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1. Introdução
União Europeia e Nova Zelândia concluíram, no final de junho, a negociação de um acordo
bilateral de livre comércio. Seguem-se, os próximos meses, o processo de revisão jurídica e a
posterior ratificação do acordo, levando a entrada em vigor deste provavelmente para 2024.
A relevância propriamente comercial do acordo é limitada: a Nova Zelândia é um pequeno
parceiro da União Europeia e esta ocupa apenas a quarta posição entre os sócios comerciais da
Nova Zelândia, atrás de China (destino de quase 30% das exportações do país), Austrália (14%)
e EUA (12%). Além disso, a Nova Zelândia é parte integrante do CPTPP – o sucessor da
Parceria Transpacífica – e do RCEP – o acordo comercial que reúne a grande maioria dos
países da Ásia Pacífico, além da Austrália.
Além disso, a agenda comercial do acordo, embora ampla e incluindo temas que só
recentemente passaram a fazer parte de acordos comerciais preferenciais, como empresas
estatais e comércio digital, retoma, em boa medida, a do CETA – entre a União Europeia e o
Canadá.
No entanto, quando considerado sob a ótica das relações entre as agendas comercial e de
sustentabilidade, o acordo ganha relevância em função da ampliação do escopo dos temas que
remetem à agenda da sustentabilidade, dentro e fora do capítulo especificamente dedicado às
relações entre comércio e desenvolvimento sustentável.
Este resultado das negociações traduz, em boa medida, o fato de que há, entre a União Europeia
e Nova Zelândia, elevado grau de convergência em torno de valores e preferências de política
no que se refere às agendas de clima e meio ambiente. Ambas as Partes são atores relevantes e
ativos nas negociações climáticas e ambientais, além de “empurrar” na OMC temas que
relacionam aquelas agendas e a de comércio.
Os países da União Europeia e Nova Zelândia estiveram entre os 50 países-membros que, em
novembro de 2020, lançaram na OMC iniciativa voltada para a “discussão estruturada de
comércio e sustentabilidade ambiental”, ainda em curso. Antes disso, em 2019, cinco países
(Costa Rica, Fiji, Islândia, Nova Zelândia e Noruega), aos quais viria se juntar a Suíça,
lançaram o Acordo sobre Mudança Climática, Comércio e Sustentabilidade (ACCTS), cuja
agenda incluía a remoção de tarifas de bens ambientais e a assunção de novos compromissos
em serviços ambientais, além do estabelecimento de compromissos para eliminar subsídios a
combustíveis fósseis e do desenvolvimento de diretrizes para programas de rotulagem
ambiental. A pandemia do COVID 19 interrompeu as negociações do ACCTS, mas todos os
participantes da iniciativa têm atuado intensamente na discussão estruturada sobre comércio e
sustentabilidade, na OMC.
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Nesse sentido, a prioridade concedida pelas Partes à agenda de sustentabilidade e os impactos
comerciais potenciais relativamente pequenos do acordo – inclusive do lado da Nova Zelândia
– explicam a ampliação, no acordo bilateral, dos compromissos assumidos na esfera das
relações entre comércio e desenvolvimento sustentável.

2. Os temas de desenvolvimento sustentável no acordo
No acordo entre União Europeia e Nova Zelândia o peso crescente atribuído à agenda de
sustentabilidade pelas Partes se explicita em dois eixos:
•

a ampliação do escopo do capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável, com
a inclusão de novos temas; e

•

a introdução de novos capítulos, cuja inclusão no acordo remete às preocupações
relacionadas à sustentabilidade e ao papel que comércio e política comercial podem
desempenhar na gestão de riscos climáticos e ambientais.

2.1. O capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável
No que se refere ao capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, como em acordos
anteriores1 negociados pela União Europeia, este inclui disciplinas vinculantes relativas aos
temas de comércio e meio ambiente e de comércio e trabalho:
•

•

nível de proteção ambiental e trabalhista definido pelas leis e regulações domésticas,
sempre que consistentes com compromissos em acordos internacionais referidos no
capítulo (princípios fundamentais do direito no trabalho da OIT e acordos
internacionais ambientais assinados pelas Partes) e cláusulas de não derrogação ou não
enforcement de leis e regulações ambientais e trabalhistas com impactos sobre
comércio e investimentos, bem como de não utilização destas leis e regulações como
restrição ao comércio e ao investimento;
cláusula vinculante sobre implementação dos compromissos climáticos firmados no
Acordo de Paris, uma inovação introduzida no acordo com o Mercosul.

Além disso, fazem parte do capítulo, como em acordos anteriores, disposições não vinculantes
relacionadas a questões da agenda climática e ambiental, em que a cooperação bilateral é
frequentemente proposta como instrumento, e mecanismos institucionais para a participação
__________________________________________________________________________
1

