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INTRODUÇÃO 
 

Análise da jurisprudência consolidada relativa ao Acordo sobre Regras de Origem vigentes a partir da 

entrada em vigor da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

PREÂMBULO 

 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês  
 

Members, 

  

Noting that Ministers on 20 September 1986 agreed that the Uruguay Round of Multilateral Trade 

Negotiations shall aim to “bring about further liberalization and expansion of world trade”, “strengthen 

the role of GATT” and “increase the responsiveness of the GATT system to the evolving international 

economic environment”; 

  

Desiring to further the objectives of GATT 1994; 

  

Recognizing that clear and predictable rules of origin and their application facilitate the flow of 

international trade; 

  

Desiring to ensure that rules of origin themselves do not create unnecessary obstacles to trade; 

  

Desiring to ensure that rules of origin do not nullify or impair the rights of Members under GATT 

1994; 

  

Recognizing that it is desirable to provide transparency of laws, regulations, and practices regarding 

rules of origin; 

  

Desiring to ensure that rules of origin are prepared and applied in an impartial, transparent, 

predictable, consistent and neutral manner; 

  

Recognizing the availability of a consultation mechanism and procedures for the speedy, effective 

and equitable resolution of disputes arising under this Agreement; 

  

Desiring to harmonize and clarify rules of origin; 

  

 Hereby agree as follows: 

 

IB.  Texto do Artigo em Português  

 

 Os Membros, 

 

Observando que, na data de 20 de setembro de 1986, os Ministros acordam que “a Rodada Uruguai 

de Negociações Comerciais Multilaterais terá por objetivo produzir uma maior liberalização e expansão 

do comércio mundial”, “fortalecer o papel do GATT” e tornar o sistema do GATT mais responsivo à 

evolução do ambiente econômico internacional”; 

 

Desejosos de promover os objetivos do GATT 1994; 

 



Reconhecendo que a existência de regras de origem claras e previsíveis e sua aplicação facilitam o 

fluxo do comércio internacional; 

 

Desejosos de tomar medidas no sentido de que as regras de origem não criem obstáculos 

desnecessários ao comércio; 

 

Desejosos de assegurar que as regras de origem não anulem ou prejudiquem os direitos dos Membros 

no âmbito do GATT 1994; 

 

Reconhecendo ser desejável que as leis, regulamentos e práticas relativos às regras de origem sejam 

transparentes; 

 

Desejosos de tomar medidas no sentido de que as regras de origem sejam elaboradas e aplicadas de 

forma imparcial, transparente, previsível, consistente e neutra; 

 

Reconhecendo a disponibilidade de um mecanismo de consultas e procedimentos visando à solução 

rápida, efetiva e equitativa de controvérsias surgidas no âmbito do presente Acordo; 

 

Desejosos de harmonizar e tornar claras as regras de origem; 

 

Acordam o seguinte:  

 

  (Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

Nenhum comentário. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Preâmbulo 

 

O Preâmbulo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

  

III. Comentários 

Nada a comentar. 



 Artigo 1 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês  
 

PART I 

Definitions and Coverage 
 

Article 1 

Rules of Origin 
 

1.1 For the purposes of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as those 

laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any 

Member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related 

to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences (1) 

going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994. 

  

1.2 Rules of origin referred to in paragraph 1 shall include all rules of origin used in non-

preferential commercial policy instruments, such as in the application of: most-favoured-nation 

treatment under Articles I, II, III, XI and XIII of GATT 1994; anti-dumping and countervailing 

duties under Article VI of GATT 1994; safeguard measures under Article XIX of GATT 1994; 

origin marking requirements under Article IX of GATT 1994; and any discriminatory 

quantitative restrictions or tariff quotas. They shall also include rules of origin used for 

government procurement and trade statistics. (1) 

 
Footnote 1: It is understood that this provision is without prejudice to those determinations made for purposes of defining 

“domestic industry” or “like products of domestic industry” or similar terms wherever they apply. 

  

IB.  Texto do Artigo em Português  
 

PARTE I 

Definições e Cobertura 
 

Artigo 1 

Regras de Origem 
 

1.1 Para os fins das Partes I a IV deste Acordo, as regras de origem serão definidas como as leis, 

regulamentos e determinações administrativas de aplicação geral aplicadas por qualquer 

Membro na determinação do país de origem de mercadorias, desde que essas regras de origem 

não estejam relacionadas a regimes comerciais contratuais ou autônomos que prevejam a 

concessão de preferências tarifárias mais amplas do que os limites de aplicação do parágrafo 1 

do Artigo I do GATT 1994. 

 

1.2 As regras de origem mencionadas no parágrafo 1 incluirão todas as regras de origem utilizadas 

em instrumentos não-preferenciais de política comercial, como na aplicação de: tratamento de 

nação mais favorecida no âmbito dos Artigos I, II, III, XI e XIII do GATT 1994; direitos 

antidumping e direitos compensatórios no âmbito do Artigo VI do GATT 1994; medidas de 

salvaguarda no âmbito do Artigo XIX do GATT 1994; exigências de marcação de origem no 

âmbito do Artigo IX do GATT 1994; e quaisquer restrições quantitativas discriminatórias ou 

quotas tarifárias. Incluirão também regras de origem usadas nas compras do setor público e 

estatísticas comerciais
1
. 

 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

                                                           
1 Fica entendido que a presente disposição será aplicada sem prejuízo das determinações formuladas para fins de definir a 

“indústria doméstica” ou “produtos similares da indústria doméstica” ou termos similares, onde quer que os mesmos se apliquem. 



IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

A partir da análise da estrutura do Acordo sobre Regras de Origem e das correspondentes versões oficiais 

em inglês, francês e espanhol, considera-se que seria mais adequado adotar, para a expressão “rules of 

origin shall be defined …”, disposta no Artigo 1.1 do Acordo, a tradução  “regras de origem devem ser 

definidas”, e não “regras de origem serão definidas, devido à presença do Modal Verb “shall”. 

 

No Artigo 1.1, para a expressão “as those laws, regulations and administrative determinations of general 

application”, sugere-se a seguinte tradução: “como aquelas leis, regulamentos e determinações 

administrativas de aplicação geral”. 

 

Ainda no Artigo 1.1, a tradução para o português, contida no Decreto nº 1.355/1994, da expressão: “to 

determine the country of origin of goods …”, corresponde a: “na determinação do país de origem das 

mercadorias”. Sugere-se, no entanto, a seguinte tradução: “para determinar o país de origem das 

mercadorias ...”. 

 

Da mesma forma como ocorrido no Artigo 1.1, sugere-se a padronização da linguagem seguida para a 

tradução das expressões que contarem com o Modal Verb “shall”, como por exemplo ocorre no Artigo 

1.2, em que para a expressão “shall include all rules of origin”, recomenda-se a tradução: “deve incluir 

todas as regras de origem”. 

 

No Artigo 1.2, para a expressão: “used for government procurement”, sugere-se como tradução: 

“utilizadas para compras governamentais”, por ser mais adequada gramaticalmente. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 1 

 

As Partes I a IV do Acordo sobre Regras de Origem regulam estas regras nos regimes de comércio não-

preferenciais. Nestes casos, prevalece o princípio da nação mais favorecida. Os regimes de comércio 

preferenciais, inclusive aqueles que governam a elegibilidade por tratamento preferencial aos acordos de 

comércio regional, assim como as preferências autônomas, são governados pela Parte V. 

 

III. Comentários 

As regras de origem não-preferenciais são definidas no Artigo 1.1 como leis, regulamentos e 

determinações administrativas de uso geral, para a determinação do país de origem do bem. São adotadas 

quando a finalidade não consiste em conceder “preferência tarifária”. 

 

Este regime de regras tem como prioridade evitar que medidas discriminatórias, aplicadas às importações 

originárias de um determinado país, - medidas estas como salvaguardas, direitos anti-dumping e direitos 

compensatórios -, sejam desrespeitados e burlados por meio de exportações originárias de um Membro 

não penalizado. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a regra vigente é o Artigo 9º do Decreto Lei 37/66, segundo o qual, o 

país de origem da mercadoria é aquele onde houver sido produzida a mercadoria; ou, no caso de 

mercadoria resultante de material ou mão-de-obra de mais de um país, aquele onde houver recebido 

transformação substancial. 

 

Na OMC, negociações para a harmonização das regras de origem não-preferenciais ocorrem 

periodicamente. 

 

 



 Artigo 2 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês  
 

PART II 

Disciplines to Govern the Application of Rules of Origem 
 

Article 2 

Disciplines During the Transition Period 
     

Until the work programme for the harmonization of rules of origin set out in Part IV is completed, 

Members shall ensure that: 

  

(a) when they issue administrative determinations of general application, the requirements 

to be fulfilled are clearly defined. In particular: 

  

(i) in cases where the criterion of change of tariff classification is applied, such a 

rule of origin, and any exceptions to the rule, must clearly specify the 

subheadings or headings within the tariff nomenclature that are addressed by the 

rule; 

(ii)      in cases where the ad valorem percentage criterion is applied, the method for 

calculating this percentage shall also be indicated in the rules of origin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(iii)    in cases where the criterion of manufacturing or processing operation is 

prescribed, the operation that confers origin on the good concerned shall be 

precisely specified; 

  

(b)        notwithstanding the measure or instrument of commercial policy to which they are 

linked, their rules of origin are not used as instruments to pursue trade objectives 

directly or indirectly; 

  

(c)         rules of origin shall not themselves create restrictive, distorting, or disruptive effects on 

international trade. They shall not pose unduly strict requirements or require the 

fulfilment of a certain condition not related to manufacturing or processing, as a 

prerequisite for the determination of the country of origin. However, costs not directly 

related to manufacturing or processing may be included for the purposes of the 

application of an ad valorem percentage criterion consistent with subparagraph (a); 

  

(d)         the rules of origin that they apply to imports and exports are not more stringent than the 

rules of origin they apply to determine whether or not a good is domestic and shall not 

discriminate between other Members, irrespective of the affiliation of the manufacturers 

of the good concerned (2); 

  

(e) their rules of origin are administered in a consistent, uniform, impartial and reasonable 

manner; 

  

(f) their rules of origin are based on a positive standard. Rules of origin that state what does 

not confer origin (negative standard) are permissible as part of a clarification of a 

positive standard or in individual cases where a positive determination of origin is not 

necessary; 

  

(g) their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general 

application relating to rules of origin are published as if they were subject to, and in 

accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994; 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/roi_01_e.htm#partIV
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/roi_01_e.htm#article2Aa
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm#article10A1


  

(h) upon the request of an exporter, importer or any person with a justifiable cause, 

assessments of the origin they would accord to a good are issued as soon as possible but 

no later than 150 days (3) after a request for such an assessment provided that all 

necessary elements have been submitted. Requests for such assessments shall be 

accepted before trade in the good concerned begins and may be accepted at any later 

point in time. Such assessments shall remain valid for three years provided that the facts 

and conditions, including the rules of origin, under which they have been made remain 

comparable. Provided that the parties concerned are informed in advance, such 

assessments will no longer be valid when a decision contrary to the assessment is made 

in a review as referred to in subparagraph (j). Such assessments shall be made publicly 

available subject to the provisions of subparagraph (k); 

   

(i) when introducing changes to their rules of origin or new rules of origin, they shall not 

apply such changes retroactively as defined in, and without prejudice to, their laws or 

regulations; 

  

(j)  any administrative action which they take in relation to the determination of origin is 

reviewable promptly by judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures, 

independent of the authority issuing the determination, which can effect the 

modification or reversal of the determination; 

  

(k)     all information that is by nature confidential or that is provided on a confidential basis 

for the purpose of the application of rules of origin is treated as strictly confidential by 

the authorities concerned, which shall not disclose it without the specific permission of 

the person or  government providing such information, except to the extent that it may 

be required to be disclosed in the context of judicial proceedings. 
 

Footnote 2: It is understood that this provision is without prejudice to those determinations made for purposes of defining 

“domestic industry” or “like products of domestic industry” or similar terms wherever they apply. 

Footnote 3: In respect of requests made during the first year from the date of entry into force of the WTO Agreement, Members 

shall only be required to issue these assessments as soon as possible. 

