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DISPUTA COMERCIAL

Represália aos subsídios de algodão podem incluir de quebra de patentes de remédios a bloqueio de remessa de royalties

LUCIANA WHITAKER/AGENCIA PETROBRAS

Renato Andrade
BRASÍLIA

O governo brasileiro deu um
passoconcretoontemparaapli-
car retaliações comerciais con-
tra os Estados Unidos, pelos
subsídios dados a produtores
dealgodão. O Paláciodo Planal-
to editou a Medida Provisória
nº 482, que estabelece os proce-
dimentos que poderão ser ado-
tados para retaliar os america-
nosnaáreadepropriedadeinte-
lectual. As sanções poderão ir
desde um bloqueio temporário
de remessa de royalties até a
quebra de patentes.

Asmedidasdeverãoserdefi-
nidas pelo governo no próximo
mês. O setor de medicamentos
é um dos principais alvos.

O efeito prático da MP é o
estabelecimentodeamparosle-
gaisparaqueoBrasilpossaapli-
car as retaliações contra os

EUAdefinidasapósumconten-
cioso de sete anos na Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC) por conta dos subsídios
concedidos aos produtores de
algodão. Mas as regras valerão
para eventuais casos futuros
queenvolvamretaliaçõesnesse
setor a outros países.

O valor da retaliação estabe-
lecida pela OMC é de US$ 830
milhões, sendo que as sanções
sobreocomérciodebensameri-
canos alcançarão US$ 560 mi-
lhões e os US$ 270 milhões res-
tantespoderãoseraplicadosso-
bre propriedade intelectual. A
possibilidade de aplicar san-
ções em outras áreas não rela-
cionadas ao contencioso é co-
nhecida como retaliação cruza-
da. O mecanismo é criticado
por empresários fora do setor
de algodão que temem possí-
veis contrarretaliações.

AMPfoiassinadapelopresi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva
e pelos ministros Celso Amo-
rim (Relações Exteriores), Rei-
nhold Stephanes (Agricultura)
e Guilheme Cassel (Reforma
Agrária). Apesar da relação di-
reta com sua pasta, a medida
não contou com a assinatura do
ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
Miguel Jorge.

A medida estabelece seis ti-
pos de retaliação que poderão
ser aplicadas, que vão desde a
suspensão de direitos de pro-
priedade intelectual, passando
pela alteração de medidas para
a obtenção e manutenção des-
ses direitos, até o bloqueio tem-
porário de remessa de royalties
ou outro tipo de remuneração
pelosdireitosdepropriedadein-
telectual. Marcas, desenhos in-
dustriais e patentes são alguns
doselementosconsideradospe-
la legislação brasileira como

propriedade intelectual.
De acordo com a MP, qual-

querquesejaasançãoelapreci-
sará ser aprovada pelo conse-
lho de ministros que compõem
a Camex. Para o advogado De-
nis Borges Barbosa, que foi um
dos delegados do Brasil duran-
te as negociações que criaram a
OMC, esse mecanismo mostra
umaprudêncianecessária,con-
siderando que a aplicação das
retaliações cruzadas é inédita
no mundo.

O ministro Celso Amorim
reafirmou ontem que apesar do
Brasil não ser favorável ao uso
de retaliações, o País “não pode
se curvar” simplesmente por-
que os EUA são um país forte.
“A lei internacional se aplica
aos pequenos e aos grandes”,
disse o chanceler. ● COLABOROU

DENISE CHRISPIM MARIN

†Mais informações, na pág. B3

Jose M Ribeiro/REUTERS–18/12/2009
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B1.




