Categorização das disposições TFA
Oficina nacional – 2, 3 e 4 de Fevereiro de 2015, Praia, Cabo
Verde
“Aplicação do acordo de facilitação do comércio (TFA) da OMC”

2

36 disposições a serem categorizadas em
A, B ou C
3 diferentes categorias de
compromissos: A, B e C

36 disposições
estão incluídas
no TFA da OMC

Cat.

Prazo

Condição

A

Data de
entrada em
vigor do TFA

Ø

B

C

(x) anos
após a
entrada em
vigor
(x) anos
após a
entrada em
vigor

Ø
Assistência
financeira e
técnica

...
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Medida #

Quadro de avaliação dos compromissos da
TFA
Descrição da medida
Descrição dos principais
requisitos decorrentes da
disposição

Pontos não
abrangidos

Lista de
verificação de
implementação

Natureza da obrigação
Análise da linguagem do texto…
• (por exemplo, deve, pode, encorajado a...)
…para determinar a natureza da obrigação
• Obrigatório, pelo critério dos Estadosmembros, melhor esforço, condição para...

Descrição dos elementos que não são
obrigatórios para garantir que o país respeita a
disposição

Descrição dos elementos necessários
para garantir o cumprimento da
disposição

4

Questões essenciais a serem discutidas para
cada medida

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

5

Resultado esperado destas 4
sessões
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome	
  da	
  medida
Categoria
Prazo
Custos
Agência	
  responsável
Art.1.1	
  –	
  Publicação
A,disponíveis	
  
B ou C
Qual é o melhor
Art.1.2	
  -‐	
  Informações	
  
organismo para orientar a
atrvés	
  da	
  Internet
Tempo estimado necessário para a
implementação
Art.1.3	
  –	
  Pontos	
  de	
  contato implementação
Art.1.4	
  -‐	
  Notificações
Custos estimados para a
Art.2.1	
  -‐	
  Oportunidade	
  para	
  
implementação
comentários/informações	
  antes	
  da	
  
entrada	
  em	
  vigor
Art.2.2	
  -‐	
  Consultas
Art.3	
  –	
  Decisões	
  antecipadas
Art.4	
  -‐	
  Procedimentos	
  de	
  recurso	
  ou	
  
revisão
Art.5.1	
  –	
  Notificaçao	
  para	
  
controles/inspeções	
  reforçadas

6

1
Art.1.1 - Publicação

1

7

Art.1.1 - Publicação
Descrição da medida
Publicar prontamente informações relacionadas
com o comércio de forma não discriminatória e
facilmente acessível ao público em geral
• O texto apresenta as informações que devem ser
publicadas (cf. próximo slide)
• Publicação de todas as informações necessárias

Natureza da obrigação

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

na Internet e/ou uma notificação no Jornal Oficial
pode ser suficiente dependendo do momento, da
forma e da disponibilidade dessas informações

Indicar ao Comité em que meio a informação foi
publicada
• Ver medida # 4, Notificações

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

1

8

Art.1.1 - Publicação
Importação, exportação e trânsito aduaneiro
Direitos e impostos exigíveis
Taxas e encargos
Regras para a classificação ou valorização de produtos para fins aduaneiros;
Leis, regulamentos, etc. relacionados com as regras de origem;
Restrições ou proibições à importação, à exportação ou ao trânsito;
Disposições de sanção contra as violações de formalidades de importação,
exportação ou trânsito;
Procedimentos de recurso;
Acordos ou partes de acordo com qualquer país em matéria de importação,
exportação ou trânsito;
Procedimentos administrativos em matéria de contingentes pautais

1

9

Art.1.1 - Publicação
Nenhuma obrigação de publicar numa das línguas de trabalho da OMC
Pontos não
abrangidos

Nenhuma obrigação de publicar as informações de forma centralizada
Nenhuma obrigação de fornecer as informações de forma gratuita

Existe um quadro de implementação nacional1 para publicar oficialmente
informações enumeradas no Art.1, §1
Lista de
verificação de
implementação

Todos os 10 pontos das informações necessárias são publicados
A informação é publicada prontamente
A informação é publicada de forma amigável, não discriminatória e
facilmente acessível
O local oficial de acesso à publicação foi notificado ao Comité de facilitação
do Comércio da OMC

1. Legislação, disposições, procedimentos ou práticas administrativas

1

10

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

11

2
Art.1.2 - Informações
disponíveis através da
Internet

2

12

Art.1.2 - Informações disponíveis através da
InternetDescrição da medida
Natureza da obrigação
Publicação, pelo menos, de um dos seguintes itens
através da internet:
• Descrição dos procedimentos de importação,
exportação e trânsito1
• Formulários e documentos
• Etapas práticas necessárias
• Informações sobre os pontos de contato
• Procedimentos de recurso ou de revisão
Atualizar a informação acima mencionada na
internet
Disponibilizar as informações numa das línguas da
OMC
Disponibilizar mais informações relacionadas com
o comércio através de Internet (ou seja, todos os
elementos referidos no Art1.1)
1. tendo em conta que cada país tem o poder de declarar no seu site as limitações legais
desta descrição 2. Realizar todas as medidas praticáveis, garantindo a flexibilidade do
método de implementação

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“Deverá na medida do
possível e conforme o
caso”2
“Deverá sempre que
praticável”
realizar todas as medidas
praticáveis para a
implementação
“Encorajados a”
Medida de melhores esforços

2

13

Art.1.2 - Informações disponíveis através da
Internet
Pontos não
abrangidos

Nenhuma obrigação de publicar essas informações numa página web
centralizada ou num portal

Existe um quadro de implementação nacional para publicar as
informações enumeradas no artigo através da internet

Lista de
verificação de
implementação

Todos os itens das informações necessárias são publicados na Internet
bem como medidas práticas necessárias para a importação, a
exportação e o trânsito
Os URLs dos sites onde a informação é publicada são notificados ao
Comité de Facilitação de Comércio da OMC
A informação é publica e atualizada depois de ser modificada, e se não, o
país explica por que não é possível ou apropriado
Todos os itens das informações necessárias são apresentados numa das
línguas oficiais da OMC, se possível
A questão da validade jurídica das informações publicadas na internet é
tratada/clarificada

2

14

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

15

3
Art.1.3 – Pontos de
informação

3

16

Art.1.3 – Pontos de informação
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Criar ou manter um ou mais pontos de informação1
para responder a perguntas razoáveis e fornecer
formulários e documentos relevantes
• Somente inquéritos relacionados com as
informações (e suas atualizações), referidas no
Art.1.1 estão abrangidos por esta disposição

“Deverá, conforme aos seus
recursos disponíveis”:
A implementação é
obrigatória, mas sujeita à
disponibilidade de recursos2

As respostas e os formulários são fornecidos dentro
de um prazo razoável
• Dependendo da natureza/complexidade do
pedido
Taxas, se houver, são limitadas ao custo dos
serviços prestados
Definir pelo menos um ponto de informação
comum a nível regional
• Para os membros que têm acordos regionais
1. Pode ser qualquer mecanismo (por exemplo gabinete de atendimento ou call
center...) desde que permita a prestação do serviço exigido pela disposição2.
Financeiro, humano e/ou tecnológico

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição
“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição
“Pode”:
O país é livre de
implementar o item

3

17

Art.1.3
...
– Pontos de informação
Nenhuma obrigação de definir um processo específico (ou seja, call center, serviço de
e-mail, centralizado/descentralizado), a medida está centrada em resultados1

Pontos não
abrangidos

Nenhuma obrigação de garantir um serviço de PI numa língua da OMC
Nenhuma obrigação de fornecer os serviços gratuitamente
Nenhuma obrigação de fornecer informações sobre expedições específicas

Um Quadro Nacional implementação (ou seja, legislação, disposição administrativa,
processo, prática) está em vigor

Lista de
verificação de
implementação

O PI abrange todas as questões especificadas no Art.1.1 e fornece formulários
sobre questões relacionadas com a exportação, a importação e o trânsito
O PI responde aos inquéritos e fornece os formulários e documentos dentro de um
prazo razoável
Taxas e encargos, se houver, são limitados ao custo aproximado dos serviços
prestados pelo PI
As informações de contato dos pontos de informação são notificadas ao Comité de
facilitação do comércio da OMC2

1.
2.

desde que a informação e os documentos conformes são fornecidos em tempo
útil
conforme à exigência do ponto 4.1 (b) (Notificação)

3
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

19

4
Art.1.4 - Notificações

4

20

Art.1.4 – Notificação
Descrição da medida
Indicar ao Comité da OMC o local oficial e as
informações de contato relacionadas com as
medidas anteriores:
• “Publicação” (Art. 1.1),
• “Informação através da Internet” (Art. 1.2)
• “Pontos de informação” (Art. 1.3)