 

B.  Texto do Artigo em Português 
 

PART II 

Regime de Aplicação de Regras de Origem 
 

Artigo 2 

Disciplinas Durante o Período de Transição 
 

 Até que o programa de trabalho para a harmonização de regras de origem previsto na Parte IV 

esteja concluído, os Membros assegurarão que: 

 

(a) quando baixarem portarias de aplicação geral, as exigências a serem cumpridas sejam 

claramente definidas. Em particular: 

 

(i) quando for aplicado o critério de mudança de classificação tarifária, essa regra de 

origem, bem como quaisquer exceções a essa regra, deverão especificar 

claramente os subtítulos ou títulos da nomenclatura tarifária abrangidos pela 

regra; 

(ii) quando for aplicado o critério da percentagem ad valorem, o método utilizado 

para calcular essa percentagem deverá também ser indicado nas regras de origem; 

(iii) quando for indicado o critério de operação de fabricação ou processamento, a 

operação que confere origem à mercadoria em questão deverá ser especificada 

com precisão; 

 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/roi_01_e.htm#article2Aj
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/roi_01_e.htm#article2Ak


(b) independentemente da medida ou instrumento de política comercial ao qual estão 

vinculadas, as regras de origem não sejam utilizadas como instrumentos para a 

consecução direta ou indireta de objetivos comerciais; 

 

(c)     as regras de origem não criem, elas mesmas, efeitos restritivos, distorcivos ou 

desorganizadores do comércio internacional. Elas não implicarão exigências 

indevidamente rigorosas nem exigirão a observância de condições não relacionadas à 

fabricação ou ao processamento como um pré-requisito para a determinação do país de 

origem. No entanto, custos não diretamente relacionados à fabricação ou ao 

processamento poderão ser incluídos para fins de aplicação de um critério de 

percentagem ad valorem compatível com o disposto no subparágrafo (a); 

 

(d) as regras de origem que aplicarem às importações e às exportações não sejam mais 

rigorosas do que aquelas aplicadas para determinar se uma mercadoria é nacional ou 

não e que as mesmas não discriminem entre outros Membros, independentemente da 

afiliação dos fabricantes da mercadoria em questão;
2
  

 

(e) suas regras de origem sejam administradas de forma consistente, uniforme, imparcial e 

razoável; 

 

(f) que suas regras de origem sejam baseadas numa regra positiva. As regras de origem que 

definem o que não confere origem (regra negativa) serão permitidas para fins de 

esclarecimento de uma regra positiva ou em casos individuais em que não seja 

necessária uma determinação positiva de origem; 

 

(g) suas legislações, regulamentos e normas judiciais e administrativas de aplicação geral 

relacionadas a regras de origem sejam publicadas como se estivessem sujeitas às 

disposições do parágrafo 1 do Artigo X do GATT 1994 e em conformidade com as 

mesmas;  

 

(h) mediante solicitação de um exportador, importador ou qualquer pessoa que apresente 

uma razão justificável, os resultados das avaliações da origem que confeririam a uma 

mercadoria sejam emitidos na maior brevidade possível, mas dentro de um prazo 

máximo de 150 dias
3
 após a apresentação de um pedido de avaliação dessa natureza, 

desde que tenham sido apresentados todos os elementos necessários à sua realização. Os 

pedidos de avaliação serão aceitos antes de ser iniciado o comércio das mercadorias 

envolvidas e poderão ser aceitos em qualquer momento posterior. Essas avaliações terão 

validade durante um período de três anos, desde que os fatos e condições, inclusive as 

regras de origem, sob os quais tenham sido realizadas, permaneçam comparáveis. 

Observada a exigência de que as partes interessadas sejam previamente notificadas, 

essas avaliações deixarão de ter validade no momento em que for tomada uma decisão 

contrária à avaliação como resultado de um exame realizado nas condições previstas no 

subparágrafo (j). Essas avaliações ficarão disponíveis ao público, observados os limites 

previstos no subparágrafo (k); 

 

(i) ao introduzirem mudanças em suas regras de origem ou elaborarem novas regras de 

origem, essas mudanças não sejam aplicadas retroativamente como previsto em suas leis 

ou regulamentos e sem prejuízo dos mesmos; 

 

                                                           
2 Fica entendido que a presente disposição será aplicada sem prejuízo das determinações formuladas para fins de definir a 

“indústria doméstica” ou “produtos similares da indústria doméstica” ou termos similares, onde quer que os mesmos se 

apliquem. 
3 No que se refere a solicitações feitas durante o primeiro ano após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, os 

Membros só ficarão obrigados a emitir os resultados dessas avaliações na maior brevidade possível. 



(j) qualquer medida administrativa que tomem em relação à determinação da origem seja 

prontamente reexaminável por tribunais ou processos judiciais, arbitrais ou 

administrativos independentes da autoridade que emitiu a determinação, e que esse novo 

exame possa modificar ou reverter a determinação; 

 

(k) Todas as informações confidenciais por natureza ou fornecidas em bases confidenciais 

para fins de aplicação de regras de origem sejam tratadas como estritamente 

confidenciais pelas autoridades envolvidas, que não as revelarão sem a permissão 

expressa da pessoa ou governo que as forneceu, a não ser no contexto de processos 

judiciais e na medida necessária para atendê-los. 

 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

No Artigo 2 (a), para a expressão: “administrative determinations” of general application, sugere-se a 

tradução: “determinações administrativas de aplicação geral”. 

 

No Artigo 2 (a)(i, ii e iii), sugere-se que a tradução de “in cases”, seja: “nos casos”, e não “quando”. 

 

No Artigo 2(c), sugere-se que a expressão “shall not themselves create”, seja traduzida da seguinte 

maneira: “não devem por si mesmas criar”. 

 

No Artigo 2(c), para a expressão: “They shall not pose unduly strict requirements”, sugere-se a seguinte 

tradução: “Elas não devem apresentar requisitos indevidamente rigorosos”. 

 

No Artigo 2(c), sugere-se que a tradução de “the fulfilment of a certain condition”, seja: “o 

cumprimento de certa condição” 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 2 

 

1.   Artigo 2 

 

a) “Disciplinas estabelecidas nos Artigos 2(b) a 2(d) e entendimento dos Membros sobre as 

regras de origem” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, paras. 6.23-6.25 

 

O Painel esclarece que os subitens (b), (c) e (d) do Artigo 2 do Acordo sobre Regras de Origem, ao 

contrário dos demais subitens do mesmo Artigo, determinam o que os Membros “não devem fazer”. 

Quando o programa de trabalho para harmonização das regras de origem previsto na Parte IV estiver 

completo, serão aplicadas as disposições do Artigo 3. De acordo com o Painel, durante o período de 

transição, os Membros terão “discricionariedade considerável para determinar e aplicar suas regras de 

origem”. 

 

Para. 6.23. “With regard to the provisions of Article 2 at issue in this case – subparagraphs (b) through 

(d) – we note that they set out what rules of origin should not do:  rules of origin should not pursue trade 

objectives directly or indirectly; they should not themselves create restrictive, distorting or disruptive 

effects on international trade; they should not pose unduly strict requirements or require the fulfilment of 

a condition unrelated to manufacturing or processing; and they should not discriminate between other 

Members. These provisions do not prescribe what a Member must do.” 

Para. 6.24. “By setting out what Members cannot do, these provisions leave for Members themselves 

discretion to decide what, within those bounds, they can do. In this regard, it is common ground between 



the parties that Article 2 does not prevent Members from determining the criteria which confer origin, 

changing those criteria over time, or applying different criteria to different goods.” 

Para. 6.25. “Accordingly, in assessing whether the relevant United States rules of origin are inconsistent 

with the provisions of Article 2, we will bear in mind that, while during the post-harmonization period 

Members will be constrained by the result of the harmonization work programme, during the transition 

period, Members retain considerable discretion in designing and applying their rules of origin.” 
 

2.   Artigo 2(b) 

a) “Finalidade do Artigo 2(b)” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, para. 6.43 

 

O Painel esclarece que a finalidade do Artigo 2(b) é evitar que os Membros possam utilizar as regras de 

origem como forma substituta para que se alcance os efeitos oriundos de instrumentos de política 

comercial. 

 

Para. 6.43. “Finally, we believe that interpreting the term “trade objectives” as suggested by India is 

consistent with the objective of Article 2(b). In our view, Article 2(b) is intended to ensure that rules of 

origin are used to implement and support trade policy instruments, rather than to substitute for, or to 

supplement, the intended effect of trade policy instruments. Allowing Members to use rules of origin to 

pursue the objectives of “protecting the domestic industry against import competition” or “favouring 

imports from one Member over imports from another” would be to substitute for, or supplement, the 

intended effect of a trade policy instrument and, hence, be contrary to the objective of Article 2(b).” 

 

b) “Prossecução dos objetivos do comércio” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, para. 6.36 

 

O Painel considerou que as duas principais questões a serem enfrentadas pelo DSB frente à suposta 

infração ao Artigo 2 (b) é avaliar a real finalidade na utilização das regras de origem pelo Membro, bem 

como interpretar a abrangência do termo “objetivos comerciais” no contexto. 

 

Para. 6.36. “The Panel agrees with the parties that the operative part of Article 2(b) is the phrase ‘rules of 

origin are not [to be] used as instruments to pursue trade objectives directly or indirectly’. It is clear from 

this phrase that in order to establish a violation of Article 2(b), a Member needs to demonstrate that 

another Member is using rules of origin for a specified purpose, viz., to pursue trade objectives. … this 

interpretation of Article 2(b), which is not in dispute, confronts the Panel with the following two 

issues. First, how is the Panel to determine whether a Member’s rules of origin are used for the purpose 

specified in Article 2(b)? And second, what are “trade objectives”?” 

 

c) “Análise dos objetivos para os quais as regras de origem são utilizadas” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, para. 6.37-6.38 

 

Com base em precedente do próprio Órgão de Apelação, mais uma vez neste Painel é enfatizado o 

entendimento de que a intenção subjetiva do legislador não é relevante em uma investigação com 

propósitos regulamentares. Entretanto, é importante avaliar o seu real objetivo, o que é revelado pela 

própria estrutura da regra. 

  

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/roi_01_e.htm#article2
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Para. 6.37. “‘[…] it is not necessary for a panel to sort through the many reasons legislators and 

regulators often have for what they do and weigh the relative significance of those reasons to establish 

legislative or regulatory intent.’ The subjective intentions inhabiting the minds of individual legislators or 

regulators do not bear upon the inquiry, if only because they are not accessible to treaty interpreters. It 

does not follow, however, that the statutory purposes or objectives - that is, the purpose or objectives of a 

Member’s legislature and government as a whole - to the extent that they are given objective expression 

in the statute itself, are not pertinent. To the contrary, as we also stated in Japan - Alcoholic Beverages: 
  

Although it is true that the aim of a measure may not be easily 

ascertained, nevertheless its protective application can most often be 

discerned from the design, the architecture, and the 

revealing structure of a measure. (emphasis added)” 

  

Para. 6.38. “The reasons cited by the Appellate Body in support of its view do not appear to be specific 

to the provisions of Article III:2, second sentence, of the GATT 1994. Hence, these reasons apply with 

equal force in the context of Article 2(b) of the RO Agreement. Accordingly, in applying Article 2(b), we 

will follow the above-quoted statement by the Appellate Body.” 

 

d)  “objetivos comerciais” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, para. 6.44 

 

O Painel aceita a interpretação de “objetivos comerciais” sugerida pela Índia, segundo a qual devem ser 

englobadas neste conceito todas as medidas que tenham por fim: (i) a proteção da indústria doméstica 

contra a concorrência de produtos importados;  e, (ii) o favorecimento de bens importados de um Membro 

em detrimento dos importados de outro Membro. 

 

Para. 6.44. “Taken together, the foregoing considerations lead us to the conclusion that the objectives 

identified by India – i.e., the objectives of “protecting the domestic industry against import competition” 

and of “favouring imports from one Member over imports from another” – may, in principle, be 

considered to constitute “trade objectives” in pursuit of which rules of origin may not be used.” 

e) “O efeito comercial alcançado não necessariamente é o objetivo” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, paras. 6.112-6.114 e 6.117 

 

A Índia alegou que a seção 405 da lei americana supostamente infringiu o Acordo sobre Regras de 

Origem ao criar uma lista de exceção à regra de origem americana de têxteis utilizada até o momento, 

passando a aplicar nova regra, tecnicamente mais favorável, a alguns produtos de exportação de interesse 

predominante das Comunidades Europeias. Assim, apesar da medida discriminar as importações oriundas 

das Comunidades Europeias, em detrimento das provenientes dos demais Membros (especialmente de 

países em desenvolvimento como a Índia), esclareceu o Painel que não foi o seu objetivo comercial 

prejudicar terceiros países, mas apenas solucionar a disputa comercial entre os EUA e as Comunidades 

Europeias. Assim, ficou claro que mesmo que o dispositivo tenha um efeito discriminatório, não se pode 

deduzir que houve uma intenção discriminatória apenas devido aos efeitos causados. 

 

Para. 6.112. “For its claim to succeed, India must demonstrate, at a minimum, that section 405 is being 

used as an instrument to pursue the objective of favouring imports from the European Communities over 

imports from other Members. We consider that India has shown that section 405 was adopted to create 

exceptions from the fabric formation rule with respect to goods which are of export interest to the 

European Communities. Indeed, the United States itself has stated that the purpose of section 405 was to 

implement a settlement agreement between the European Communities and itself. However, a showing 

that the United States created exceptions for goods of export interest to the European Communities does 
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not establish that these exceptions pursue the objective of favouring imports from the European 

Communities over imports from other Members.” 

