela modalidade suspensão do regime chegaram 

a US$ 44,6 bilhões, o que corresponde a 22,9% do total exportado pelo país no período 

(elevação de 10,1% em relação ao mesmo período de 2013). 

O regime especial de 

Drawback, denominado 

integrado, permite a 

desoneração de impostos na 

importação ou aquisição no 

mercado interno de 

mercadoria a ser utilizada 

em processo de 

industrialização de produto 

acabado com a finalidade de 

exportação. As três 

modalidades do regime são: 

restituição, suspensão e 

isenção.  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/portarias/2014/PortariaConjunta/portconjuntaRFBSecex16182014.htm
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1409949069.pdf
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1416569011.pdf
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REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK: DRAWBACK ISENÇÃO 

WEB 

A solicitação, concessão e controle de operações amparadas pelo regime especial de drawback isenção 

passarão a ser realizadas eletronicamente através do sistema Drawback Isenção Web. Nesse sentido, no dia 11 

de dezembro será realizado um evento na FIESP, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior (MDIC), a fim de divulgar o sistema Drawback Isenção Web e debater com o setor privado 

sobre as percepções quanto à instrumentalização da ferramenta. As inscrições e a programação já estão 

disponíveis no site da FIESP.  

Atualmente, os processos relativos à modalidade isenção não são informatizados. O lançamento da plataforma 

online do sistema, por meio do Drawback Isenção Web, está previsto para dezembro e terá por objetivo 

informatizar os procedimentos de solicitação, análise, concessão e controle das operações de comércio exterior 

amparadas pelo referido regime.  

 

O sistema encontra-se em fase de homologação e é possível que operadores com certificado digital acessem a 

plataforma do ambiente de treinamento on-line. Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas diretamente 

ao Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) do MDIC pelo e-mail: siscomex@mdic.gov.br. 

 

DRAWBACK RESTITUIÇÃO 

A exportação já ocorreu. O 

beneficiário do regime tem o 

direito de restituição dos tributos 

pagos, em forma de crédito, na 

importação de insumo utilizado 

na industrialização de produto 

exportado. 

DRAWBACK SUSPENSÃO 

A exportação ainda não ocorreu. 

O beneficiário do regime 

assume compromisso com o 

governo de importar insumos 

com suspensão de tributos e 

utilizá-los em industrialização 

de produto a ser exportado.  

 

DRAWBACK ISENÇÃO 

A exportação já ocorreu. O 

beneficiário do regime pode 

repor os estoques com a isenção 

dos tributos. Os insumos de 

reposição não precisam ser 

destinados à industrialização de 

produto a ser exportado.  

 

 

https://apps.fiesp.com.br/sce/InscricaoEventos/index.asp?codigo=2009
http://www.fiesp.com.br/agenda/apresentacao-do-sistema-drawback-isencao-web/
https://drawback-isen.mdic-tre.serpro.gov.br/drawbackisencao/private/pages/index.jsf
mailto:siscomex@mdic.gov.br
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SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO BRASILEIRA 

No dia 02 de dezembro, será realizado na FIESP o Seminário sobre financiamento à exportação brasileira com 

o objetivo de estabelecer um diálogo entre setor privado, governo, bancos e seguradoras sobre as ferramentas 

destinadas ao financiamento e seguro de crédito às exportações. As inscrições já estão disponíveis no site da 

FIESP, bem como a programação do evento.  

O seminário será realizado pela FIESP em parceria com a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN) do 

Ministério da Fazenda e contará com a participação do Embaixador Carlos Márcio Bicalho Cozendey, Secretário 

de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Rodrigo Toledo Cabral Cota, Subsecretário de Crédito e 

Garantias às Exportações e Guilherme Laux, Coordenador-Geral de Seguro de Crédito à Exportação da SAIN do 

Ministério da Fazenda. 

O evento tem por objetivo tratar sobre i) Seguro de Crédito à Exportação (SCE) com lastro no Fundo de Garantia 

à Exportação (FGE); ii) cobertura de risco político e extraordinário para operações com prazos inferiores a dois 

anos; iii) cobertura para as exportações de micro, pequenas e médias empresas; iv) financiamento por bancos 

privados com utilização do SCE/FGE; v) parceria entre seguradoras privadas e o SCE/FGE; vi) Programa de 

Financiamento à Exportação  (PROEX) e vii) produtos dos bancos e das seguradoras privadas para o apoio à 

exportação brasileira. 

 

REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS - 

REINTEGRA  

 

Foi publicada em novembro a Lei nº 13.043/2014, que dispõe, dentre 

outros pontos, da reinstituição do REINTEGRA. Trata-se da sanção da 

Medida Provisória (MP) nº 651/2014 aprovada recentemente pelo 

Congresso Nacional. 

Instituído em 2011 pelo Plano Brasil Maior, o REINTEGRA garantiu, até 

o final de 2013, um crédito de até 3% sobre a receita decorrente da 

exportação de bens manufaturados para compensar, parcial ou 

integralmente, os tributos federais acumulados ao longo da cadeia 

produtiva.  

Em julho deste ano, o REINTEGRA foi reinstituído com a publicação da 

Medida Provisória (MP) nº 651/2014, que não estabelece período de 

vigência para o regime. Foram instituídos os patamares mínimos e 

máximos de restituição de 0,1% e 3%, respectivamente, autorizando-

se o Poder Executivo a elevar esse percentual para até 5% nos casos em 

que se verifique a ocorrência de resíduo tributário em volume que 

justifique o recebimento desta restituição extraordinária. 

 

No final de outubro, o 

Senado Federal aprovou a 

Medida Provisória nº 

651/2014, reestabelecendo o 

REINTEGRA. Os senadores 

mantiveram o texto 

previamente aprovado pela 

Câmara dos Deputados. O 

texto foi sancionado na 

primeira quinzena de 

novembro, convertendo-se 

na Lei nº 13.043/2014. 

 

https://apps.fiesp.com.br/sce/InscricaoEventos/index.asp?codigo=1990
http://www.fiesp.com.br/agenda/seminario-sobre-financiamento-a-exportacao-brasileira/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm
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O regime foi regulamentado em setembro pelo Decreto nº 8.304/2014, que apresenta a relação dos bens que 

poderão usufruir do regime; prevê as formas de compensação ou ressarcimento do crédito apurado; e indica a 

data prevista para utilização do crédito apurado, dentre outras disposições. Segundo a Portaria nº 428/2014, do 

Ministério da Fazenda, o crédito vigente apurado no âmbito do REINTEGRA será de 3%. 

O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao regime deve ser feito mediante a utilização do Programa 

Gerador do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) 

ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, 

constante no Anexo I da Instrução Normativa nº 1.300/2012, acompanhado de documentação comprobatória 

do direito creditório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe técnica 

Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX 

Diretor Titular: Thomaz Zanotto   Gerente: Magaly Menezes Manquete 

 

Área de Defesa Comercial e Facilitação do Comércio 

Diretor Titular Adjunto: Eduardo de Paula Ribeiro Consultor: Domingos Mosca 

Equipe: Bruno Capucci, Bruno Youssef, Carolina Cover, Decio Novaes, Letícia Prado e Patricia Vilarouca 

 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP 

Endereço: Av. Paulista, 1313, 4º andar / São Paulo-SP / 01311-923 

Telefone: (11) 3549-4483   Fax: (11) 3549-4730 

www.fiesp.com 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Decretos/2014/dec8304.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Portarias/2014/MinisteriodaFazenda/portmf428.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Ins/2012/IN1300/AnexoI.odt
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2012/in13002012.htm