Pontos não
abrangidos

Lista de
verificação de
implementação

Natureza da obrigação
“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

O acordo não especifica o mecanismo de notificação à OMC nem a
autoridade de notificação
• Na prática comum, as notificações são feitas através da missão do
país ou do ministério responsável pelo comércio internacional e as
negociações da OMC

O Comité foi notificado com informações relevantes
• Qualquer alteração posterior também será comunicada
O prazo desta obrigação depende da data de implementação das 3
medidas anteriores (ou seja, esta medida tem até 3 datas diferentes)

4

21

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

22

5
Art.2.1 - Oportunidade para
comentar e fornecer
informações antes da
entrada em vigor

5

23

Art.2.1 - Oportunidade para comentários e
informações antes da entrada em vigor
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Permitir aos comerciantes e aos interessados1 de
comentar as mudanças do regulamento, novas ou
alteradas relacionadas com o comércio2

“Deverá, na medida do
praticável…”
realizar todas as medidas
praticáveis para a
implementação

Publicar ou divulgar publicamente leis ou
regulamentos relacionados com o comércio, novos
ou alterados (ou informações relacionadas) o mais
cedo possível antes da entrada em vigor

…e de maneira conforme à
legislação e ao sistema legal
nacional”
A implementação é
condicionada pelas leis
nacionais que têm precedência
sobre a obrigação de
implementar

1. Inclui potencialmente comerciantes/interessados estrangeiros, além de atores domésticos
2. Relacionado com a importação, a exportação ou o trânsito de mercadorias

5

24

Art.2.1 - Oportunidade para comentários e
informações antes da entrada em vigor
Pontos não
abrangidos

Vários itens são excluídos da obrigação:
• Alterações aos direitos e às tarifas, medida com efeito de alívio, medida
aplicada em circunstâncias urgentes...
A medida não lida com a legislação além das leis e regulamentos
relacionados com o movimento, o despacho, e o desembaraço das
mercadorias (incluindo em trânsito)
Nenhum prazo específico solicitado para garantir o cumprimento
Um Quadro Nacional implementação (ou seja, legislação, disposição
administrativa, processos) está em vigor

Lista de
verificação de
implementação

•

Permitir aos comerciantes e aos interessadosde comentar leis novas
ou alteradas em vigor, relacionadas com o comércio

•

Certificar que todas as leis e regulamentos, novos ou alterados,
relacionados com o comércio são publicados com antecedência

Na prática, os comerciantes e os interessados podem comentar leis
novas ou alteradas relacionadas com o comércio
Na prática, as leis e os regulamentos, novos ou alterados, relacionados
com o comércio são publicados com antecedência

5

25

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

26

6
Art.2.2 - Consultas

6
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Art.2.2 - Consultas
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Consultar, regularmente os serviços de fronteira,
comerciantes e interessados no território nacional1

“deverá, se necessário”
obrigado a implementar, mas
com flexibilidade nos
métodos de implementação

Nenhuma especificação sobre questões sujeitas a consultas , nem
meios ou canais necessários ou a frequência das consultas
Pontos não
abrangidos

A medida não exige a adoção de qualquer legislação específica
• A obrigação pode ser alcançada através de uma prática estabelecida,
ou através Comité

Lista de
verificação de
implementação

1.
2.

Existe um quadro de implementação nacional2 para assegurar a
consulta regular entre serviços de fronteira e outros interessados
Na prática, os serviços de fronteira e os interessados no território do
Membro têm consultas regulares

Contrariamente à medida anterior, as consultas estão focadas em partes interessadas
nacionais
ou seja, legislação, procedimento administrativo, ato ou prática estabelecida

6
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

29

7
Art.3 – Decisões
antecipadas

7

30

Art.3 – Decisões antecipadas
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Fornecer aos comerciantes, mediante pedido
escrito, informações fidedignas e vinculativas
sobre várias práticas aduaneiras1 antes da
importação/exportação
Uma decisão é publicada em tempo oportuno e
válida, a menos que seja revogada, durante um
prazo razoável2
Os requisitospara pedir uma tal decisão, o prazo
necessário para sua emissão e o prazo de
validade são publicados
A decisão é vinculativa para as autoridades
aduaneiras3
1.

Duas disciplinas são obrigatórias, outras dependem da vontade dos Estados-membros (ver
próximo slide)
2. Período razoável a ser determinado pelas autoridades nacionais
3. E a critério do candidato no Estado-membro
Nota: Os membros podem recusar a emissão de uma decisão antecipada em duas situações

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

7
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Art.3 – Decisões antecipadas
Descrição da medida
Os comerciantes são notificados se as autoridades
recusam a emissão de uma decisão1 ou decidem
revogar ou alterar uma decisão
As decisões2 são revistas mediante pedido por
escrito do comerciante

Colocar à disposição do público qualquer
informação sobre as decisões antecipadas
considerada importante para os interessados

1.
2.

Os membros podem recusar a emissão de uma decisão antecipada em duas situações (ver
§2)
Bem como a decisão de revogar

Natureza da obrigação

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“Deverá esforça-se por”:
a aplicação não é
obrigatória, mas é
obrigatório fazer esforços
para implementar a medida

7
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Art.3 – Disciplinas aduaneiras sobre as
quais devem ser tomadas decisões
antecipadas
Classificação tarifária das mercadorias
Origem das mercadorias

“Deverá”
Obrigado a aplicar,
conforme descrição

Método ou critérios adequados para a
determinação do valor aduaneiro
Requisitos para a isenção de direitos aduaneiros
Requisitos para quotas, incluindo contingentes
pautais
Qualquer questão adicional na opinião do
Membro para tal decisão

“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços

7
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Art.3 – Decisões antecipadas
Pontos não
abrangidos

A medida não requer necessariamente o estabelecimento de uma unidade
funcional separada com funcionários dedicados
• ou seja, as decisões podem ser emitidas pela unidade e o pessoal existente
A medida não necessita de ter tal unidade em cada serviço (aduaneiro)
• A medida poderia ser aplicada pelo serviço aduaneiro local, regional ou central
Decisões antecipadas são emitidas em tempo hábil, mediante pedido escrito de
um requerente sobre a classificação pautal e a origem das mercadorias1
As decisões antecipadas são válidas por um prazo razoável

Lista de
verificação de
implementação

Avisos escritos são enviados ao requerente quando a decisão antecipada é
recusada, revogada, alterada ou invalidada com explicações sobre a decisão
A decisão antecipada é vinculativa para a administração aduaneira3
O requerente tem direito a uma revisão da decisão antecipada, ou da decisão de
revogar, modificar ou invalidar a decisão antecipada
Os requisitos para a aplicação de decisões antecipadas (informação e formato),
período de emissão das decisões antecipadas e prazo de validade são publicados
Esforços são empreendidos para divulgar publicamente informações relacionadas
com resoluções antecipadas

1. E esforços são empreendidos para permitir decisões antecipadas e um âmbito mais alargado
sobre as disciplinas aduaneiras

7
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

35

8
Art.4 - Procedimentos de
recurso ou de revisão

8

36

Art.4 - Procedimentos de recurso ou de
revisãoDescrição da medida
Natureza da obrigação
Dar ás pessoas dentro de seu território o direito à
revisão administrativa (recurso) e/ou aorecurso
judicial das decisões tomadas pelas autoridades
aduaneiras
Os procedimentos são realizados numa forma não
discriminatória
O peticionário recebe uma justificação da decisão
administrativa

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Em caso de atraso, o recorrente pode apresentar o
caso na próxima instância administrativa
superior ou pedir um recurso judicial
Procedimentos de recurso ou de revisão são
aplicáveis a uma decisão administrativa emitida por
qualquer serviço de fronteira diferente das
alfândegas

“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços

8

37

Art.4 - Procedimentos de recurso ou de
revisão Nenhuma obrigação de liberar os bens envolvidos numa decisão de
recurso contra a apresentação de garantia financeira

Pontos não
abrangidos

Sanções que podem ser aplicadas em caso do exercício do direito de
recurso.
As decisões dos tribunais administrativos e judiciais regerão as práticas
aduaneiras e outros serviços de fronteira relevantes em toda a sua
jurisdição1
A legislação prevê direitos a qualquer pessoa lesada no território do país
para um recurso administrativo e/ou judicial contra decisões
administrativas tomadas por serviços aduaneiros e outros serviços de
fronteiras