Para. 6.113. “There is no indication that the European Communities was concerned about anything other 

than the conditions of access of its own goods to the United States' market. Nor is there any evidence that 

the European Communities requested the United States to create exceptions from the fabric formation 

rule so that it could enjoy an advantage, competitive or otherwise, vis-à-vis other Members. The fact that 

the European Communities apparently showed concern about only those goods which are of export 

interest to itself, does not require us to conclude that the European Communities sought to obtain an 

advantage for those goods over different goods exported to the United States by other Members.” 

Para. 6.114. “Nor has India provided evidence to show that the United States is using section 405 to 

pursue the objective of favouring the European Communities over other Members. It is clear that, in 

enacting section 405, the United States meant to achieve the objective of settling a bilateral WTO dispute 

with the European Communities. But settling a bilateral trade dispute does not imply an intention on the 

part of the disputing parties to disfavour Members which are not parties to a settlement agreement. At any 

rate, in the case at hand, the provisions of section 405 benefit subject goods from all Members.” 

Para. 6.117. “We note, finally, that even if section 405 had the practical effect of favouring goods 

imported from the European Communities over competitive goods imported from other Members, that 

effect might be incidental rather than intentional. In other words, we do not think that the mere effect of 

favouring European Communities imports over imports from other Members would in itself justify the 

inference that creating such an effect is an objective pursued by the United States.” 

 

3.  Artigo 2(c), primeira parte 

 

Ao analisar a alegação de violação a este item, o Painel analisa minuciosamente a interpretação de cada 

termo no contexto inserido: 

 

a) “por si mesmas (na versão original themselves)” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, paras. 6.136-6.137 

 

O Painel explica que a colocação do termo “por si mesmas” (themselves) enfatiza que, embora existam 

medidas de política comercial que criem efeitos restritivos, distorcivos ou desorganizadores do comércio 

internacional, as regras de origem usadas para implementar estas medidas de política comercial não 

podem criar efeitos restritivos, distorcivos ou desorganizadores do comércio internacional adicionais 

àqueles que podem ser ocasionados por tais medidas. 

 

Para. 6.136. “The Panel recalls that the text of Article 2(c), first sentence, states in relevant part:  “[Rules 

of origin] shall not themselves create restrictive, distorting, or disruptive effects on international trade”. 

The first element to be addressed is the term “themselves”. We consider that, in the first sentence of 

Article 2(c), the pronoun “themselves” is used mainly to emphasise the preceding term “rules of origin”. 

By emphasising the term “rules of origin”, the pronoun “themselves” brings out very clearly that the first 

sentence of Article 2(c) is concerned with a Member's rules of origin, as distinct from something other 

than rules of origin, and that it is rules of origin, as opposed to something other than rules of origin, that 

must not “create restrictive, distorting, or disruptive effects on international trade”.” 

 

Para. 6.137. “This interpretation draws support from, and is further informed by, the provision 

immediately preceding Article 2(c). Article 2(b) provides that “notwithstanding the measure or instrument 

of commercial policy to which they are linked, [Members shall ensure that] their rules of origin are not 

used as instruments to pursue trade objectives”. Thus, Article 2(b) contrasts rules of origin with the 

commercial policy instruments they are used to implement. As previously noted, Article 2(b) can be 

understood to mean that commercial policy instruments may pursue trade objectives, but that rules of 



origin may not. We consider that Article 2(b) lends force to our view that the focus in the first sentence of 

Article 2(c) is on rules of origin, not some other instrument or mechanism, and clarifies that the relevant 

other instruments or mechanisms include what Article 2(b) refers to as “the measure[s] or instrument[s] of 

commercial policy to which [rules of origin] are linked”.” 

 

b)  “criar” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, para. 6.140 

 

O Painel salienta que o uso do verbo “criar” garante que deve existir um “nexo de causalidade” entre 

certa regra de origem e um efeito comercial proibido decorrente daquela regra de origem para que seja 

configurada a infração. 

 

Para. 6.140. “The next element of the text of the first sentence of Article 2(c) to be considered is the term 

‘create’. The ordinary meaning of the term ‘create’ is to ‘cause, occasion, produce, give rise to’. Thus, it 

is implicit in the term ‘create’ that a Member’s rules of origin only contravene the first sentence of Article 

2(c) if there is a causal link between those rules and the prohibited effects specified in the first 

sentence.*” 

 
* Entendimento similar já foi manifestado pelo Órgão de Apelação na interpretação do artigo 3.2 do Acordo sobre os 

Procedimentos para Licenças de Importação European Communities - Measures Affecting the Importation of Certain Poultry 

Products (EC - Poultry).  

 

c) “efeito restritivo, distorcivo ou desorganizador” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, para. 6.141 

 

O Painel esclarece que Artigo 2 (c) proíbe a criação de regras de origem que causem um dos seguintes 

efeitos: (i) limitação do nível de comércio internacional (efeito restritivo); (ii) intervenção no curso 

natural do comércio internacional (efeito distorcivo); (iii) interrupção na continuidade regular do 

comércio internacional (efeito desorganizador). 

 

Para. 6.141. “Turning to the prohibited effects - i.e., ‘restrictive, distorting, or disruptive effects’ — the 

Panel notes that these effects constitute alternative bases for a claim under the first sentence of Article 

2(c), as is confirmed by the use of the disjunctive ‘or’. Accordingly, independent meaning and effect 

should be given to the concepts of ‘restriction’, ‘distortion’ and ‘disruption’. In this regard, we note that 

the ordinary meaning of the term ‘restrict’ is to ‘limit, bound, confine’; that of the term ‘distort’ is to 

‘alter to an unnatural shape by twisting’; and that of the term to ‘disrupt’ is to ‘interrupt the normal 

continuity of’. Thus, the first sentence of Article 2(c) prohibits rules of origin which create the effect of 

limiting the level of international trade (‘restrictive’ effects); of interfering with the natural pattern of 

international trade (‘distorting’ effects); or of interrupting the normal continuity of international trade 

(‘disruptive’ effects).” 

 

d) “efeitos no comércio internacional” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, paras. 6.146-6.147 e 6.172 

 

O Painel esclarece que a expressão “efeitos no comércio internacional” deve ser interpretada de forma 

mais restritiva, abordando o comércio dos produtos para os quais a regra de origem em questão é 

aplicada. Assim, não é apropriado para fins interpretativos que a frase “efeitos no comércio internacional” 

inclua efeitos no comércio em diferentes tipos de produtos, mesmo que similares. 
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Para. 6.146. “In view of these far-reaching potential consequences, and having regard also to the 

circumstance that, prior to the entry into force of the RO Agreement, rules of origin were not subject to 

significant GATT disciplines, we cannot assume that Members intended to bring adverse effects on 

different types of goods within the ambit of the prohibition set out in the first sentence of Article 2(c).  

Indeed, as the Appellate Body has said in a different context, “[t]o sustain such an assumption and to 

warrant such a far-reaching interpretation, treaty language far more specific […] would be necessary”. 

We consider that the same could be said of Article 2(c), first sentence.” 

  

Para. 6.147. “Therefore, we consider that it would not be appropriate to interpret the phrase “effects on 

international trade” as covering adverse effects on trade in different (but closely similar) types of finished 

goods. We construe the phrase “effects on international trade” to cover trade in the goods to which the 

relevant rule of origin is applied (e.g., cotton bed linen). Whether, in addition, this phrase covers trade in 

goods in intermediate stages of production (e.g., cotton fabric) is an issue which we have said we do not 

need to decide in this case.” 

 

Para. 6.172. “The third Indian argument is that the measures at issue create distorting effects on 

international trade because they favour goods of export interest to the European Communities over goods 

of export interest to developing countries. To recall, such goods as silk scarves (a good of export interest 

to the European Communities) are subject to the DP2 rule, whereas such goods as cotton bed linen (a 

good of export interest to developing countries such as India) are subject to the fabric formation rule. 

Since India's argument concerns the trade implications of the application of different rules of origin to 

different goods, this argument, too, depends on the goods in question being in competition with each 

other and the measures at issue distorting trade. It is also premised on a reading of Article 2(c), first 

sentence, with which we do not agree, viz., that the prohibition set out in Article 2(c), first sentence, 

covers distorting effects on trade in different types of goods. Even disregarding this, India has not 

specifically established the existence of a competitive relationship between individual goods of export 

interest to the European Communities, on the one hand, and developing countries, on the other. Nor has 

India established that applying a DP2 rule to goods of export interest to the European Communities would 

necessarily favour those goods vis-à-vis goods of export interest to developing countries which are 

subject to the fabric formation rule.” 

4.    Artigo 2(c), segunda parte 

 

A Índia alegou que a legislação americana viola o Artigo 2(c), segunda parte, por exigir a observância de 

condições não relacionadas à fabricação ou ao processamento como pré requisito para a determinação do 

país de origem. Alternativamente, também alegou a existência de requisitos indevidamente rigorosos. O 

Painel analisou as duas expressões separadamente: 

 

a) “requisitos indevidamente rigorosos” 

 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, paras. 6.204-6.206 

 

No caso, foi analisada a alegação da Índia de que a medida dos EUA contemplaria requisitos rigorosos 

que não colaborariam para que os EUA definisse com qual Membro o produto teria o elo econômico mais 

significante. Primeiramente, ao analisar o sentido da expressão “requisitos indevidamente rigorosos”, 

explicou o Painel que o Artigo 2(c) proíbe os Membros de estabelecerem requisitos que sejam 

excessivamente ou desproporcionalmente rigorosos. Por fim, o Painel rejeitou a alegação com base no seu 

entendimento de que o Artigo 2 não exige a existência deste “elo econômico significativo” entre o 

produto e o país de origem, e mesmo se exigisse, a Índia não comprovou a falta de tal elo econômico no 

caso concreto. 

 

Para. 6.204. “First, we need to examine what kind of ‘requirements’ are covered by the obligation that 

Members must ensure that their rules of origin not ‘pose unduly strict requirements’. In this regard, we 



note the view of the United States that the clause ‘as a prerequisite for the determination of the country of 

origin’ qualifies also the phrase ‘[rules of origin] shall not pose unduly strict requirements’. While the 

English version of Article 2(c) may be susceptible of such an interpretation, the equally authentic French 

version is not. Nevertheless, the clause ‘as a prerequisite for the determination of the country of origin’ is 

part of the immediate context of the term ‘requirements’. Considered as relevant context, the clause at 

issue lends force to the argument that the ‘requirements’ which must not be unduly strict include the kind 

of requirements which must be fulfilled as a prerequisite for the determination of the country of 

origin. Article 2(a) of the RO Agreement provides further contextual support for such an interpretation. 

The first sentence of that provision states that the ‘requirements to be fulfilled’ must be clearly defined. It 

is clear to us that these requirements include the substantive requirements which must be met for a good 

to be determined to originate in a particular country. For these reasons, we read the term ‘requirements’ in 

the second sentence of Article 2(c) as encompassing the substantive origin requirements that must be met 

for a good to obtain origin status.” 
 

Para. 6.205. “Another issue presented by the phrase ‘unduly strict requirements’ is the interpretation to 

be given to the adjective ‘strict’. The most pertinent dictionary definitions of the term ‘strict’ are 

‘exacting’ and ‘rigorous’ Thus, a ‘strict’ requirement is an exacting or rigorous requirement. In the 

specific context of Article 2 of the RO Agreement, and also bearing in mind our interpretation of the term 

‘requirements’, ‘strict’ requirements are, therefore, those requirements which make the conferral of origin 

conditional on conformity with an exacting or rigorous (technical) standard.” 
  

Para. 6.206. “The second sentence of Article 2(c) only precludes Members from imposing requirements 

which are ‘unduly’ strict. The dictionary meaning of the adverb ‘unduly’ is ‘more than is warranted or 

natural; excessively, disproportionately’. Accordingly, an origin requirement can be considered to be 

‘unduly’ strict if it is excessively strict.” 
 

b)  “condição não relacionada à fabricação ou ao processamento” 
 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, paras. 6.208 
 

O Painel defende o estrito cumprimento do dispositivo de que as regras de origem dos Membros não 

adotarão como pré-requisito para a determinação do país de origem a exigência de observância a certa 

condição não relacionada à fabricação ou ao processamento. No caso em questão, o Painel rejeitou o 

argumento da Índia de que o estabelecimento de normas de “distinções” entre produtos seriam 

“condições” no sentido atribuído por este Artigo, uma vez que estas distinções são necessárias para que se 

defina qual regra de origem será aplicada. 
 

