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OMA sediou o 39º Comitê Técnico de Regras de Origem virtualmente em 2 de fevereiro de 2021 
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A Organização Mundial das Alfândegas (OMA) sediou a 39ª Sessão do Comitê Técnico sobre Regras de Origem 
(TCRO) em 2 de fevereiro de 2021. Presidido pela Sra. DING Nan (China) e com as boas-vindas do Secretário-
Geral Adjunto, Sr. TREVIÑO CHAPA, a reunião contou com a presença de mais de 100 participantes de todo o 
mundo. Isso incluiu observadores da OMC, da UNCTAD e do ICC. 
 
A reunião foi atualizada sobre os desenvolvimentos intersessionais em relação ao Plano de Ação da OMA sobre 
Regras de Origem Preferenciais, Pacote de Receitas, capacitação e aplicação prática das regras de origem, 
incluindo a implementação de sistemas de Regras Antecipadas. Foi dada uma cobertura particular do progresso 
do trabalho no âmbito da Revisão Abrangente do RKC no Anexo Específico K. 
 
Além disso, a disponibilidade de capacitação virtual foi enfatizada e os Membros lembraram que poderiam 
solicitar treinamento direcionado em todos os assuntos relacionados às regras de origem. O Secretariado 
continuará a fornecer assistência técnica a nível nacional, regional e global durante a pandemia. 
 
O representante do Secretariado da OMC, Sr. Darlan MARTI, informou o Comitê Técnico sobre as atividades do 
CRO e os desenvolvimentos ocorridos na OMC com respeito às regras de origem. Ele observou que os 
Membros da OMC continuaram a manter discussões em duas áreas principais, as regras preferenciais de 
origem nas preferências comerciais não recíprocas para os Países Menos Desenvolvidos (PMDs); e as regras de 
origem não preferenciais, em particular notificações e transparência. Durante este período, houve a celebração 
do 25º aniversário do Acordo sobre RoO da OMC. 
 
O Secretariado chamou a atenção do Comitê Técnico para o fato de que, diante da pandemia de Covid-19, a 
OMA iniciou muitas ações para os Membros em uma variedade de campos, com o objetivo de melhorar sua 
resiliência. A Colômbia e a Índia fizeram apresentações para compartilhar suas melhores práticas em relação às 
medidas de facilitação das regras de origem implementadas sob a situação de pandemia COVID-19. 
 
Em seu discurso de encerramento, a Diretora Adjunta da Diretoria de Assuntos Tarifários e Comerciais, Sra. 
Gael GROOBY, lembrou aos delegados que a OMA sediará sua Segunda Conferência de Origem Global, de 10 a 
12 de março de 2021, em formato virtual, com o financiamento do Serviço de Alfândega da Coreia. Ela 
convidou e incentivou os membros a participarem deste evento emblemático para torná-lo um sucesso 
retumbante em termos de participação, palestrantes de alto nível e a riqueza dos temas e debates em nível 
global, bem como nas interações entre alfândegas e setor privado e academia. 