Lista de
verificação de
implementação

Esses procedimentos são realizados numa forma não discriminatória
Em caso de atraso injustificado ou tempo de decisão superior ao prazo
indicado, o recorrente tem direito de apresentar o caso à instância
administrativa superior ou a um recurso judicial.
As alfândegas ou outras agências de fronteira fornecem, a pedido, a
fundamentação da decisão ao recorrente, bem como os procedimentos
de recurso aplicáveisdisponíveis

8
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

39

9
Art.5.1 – Notificação para
controles ou inspeções
reforçadas

9

40

Art.5.1 – Notificação para controles ou
inspeções reforçadas
Não se aplica a todos os membros mas apenas aos que aplicam ou pretendem aplicar
notificações ou orientações reforçadas. O âmbito da disposição é limitado a alimentos,
bebidas ou rações para animais com o objetivo de proteger a vida ou a saúde humana,
animal ou vegetal

Descrição da medida

Emitir a notificação ou orientação baseada no risco
Emitir uma notificação aplicável uniformemente
apenas aos pontos de entrada afetados
Informações sobre a cessação ou suspensão de
controles/inspeções reforçadas são publicadas de
maneira facilmente acessível e não
discriminatória
Níveis de controle reforçados são finalizados logo
que a fundamentação já não existe ou o risco
pode ser gerido de uma forma menos prejudicial para
os comerciantes

Natureza da obrigação
“Pode”:
O país é livre de
implementar o item

“deverá, se necessário”
obrigado a implementar, mas
com flexibilidade nos métodos
de implementação
“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

9
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Art.5.1 – Notificação para controles ou
inspeções reforçadas
Pontos não
abrangidos

Não exige necessariamente a existência de um sistema de orientação/
notificação reforçado
Não requer que asnotificações sejam aplicadas de maneira uniforme em
todo o território, mas apenas aos pontos de entrada quando relevante ou
necessário

Controles/inspeções reforçadas são finalizados logo que o risco
subjacente já não existe ou pode ser gerido de forma mais eficiente
Lista de
verificação de
implementação

As informaçõessobre a cessação ou suspensão das medidas de
controle/inspeção reforçadas são publicadas de forma não
discriminatória e facilmente acessível
Se um sistema de notificação/orientação reforçado existe, pode
(preferencialmente) basear-se no risco

9
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

43

10
Art.5.2 – Detenção

10
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Art.5.2 – Detenção
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Informar prontamente o importador ou seu
representante autorizado em caso de detenção de
“Deverá”
bens importados para inspeção regular1
• Refere-se às alfândegas e todas as agências de
Obrigado a aplicar, conforme
fronteira que efetuam a inspeção de mercadorias
descrição
• A detenção não cobre apreensões ou
confiscações
• A comunicação verbal é suficiente para estar em
conformidade
Pontos não
Nenhuma obrigação de informar a autoridade competente dos países
abrangidos
exportadores

Lista de
verificação de
implementação

Existe um quadro nacional implementação para garantir que os
importadores (ou representantes) estão informados em caso de
detenção
Na prática, os importadores são informados em tempo hábil
quando os seus bens são colocados em detenção para efeitos de
inspeção pelas alfândegas ou qualquer outra autoridade competente

10
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

46

11
Art.5.2 – Procedimentos de
teste

11
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Art.5.2 – Procedimentos de teste
Aplicável apenas quando os resultados do primeiro teste estão em contradição com
a declaração

Descrição da medida

Natureza da obrigação

Oferecer, mediante solicitação, uma oportunidade
para um (segundo) teste de confirmação
• Em caso de discrepância entre o primeiro teste e
a declaração de bens importados

“Pode”:
O país é livre de
implementar o item

Publicar de forma facilmente acessível
informações de contato de qualquer laboratório
onde o segundo teste pode ser realizado
Considerar o resultado do segundo teste na
liberação e no desembaraço de mercadorias
Aceitar os resultados desse teste (se houver) para
a liberação e o desembaraço de mercadorias

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“Pode, conforme o caso”
O país é livre de
implementar o item

11
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Art.5.2 – Procedimentos de teste
Pontos não
abrangidos

Nenhuma obrigação de realizar o teste de confirmação nos laboratórios
acreditados
Nenhuma obrigação de realizar o segundo teste num laboratório
diferente daquele onde o primeiro teste foi feito
Nenhuma obrigação de estabelecer um laboratório para atingir a
conformidade
Existe um quadro de implementação nacional que proporciona ao
comerciante o direito a um segundo teste

Lista de
verificação de
implementação

Informações de contato de todos os laboratórios onde o segundo teste
pode ser feito são publicadas e facilmente acessíveis
Os resultados do teste de confirmação são considerados para a
liberação e o desembaraço de mercadorias
Se for o caso, os resultados desse teste podem ser aceites e válidos em
todo o país

11

49

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

50

12
Art.6.1 – Disciplinas gerais
sobre as taxas e os encargos
impostos ou relacionados com
as importações e exportações

51

12

Art.6.1 – Disciplinas gerais sobre as taxas e os encargos
impostos ou relacionados com as importações e
exportações
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Taxas e encargos impostos ou relacionados com as
importações e exportações são publicadosde
acordo com o Art.1.1 (“Publicação”)1
As razões relacionadas com as taxas e encargos, a
autoridade responsável e as modalidades de
pagamento são publicadas
As taxas e os encargos são aplicáveis após um
período razoável desde sua publicação oficial2

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

As taxas e os encargos são revistos
periodicamente a fim de reduzir o seu número e sua
diversidade
As informações necessárias sobre as taxas e os encargos relacionados
com a importação, a exportação e o são publicadas
Lista de
verificação de
implementação
1.
2.

As taxas e os encargos beneficiam de um prazo razoável após a
publicação

As taxas e os encargos são revistos regularmente a fim de reduzir o seu
Incluindo razões danúmero
sua existência,e
a autoridade
responsável e as modalidades de pagamento
sua diversidade
Salvo em circunstâncias urgentes

12

52

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

53

13
Art.6.2 – Disciplinas específicas sobre
as taxas e os encargos para o
processamento alfandegário impostos
ou relacionados com as importações e
exportações

54

13

Art.6.2 – Disciplinas específicas sobre as taxas e os
encargos para o processamento alfandegário impostos
ou relacionados com as importações e exportações
Descrição da medida
O montante das taxas e encargos para o
processamento alfandegário deve ser limitado
aos custos de serviços prestados

Pontos não
abrangidos

Natureza da obrigação
“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

O texto não especifica os elementos relevantes na determinação dos
custos dos serviços1
• Geralmente, um direito "ad valorem" com base no valor da remessa
não é considerado um bom indicador do serviço prestado
O texto não indica de que maneira os pagamentos devem ser feitos.

Lista de
verificação de
implementação

As taxas e os encargos para o processamento alfandegário só são
impostos por serviços prestados

1. Poderia ser implicitamente: Razoável, com base nas infraestruturas, recuperação dos custos de
capital, formação contínua do pessoal, atualizações de equipamentos e de software, e custos e
despesas relacionadas com a manutenção

13

55

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

Categorização prevista:56B/C

14
Art.6.3 – Disciplinas
relativas às penalidades

Categorização prevista:57B/C

14

Art.6.3 – Disciplinas relativas às penalidades
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Impõe disciplinas relativas às penalidades para
infrações à legislação, aos regulamentos ou às
formalidades das alfândegas1
As penalidades são impostas ao responsável pela
violação
As penalidades dependem dos fatos e das
circunstâncias de cada caso e proporcionais ao
nível e à gravidade da violação
Os conflitos de interesses que implicam o
funcionário governamental que avalia e recolhe
penalidades são evitados
Uma informação escrita é fornecida sobre a
natureza da violação e a base para determinar o
montante da penalidade
1. somente para as importações, as exportações e o trânsito, e para a administração aduaneira

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Categorização prevista:58B/C

14

Art.6.3 – Disciplinas relativas às penalidades
Descrição da medida (cont.)