Para. 6.208. “Regarding the second clause of Article 2(c), second sentence, we note that the parties have 

not identified specific interpretative issues.  We consider that the ordinary meaning of the second clause is 

clear.  It requires Members to ensure that the conditions their rules of origin impose as a prerequisite for 

the conferral of origin not include a condition which is unrelated to manufacturing or processing.  We 

note the example offered by the United States that a rule of origin would not conform to this requirement 

if it stated that a good can only be ascribed the origin of a country if the good has been certified by 

several authorities through a time-consuming process in the exporting country.” 
 

5.    Article 2(d) 
 

a) “Âmbito de aplicação da regra de não-discriminação” 
 

Relatório do Painel no caso United States - Rules of Origin for Textiles and Apparel Products (US - 

Textiles Rules of Origin), Demandante: Índia, WT/DS243/R, paras. 6.245-6.248 

 

No caso, a Índia alega que as regras de origem violam o Artigo 2(d) se resultarem em tratamento 

diferenciado injustificável de “produtos estritamente relacionados”. O Painel rejeitou esta ideia 

esclarecendo que o argumento da Índia foi parcialmente baseado no equivocado pressuposto de que os 
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Membros deveriam aplicar a mesma regra de origem, ou a menos as mesmas vantagens, a produtos 

estritamente relacionados importados de diferentes Membros. Por fim, o Painel determinou que o Artigo 

2(d) não tem a intenção de excluir a discriminação entre produtos diferentes, mesmo que estreitamente 

relacionados, importados de diferentes Membros, deixando claro que o dispositivo aplica-se apenas a 

produtos idênticos. 
 

Para. 6.245. “… [W]e recall that the second clause of Article 2(d) states that rules of origin ‘shall not 

discriminate between other Members, irrespective of the affiliation of the manufacturers of the good 

concerned’. It does not state that rules of origin ‘shall not discriminate between closely related goods of 

other Members […]’. Thus, the plain terms of the second clause do not support India’s reading.” 
  

Para. 6.246. “Moreover, the expression ‘the good concerned’ in the singular indicates that the second 

clause of Article 2(d) is not concerned with discrimination across different (but closely related) goods. 

Were it otherwise, the second clause would arguably have referred to ‘the goods concerned’ in the plural. 

In our view, the use of the singular suggests that, for the purposes of assessing whether there is 

discrimination ‘between Members’, a comparison should be made between the rule of origin applicable to 

a particular good when imported from one or more Members and the rule(s) of origin applicable to the 

same good - ‘the good concerned’ - when imported from one or more other Members.” 

  

Para. 6.247. “If the second clause of Article 2(c) were intended to preclude discrimination across 

different (but closely related) goods, we consider it likely that the drafters would have provided some 

textual guidance as to the product scope of the prohibition set forth in the second clause. Indeed, we note 

that other WTO nondiscrimination provisions, such as Articles I, III and IX of the GATT 1994, do 

specify the product scope of the prohibitions they contain.” 
  

Para. 6.248. “Finally, our reading of the second clause of Article 2(d) is consistent with the objective of 

that clause. In our view, the principal objective of the second clause of Article 2(d) is to ensure that, for a 

given good, the strictness of the requirements that must be satisfied for that good to be accorded the origin 

of a particular Member is the same, regardless of the provenance of the good in question (i.e., Member 

from which the good is imported, affiliation of the manufacturers of the good, etc.).” 
  

III. Comentário 

O Artigo 2 do Acordo sobre Regras de Origem foi o único dispositivo deste Acordo, até o momento, 

analisado pelo DSB da OMC. Este Artigo estabelece as diretrizes básicas a serem observadas por todos os 

Membros na elaboração de suas regras de origem não preferenciais durante o período de harmonização 

das regras de origem, período este que deveria ter durado cerca de três anos a contar de 1995, data de 

assinatura do Acordo, mas que por diversos fatores não foi finalizado até o momento. Mais 

especificamente, no contencioso acima explicado, entre a Índia e os EUA sobre regras de origem de 

produtos têxteis e de vestuário, a requerente Índia alega suposta violação aos itens (b), (c), (d) do Artigo 

2, os quais definem as “diretrizes negativas”, ou seja, o que os Membros não podem fazer ao estabelecer 

suas regras de origem. Assim, as regras de origem não podem, por exemplo, ser utilizadas com objetivos 

comerciais, ou seja, com fins protecionistas da indústria local, ou de forma discriminatória com vistas a 

favorecer um país em detrimento de outro, nem podem criar efeitos restritivos, distorcivos ou 

desorganizadores no comércio internacional.  

 

Ao longo da análise, o Painel enfatizou o seu entendimento de que apenas considerará que houve uma 

infração a este dispositivo caso o requerente comprove que houve estrita inobservância a alguma das 

hipóteses expressamente previstas no Artigo 2, não sendo admitida interpretação analógica ou extensiva 

dos termos usados. Vale destacar a previsão do item (d) que trata da proibição de discriminação entre os 

Membros, princípio presente em outros Acordos da OMC.  

 

Em alguns Acordos em que o princípio da não discriminação é exaltado, verifica-se a autorização da sua 

extensão a produtos ou serviços similares, substitutos ou diretamente concorrentes. No caso ora analisado, 

no entanto, o Painel adotou uma postura absolutamente restritiva e expressamente definiu que apenas não 

ocorrerá discriminação entre produtos idênticos. 
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        Artigo 3 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês  
 

Article 3 

Disciplines after the Transition Period 
 

     Taking into account the aim of all Members to achieve, as a result of the harmonization work 

programme set out in Part IV, the establishment of harmonized rules of origin, Members shall ensure, 

upon the implementation of the results of the harmonization work programme, that: 

  

(a) they apply rules of origin equally for all purposes as set out in Article 1; 

  

(b)        under their rules of origin, the country to be determined as the origin of a particular good 

is either the country where the good has been wholly obtained or, when more than one 

country is concerned in the production of the good, the country where the last substantial 

transformation has been carried out; 

  

(c) the rules of origin that they apply to imports and exports are not more stringent than the 

rules of origin they apply to determine whether or not a good is domestic and shall not 

discriminate between other Members, irrespective of the affiliation of the manufacturers 

of the good concerned; 

  

(d) the rules of origin are administered in a consistent, uniform, impartial and reasonable 

manner; 

  

(e) their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general 

application relating to rules of origin are published as if they were subject to, and in 

accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994; 

  

(f) upon the request of an exporter, importer or any person with a justifiable cause, 

assessments of the origin they would accord to a good are issued as soon as possible but 

no later than 150 days after a request for such an assessment provided that all necessary 

elements have been submitted. Requests for such assessments shall be accepted before 

trade in the good concerned begins and may be accepted at any later point in time. Such 

assessments shall remain valid for three years provided that the facts and conditions, 

including the rules of origin, under which they have been made remain comparable. 

Provided that the parties concerned are informed in advance, such assessments will no 

longer be valid when a decision contrary to the assessment is made in a review as 

referred to in subparagraph (h). Such assessments shall be made publicly available 

subject to the provisions of subparagraph (i); 

  

(g) when introducing changes to their rules of origin or new rules of origin, they shall not 

apply  such changes retroactively as defined in, and without prejudice to, their laws or 

regulations; 

  

(h)       any administrative action which they take in relation to the determination of origin is  

reviewable promptly by judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures, 

independent of the authority issuing the determination, which can effect the modification 

or reversal of the determination; 

  

(i) all information which is by nature confidential or which is provided on a confidential 

basis for the purpose of the application of rules of origin is treated as strictly 
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confidential by the authorities concerned, which shall not disclose it without the specific 

permission of the person or government providing such information, except to the 

extent that it may be required to be disclosed in the context of judicial proceedings. 

 

IB.  Texto do Artigo em Português  
 

Artigo 3 

Regime após o Período de Transição 
 

 Levando em consideração o objetivo de todos os Membros de estabelecer regras de origem 

harmonizadas como resultado do programa de trabalho de harmonização descrito na Parte IV, os 

Membros, mediante a implementação dos resultados do programa de trabalho de harmonização, 

assegurarão que: 

 

(a) suas regras de origem sejam igualmente aplicadas para todos os fins descritos no Artigo 

1  acima; 

 

(b) no âmbito de suas regras de origem, o país a ser identificado como a origem de uma 

determinada mercadoria seja o país onde a mercadoria em questão tenha sido produzida 

em sua totalidade ou, quando mais de um país estiver envolvido na produção da 

mercadoria, o país onde a última transformação substancial tenha sido efetuada; 

 

(c) as regras de origem que aplicarem a importações e exportações não sejam mais 

rigorosas do que aquelas aplicadas para determinar se uma mercadoria é nacional ou 

não e que as mesmas não discriminem entre outros Membros, independentemente da 

afiliação dos fabricantes da mercadoria em questão; 

 

(d) as regras de origem sejam administradas de forma consistente, uniforme, imparcial e 

razoável; 

 

(e) suas legislações, regulamentos e decisões judiciais e administrativas de aplicação geral 

relacionadas a regras de origem sejam publicados como se estivessem sujeitos às 

disposições do parágrafo 1 do Artigo X do GATT 1994 e em conformidade com as 

mesmas; 

 

(f) mediante solicitação de um exportador, importador ou qualquer pessoa que apresente 

uma razão justificável, os resultados das avaliações da origem que conferiram a uma 

mercadoria sejam emitidos na maior brevidade possível, mas dentro de um prazo 

máximo de 150 dias após a apresentação de um pedido de avaliação dessa natureza, 

desde que tenham sido apresentados todos os elementos necessários à sua realização. Os 

pedidos de avaliação serão aceitos antes de ser iniciado o comércio das mercadorias 

envolvidas e poderão ser aceitos em qualquer momento posterior. Essas avaliações terão 

validade durante um período de três anos, desde que os fatos e condições, inclusive as 

regras de origem, sob os quais tenham sido realizadas permaneçam comparáveis. 

Observada a exigência de que as partes interessadas sejam previamente notificadas, 

essas avaliações deixarão de ter validade no momento em que for tomada uma decisão 

contrária à avaliação como resultado de um exame realizado nas condições previstas no 

subparágrafo (h) adiante. Essas avaliações ficarão disponíveis ao público, observados os 

limites previstos no subparágrafo (i) abaixo; 

 

(g) ao introduzirem mudanças em suas regras de origem ou elaborarem novas regras de 

origem, essas mudanças não sejam aplicadas retroativamente como previsto em suas leis 

ou regulamentos e sem prejuízo dos mesmos; 

 

(h) qualquer medida administrativa que tomem em relação à determinação da origem seja 

prontamente reexaminável por tribunais ou processos judiciais, arbitrais ou 



administrativos independentes da autoridade que emitiu a determinação, e que esse novo 

exame possa modificar ou reverter a determinação; 

 

(i) todas as informações confidenciais por natureza ou fornecidas em bases confidenciais 

para fins de aplicação de regras de origem sejam tratadas como estritamente 

confidenciais pelas autoridades envolvidas, que não as revelarão sem a permissão 

expressa da pessoa ou governo que as forneceu, a não ser no contexto de processos 

judiciais e na medida necessária para atendê-los. 

 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

Sugere-se que, no caput do Artigo 3, a expressão: “assegurarão que”, seja substituída por “deverão 

assegurar que”, devido à presença do Modal Verb “shall”. 

 

No item “b”, a tradução literal do termo “wholly obtained” seria “totalmente obtido” ou “totalmente 

adquirido”, e não totalmente produzido como consta na tradução do documento. Para o termo 

“produzido”, entende-se ser mais adequado o termo: “produced” ou “manufactured”. 

 

Sugere-se para a palavra “domestic”, constante no item “c”, a tradução para o português como 

“doméstica”, e não “nacional” como consta do documento oficial. 

 

Para a expressão “shall not discriminate”, utilizada no item “c”, entende-se ser mais adequada a tradução 

para português como: “não deve discriminar”, devido à presença do Modal Verb “shall”. 

 

No item “f”, sugere-se a tradução “deverão ser aceitos”, para a expressão “shall be accepted”, devido à 

presença do Modal Verb “shall”. 

 

No item “f”, sugere-se a tradução “deverão ter validade”, para a expressão “shall remain valid”, devido à 

presença do Modal Verb “shall”. 

 

No item “f”, sugere-se a tradução “deverão ficar disponíveis ao público”, para a expressão “shall be made 

publicly available”, devido à presença do Modal Verb “shall”. 

 

Para a expressão “shall not apply such changes”, utilizada no item “g”, entende-se ser mais adequada a 

tradução: “essas mudanças não devem ser aplicadas”, devido à presença do Modal Verb “shall”. 

