Embaixador Graça Lima é eleito juiz de mecanismo para resolver disputas
Candidatos da Austrália, Costa Rica e Paquistão foram os menos votados
30/07/2020, Valor Econômico
O embaixador José Alfredo Graça Lima foi eleito árbitro do Mecanismo Interino de Apelação/Arbitragem
(MPIA, na sigla em inglês) criado por um grupo de países na Organização Mundial do Comércio (OMC)
para resolver disputas entre eles.
O Valor apurou que, conhecido o resultado, a Austrália lamentou a não eleição de sua candidata,
especialista em defesa comercial. O quadro de dez juízes será composto de quatro originários de países
desenvolvidos e seis de países em desenvolvimento.
O MPIA é uma opção temporária enquanto o Órgão de Apelação, espécie de corte suprema do comércio
global, continuar paralisado pelos EUA. A administração de Donald Trump bloqueou a nomeação de
novos juízes no Órgão de Apelação, alegando que essa corte tomava decisões que iam bem além das
regras negociadores entre os países.
O grupo de 24 membros criou então o mecanismo interino para resolver disputas entre eles. A aliança
inclui desde a União Europeia, Austrália, Brasil, Canadá e China, como Ucrânia, Paquistão, México, Benin
e outros.
O MPIA prevê um grupo de dez árbitros indicados pelos membros. Na votação secreta, os candidatos da
UE, China e México obtiveram 22 votos cada; os candidatos do Canadá e Suíça, 20 votos; as candidatas
da Colômbia e Singapura, 18 votos; Nova Zelândia, 17; Brasil, 15; e Chile, 14.
Os candidatos da Austrália, Costa Rica e Paquistão foram os menos votados e, portanto, derrotados.
“Foi um resultado muito positivo para o Brasil, com reconhecimento da qualificação individual e do
engajamento brasileiro com o mecanismo de solução de controvérsias”, afirmou o embaixador brasileiro
junto à OMC, Alexandre Parola.
Há duas disputas que podem ser as primeiras a serem submetidas a juízes do MPIA. Uma delas é entre
Canadá e Austrália envolvendo exportação de vinho canadense. A segunda pode ser entre México e
Costa Rica envolvendo comércio de abacates.
Essa reportagem foi publicada originalmente em:
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/07/30/embaixador-graa-lima-eleito-juiz-de-mecanismopara-resolver-disputas-na-omc.ghtml.
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