Natureza da obrigação

A divulgação voluntária é aceite como um fator de
mitigação potencial

“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços

Pontos não
abrangidos

O texto não trata da fixação do prazo para dar início aos procedimentos
de penalidades e não indica como o pagamento deve ser feito
As penalidades da administração aduaneira só são impostas aos
responsáveis pela violação

Lista de
verificação de
implementação

As penalidades são definidas de acordo e proporcionalmente com os
fatos e circunstâncias da violação específicas
Medidas de prevenção de conflitos de interesse na avaliação e
cobrança de penalidades são aplicadas
Esclarecimentos por escrito são fornecidos ao ofensor, incluindo a
natureza da infração e a justificação da quantidade da penalidade
Esforços consideráveis são empreendidos para garantir que a
divulgação voluntária de uma violação é aceite como fator de
mitigação potencial

Categorização prevista:59B/C

14

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

Categorização prevista:60B/C

15
Art.7.1 – Processamento
prévio

Categorização prevista:61B/C

15

Art.7.1 – Processamento prévio
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Estabelecer ou manter um mecanismo que garante
aos comerciantes a possibilidade de apresentar
documentos de importação antes da chegada das
mercadorias

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Permitir a apresentação antecipada de documentos
em formato eletrónico

“deverá, se necessário”
obrigado a implementar, mas
com flexibilidade nos
métodos de implementação

Categorização prevista:62B/C

15

Art.7.1 – Processamento prévio
Os membros podem exigir documentos/dados adicionais necessários
ou úteis para fins de gestão de riscos
Pontos não
abrangidos

A medida não afeta o direito de Membro de analisar, apreender, deter,
confiscar ou lidar com bens de qualquer maneira coerente com as
condições da OMC.
A medida não requer necessariamente o estabelecimento de uma
unidade funcional separada com funcionários dedicados

Lista de
verificação de
implementação

Existe um quadro de implementação nacional que prevê a apresentação
de documentos de importação exigidos pelas alfândegas ou outras
agências de fronteiras para o desembaraço e a liberação, antes da
chegada das mercadorias
A legislação permite a apresentação eletrónica de declarações de
mercadorias e de documentos comprovativos exigidos
Os procedimentos das alfândega e de outras agências de fronteira têm um
fluxo de trabalho que garante que essas declarações prévias são
processadas.

Categorização prevista:63B/C

15

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

64

16
Art.7.2 – Pagamento
eletrónico

16

65

Art.7.2 – Pagamento eletrónico
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Estabelecer ou manter um mecanismo que permite
“Deverá, na medida do
aos comerciantes de enviar pagamentos
praticável”
eletrónicos para: Direitos, impostos, taxas e
encargos
realizar todas as medidas
• Esta medida refere-se somente às alfândegas
praticáveis para a
• O pagamento eletrónico pode ser feito de
implementação
qualquer forma (cartão de crédito, pagamento online, transferência bancária, soluções móveis...)
Pontos não
Taxas e encargos relacionados com o tráfego de trânsito
abrangidos

Lista de
verificação de
implementação

Existe um quadro de implementação nacional (legislação,
disposições administrativas, procedimentos) para a adoção do
pagamento eletrónico de Direitos, impostos, taxas e encargos sobre a
importação e a exportação
O quadro de implementação de pagamentos eletrónicos toma em
consideração aspetos como a legislação sobre as restrições ao
pagamento em atraso, asimplificação e a padronização de
procedimentos de pagamento, e a acessibilidade aos instrumentos
financeiros de comércio

16

66

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

Categorização prevista:67B/C

17
Art.7.3 - Separação da liberação
da determinação final e
pagamento de direitos
aduaneiros, impostos e taxas

Categorização prevista:68B/C

17

Art.7.3 - Separação da liberação da determinação final e
pagamento de direitos aduaneiros, impostos e taxas
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Estabelecer ou manter procedimentos que permitam
a liberação de bens antes da determinação final
de direitos aduaneiros, impostos, taxas e encargos
• Não restringe o direito dos Estados-membros de
examinar, deter, apreender ou confiscar a carga

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

A liberação das mercadorias pode ser
condicionada aos critérios seguintes:
• Pagamanto de direitos aduaneiros, impostos,
taxas e encargos com base numa estimativa
preliminar
• Garantias cujo nível deve ser coerente com os
direitos aduaneiros, impostos, taxas e encargos
que serão reivindicados para os bens (e/ou
multas e penalidades previstas, se aplicável)

“Pode”:
O país é livre de
implementar o item

Categorização prevista:69B/C

17

Art.7.3 - Separação da liberação da determinação final e
pagamento de direitos aduaneiros, impostos e taxas
Nenhuma obrigação de liberar mercadorias contra garantia
Pontos não
abrangidos

Nenhuma obrigação de garantir sistematicamente essa
possibilidade; deixada ao critério do organismo, dependendo das
circunstâncias
Existe um quadro nacional de implementação que:

Lista de
verificação de
implementação

•

Permite a liberação de bens, contra garantias suficientes, em caso de
atraso na determinação final dos direitos e impostos

•

Especifica que o valor da garantia necessária será equivalente aos
impostos e às taxas envolvidas, a estabelecer pelas alfândegas

•

A garantia é descarregada sem demora quando já não é necessária

Categorização prevista:70B/C

17

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

71

18
Art.7.4 – Gestão de riscos

18

72

Art.7.4 – Gestão de riscos
Descrição da medida
Estabelecer ou manter um sistema de gestão de
riscos para o exercício do controle aduaneiro sobre
mercadorias importadas, exportadas e em trânsito
O sistema de gestãoprevê controles objetivos, não
discriminatórios e não arbitrários
Focaliza os controles aduaneiros (e de outras
agências de fronteiras) na remessa de alto risco e a
liberação rápida da remessa de baixo risco
Avalia o risco de acordo com critérios de
seletividade
• Códigos de alto risco, natureza/descrição dos
bens, país de origem, país de origem dos
produtos enviados, valor das mercadorias, índice
de cumprimento dos comerciantes, e tipo de
para as alfândegas, "Deverá na medida do possível" para outras agências
meios Nota:
de "Deverá"
transporte
reguladoras de fronteira

Natureza da obrigação
“Deverá, na medida do
possível”
realizar todas as medidas
praticáveis para a
implementação
“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição
“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

18

73

Art.7.4 – Gestão de riscos
Pontos não
abrangidos

A medida não exige que o processamento aduaneiro seja automatizado
nem exige necessariamente o estabelecimento de uma unidade funcional
separada com funcionários dedicados
Uma legislação exigindo que as alfândegas (e outras agências de
fronteira) apliquem controles sobre mercadorias negociadas e em trânsito
com base nos princípios de gestão de risco está em vigor

Lista de
verificação de
implementação

A legislação/política garante às alfândegas (e outras agências de
fronteira) a liberdade para exercer controles numa base seletiva
A gestão de riscos é concebida e aplicada para evitar a discriminação
arbitrária ou injustificável ou restrições disfarçadas ao comércio
internacional
Qualquer disposição do Quadro nacional de implementação que exige a
inspeção de mercadorias de 100% remessa seria inconsistente com esta
disposição

18

74

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

75

19
Art.7.5 – Verificação a
posteriori

19

76

Art.7.5 – Verificação a posteriori
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Estabelecer ou manter um mecanismo para garantir
a conformidade de uma remessa após a liberação
das mercadorias
Selecionar uma remessa ou uma pessoa e realizar
uma auditoria de maneira transparente e com base
nos riscos

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Notificar prontamente a pessoa sujeita a auditorias
dos resultados e da base da auditoria, e seus
respetivos direitos e obrigações

Utilizar resultados da auditoria de gestão de riscos

“Deverá sempre que
praticável”: realizar todas
as medidas praticáveis para
a implementação

19

77

Art.7.5 – Auditoria a posteriori
Pontos não
abrangidos

As modalidades para a auditoria a posteriori não são especificadasna
medida e foram deixadas a critério do Membro

Existe uma legislação que autoriza e exige que as alfândegas realizem
auditorias a posteriori de forma transparente

Lista de
verificação de
implementação

Os critérios usados para selecionar uma pessoa/remessa para as
auditorias a posteriori baseiam-se no risco
As auditorias são realizadas de forma transparente
Existe um mecanismo que exige o compartilhamento dos resultados da
auditoria, a sua base e os direitos e as obrigações respetivas da
pessoa submetida à auditoria
Existem procedimentos para garantir que os resultados da auditoria são
incorporados na gestão de risco global

19

78

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

79

20
Art.7.6 - Estabelecimento e
publicação do tempo médio
de liberação

20

80

Art.7.6 - Estabelecimento e publicação do tempo
médio de liberação
Descrição da medida
Medir e publicar periodicamente, e de uma forma
consistente, o tempo médio de liberação de
mercadorias
• Abrange todos os requisitos de passagem de
fronteira (período completo entre a chegada das
mercadorias e sua saída do posto de fronteira)
• A média poderia estar num ponto de entrada
determinado de uma fronteira e/ou uma média
nacional
• O estudo sobre o tempo de liberação da
Organização Mundial das Alfândegas é uma das
ferramentas que podem ser utilizadas para
calcular o tempo
de liberação
Compartilhar
com omédio
Comité
as melhores práticas
sobre a medida e a redução do tempo de
liberação

Natureza da obrigação

“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços

“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços

20

81

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

82

21
Art.7.7 – Facilitação do
comércio para os
operadores autorizados
(OA)

21

83

Art.7.7 – Operadores autorizados
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Fornecer facilitação adicional aos operadores
selecionados chamados "operadores autorizados"1
• Pelo menos 3 das 7 medidas enumeradas no
texto
“Os operadores selecionados” podem incluir
comerciantes, bem como outros prestadores de
serviços de logística tais como agentes aduaneiros,
transitários...
Operadores autorizados são designados com base
nos critérios de qualificação publicados que não
são nem arbitrários nem discriminatórios como:
• Histórico de cumprimento com as alfândegas e
outras leis e regulamentos relacionados
• Sistema de gestão dos registos para controles
internos
• Solvência financeira e prestação de caução e
garantias suficientes
• Segurança da cadeia de abastecimento
1.