 

Para a expressão “which shall not disclose”, utilizada no item “i”, entende-se ser mais adequada a 

tradução: “as quais não deverão revelá-las, ...”, devido à presença do Modal Verb “shall”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 3 

 

De acordo com o seu conteúdo, o Artigo 3 apenas entrará em vigor após o programa de trabalho de 

harmonização ser concluído e os seus resultados serem implementados. 

 

III. Comentário 

Embora a previsão inicial fosse que o programa de trabalho de harmonização já estivesse concluído, o 

futuro deste Acordo ainda permanece indefinido.  

 

Quando este Artigo for aplicável, é interessante notar que o subtitem (c) repete o conteúdo do subitem (d) 

do Artigo 2, referente à não discriminação entre Membros, dispositivo já objeto de análise pelo DSB.  



 Artigo 4 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 
 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 4 

Institutions 
 

4.1 There is hereby established a Committee on Rules of Origin (referred to in this Agreement as 

“the Committee”) composed of the representatives from each of the Members. The Committee 

shall elect its own Chairman and shall meet as necessary, but not less than once a year, for the 

purpose of affording Members the opportunity to consult on matters relating to the operation 

of Parts I, II, III and IV or the furtherance of the objectives set out in these Parts and to carry out 

such other responsibilities assigned to it under this Agreement or by the Council for Trade in 

Goods. Where appropriate, the Committee shall request information and advice from the 

Technical Committee referred to in paragraph 2 on matters related to this Agreement. The 

Committee may also request such other work from the Technical Committee as it considers 

appropriate for the furtherance of the above-mentioned objectives of this Agreement. The WTO 

Secretariat shall act as the secretariat to the Committee. 
  

4.2 There shall be established a Technical Committee on Rules of Origin (referred to in this 

Agreement as “the Technical Committee”) under the auspices of the Customs Co-operation 

Council (CCC) as set out in Annex I. The Technical Committee shall carry out the technical 

work called for in Part IV and prescribed in Annex I. Where appropriate, the Technical 

Committee shall request information and advice from the Committee on matters related to this 

Agreement. The Technical Committee may also request such other work from the Committee as 

it considers appropriate for the furtherance of the above-mentioned objectives of the Agreement. 

The CCC Secretariat shall act as the secretariat to the Technical Committee. 
 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 4 

Instituições 
 

4.1 Estabelece-se um Comitê para Regras de Origem (denominado neste Acordo “o Comitê”), 

composto pelos representantes de cada um dos Membros. O Comitê elegerá seu próprio 

Presidente e se reunirá conforme necessário, mas nunca menos de uma vez por ano, visando a 

proporcionar aos Membros a oportunidade de consultarem-se sobre questões relativas à 

operação das Partes I, II, III e IV do Acordo ou para promover os objetivos estabelecidos nessas 

Partes e desempenhar outras responsabilidades designadas ao mesmo no âmbito do presente 

Acordo ou pelo Conselho para o Comércio de Bens. Quando necessário, o Comitê solicitará 

informações e orientações ao Comitê Técnico mencionado no parágrafo 2 sobre questões 

relacionadas ao presente Acordo. O Comitê poderá solicitar outros trabalhos do Comitê Técnico 

considerados apropriados à promoção dos objetivos do presente Acordo acima mencionados. A 

Secretaria da OMC atuará como Secretaria do Comitê; 

 

4.2  Será estabelecido um Comitê Técnico sobre Regras de Origem (denominado neste Acordo 

“Comitê Técnico”) sob os auspícios do Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), descrito no 

Anexo I. O Comitê Técnico desenvolverá o trabalho técnico previsto na Parte IV e prescrito no 

Anexo I. Quando apropriado, o Comitê Técnico solicitará informações e orientações ao Comitê 

sobre questões relacionadas ao presente Acordo. O Comitê Técnico poderá ainda solicitar outros 

trabalhos do Comitê considerados apropriados à promoção dos objetivos do presente Acordo 

acima mencionados. A Secretaria do CCA atuará como Secretaria do Comitê Técnico. 
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(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.   Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a comentar. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 4 

 

Em reunião, ocorrida em 4 de abril de 1995, o Comitê sobre Regras de Origem acordou que o status de 

observador concedido pelo Conselho Geral da OMC autorizaria assistir as reuniões do Comitê como 

observadores, sem prejuízo da possibilidade de realizar reuniões fechadas sem observadores. 

 

Na reunião de 16 de novembro de 1995, o Comitê sobre Regras de Origem adotou as suas Regras de 

Procedimento, aprovadas posteriormente pelo Conselho para o Comércio de Bens, na reunião de 1 de 

Dezembro de 1995. 

 

Durante reunião, em 27 de junho de 1995, o Comitê sobre Regras de Origem estabeleceu um Grupo 

Provisório para elaborar uma definição do temo “country” para as finalidades do Acordo sobre Regras de 

Origem. Na reunião de 16 de novembro de 1995, o Comitê sobre Regras de Origem concordou em adotar 

a seguinte recomendação para o Grupo Provisório: 

 
[T]he Committee requests the Technical Committee to fully proceed with its 

Harmonization Work Programme in the absence of an abstractly constructed 

definition of the term ‘country’; and to forward to it unresolved issues 

relating to the definition of the term ‘country’, for a final determination; and 

the Committee may request the Drafting Group to address particular issues 

relating to the definition of the term ‘country’ and, in that connection, to 

offer clarification that may enhance the work of the Technical Committee; 

 

Na reunião de 16 de novembro de 1995, o Comitê sobre Regras de Origem concordou em promover a 

abertura do Grupo de Trabalho para lidar com interpretações e opiniões em colchetes do Comitê Técnico, 

e consequentemente encaminhar recomendações apropriadas para o Comitê sobre Regras de Origem para 

uma consideração e decisão final. 

 

III. Comentário 

O Acordo sobre Regras de Origem estabeleceu dois órgãos para lidar com o tema da harmonização das 

regras de origem não-preferenciais: o Comitê sobre Regras de Origem, situado em Genebra e formado por 

representantes de todos os países, e o Comitê Técnico sobre Regras de Origem, no âmbito da Organização 

Mundial de Aduanas situada em Bruxelas. Inicialmente, o trabalho de harmonização era realizado 

conjuntamente pelos dois órgãos. A função de cada um no programa de trabalho está descrita no Artigo 9 

e no Anexo I. 

 

 



 

 Artigo 5 

 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês  
 

Article 5 

Information and Procedures for Modification and Introduction of New Rules of Origin 
 

5.1 Each Member shall provide to the Secretariat, within 90 days after the date of entry into force of 

the WTO Agreement for it, its rules of origin, judicial decisions, and administrative rulings of 

general application relating to rules of origin in effect on that date. If by inadvertence a rule of 

origin has not been provided, the Member concerned shall provide it immediately after this fact 

becomes known. Lists of information received and available with the Secretariat shall be 

circulated to the Members by the Secretariat. 

 

5.2 During the period referred to in Article 2, Members introducing modifications, other than de 

minimis modifications, to their rules of origin or introducing new rules of origin, which, for the 

purpose of this Article, shall include any rule of origin referred to in paragraph 1 and not 

provided to the Secretariat, shall publish a notice to that effect at least 60 days before the entry 

into force of the modified or new rule in such a manner as to enable interested parties to become 

acquainted with the intention to modify a rule of origin or to introduce a new rule of origin, 

unless exceptional circumstances arise or threaten to arise for a Member. In these exceptional 

cases, the Member shall publish the modified or new rule as soon as possible. 

 

IB.  Texto do Artigo em Português  
 

Artigo 5 

Informações e Procedimentos para Modificação e Introdução de Novas Regras de Origem 
 

5.1 Cada Membro enviará ao Secretariado, 90 dias após a data de entrada em vigor do Acordo 

Constitutivo da OMC para si, suas regras de origem, decisões judiciais e decisões 

administrativas de aplicação geral relacionadas a regras de origem vigentes naquela data. Na 

eventualidade de alguma regra de origem não ser enviada inadvertidamente, o Membro em 

questão a enviará imediatamente após tomar conhecimento desse fato. As listas de informações 

recebidas pela Secretaria da OMC e disponíveis junto à mesma serão distribuídas aos Membros 

pela Secretaria da OMC. 

 

5.2 Durante o período mencionado no Artigo 2, os Membros que introduzirem modificações, com 

exceção de modificações de minimis, em suas regras de origem ou introduzirem novas regras de 

origem que, para os fins do presente Artigo, incluam qualquer regra de origem mencionada no 

parágrafo 1 e que não tenha sido enviada ao Secretariado, publicarão uma nota para esse efeito 

pelo menos 60 dias antes da entrada em vigor da regra modificada ou nova, de modo a permitir 

que partes interessadas fiquem cientes da intenção de introduzir ou modificar uma regra de 

origem, a menos que surjam ou ameacem surgir circunstâncias excepcionais para um Membro. 

Nesses casos excepcionais, o Membro publicará a regra modificada ou nova com a maior 

brevidade possível. 

 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

No Artigo 5.1, sugere-se como tradução à expressão “shall provide”: “deve fornecer”, tendo em vista a 

presença do Modal Verb “shall”. 
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No Artigo 5.2, sugere-se como tradução à expressão “shall include: “devem incluir”, tendo em vista a 

presença do Modal Verb “shall”. 

 

Sugere-se, para a expressão “provided to the Secretariat”, a tradução: “fornecida ao Secretariado”, e não 

“enviada ao Secretariado”, como consta no texto oficial. 

 

Sugere-se, para a expressão “shall publish”, mencionada duas vezes no Artigo 5.2, a tradução: “devem 

publicar”, e não “publicarão”, como consta no texto oficial. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 5 

 

Em reunião de 4 de abril de 1995, o Comitê sobre Regras de Origem acordou que, se uma notificação 

baseada no Artigo 5.1 e parágrafo 4 do Anexo II foi feita em uma linguagem diferente daquela utilizada 

nos trabalhos da OMC, esta deveria ser acompanhada por um resumo em um dos idiomas da OMC. 

 

Na reunião de 1 de fevereiro de 1996, o Comitê sobre Regras de Origem adotou um procedimento para 

lidar com consultas dos Membros sobre legislação nacional, no qual as consultas deveriam ser 

comunicadas ao Secretariado dez dias úteis antes da reunião em que seriam levantadas. 

 

Durante a reunião ocorrida em 28 de outubro de 2010, o Comitê conduziu a sua décima sexta revisão 

anual sob o Artigo 6. Nesse momento, os Membros notificaram as regras de origem não preferenciais: 42 

Membros notificaram que não possuíam regras de origem não-preferenciais, e 46 Membros não 

apresentaram notificação sobre regras de origem não-preferenciais, com base no Artigo 5. A partir da 

mesma data, 84 Membros notificaram regras de origem preferenciais, 4 Membros notificaram que não 

tinham regras de origem preferenciais, e um Membro não notificou tais regras, com base no parágrafo 4 

do Artigo II. Os demais 37 Membros notificaram as regras de origem preferenciais a outros órgãos da 

OMC, ou as disponibilizaram ao Secretariado. 

 

III. Comentário 

Nada a comentar. 

 

 



        Artigo 6 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês  
 

Article 6 

Review 
 

6.1 The Committee shall review annually the implementation and operation of Parts II and III of 

this Agreement having regard to its objectives. The Committee shall annually inform the 

Council for Trade in Goods of developments during the period covered by such reviews. 

  

6.2 The Committee shall review the provisions of Parts I, II and III and propose amendments as 

necessary to reflect the results of the harmonization work programme. 

  

6.3 The Committee, in cooperation with the Technical Committee, shall set up a mechanism to 

consider and propose amendments to the results of the harmonization work programme, taking 

into account the objectives and principles set out in Article 9. This may include instances where 

the rules need to be made more operational or need to be updated to take into account new 

production processes as affected by any technological change. 

 

IB.  Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 6 

Exame 
 

6.1   O Comitê fará um exame anual da implementação e operação das Partes II e III do presente 

Acordo em relação a seus objetivos. O Comitê informará anualmente o Conselho para o 

Comércio de Bens a respeito dos desenvolvimentos registrados no período considerado nesses 

exames. 

 

6.2  O Comitê examinará o disposto nas Partes I, II e III e proporá as emendas necessárias para 

refletir os resultados do programa de trabalho de harmonização. 

 

6.3  Em cooperação com o Comitê Técnico, o Comitê estabelecerá um mecanismo para considerar e 

propor emendas aos resultados do programa de trabalho de harmonização, levando em 

consideração os objetivos e princípios previstos no Artigo 9. Esse mecanismo poderá incluir a 

necessidade de tornar as regras mais operacionais ou de atualizá-las em virtude de mudanças 

tecnológicas que resultem em novos processos de produção. 