Alternativamente, podem ser oferecidas tais medidas de facilitação através de procedimentos
aduaneiros a todos os operadores sem utilizar um esquema separado

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

21

84

Art.7.7 – Operadores autorizados
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Os critérios de qualificação não devem limitar a
participação das PME ao esquema dos OA

Dar a outros membros a possibilidade de negociar
um reconhecimento mútuo dos esquemas de cada
operador autorizado

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Comunicar com o Comité detalhes sobre o esquema
dos OA
Desenvolver esquemas de OA com base nos
padrões internacionais

“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços

21

85

Art.7.7 – Lista de medidas de
facilitação do comércio necessárias
para os OA

A facilitação adicional deve incluir pelo menos, três dos
procedimentos seguintes:
Redução das exigências documentais e de dados, conforme
apropriado
Menos controlos físicos e exames, conforme apropriado
Tempo de liberação rápido, conforme apropriado
Pagamento diferido de direitos, impostos, taxas e encargos;
Utilização de garantias globais ou reduzidas
Uma declaração de mercadorias única para todas as importações ou
exportações num prazo determinado
Desembaraço das mercadorias nas instalações do operador

21

86

Art.7.7 – Operadores autorizados
Pontos não
abrangidos

Nenhum obstáculo ao direito soberano do Membro para selecionar os
operadores com base nos critérios publicados
Existe uma legislação que autoriza as alfândegas a fornecer aos
operadores autorizados medidas de facilitação adicionais
Os critérios de seleção tem base na conformidade, de acordo com os
padrões internacionais e foram publicados

Lista de
verificação de
implementação

A legislação não permite discriminação injustificável ou não é limitada
apenas aos nacionais, e tem base no tamanho ou volume do comércio
(deve ser acessível ás PME)
Condições e procedimentos para concessão, alteração ou cessação do
estatuto de operador autorizado são definidos e publicados
Procedimentos estabelecidos para estender facilitações específicas aos
OA
A legislação permite aos membros negociar um reconhecimento mútuo
do esquema dos OA com outros membros
Informações sobre o esquema dos OA foram compartilhadas com
Comité

21

87

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

88

22
Art.7.8 – Despacho rápido

22

89

Art.7.8 – Despacho rápido
Descrição da medida
Estabelecer procedimentos facilitadores especiais
para permitir a liberação acelerada de bens
transportados por via aérea e destinados a
pessoas que desejam tal tratamento (aplicação
não sistemática)
Possibilidade de limitar os candidatos
qualificados, com base no critério publicado:
• Provisão de infra-estruturas e reembolso de
despesas aduaneiras relacionadas
• Apresentação prévia de informações para a
liberação
• Avaliar as taxas limitadas ao custo dos serviços
• Manter um nível elevado de controle por meio de
segurança interna, logística e tecnologia de
rastreamento
• Bom registo de conformidade e responsabilidade
de pagar
• Registro junto às autoridades nacionais e
cumprimento de todas as leis e todos os

Natureza da obrigação
“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“Pode”:
O país é livre de
implementar o item

22

90

Art.7.8 – Despacho rápido
Lista de procedimentos facilitadores especiais para candidatos qualificados
Minimizar a documentação necessária, e na medida do possível, permitir a
liberação com base na apresentação única de informações sobre
determinados envios
Liberar dentro de um prazo especificado ou razoável (tão rapidamente quanto
possível)
Empenhar-se para minimizar a documentação e o tempo de liberação das
expedições, de qualquer peso ou valor
Prever, na medida do possível, um valor de expedições 'de minimis' em que
direitos e impostos não serão recolhidos

22

91

Art.7.8 – Despacho rápido

Pontos não
abrangidos

Fornecer facilidades adicionais para todas as remessas importadas por
avião
• Só para operadores qualificados para um tratamento preferencial com
base num critério de qualificação publicado
Não afeta o direito de Membro de analisar, apreender, deter,
confiscar ou lidar com bens de qualquer maneira coerente com as
condições da OMC.
Existe um quadro nacional de implementação que prevê a liberação
acelerada de bens que entraram através de instalações de carga aérea a
pedido de um operador

Lista de
verificação de
implementação

Os critérios de qualificação (se houver) para os candidatos são
consistentes com a medida e são publicados
A legislação prevê todos os procedimentos simplificados
A legislação permite o processamento aduaneiro e a realização de
controles na instalação dedicada

22

92

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

93

23
Art.7.9 – Bens perecíveis

23

94

Art.7.9 – Bens perecíveis
Descrição da medida
Liberar bens no menor prazo possível
• Fora do horário comercial normal, se as
circunstâncias o exigirem
Priorizar a verificação das mercadorias perecíveis
sobre outras remessas

Natureza da obrigação

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Garantir o armazenamento adequado - pelo
Estado-membro ou importador1 - até a liberação
Permitir - mediante solicitação por escrito - liberação
nas instalações de armazenagem

Fornecer uma explicação se a liberação da
mercadoria é adiada
• Após solicitação por escrito do importador

“Deverá, sempre que
praticável e de acordo com a
legislação nacional”
“Deverá, na medida do
praticável”
realizar todas as medidas
praticáveis para a
implementação

23

95

Art.7.9 – Bens perecíveis

As ‘circunstâncias excecionais’ não são definidas

Pontos não
abrangidos

Não foi explicitamente mencionado quais são asautoridades
que lidam com esta medida
• No entanto, é entendido que tratam-se das alfândegas e das
agências governamentais de proteção dos animais, SPS, da
saúde e do ambiente
Nenhuma restrição aplicada ás taxas

23

96

Art.7.9 – Bens perecíveis
Existe um procedimento de liberação facilitada de produtos
perecíveis em circunstâncias normais
Em circunstâncias excecionais, existe um procedimento de liberação
facilitada de produtos perecíveis fora do horário comercial
Os produtos perecíveis são considerados prioritários durante a
programação de qualquer exame
Lista de
verificação de
implementação

Existe uma infra-estrutura de armazenamento adequado para
produtos perecíveis até à sua liberação
Os importadores podem instalar qualquer tipo de instalação de
armazenamento mediante aprovação ou designação das autoridades
competentes.
Procedimentos de liberação de mercadorias perecíveis estão
disponíveis
A possibilidade de apresentar, mediante pedido, uma explicação das
razões de qualquer atraso significativo na liberação de produtos
perecíveis é concedida

23
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

98

24
Art.8 – Cooperação das
agências de fronteira

23

99

Art.8 – Cooperação das agências de fronteira
Descrição da medida
Assegurar a cooperação e a coordenação entre
agências de fronteira nacionais

Cooperar, a nível internacional, em termos
mutuamente acordados com outros países,
compartilhando a mesma fronteira; essa
colaboração inclui
• Alinhamento de dias úteis e horários comerciais
• Alinhamento dos procedimentos e das
formalidades
• Desenvolvimento e partilha de instalações
comuns
• Controles conjuntos
• Estabelecimento de uma paragem de controle no
posto fronteiriço

Natureza da obrigação
“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“Deverá, na medida do
possível e do praticável”
realizar todas as medidas
praticáveis para a
implementação

23

100

Art.8 – Cooperação das agências de
fronteira
Assegurar a cooperação e a coordenação entre agências de fronteira
nacionais

Medida
Descrição

Natureza
das
obrigações

Tomar medidas para cooperar e coordenar os seus procedimentos com
os países vizinhos. Exemplos de cooperação/coordenação incluem:
• Alinhamento de dias úteis e horários comerciais;
• Alinhamento dos procedimentos e das formalidades;
• Desenvolvimento e partilha de instalações comuns;
• Controles conjuntos;
• Estabelecimento de uma paragem de controle no posto fronteiriço;

Os Estados-membros são obrigados a assegurar a coordenação a
nível nacional
A nível internacional, os Estados-membros mantêm uma certa flexibilidade,
dado que a aplicação está condicionada na medida do praticável e do
possível

23

101

Art.8 – Cooperação das agências de fronteira
O âmbito da coordenação a nível nacional/internacional não foi definido
• Os exemplos apresentados são de natureza indicativa
Harmonização dos procedimentos e requisitos de documentação pelas
agências nacionais1 que lidam com a importação, a exportação e o trânsito
de mercadorias

Pontos não
abrangidos

No caso da cooperação internacional, nenhuma obrigação para:
• Estabelecer processos expeditivos e infra-estruturas separadas2 para o
trânsito
• Partilhar informações para controles conjuntos, o reconhecimento dos
resultados das inspeções

Lista de
verificação de
implementação

Existe um quadro de implementação nacional, que garante a cooperação e
a coordenação entre todas as agências nacionais responsáveis pelos
controles e procedimentos fronteiriços
Existe um nível de cooperação mínimo (obrigatório) com outros países,
que partilham pontos de passagem de fronteira comuns, se possível e
praticável

1.
2.

Esta questão é abordada no âmbito da Medida 26 "Formalidades e exigências de
documentação"
Como pistas de trânsito ou postos de atracação

24
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

Categorização prevista:
103B/C

25
Art.9 - Circulação de
mercadorias destinadas a
importação sob controle
aduaneiro

Categorização prevista:
104B/C

25

Art.9 - Circulação de mercadorias destinadas a
importação sob controle aduaneiro
Descrição da medida
Permitir o transporte de mercadorias dedicadas à
importação no território do Estado-membro sob
controle aduaneiro1
• Refere-se a entrepostos internos de contentores
(CID) ou portos secos, não a armazém privados
ou públicos delimitados
Pontos não
abrangidos

Lista de
verificação de
implementação

Natureza da obrigação
“Deverá, na medida do
praticável”

realizar todas as medidas
praticáveis para a
implementação

Estabelecimento de novas estâncias aduaneiras de destinos
Prestação de instalações para transbordar cargas
Taxas / encargos associados às operações sob controle aduaneiro

Existe um quadro nacional de implementação que permite a
importadores de transportar mercadorias do ponto de entrada à
estância aduaneira de destino

1. Desde que sejam cumpridas todas as exigências regulamentares

Categorização prevista:
105B/C

25

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

106

26
Art.10.1 – Formalidades e
exigências de
documentação

26

107

Art.10.1 – Formalidades e exigências de documentação
Descrição da medida
Revisão das formalidades de importação,
exportação e trânsito, e das exigências de
documentação, a fim de:
• Reduzir ao mínimo a incidência/complexidade
das operações
• Reduzir e simplificar as exigências de
A avaliação das formalidades e exigências de
documentação
documentação deve considerar:
• Objetivos legítimos de política, mudança de
circunstâncias, novas informações relevantes,
práticas de negócios, contribuções dos
interessados
Garantir que as formalidades e as documentações
são:
• Aprovadas e aplicadas para a liberação rápida de
mercadorias
• Aprovadas a fim de reduzir o tempo/custo para
os comerciantes
• A medida menos restritiva ao comércio foi
escolhida

Natureza da obrigação

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“deverá, se necessário”
obrigado a implementar, mas
com flexibilidade nos
métodos de implementação

26

108

Art.10.1 – Formalidades e exigências de documentação

Pontos não
abrangidos

Lista de
verificação de
implementação

Frequência das formalidades e das revisões das exigências
Etapas/responsável da revisão/avaliação1

Existe um quadro de implementação nacional, que garante a execução de
uma revisão razoável e regular das formalidades e exigências de
documentação relativas à importação, exportação e ao trânsito

A avaliação da documentação e das formalidades tem conta de
critérios mencionados no TFA

26
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

110

27
Art. 10.2 – Aceitação de
cópias

27

111

Art. 10.2 – Aceitação de cópias
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Aceitação pelas agências reguladoras de fronteira de
cópias papel ou eletrónicas da documentação
exigida

“Deverá, se necessário,
esforçar-se”: obrigação é
de fazer esforços para
implementar o item

Aceitação pelas agências reguladoras de fronteira de
cópias papel ou eletrónicas de outras autoridades
que já receberam a versão original

“Deverá, se necessário”:
realizar todas as medidas
praticáveis para a
implementação

Uma exigência de declarações de exportação dos
países exportadores é necessária para a
importação

“Deverá”
Obrigado a aplicar,
conforme descrição

27

112

Art. 10.2 – Aceitação de cópias
Todas as agências governamentais aceitam cópias
papel ou eletrónicas de documentos comprovativos
necessários para as formalidades de importação,
exportação e trânsito conforme as disposições do TFA
Lista de
verificação de
implementação

As agências governamentais aceitam cópias papel ou
eletrónicas de outra agência se detiver a versão
original do documento exigido
As agências governamentais não exigem originais ou
cópias de declarações de exportação apresentadas às
autoridades aduaneiras do país exportador como
exigência de importação

27
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

114

28
Art.10.3 – Utilização de
normas internacionais

28

115

Art.10.3 – Utilização de normas
internacionais
Descrição da medida

Natureza da obrigação

As formalidades nacionais de exportação,
importação ou trânsito, os procedimentos e as
exigências de dados/documentação são baseadas
em padrões internacionais ou suas partes

“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços

Tomar parte na elaboração e revisão periódica de
padrões internacionais relevantes por
organizações internacionais relevantes

“Encorajados a, em função
dos recursos disponíveis”:
Melhores esforços, em
função dos recursos
disponíveis

28

116

Art.10.3 – Utilização de normas
internacionais
Nenhum assunto além das formalidades, dos procedimentos e das
exigências de dados/documentação de importação, exportação e
trânsito
Pontos não
abrangidos

Lista de
verificação de
implementação

Nenhuma referência a normas específicas, no entanto, deve ser
logicamente:
• Formato padrão da ONU, Diretório de elementos de dados sobre o
comércio da ONU (UNTDED), Modelo de dados da OMA
• Padrões de comércio e de transporte da UNECE
Não é obrigatório seguir um padrão internacional especial
• Poderia ser adaptado às políticas e à cooperação de comércio
internacional
países em relação
com os
parceirosque
comerciais
Existe
um quadrodos
de implementação
nacional
garantindo
as
formalidades e os procedimentos de exportação, importação e trânsito
são baseados em normas internacionais e suas futuras atualizações.
Medidas são tomadas no sentido da revisão periódica das normas
internacionais pertinentes por organizações internacionais competentes

28
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

118

29
Art.10.4 – Balcão único

29

119

Art.10.4 – Balcão único
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Estabelecer ou manter um ponto de entrada único
através do qual os comerciantes podem apresentar,
apenas uma vez1, documentos e/ou dados a todas
as agências reguladoras e pontos de fronteira, e
através do qual as agências irão apresentar a sua
resposta em tempo hábil

“Deverá esforça-se por”
a aplicação não é
obrigatória, mas é
obrigatório fazer esforços
para implementar a medida

As agências de fronteira não podem solicitar dados/
documentação que já foi apresentada através do
balcão único
Partilhar com o Comité da OMC detalhes da
operação do balcão único

Utilizar tecnologias de informação para apoiar o
balcão único
1. « Salvo em circunstâncias urgentes e outras poucas exceções,
que são tornadas públicas”

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“Deverá, na medida do
possível e do praticável”
realizar todas as medidas
praticáveis para a
implementação

29

120

Art.10.4 – Balcão único
Não necessariamente um balcão único eletrónico

Pontos não
abrangidos

Nenhuma exigência de transição imediata de todos os procedimentos e
todas as agências
• Os países podem desenvolver progressivamente o seu balcão único
O uso de padrões internacionais relevantes não é obrigatório como base para
sistemas de balcão único
Existe um esforço substancial para estabelecer um ponto de entrada único
para que o comerciante possa apresentar apenas uma vez a documentação / os
dados e, depois, receber respostas de todas as agências no balcão único

Lista de
verificação de
implementação

Um plano concreto e oficial foi estabelecido para integrar progressivamente
a participação de todos os órgãos competentes no sistema nacional de balcão
único (se isso não acontecer já)
Detalhes da operação do balcão único são notificados ao Comité de facilitação
do comércio da OMC
A Tecnologia da Informação é utilizada na medida do possível e do praticável
para apoiar o balcão único nacional
“Circunstâncias urgentes e outras exceções limitadas" para pedir
novamente qualquer documento foram formuladas e tornadas públicas

29
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

122

30
Art.10.5 – Inspeção préexpedição (IPE)

30

123

Art.10.5 – Inspeção pré-expedição (IPE)
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Nenhuma obrigação de inspeções pré-expedição
para a classificação tarifária e valoração aduaneira1

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Introdução ou aplicação de novos requisitos para
realizar IPE proibida