 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

No Artigo 6.1, sugere-se como tradução às expressões “shall review annually” e “shall annually inform”, 

respectivamente: “deve revisar anualmente” e “deve informar anualmente”, tendo em vista a presença do 

Modal Verb “shall”. No Artigo 6.2, sugere-se como tradução à expressão: “shall review the provisions of 

Parts ...”, como: “deve examinar as disposições das Partes ...”. 

 

Para a harmonia do texto sugerido anteriormente, sugere-se traduzir a expressão “propose amendments”, 

constante no Artigo 6.2, da seguinte maneira: “propor emendas”, e não “proporá emendas”, como consta 

no texto oficial. 

 

No Artigo 6.3, sugere-se como tradução à expressão: “shall set up a mechanism”, como: “deverá 

estabelecer um mecanismo”, tendo em vista a presença do Modal Verb “shall”. 
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II. Interpretação e Aplicação do Artigo 6 

 

1.   Artigo 6.1 

 

Em 30 de setembro de 2011, o Comitê sobre Regras de Origem conduziu dezesseis revisões da 

implementação e funcionamento do Acordo. 

  

III. Comentários 

Nada a comentar. 



 Artigo 7 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês  
 

Article 7 

Consultation 
 

     The provisions of Article XXII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement 

Understanding, are applicable to this Agreement. 

 

IB.  Texto do Artigo em Português  

 

 As disposições do Artigo XXII do GATT 1994, conforme elaboradas e aplicadas pelo Entendimento 

sobre Solução de Controvérsias, serão aplicáveis a este Acordo. 

 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nenhuma observação. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 7 

 

A única disputa na qual o Relatório do Painel foi adotado, contendo disposições do Acordo sobre Regras 

de Origem (Artigo 7) foi o caso US - Textiles Rules of Origin. 

 

III. Comentários 

Vide interpretação e comentários ao Artigo 2 em que o caso US - Textiles Rules of Origin foi analisado. 
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 Artigo 8 

 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês  
 

Article 8 

Dispute Settlement 
 

     The provisions of Article XXIII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement 

Understanding, are applicable to this Agreement. 

 

IB.  Texto do Artigo em Português  

 

 As disposições do Artigo XXIII do GATT 1994, conforme elaboradas e aplicadas pelo Entendimento 

sobre Solução de Controvérsias, serão aplicáveis a este Acordo. 

 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nenhum comentário. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 8 

 

A única disputa na qual o Relatório do Painel foi adotado, contendo disposições do Acordo sobre Regras 

de Origem (Artigo 8) foi o caso US - Textiles Rules of Origin. 

 

III. Comentários 

Vide interpretação e comentários ao Artigo 2 em que o caso US - Textiles Rules of Origin foi analisado. 
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 Artigo 9 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês  
 

Part IV 

Harmonization of Rules of Origin 
 

Article 9 

Objectives and Principles 
 

9.1 With the objectives of harmonizing rules of origin and, inter alia, providing more certainty in 

the conduct of world trade, the Ministerial Conference shall undertake the work programme set 

out below in conjunction with the CCC, on the basis of the following principles: 

  

(a) rules of origin should be applied equally for all purposes as set out in Article 1; 

  

(b) rules of origin should provide for the country to be determined as the origin of a 

particular good to be either the country where the good has been wholly obtained or, 

when more than one country is concerned in the production of the good, the country 

where the last substantial transformation has been carried out; 

  

(c) rules of origin should be objective, understandable and predictable; 

  

(d) notwithstanding the measure or instrument to which they may be linked, rules of origin  

should not be used as instruments to pursue trade objectives directly or indirectly. They 

should not themselves create restrictive, distorting or disruptive effects on international 

trade. They should not pose unduly strict requirements or require the fulfilment of a 

certain condition not relating to manufacturing or processing as a prerequisite for the 

determination of the country of origin. However, costs not directly related to 

manufacturing or processing may be included for purposes of the application of an ad 

valorem percentage criterion; 

  

(e) rules of origin should be administrable in a consistent, uniform, impartial and 

reasonable manner; 

  

(f) rules of origin should be coherent; 

  

(g)         rules of origin should be based on a positive standard. Negative standards may be used 

to clarify a positive standard. 

 

Work Programme 

 

9.2          (a) The work programme shall be initiated as soon after the entry into force of the WTO 

Agreement as possible and will be completed within three years of initiation. 

  

(b) The Committee and the Technical Committee provided for in Article 4 shall be the 

appropriate bodies to conduct this work. 

  

(c)        To provide for detailed input by the CCC, the Committee shall request the Technical 

Committee to provide its interpretations and opinions resulting from the work described 

below on the basis of the principles listed in paragraph 1. To ensure timely completion 

of the work programme for harmonization, such work shall be conducted on a product 
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sector basis, as represented by various chapters or sections of the Harmonized System 

(HS) nomenclature. 

  

(i)  Wholly Obtained and Minimal Operations or Processes 

 

The Technical Committee shall develop harmonized definitions of: 

  

 the goods that are to be considered as being wholly obtained in one country. This work shall be 

as detailed as possible; 

  

 minimal operations or processes that do not by themselves confer origin to a good. 

 

 The results of this work shall be submitted to the Committee within three months of receipt of 

the request from the Committee. 

  

(ii) Substantial Transformation — Change in Tariff Classification 

  

 The Technical Committee shall consider and elaborate upon, on the basis of the criterion of 

substantial transformation, the use of change in tariff subheading or heading when developing 

rules of origin for particular products or a product sector and, if appropriate, the minimum 

change within the nomenclature that meets this criterion. 

  

 The Technical Committee shall divide the above work on a product basis taking into account the 

chapters or sections of the HS nomenclature, so as to submit results of its work to the 

Committee at least on a quarterly basis. The Technical Committee shall complete the above 

work within one year and three months from receipt of the request of the Committee. 

 

(iii) Substantial Transformation - Supplementary Criteria 

  

Upon completion of the work under subparagraph (ii) for each product sector or individual product 

category where the exclusive use of the HS nomenclature does not allow for the expression of substantial 

transformation, the Technical Committee: 

  

 shall consider and elaborate upon, on the basis of the criterion of substantial transformation, the 

use, in a supplementary or exclusive manner, of other requirements, including ad valorem 

percentages (4) and/or manufacturing or processing operations (5), when developing rules of 

origin for particular products or a product sector; 

 

 may provide explanations for its proposals; 

  

 shall divide the above work on a product basis taking into account the chapters or sections of the 

HS nomenclature, so as to submit results of its work to the Committee at least on a quarterly 

basis. The Technical Committee shall complete the above work within two years and three 

months of receipt of the request from the Committee. 

 

Role of the Committee 

 

9.3 On the basis of the principles listed in paragraph 1: 

  

(a) the Committee shall consider the interpretations and opinions of the Technical 

Committee periodically in accordance with the timeframes provided in subparagraphs 

(i), (ii) and(iii) of paragraph 2(c) with a view to endorsing such interpretations and 

opinions. The Committee may request the Technical Committee to refine or elaborate 

its work and/or to develop new approaches. To assist the Technical Committee, the 
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Committee should provide its reasons for requests for additional work and, as 

appropriate, suggest alternative approaches; 

  

(b)         upon completion of all the work identified insubparagraphs (i), (ii) and (iii) of 

paragraph 2(c), the Committee shall consider the results in terms of their overall 

coherence. 

 

Results of the Harmonization Work Programme and Subsequent Work 

 

9.4 The Ministerial Conference shall establish the results of the harmonization work programme in 

an annex as an integral part of this Agreement. The Ministerial Conference shall establish a 

time-frame for the entry into force of this annex. 
 

Footnote 4: If the ad valorem criterion is prescribed, the method for calculating this percentage shall also be indicated in the 

rules of origin. 

Footnote 5: If the criterion of manufacturing or processing operation is prescribed, the operation that confers origin on the 

product concerned shall be precisely specified. 

Footnote 6: At the same time, consideration shall be given to arrangements concerning the settlement of disputes relating to 

customs classification 

 

IB. Texto do Artigo em Português  
 

Parte IV 

Harmonização de Regras de Origem 

Artigo 9 
 

Objetivos e Princípios 

 

9.1 Visando a harmonizar regras de origem e, inter alia, criar um ambiente mais previsível na 

condução do comércio mundial, a Conferência Ministerial desenvolverá o programa de trabalho 

descrito adiante juntamente com o CCA, com base nos seguintes princípios: 

 

(a) as regras de origem deverão ser igualmente aplicadas para todos os fins estabelecidos no    

Artigo 1; 

 

(b) as regras de origem deverão prever que o país a ser identificado como a origem de uma 

determinada mercadoria seja o país onde a mercadoria em questão tenha sido produzida 

em sua totalidade ou, quando mais de um país estiver envolvido na produção da 

mercadoria, o país onde a última transformação substancial tenha sido efetuada; 

 

(c) as regras de origem deverão ser objetivas, compreensíveis e previsíveis; 

 

(d) independente da medida ou instrumento ao qual possam estar vinculadas, as regras de 

origem não deverão ser utilizadas como instrumentos para a consecução direta ou 

indireta de objetivos comerciais. Não deverão, elas mesmas, criar efeitos restritivos, 

distorcivos ou desorganizadores do comércio internacional. Elas não implicarão 

exigências excessivamente rigorosas e não exigirão a observância de condições não 

relacionadas à fabricação ou ao processamento como um pré-requisito para a 

determinação do país de origem. No entanto, custos não diretamente relacionados à 

fabricação ou ao processamento poderão ser incluídos para fins de aplicação de um 

critério de percentagem ad valorem; 

 

(e) as regras de origem deverão ser administradas de forma consistente, uniforme, imparcial 

e razoável; 

 

(f) as regras de origem deverão ser coerentes; 
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(g) as regras de origem deverão basear-se numa regra positiva. As regras negativas poderão 

ser usadas para fins de esclarecer uma regra positiva. 

 

Programa de Trabalho 

 

9.2 

 

(a)  O programa de trabalho será iniciado na maior brevidade possível após a entrada em 

vigor do Acordo Constitutivo da OMC e será concluído três anos após o seu início. 

 

(b) O Comitê e o Comitê Técnico previstos no Artigo 4 serão os órgãos adequados para 

desenvolver esse trabalho. 

 

(c) Para obter contribuição pormenorizada do CCA, o Comitê solicitará ao Comitê Técnico 

que forneça suas interpretações e opiniões resultantes do trabalho descrito adiante com 

base nos princípios listados no parágrafo 1. Para garantir a conclusão do programa de 

trabalho de harmonização dentro do prazo previsto, esse trabalho será realizado por 

setor de produtos, representado por diversos capítulos ou seções da nomenclatura do 

Sistema Harmonizado (SH). 

 

(i) Produtos Totalmente Obtidos e Operações ou Processos Mínimos 

 

O Comitê Técnico desenvolverá definições harmonizadas para: 

- bens a serem considerados totalmente obtidos num país. Este trabalho será o mais detalhado 

possível; 

- operações ou processos mínimos que, por si só, não conferem origem a um produto. 

Os resultados deste trabalho serão encaminhados ao Comitê dentro de um prazo de três meses a contar da 

data de recebimento da solicitação apresentada pelo Comitê. 

(ii) Transformação Substancial – Mudança na Classificação Tarifária  

- O Comitê Técnico considerará e pormenorizará, com base no critério de transformação 

substancial, a utilização da mudança na posição ou subposição tarifária ao desenvolver regras de 

origem para determinados produtos ou setor de produtos e, se apropriado, a mudança mínima na 

nomenclatura que satisfaz esse critério. 

- O Comitê Técnico dividirá o trabalho acima por produto, levando em consideração os 

capítulos ou seções da nomenclatura do SH, de modo a apresentar os resultados de seu trabalho 

pelo menos trimestralmente. O Comitê Técnico concluirá o trabalho acima dentro de um prazo 

de um ano e três meses após receber a solicitação do Comitê. 

(iii) Transformação Substancial – Critérios Suplementares 

Uma vez concluído o trabalho previsto no subparágrafo (ii) para cada setor de produtos ou categoria 

individual de produtos em que a utilização exclusiva da nomenclatura do SH não permitir a expressão de 

transformação substancial, o Comitê Técnico: 



- considerará e aperfeiçoará, com base no critério de transformação substancial, a utilização, de 

maneira suplementar ou exclusiva, de outras exigências, inclusive percentagens ad valorem
4
 

e/ou operações de fabricação ou processamento
5
, ao desenvolver regras de origem para 

determinados produtos ou um setor de produtos; 

- poderá fornecer explicações para suas propostas; 

- dividirá o trabalho acima por produto, levando em consideração os capítulos ou seções da 

nomenclatura do SH, de modo a apresentar os resultados de seu trabalho ao Comitê pelo menos 

trimestralmente. O Comitê Técnico concluirá o trabalho acima dentro de um prazo de dois anos 

e três meses a contar da data de recebimento da solicitação do Comitê. 

Papel do Comitê 

9.3 Com base nos princípios listados no parágrafo 1: 

(a) o Comitê considerará periodicamente as interpretações e opiniões do Comitê Técnico, 

em conformidade com os prazos previstos nas seções (i), (ii) e (iii) do parágrafo 2(c), 

com vistas a endossar essas interpretações e opiniões. O Comitê poderá solicitar ao 

Comitê Técnico que refine ou aperfeiçoe seu trabalho e/ou desenvolva novas 

abordagens. Visando a auxiliar o Comitê Técnico, o Comitê deverá fornecer suas razões 

para solicitações de trabalhos adicionais e, se apropriado, sugerir abordagens 

alternativas; 

 

(b) uma vez concluído todo o trabalho identificado nas seções (i), (ii) e (iii) acima, o 

Comitê considerará os resultados em termos de sua coerência geral. 

 

Resultados do Programa de Trabalho de Harmonização e Trabalhos Subsequentes 

 

9.4 A Conferência Ministral estabelecerá os resultados do programa de trabalho de harmonização 

num anexo que será parte integrante do presente Acordo.
6
 A Conferência Ministerial 

estabelecerá um prazo para a entrada em vigor desse anexo. 

 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

No Artigo 9.1, sugere-se como tradução à expressão “providing more certainty”: “promover maior 

previsibilidade”. 

 

No Artigo 9.1(d), sugere-se como tradução à expressão “They should not pose”: “Elas não deverão 

implicar”, devido ao Modal Verb “should”. 

 

No Artigo 9.1(g), sugere-se como tradução à expressão “on a positive standard”: “em um padrão 

positivo”. 

 

                                                           
4 Se for prescrito o critério de percentagens ad valorem, o método a ser utilizado para calcular essa percentagem será também 

indicado nas regras de origem.  
5 Se for prescrito critério de operação de fabricação ou processamento, a operação que confere origem ao produto em questão 

será especificada com precisão. 
6 Simultaneamente, será dada consideração a mecanismos para a solução de controvérsias relacionadas à classificação 

aduaneira. 



No Artigo 9.2(c), entende-se ser mais adequada a tradução “deve solicitar”, para a expressão: “shall 

request”. 

 

 No Artigo 9.2(c)(ii), entende-se ser mais adequada a tradução “deve considerar”, para a expressão: “shall 

consider”, tendo em vista a presença do Modal Verb “shall”. 

 

No Artigo 9.2(c)(iii), entende-se ser mais adequada a tradução “deve considerar e aprofundar”, para a 

expressão: “shall consider and elaborate”, tendo em vista a presença do Modal Verb “shall”. 

 

No Artigo 9.2(c)(iii), entende-se ser mais adequada a tradução “requisitos”, para a palavra: 

“requirements”, e não “exigências”, como consta no documento oficial. 

 

Sugere-se, para a expressão “shall consider”, encontrada no Artigo 9.3(a), a tradução: “deve considerar”, 

tendo em vista a presença do Modal Verb “shall”. 

 

No Artigo 9.4, sugere-se para a expressão “shall establish”, encontrada duas vezes no texto do artigo, a 

tradução: “deve considerar”, devido à presença do Modal Verb “shall”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 9 

 

Não há nenhuma reclamação ou litígio, até o momento, perante o DSB, envolvendo o Artigo 9. No 

entanto, há algumas informações importantes sobre o Comitê de Regras de Origem. 

 

O Comitê sobre Regras de Origem tem trabalhado para a harmonização de regras de origem não-

preferenciais. Este trabalho foi formalmente lançado quando o Presidente do Comitê enviou uma carta em 

20 de julho de 1995 para o Presidente do Comitê Técnico sobre Regras de Origem, transmitindo o pedido 

do Comitê, em conformidade com o Artigo 9.2(c), de que o Comitê Técnico empreendeu o trabalho de 

harmonização de regras de origem não-preferenciais, fornecidas pelo Artigo 9. 

 

O Comitê sobre Regras de Origem, em 10 de maio de 1996, decidiu estabelecer um Texto de Negociação 

Integrada para o Programa de Trabalho sobre Harmonização, como documento de trabalho comum e 

ponto de referência para o Comitê Técnico sobre Regras de Origem em Bruxelas e o Comitê em Genebra. 

Este texto incluiria a estrutura geral do Programa de Trabalho de Harmonização; um anexo de definições 

para bens considerados como totalmente obtidos (produzidos) em um país; um anexo contendo as regras 

de produtos específicos; e um anexo para operações mínimas e processos os quais não concedem origem 

por si mesmos. 

 

Embora o Artigo 9.2(a) disponha que o Programa de Trabalho de Harmonização devesse ser completado 

“dentro de três anos de seu início”, em 7 de julho de 1998, o Comitê relatou ao Conselho para o Comércio 

de Bens que, embora considerável progresso houvesse sido feito, devido à complexidade das questões, o 

trabalho do Programa de Trabalho de Harmonização identificado nos Artigos 9.2(c) e 9.3 poderia não ser 

finalizado dentro do período de três anos previsto no Artigo 9.2(a). Nessa ocasião, o Conselho Geral 

adotou as recomendações do Comitê sobre Regras de Origem, de acordo com as quais o Comitê 

continuaria o seu trabalho em cooperação com o Comitê Técnico, e se esforçaria para completar o 

trabalho em novembro de 1999. 

 

Em 1999-2000, o Comitê realizou reuniões intensivas. O Comitê Técnico submeteu o resultado final de 

seu trabalho para o Comitê em 9 de junho de 1999. O Comitê discutiu a arquitetura das regras de origem 

harmonizadas, questões relacionadas a regras de origem de produtos específicos, e as implicações da 

implementação das regras de origem harmonizadas, questões relativas a regras de origem de produtos 

específicos, e as implicações da implementação de regras de origem harmonizadas em outros Acordos da 

OMC. Após o Conselho Geral ter decidido em 15 de dezembro de 2000 completar o trabalho na 

Conferência de Doha ou no máximo no final de 2001, o número de questões resolvidas aumentou muito. 

O Presidente do Comitê enviava relatórios constantes ao Conselho Geral. Em Dezembro de 2001, o 



Conselho Geral, tendo em vista um relatório do Comitê, concordou em estender o prazo final até o final 

de 2002. 

 

Em julho de 2002, o Presidente do Comitê relatou novamente ao Conselho Geral, identificando 94 

questões centrais da política para discussão e decisão em nível do Conselho Geral. Estas questões incluem 

uma quantidade de regras de produtos-específicos, e as implicações para outros Acordos da OMC de 

adoção de regras de origem harmonizadas. Em dezembro de 2002, o Conselho Geral considerou outro 

progresso, concordou em estender para julho de 2003 o prazo final para a conclusão das negociações 

sobre as 94 questões centrais da política, e acordou que após estas questões serem resolvidas, o Comitê 

iria completar o programa de trabalho de harmonização em 31 de dezembro de 2003. Em julho de 2003, o 

Conselho Geral considerou um progresso adicional no relatório e estendeu o prazo final para as questões 

centrais da política para julho de 2004 e para a conclusão integral em dezembro de 2004.  

 

Em julho de 2004, o Conselho Geral novamente considerou um progresso no relatório do Comitê, 

observando divisão sobre a questão de se no futuro as regras de origem harmonizadas deveriam ser 

utilizadas para o Acordo Anti-Dumping; o Conselho Geral acordou uma extensão de um ano. Como o 

relatório do Presidente do Comitê de julho 2005 ainda apresentava dúvidas sobre a aplicação de regras de 

origem harmonizadas em instrumentos de defesa comercial, foi concedida nova extensão de um ano até o 

final de 2006. Em julho de 2006, o Conselho Geral prorrogou este prazo para o fim de 2007.  

  

Em reunião do Conselho Geral de 27 de julho de 2007, o Presidente do Comitê novamente observou 

progresso e chamou a atenção para a divisão de visões relacionadas às duplas regras propostas para 

maquinário de origem (HS Capítulos 84-90) e com relação a se as regras de origem harmonizadas 

deveriam ser aplicadas aos remédios comerciais. O Presidente do Conselho Geral notou que as delegações 

no Comitê sentiram que as regras de origem harmonizadas deveriam ser aplicadas aos remédios 

comerciais. Notou também, que as delegações no Comitê sentiram que as dificuldades encontradas nas 

implicações da questão e no setor de maquinário onde eram tais que a orientação do Conselho Geral foi 

garantida em como levar essas questões para frente. O Conselho Geral acordou que o trabalho nessas 

questões seria suspenso até que tal orientação do Conselho Geral fosse definida, e que, no meio tempo, o 

Comitê continuaria trabalhando em prol das questões técnicas, o que inclui os aspectos técnicos da 

arquitetura global, sempre que possível. 

 

Desde 2007, o Comitê têm discutido questões técnicas. Em 15 de outubro de 2007, o Comitê circulou um 

rascunho de Texto Consolidado sobre Regras de Origem Não-Preferenciais. A revisão mais recente do 

texto, circulado em 11 de novembro de 2010, compreende um rascunho do Anexo III para o Acordo sobre 

Regras de Origem e uma decisão da Conferência Ministerial que adotaria o novo Anexo III. O rascunho 

do Anexo III traz regras gerais; um apêndice definindo mercadorias que são consideradas totalmente 

produzidas em determinado país; e um apêndice das regras de origem de produto específico para cada 

capítulo do Sistema Harmonizado de classificação aduaneira. 

 

III. Comentários 

O Comitê e o Conselho Geral continuam seu trabalho com o objetivo de finalizar o Programa de Trabalho 

para Harmonização das Regras de Origem, que ainda não conseguiu ser concluído devido ao conflito de 

interesses entre os Membros. 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

COMITÊ TÉCNICO SOBRE REGRAS DE ORIGEM 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Annex I 

Technical Committee on Rules of Origin 
 

Responsibilities 

 

1. The ongoing responsibilities of the Technical Committee shall include the following: 

  

(a)         at the request of any member of the Technical Committee, to examine specific technical 

problems arising in the day-to-day administration of the rules of origin of Members and 

to give advisory opinions on appropriate solutions based upon the facts presented; 

  

(b)         to furnish information and advice on any matters concerning the origin determination of 

goods as may be requested by any Member or the Committee; 

  

(c)        to prepare and circulate periodic reports on the technical aspects of the operation and  

status of this Agreement; and 

  

(d)        to review annually the technical aspects of the implementation and operation of Parts 

II and III. 

  

2. The Technical Committee shall exercise such other responsibilities as the Committee may 

request of it. 

  

3.        The Technical Committee shall attempt to conclude its work on specific matters, especially 

those referred to it by Members or the Committee, in a reasonably short period of time. 

 

Representation 

 

4.         Each Member shall have the right to be represented on the Technical Committee. Each Member 

may nominate one delegate and one or more alternates to be its representatives on the Technical 

Committee. Such a Member so represented on the Technical Committee is hereinafter referred 

to as a “member” of the Technical Committee. Representatives of members of the Technical 

Committee may be assisted by advisers at meetings of the Technical Committee. The WTO 

Secretariat may also attend such meetings with observer status. 

  

5.        Members of the CCC which are not Members of the WTO may be represented at meetings of the 

Technical Committee by one delegate and one or more alternates. Such representatives shall 

attend meetings of the Technical Committee as observers. 

  

6.         Subject to the approval of the Chairman of the Technical Committee, the Secretary-General of 

the CCC (referred to in this Annex as “the Secretary-General”) may invite representatives of 

governments which are neither Members of the WTO nor members of the CCC and 

representatives of international governmental and trade organizations to attend meetings of the 

Technical Committee as observers. 

  

7.         Nominations of delegates, alternates and advisers to meetings of the Technical Committee shall 

be made to the Secretary-General. 
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Meetings 

 

8. The Technical Committee shall meet as necessary, but not less than once a year. 

 

Procedures 

 

 

a. The Technical Committee shall elect its own Chairman and shall establish its own procedures. 

 

IB. Texto do Artigo em Português  
 

ANEXO I 
 

COMITÊ TÉCNICO SOBRE REGRAS DE ORIGEM 
 

Responsabilidades 

 

1. As responsabilidades permanentes do Comitê Técnico incluirão: 

 

(a) mediante solicitação de qualquer membro do Comitê Técnico, o exame de problemas 

técnicos específicos surgidos no âmbito da administração quotidiana das regras de 

origem de Membros e a emissão de pareceres sobre soluções adequadas com base nos 

fatos apresentados; 

 

(b) o fornecimento de informações e orientações sobre quaisquer questões relativas à 

determinação da origem de mercadorias, mediante solicitação de qualquer Membro ou 

do Comitê; 

 

(c) a elaboração e distribuição de relatórios periódicos sobre os aspectos técnicos do 

funcionamento e status do presente Acordo; e 

 

(d) a revisão anual dos aspectos técnicos relativos à implementação e operação das Partes II 

e III. 