“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços

Pontos não
abrangidos

Lista de
verificação de
implementação

Inspeções pré-expedição diferentes dos controles aduaneiros
Realização de inspeções pré-expedição para outros fins que as
classificações tarifárias e a valoração aduaneira
Nenhum ponto do quadro de implementação nacional que exige IPE para
classificações tarifárias e valoração aduaneira está em vigor, se já em uso
Se não estiver em uso, nenhuma ação é necessária, mas um compromisso para
não introduzir

Sem prejuízo aos direitos dos Membros de usar outros tipos de inspeção
prévia não abrangidas pelo parágrafo supracitado (no âmbito do Acordo de
inspeção pré-expedição, ou IPE para fins de SPS)

30
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

125

31
Art.10.6 – Serviço de
despachantes aduaneiros

31

126

Art.10.6 – Serviço de despachantes
aduaneiros
Descrição da medida
Natureza da obrigação
Nenhuma obrigação de serviço de despachantes
aduaneiros
• A menos que os Estados-membros cuja
legislação sobre o uso de despachante aduaneiro
foi emitida antes da entrada em vigor do TFA

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Publicar e notificar o Comité da medida em vigor
sobre o uso de despachantes aduaneiros, bem como
de qualquer outra modificação

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Preparar regras de licenciamento objetivas e
transparentes para os despachantes aduaneiros

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

31

127

Art.10.6 – Serviço de despachantes
aduaneiros
Pontos não
abrangidos

Não implica a eliminação total da profissão de despachantes aduaneiros
• Trata-se de tornar o uso de despachantes aduaneiros opcional
• O objetivo é garantir que os despachantes aduaneiros fornecem
serviços de valor acrescentado, proporcional às suas comissões
Nenhuma legislação posterior à entrada em vigor do TFA torna
obrigatórios os serviços de despachantes aduaneiros

Lista de
verificação de
implementação

A legislação ou os atos administrativos proíbem aos comerciantes de
preencher e apresentar a sua declaração aduaneira por si próprios
Não existe nenhum obstáculo prático ou outro que, concretamente, torna o
uso dos despachantes aduaneiros inevitável
Regras e alterações em vigor sobre o uso de despachantes aduaneiros são
publicados e notificados ao Comité de Facilitação do Comércio da OMC
Regras de licenciamento de despachantes aduaneiros são objetivas e
transparentes

1.xxx

31
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

Categorização prevista:
129B/C

32
Art.10.7 – Procedimentos de
fronteira comuns e exigências
de documentação uniformes

Categorização prevista:
130B/C

32

Art.10.7 – Procedimentos de fronteira
comuns e exigências de documentação
uniformes
Descrição da medida
Natureza da obrigação
Aplicar os mesmos procedimentos para a liberação
e o desembaraço de mercadorias nos pontos de
fronteira em todo o seu território1

Os Membros também podem diferenciar seus
procedimentos
• Com base na natureza e no tipo de bens
• Com base nos seus meios de transporte
• Com base na gestão de riscos
• Para proporcionar a isenção total ou parcial dos
direitos de importação ou impostos
• Para aplicar o preenchimento ou processamento
eletrónico
• De maneira consistente com o Acordo sobre
Medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS)
1.

Trata-se, em particular, de taxas, encargos e normas sobre especificações,
terminologias e definições, inspeções, métodos de amostragem e de ensaio

"Deverá"
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“Nada obsta a que” Os
Estados-Membros têm a
possibilidade de fazê-lo

Categorização prevista:
131B/C

32

Art.10.7 – Procedimentos de fronteira comuns e
exigências de documentação uniformes

Pontos não
abrangidos

Nenhum requisito para que todos os pontos de fronteira ofereçam a mesma
gama de serviços
• No entanto, os pontos de fronteira que oferecem os mesmos serviços
devem fazê-lo de forma idêntica
A aplicação de alguns procedimentos, como a gestão de riscos, pode
variar de acordo com a natureza e as circunstâncias particulares dos
bens ou modos de transporte, como os parâmetros de risco podem ser
diferentes

Lista de
verificação de
implementação

Não há grandes variações nos procedimentos entre os pontos de
passagem de fronteira de mesma natureza

Categorização prevista:
132B/C

32

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

133

33
Art.10.8 – Bens rejeitados

33

134

Art.10.8 – Bens rejeitados
Descrição da medida
Dar ao importador uma oportunidade realistade
devolver a mercadoria ao exportador ou
reexpedir, se for rejeitada1 com base na falta de
cumprimento do SGS ou das normas técnicas
Se o importador falha em devolver as mercadorias
aos exportadores num prazo razoável, a autoridade
competente pode agir de outra forma
• por exemplo, destruição das mercadorias
Pontos não
abrangidos
Lista de
verificação de
implementação

Natureza da obrigação
“Deverá, conforme às suas
leis e seus regulamentos”

“Pode”:
O país é livre de
implementar o item

O texto não trata da obrigação dos países exportadores para aceitar os
bens rejeitados
Existe um quadro de implementação nacional, que permite aos
importadores de devolver as mercadorias rejeitadas ou reexpedirlas dentro de um prazo razoável

1.Esta medida abrange, nomeadamente, as normas de saúde e proteção
ambiental

33
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

Categorização prevista:
136B/C

34
Art.10.9 – Admissão
temporária de mercadorias e
processamento de
importações e de exportações

Categorização prevista:
137B/C

34

Art.10.9 – Admissão temporária de
mercadorias e processamento de
importações
e de exportações Natureza da obrigação
Descrição da medida
Liberação dos bens, sem pagamento de impostos e
taxas, para importação durante um prazo
predefinido e com uma finalidade predefinida
• por exemplo, bens destinados à reexportação
• Contra alguma segurança / garantia
Facilidade para a liberação condicional de
mercadorias, sem pagamento de direitos e
impostos, importados para processamento
adicional (processamento de importações)
• Contra alguma segurança para exportação
posterior
Facilidade para exportação temporária de bens a
fim de fabrico ou reparação e re-importados sem
pagamento de direitos aduaneiros total ou parcial
• Bens produzidos internamente ou importados
anteriormente

“Deverá permitir, conforme
previsto nas suas leis e
regulamentações”
A implementação é
condicionada pelas leis
nacionais que têm
precedência sobre a
obrigação de implementar

...

Categorização prevista:
138B/C

34

Art.10.9 – Admissão temporária de
mercadorias e processamento de
importações e de exportações
Pontos não
abrangidos

A medida não obrigará os membros a permitir tais liberações sem
condições ou seguranças
A medida não especifica o tipo de condições/garantias em que a
admissão temporária e o processamento de importações/exportações pode
ser permitido

Existem leis e procedimentos de desembaraço de bens importados com
finalidade especificada, sem pagamento de direitos / impostos
Lista de
verificação de
implementação

Existem leis e procedimentos que permitem a exportação temporária de
bens com finalidade especificada e sua reimportação sem pagamento
de direitos/impostos
Existem leis e procedimentos de desembaraço de bens importados com
prazo especificado e uso condicional, sem pagamento de direitos /
impostos

Categorização prevista:
139B/C

34

Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?

Categorização prevista:
140B/C

35
Art.11 – Liberdade de trânsito

1. Para sub-artigos: 3, 4, 6 , 8, 9, 10, 12

Categorização prevista:
141B/C

35

Art.11 – Liberdade de trânsito
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Lista de disciplinas a aplicar a bens em trânsito
•
•
•

•
•
•
•

Formalidades, documentação e controles
limitados/simplificados
Sem restrições que afetam o tráfego em trânsito e
a aplicação da disciplina de trânsito1
Nenhuma discriminação contra tráfego de
importação ou entre cargas dos Estadosmembros
Controles limitados ao início e à conclusão das
operações de trânsito
Taxas limitadas a custos de serviços de transporte
e de administração
Nenhum controle de qualidade dos bens em
trânsito
2 e bilaterais ou
1. « Sem prejuízo
da regulamentação
nacionalde
existente
e futura, acordos
Regulamentos
sobre
garantias
trânsito
multilaterais relacionados com o transporte, conformes às regras da OMC » (§3)
2.