 

2. O Comitê Técnico poderá exercer outras responsabilidades por solicitação do Comitê: 

 

3. O Comitê Técnico envidará os esforços necessários para concluir seu trabalho sobre questões 

específicas, particularmente sobre questões a ele encaminhadas por Membros ou pelo Comitê, 

dentro de um prazo razoavelmente curto. 

 

Representação 

 

4. Cada Membro terá o direito de ser representado no Comitê Técnico. Cada Membro poderá 

designar um delegado e um ou mais suplentes, como seus representantes no Comitê Técnico. 

Um Membro assim representado no Comitê Técnico é doravante denominado um “membro” do 

Comitê Técnico. Os representantes de membros do Comitê Técnico poderão ser acompanhados 

por conselheiros nas reuniões do Comitê Técnico. O Secretariado da OMC também poderá 

assistir a estas reuniões na qualidade de observador. 

 

5. Os Membros do CCA que não são Membros da OMC poderão ser representados nas reuniões do 

Comitê Técnico por um delegado e um ou mais suplentes. Tais representantes assistirão às 

reuniões do Comitê Técnico como observadores. 

 

6. Sujeito à aprovação do Presidente do Comitê Técnico, o Secretário-Geral do CCA (doravante 

denominado “o Secretário-Geral”) poderá convidar representantes de governos que não sejam 



Membros da OMC nem membros do CCA e representantes de organizações governamentais ou 

comerciais internacionais para assistirem às reuniões do Comitê Técnico como observadores. 

 

7.        As designações de delegados, suplentes e consultores para reuniões do Comitê Técnico serão 

dirigidas ao Secretário-Geral. 

 

Reuniões 

 

8.        O Comitê Técnico se reunirá sempre que necessário, mas não menos de uma vez por ano. 

 

Procedimentos 

 

9.        O Comitê Técnico elegerá seu próprio Presidente e estabelecerá seus próprios procedimentos. 

 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

O Anexo I, Artigo 2, traz a expressão “shall exercise”, a qual, entende-se, seria mais adequadamente 

traduzida como: “deve exercer”. 

 

No Artigo 3, sugere-se que a expressão “shall attempt” seja traduzida como: “devem tentar”. 

 

No Artigo 4, sugere-se que a expressão “shall have the right” seja traduzida como: “deve ter o direito”. 

 

No Artigo 5, para a expressão “shall attend meetings”, sugere-se a tradução: “devem assistir às reuniões”, 

tendo em vista a presença do Modal Verb “shall”. 

 

No Artigo 7, sugere-se a tradução: “devem ser feitos”, para a expressão “devem ser feitos “. 

 

Para a expressão “shall meet”, encontrada no Artigo 8, entende-se ser mais adequada a tradução: “deve se 

reunir”. 

 

Entende-se que, no Artigo 9, as expressões “shall elect” e “shall stablish”, seriam mais adequadamente 

traduzidas como “deve eleger” e “deve estabelecer”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Anexo I 

 

O Comitê Técnico apresentou relatórios periódicos ao Comitê em suas operações. 

 

III. Comentários 
 

O Comitê Técnico sobre Regras de Origem finalizou o seu trabalho de análise técnica em 1999, ficando 

pendentes as questões que apenas poderiam ser solucionadas pelo Comitê ou pelo Conselho Geral. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

DECLARAÇÃO COMUM SOBRE REGRAS DE ORIGEM PREFERENCIAIS 

Luciana Maria de Oliveira 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Annex II 

Common Declaration With Regard to Preferential Rules of Origin 
 

1.        Recognizing that some Members apply preferential rules of origin, distinct from non-preferential 

rules of origin, the Members hereby agree as follows. 

  

2.        For the purposes of this Common Declaration, preferential rules of origin shall be defined as 

those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any 

Member to determine whether goods qualify for preferential treatment under contractual or 

autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the 

application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994. 

  

3.             The  Members agree to ensure that: 

  

(a)        when they issue administrative determinations of general application, the requirements 

to be fulfilled are clearly defined. In particular: 

  

(i) in cases where the criterion of change of tariff classification is applied, such a 

preferential rule of origin, and any exceptions to the rule, must clearly specify the 

subheadings or headings within the tariff nomenclature that are addressed by the 

rule; 

(ii) in cases where the ad valorem percentage criterion is applied, the method for 

calculating this percentage shall also be indicated in the preferential rules of 

origin; 

(iii)   in cases where the criterion of manufacturing or processing operation is 

prescribed, the operation that confers preferential origin shall be precisely 

specified; 

  

(b) their preferential rules of origin are based on a positive standard. Preferential rules of 

origin that state what does not confer preferential origin (negative standard) are 

permissible as part of a clarification of a positive standard or in individual cases where a 

positive determination of preferential origin is not necessary; 

  

(c)         their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general 

application relating to preferential rules of origin are published as if they were subject 

to, and in accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994; 

  

(d)         upon request of an exporter, importer or any person with a justifiable cause, 

assessments of the preferential origin they would accord to a good are issued as soon as 

possible but no later than 150 days(7) after a request for such an assessment provided 

that all necessary elements have been submitted. Requests for such assessments shall be 

accepted before trade in the good concerned begins and may be accepted at any later 

point in time. Such assessments shall remain valid for three years provided that the facts 

and conditions, including the preferential rules of origin, under which they have been 

made remain comparable. Provided that the parties concerned are informed in advance, 

such assessments will no longer be valid when a decision contrary to the assessment is 
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made in a review as referred to insubparagraph (f). Such assessments shall be made 

publicly available subject to the provisions of subparagraph (g); 

  

(e) when introducing changes to their preferential rules of origin or new preferential rules 

of origin, they shall not apply such changes retroactively as defined in, and without 

prejudice to, their laws or regulations; 

  

(f)         any administrative action which they take in relation to the determination of preferential 

origin is reviewable promptly by judicial, arbitral or administrative tribunals or 

procedures, independent of the authority issuing the determination, which can effect the 

modification or reversal of the determination; 

  

(g)         all information that is by nature confidential or that is provided on a confidential basis 

for the purpose of the application of preferential rules of origin is treated as strictly 

confidential by the authorities concerned, which shall not disclose it without the specific 

permission of the person or government providing such information, except to the 

extent that it may be required to be disclosed in the context of judicial proceedings. 

  

4. Members agree to provide to the Secretariat promptly their preferential rules of origin, 

including a listing of the preferential arrangements to which they apply, judicial decisions, and 

administrative rulings of general application relating to their preferential rules of origin in effect 

on the date of entry into force of the WTO Agreement for the Member concerned. Furthermore, 

Members agree to provide any modifications to their preferential rules of origin or new 

preferential rules of origin as soon as possible to the Secretariat. Lists of information received 

and available with the Secretariat shall be circulated to the Members by the Secretariat. 

 

IB. Texto do Artigo em Português  
 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO COMUM SOBRE REGRAS DE ORIGEM PREFERENCIAIS 

 

1. Reconhecendo que alguns Membros aplicam regras de origem preferenciais, distintas das regras 

de origem não-preferenciais, os Membros acordam o seguinte. 

 

2.        Para os fins da presente Declaração Comum, as regras de origem preferenciais serão definidas 

como as leis, regulamentos e determinações administrativas de aplicação geral adotadas por 

qualquer Membro para verificar se determinadas mercadorias poderão ter um tratamento 

preferencial no âmbito de regimes comerciais contratuais ou autônomos que impliquem a 

concessão de preferências tarifárias mais amplas do que o âmbito de aplicação do parágrafo 1 

do Artigo I do GATT 1994. 

 

3.        Os Membros concordam em assegurar que: 

 

(a)        Quando emitirem determinações administrativas de aplicação geral, as exigências a 

serem cumpridas sejam claramente definidas, particularmente as seguintes: 

 

i) quando for aplicado o critério de mudança de classificação tarifária, tal regra de   

origem preferencial, bem como quaisquer exceções da mesma, deverão 

especificar claramente as posições ou subposições da nomenclatura tarifária 

abordados pela regra; 

 

ii) quando for aplicado o critério de percentagem ad valorem, o método a ser 

utilizado no cálculo dessa percentagem deverá ser indicado também nas regras de 

origem preferenciais; 
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iii) quando for prescrito o critério de operação de fabricação ou processamento, a 

operação que confere origem preferencial deverá ser especificada com precisão; 

 

(b)        suas regras de origem preferenciais sejam baseadas numa regra positiva. As regras de 

origem preferenciais que declaram o que não confere origem preferencial (regra 

negativa) serão permissíveis como parte do esclarecimento de uma regra positiva ou em 

casos individuais que uma determinação positiva de origem preferencial não seja 

necessária; 

 

(c)        suas leis, regulamentos e decisões judiciais e administrativas de aplicação geral relativos 

a regras de origem preferenciais sejam publicados como se estivessem sujeitos às 

disposições do parágrafo 1 do Artigo X do GATT 1994 e em conformidade com as 

mesmas; 

 

(d)        mediante solicitação de um exportador, importador ou qualquer pessoa que apresente 

uma razão justificável, os resultados das avaliações da origem preferencial que 

confeririam a uma mercadoria sejam emitidos na maior brevidade possível, mas dentro 

de um prazo máximo de 150 dias
7
 após a apresentação de um pedido de avaliação dessa 

natureza, desde que tenham sido apresentados todos os elementos necessários à sua 

realização. Os pedidos de avaliação serão aceitos antes de ser iniciado o comércio das 

mercadorias envolvidas e poderão ser aceitos em qualquer momento posterior. Essas 

avaliações terão validade durante um período de três anos, desde que os fatos e 

condições, inclusive as regras de origem preferenciais, sob os quais tenham sido 

realizadas, permaneçam comparáveis. Observada a exigência de que as partes 

interessadas sejam previamente notificadas, essas avaliações deixarão de ter validade no 

momento em que for tomada uma decisão contrária à avaliação como resultado de um 

exame realizado nas condições previstas no subparágrafo (f) adiante. Essas avaliações 

ficarão disponíveis ao público, observados os limites previstos no subparágrafo (g) 

abaixo; 

 

(e)        ao introduzirem mudanças em suas regras de origem preferenciais ou elaborarem novas 

regras de origem preferenciais, essas mudanças não sejam aplicadas retroativamente 

como previsto em suas leis ou regulamentos e sem prejuízo dos mesmos; 

 

(f) qualquer medida administrativa que tomem em relação à determinação de origem 

preferencial seja prontamente reexaminável por tribunais ou processos judiciais, 

arbitrais ou administrativos independentes da autoridade que emitiu a determinação, e 

que esse novo exame possa modificar ou reverter a determinação; 

 

(g)        todas as informações confidenciais por natureza ou fornecidas em bases confidenciais 

para fins de aplicação de regras de origem preferenciais sejam tratadas como 

estritamente confidenciais pelas autoridades envolvidas, que não as revelarão sem a 

permissão expressa da pessoa ou governo que as forneceu, a não ser no contexto de 

processos judiciais e na medida necessária para atendê-los. 

 

4.        Os Membros comprometem-se a enviar prontamente ao Secretariado suas regras de origem 

preferenciais, inclusive uma relação dos arranjos preferenciais aos quais se aplicam, decisões 

judiciais e administrativas de aplicação geral relativas a suas regras de origem preferenciais 

vigentes na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC para o Membro em 

questão. Além disso, os Membros comprometem-se a informar o Secretariado, na maior 

brevidade possível, a respeito de quaisquer mudanças introduzidas em suas regras de origem 

                                                           
7 No que se refere a solicitações feitas durante o primeiro ano após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, os 

Membros só ficarão obrigados a emitir os resultados dessas avaliações na maior brevidade possível. 



preferenciais ou da emissão de novas regras de origem preferenciais. Relações das informações 

recebidas e disponíveis junto ao Secretariado serão circuladas aos Membros pelo Secretariado. 

(Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

No Anexo II, Artigo 2, sugere-se para a expressão “shall be defined”, a tradução: “serão definidas”, 

devido à presença do Modal Verb: “shall”. 

 

II. Interpretação e Aplicação do Anexo II 

 

Regras de origem preferenciais têm sido discutidas no Comitê sobre Acordos Regionais de Comércio. 

Tais regras estão disponíveis na base de dados online sobre Acordos Regionais de Comércio do 

Secretariado da OMC. 

 

III. Comentários 
 

O aumento do número de Acordos Regionais de Comércio incentivou os Membros a incluir este anexo 

referente a regras de origem preferenciais. 

 

Em atendimento a este dispositivo, quando o Acordo sobre Regras de Origem entrou em vigor, o Brasil 

notificou à OMC suas regras de origem preferenciais no âmbito da ALADI e do MERCOSUL. 