De maneira consistente com suas leis e regulamentações (§13)

escolta 3.aduaneira
Para sub-artigos: 3, 4, 6 , 8, 9, 10, 12

"Deverá"
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Categorização prevista:
142B/C

35

Art.11 – Liberdade de trânsito
Descrição da medida
Disponibilização física de infra-estruturas
separadas do tráfego em trânsito (por exemplo,
pistas de trânsito, postos de atracação…)

Cooperação e coordenação com outros países, a
fim de reforçar a liberdade de trânsito

Nomeação de um coordenador nacional para o
trânsito

1. Para sub-artigos: 3, 4, 6 , 8, 9, 10, 12

Natureza da obrigação
“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços
“Deverá esforça-se por”
a aplicação não é
obrigatória, mas é
obrigatório fazer esforços
para implementar a medida
“Deverá esforça-se por”
a aplicação não é
obrigatória, mas é
obrigatório fazer esforços
para implementar a medida

Categorização prevista:
143B/C

35

Liberdade de trânsito - Lista de verificação de
implementação
Procedimentos, regulamentos e formalidades de trânsito NÃO são menos favoráveisdo
que aqueles relacionados à importação/exportação
As restrições que afetam o trânsito NÃO são mais importantes do que o necessário e são
retiradas com mudanças nas circunstâncias e/ou nos objetivos
O trânsito está isento dos direitos aduaneiros e outros, exceto para encargos razoáveis
das despesas de transporte e de administração2
Os bens em trânsito não estão sujeitos ao controle de qualidade ou de conformidade às
normas técnicas
Uma vez que os bens tenham sido autorizados a proceder a partir do ponto de origem,
eles não estão sujeitos a encargos, formalidades e controles aduaneiros adicionais até a
finalização do trânsito no seu ponto de destino dentro do seu país.
A estância aduaneira a partir da qual as mercadorias em trânsito saem do país termina
imediatamente a operação de trânsito quando os requisitos de trânsito são respeitados
Garantias para bens em trânsito são permitidas e prontamente descarregadas
Um coordenador nacional de trânsito foi nomeado
1.
2.

1. Para sub-artigos: 3, 4, 6 , 8, 9, 10, 12
Que seguem em trânsito e não são calculados com uma base ad valorem

Categorização prevista: B/C
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?
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36
Art.12 – Cooperação
aduaneira

Requisitos gerais
146
(1/2)

36

Art.12 – Cooperação aduaneira
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Sub-Art.12.1 – Medidas que promovem a conformidade e a cooperação
Partilhar informações sobre melhores práticas de
gestão da conformidade aduaneira e fornecer uma
orientação ou assistência técnica na criação de
capacidades
Sub-Art.12.2 – Troca de informações
Troca de informações e documentos para verificar
uma declaração de importação ou de exportação
• A pedido
• Nos casos em que haja motivos razoáveis para
duvidar da veracidade ou exactidão da declaração
• A exigência de troca é limitada à declaração,
fatura comercial, lista de embalagem, ao
certificado de origem e ao conhecimento de
embarque
Notificar à OMC um ponto de contato para a troca
de informações e documentos

“Encorajados a”
Medida de melhores
esforços

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Exigêcias do 147
país
requerente (1/3)
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Art.12 – Cooperação aduaneira
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Sub-Art.12.3 – Verificação
Realizar uma verificação interna adequada antes
de fazer o pedido

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Sub-Art.12.4 – Pedido
Enviar um pedido escrito, numa das línguas
oficiais da OMC ou mutuamente aceitável, a
ambos os países com as informações seguintes:
• assunto em questão e razões do pedido
• informações e/ou documentos específicos
solicitados
• efeitos das informações solicitadas
• identidade e o mandato legal do funcionário que
faz o pedido
• disposições legais aplicáveis nas suas leis
nacionais, incluindo aquelas relativas à
confidencialidade

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

...

Exigêcias do 148
país
requerente (2/3)
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Art.12 – Cooperação aduaneira
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Sub-Art.12.5 – Proteção e confidencialidade
Tratar qualquer informação recebida como
confidencial
• proporcionar pelo menos o mesmo nível de
proteção fornecido no país requerido,
• e não divulgá-las a terceiros sem a permissão
específica do país requerido

Use as informações recebidas em resposta
exclusivamente para os fins solicitados, salvo de
outro modo acordado
• E compartilhar informações unicamente com a
autoridade em questão

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Exigêcias do 149
país
requerido (1/3)
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Art.12 – Cooperação aduaneira
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Sub-Art.12.2 – Provisão de informações
Fornecer uma resposta em escrito em papel ou
eletronicamente
Fornecer informações contidas nos documentos de
importação ou de exportação seguintes (ou fornecer
cópias dos documentos)
• Declaração, fatura comercial, lista de
embalagem, certificado de origem e
conhecimento de embarque
Confirmar que os documentos fornecidos são
cópias autênticas dos comprovativos
Responder ao pedido num prazo razoável
(possivelmente 90 dias) a contar da data de receção
do pedido

“Deverá”

“Deverá… na medida em
que está disponível”

“Deverá”

“Deverá... na medida do
possível”

Exigêcias do 150
país
requerido (2/3)
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Art.12 – Cooperação aduaneira
Sub-Art.12.7 – Adiamento ou recusa de um pedido
O país requerido pode recusar o pedido, nos seguintes casos:
• Se é contrário ao seu direito ou à sua legislação nacional (por exemplo, sobre a
confidencialidade da informação)
• Se é contrário ao interesse público, tal como refletido no direito ou na
legislação nacional
• Se interfere com um processo administrativo/judicial em curso
• Se o país requerente não seria capaz de cumprir com um pedido semelhante
• Se o pedido for apresentado após o término do requisito legal para a retenção
de documentos

Exigêcias do 151
país
requerente (3/3)

36

Art.12 – Cooperação aduaneira
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Sub-Art.12.8 – Reciprocidade
O país requerente só deve enviar solicitações que
seria capaz de cumprir, se pedidos semelhantes
fossem solicitados
• Se não, o país requerente deve informar o país
requerido que responderá a seu critério

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Sub-Art.12.9 – Encargos administrativos
Ao enviar um pedido, o país deve equilibrar o seu
interesse fiscal e o esforço que deverá fazer o
país requerido para obter informações relevantes

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Se um país recebeu uma quantidade incontrolável
de pedidos, pode priorizá-los, seja em acordo com
os membros requerentes ou, a seu critério

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Exigêcias do 152
país
requerido (3/3)

36

Art.12 – Cooperação aduaneira
Sub-Art.12.10 – Limitações
O país requerido não tem obrigação de:
• Modificar o formato das suas declarações ou procedimentos
• Pedir documentos outros do que aqueles apresentados com a declaração
• Iniciar as investigações para obter as informações;
• Modificar o período de retenção de tais informações
• Apresentar documentação em papel, quando o formato eletrónico já foi
introduzido;
• Fornecer todas as informações cuja divulgação não é autorizada de acordo
com as suas leis e os seus regulamentos nacionais; ou
• Traduzir as informações e / ou os documentos

Requisitos gerais
153
(2/2)

36

Art.12 – Cooperação aduaneira
Descrição da medida

Natureza da obrigação

Sub-Art.12.11 – Divulgação não autorizada
Em caso de violação da condição de uso de
divulgação, o membro requerente informa o país
requerido e toma as medidas necessárias para
remediar a violação e prevenir qualquer violação
futura

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

•

O Membro requerido pode suspender a sua
obrigação até que medidas de correção /
prevenção entrem
em bilaterais
vigor
Sub-Art.12.12
– Acordos
e regionais

Os Membros podem estabelecer ou manter
acordos bilaterais, multilaterais ou regionais para
partilhar ou trocar informações aduaneiras
O TFA não pode alterar ou afetar os direitos e as
obrigações dos Membros decorrentes desses
acordos

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

36
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Art.12 – Cooperação aduaneira

Lista de
verificação de
implementação

Um ponto de contacto para a troca de
informações e / ou documentos é notificado
à OMC
Procedimentos para responder a outra
administração aduaneira estão claramente
definidos
As questões de confidencialidade são
claramente tratadas

36
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Questões essenciais

1

Qual poderia ser a categoria apropriada para esta medida?

2

Qual é o ponto de vista do setor privado sobre o nível e a
qualidade desta medida?
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Art.23.2 – Comité Nacional de
Facilitação do Comércio

Não elegível para
categorização

37
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Art.23.2 – Comité Nacional de Facilitação do
Comércio
Descrição da medida
Estabelecer e / ou manter uma comissão nacional
ou um mecanismo similar sobre a facilitação do
comércio
• Os países podem designar um mecanismo
existente para funcionar como um comité nacional
O Comité facilita a coordenação e a
implementação nacional da prestação do TFA

Pontos não
abrangidos

Lista de
verificação de
implementação

Natureza da obrigação

“Deverá”
Obrigado a aplicar, conforme
descrição

Não existem detalhes sobre o estado formal, a natureza, o tipo e a
composição da comissão de facilitação do comércio nacional
Nenhuma exigência para estabelecer um grupo de trabalho formal multiagências
• Qualquer mecanismo de coordenação para facilitar a coordenação e
a implementação nacional de disposições de facilitação do comércio
será suficiente
Existe um mecanismo de coordenação para facilitar a coordenação e
a implementação nacional de disposições de facilitação do comércio
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Obrigado pela sua atenção