A referência aqui a “acordos anteriores” da União Europeia limita-se àqueles assinados a partir do
acordo com a Coreia do Sul, em 2011 (ratificado em 2015). Este acordo é considerado um marco na
trajetória dos acordos preferenciais de comércio assinados pelo bloco europeu, no que se refere ao
tratamento dos temas de sustentabilidade, tendo sido ali definido o template dos acordos que o bloco
negociaria em seguida (inclusive o acordo com o Mercosul).
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da sociedade civil. Como regra, nesses acordos, o capítulo se conclui com disposições relativas
à solução de controvérsias.
Há, no entanto, no acordo UE – Nova Zelândia, algumas inovações relevantes, entre as
disciplinas vinculantes substantivas que se aplicam ao comércio e investimentos e que atendem
a preocupações relacionadas à agenda da sustentabilidade.
A primeira é a inclusão, no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, de um artigo
sobre comércio e igualdade de gênero, em que o parâmetro de avaliação de compliance são,
mais uma vez, as legislações e regulações domésticas de cada Parte. Estas se comprometem a
efetivamente implementar convenções da ONU sobre igualdade de gênero e direitos da mulher
de que participam, bem como as convenções da OIT sobre eliminação da discriminação de
gênero no trabalho – compromisso já assumido no artigo que trata de comércio e trabalho.
A segunda, também incluída no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, é o
compromisso específico de adotar medidas relacionadas à saúde e segurança ocupacional, bem
como de manter um sistema efetivo de inspeção do trabalho.
A terceira, referida no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, remete a
compromissos que são explicitados nos capítulos de acesso a mercados de bens e de
liberalização de investimentos e comércio de serviços2. Nesses capítulos, as Partes
consolidaram, em seus cronogramas de desgravação, a eliminação das tarifas de bens
ambientais, assumindo ainda compromissos em relação à liberalização do comércio de serviços
e dos investimentos na produção de bens ambientais3.
O tema da liberalização do comércio e investimentos de bens e serviços considerados
ambientais aparece com destaque no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, mais
além do compromisso acima apontado, embora sem gerar obrigação adicional. De fato, as
Partes se comprometem a facilitar e promover comércio e investimentos em bens e serviços
ambientais, bem como em bens que contribuam para melhorar condições sociais. O texto do
capítulo especifica o que as Partes entendem por “facilitar e promover” esse tipo de comércio,
incluindo-se, na lista de iniciativas, o tratamento do complexo tema das barreiras não tarifárias.
Mas a principal inovação identificável no capítulo é de ordem procedimental e se traduz na
ausência de qualquer menção aos procedimentos de solução de controvérsias tendo como
objeto suas disposições. Isso porque, nesse acordo e ao contrário dos anteriores da União
__________________________________________________________________________
2

Os acordos comerciais preferenciais não incluíam até então disposições vinculantes relativas à
liberalização de bens ambientais. Estes são tratados como todos os demais bens nos esquemas de
desgravação negociados. Alguns acordos comerciais mais recentes utilizam linguagem exortatória (best
endeavour) ao se referir a esforços para a liberalização de bens ambientais ou climate-friendly. É o caso
dos acordos da União Europeia com o Canadá e com Singapura, bem como do CPTPP. Ver The
Economist Inteligence Unit (2019). Climate change and trade agreements: friends or foes?
3
Um anexo ao capítulo traz uma lista ilustrativa de bens e serviços considerados ambientais.
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Europeia, o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável e suas disposições também
estão sujeitos, em caso de divergência entre as Partes, às regras gerais de solução de
controvérsias do acordo.
Essa modificação vinha sendo discutida há tempos dentro da Comissão Europeia e em sua
interlocução com organizações da sociedade civil, que identificavam, no mecanismo de
solução de controvérsias específico ao capítulo – que não poderia levar à adoção de sanções –
a fonte de um déficit de implementação dos acordos assinados pela União Europeia. Pela
primeira vez, no acordo do bloco europeu com a Nova Zelândia, o capítulo de comércio e
desenvolvimento sustentável passa a contar com o instrumento de enforcement já aplicado a
outros temas4.
Em termos institucionais, é estabelecido um Subcomitê de comércio e desenvolvimento
sustentável, para acompanhar e facilitar a implementação do capítulo. Uma atribuição
específica desse subcomitê diz respeito a seu papel em controvérsias relativas ao capítulo de
comércio e desenvolvimento sustentável, em particular no monitoramento da implementação
de decisões do painel, podendo a sociedade submeter observações relacionadas ao assunto em
questão.
É plausível formular a hipótese que essa atribuição específica do subcomitê atenda à demanda
de participação de organizações da sociedade civil, que pressionaram para que as regras gerais
de solução de controvérsias nos acordos do bloco europeu passassem a também se aplicar às
disposições do capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável.
Entre os compromissos não vinculantes, a inclusão de artigo sobre comércio e reforma de
subsídios fósseis constitui também uma inovação no histórico de acordos da União Europeia.
Não há, no entanto, qualquer obrigação em relação ao objetivo explícito de “reformar e
progressivamente reduzir os subsídios fosseis das Partes”. A ênfase é colocada na cooperação
na OMC, foro identificado no capítulo como tendo papel central na regulação e restrição ao
uso de subsídios aos combustíveis fósseis.
Além disso, merecem destaque as disposições relativas à pesca, tema tratado de forma mais
detalhada do que em acordos anteriores. Aqui, o artigo dedicado a comércio e manejo
sustentável da pesca e da aquicultura tem seu foco na redução do overfishing e do excesso de
capacidade das frotas pesqueiras, bem como no combate à pesca “ilegal, não reportada e não
__________________________________________________________________________
4

Na Comunicação da Comissão Europeia de 22 de junho, O poder das parcerias comerciais: juntos
por um crescimento econômico verde e justo (em tradução livre), a submissão das disciplinas do
capítulo de comércio e DS às regras de solução de controvérsias dos acordos aparece como uma das
prioridades na estratégia de negociação de acordos comerciais da União Europeia, sinalizando a quebra
da resistência da CE a introduzir essa modificação no escopo dos acordos do bloco. Ver Motta Veiga,
P. e Polónia Rios, S. (2022). O tratamento do tema do desenvolvimento sustentável nos acordos
comerciais da União Europeia: evolução recente, Notas CINDES 08, agosto.
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regulada” (IUU no acrônimo em inglês), inclusive especificando mecanismos a mobilizar para
alcançar tais objetivos.
Ademais, no capítulo de subsídios do acordo, as Partes se comprometem a evitar oferecer ou
manter subsídios danosos à pesca e a cooperar na implementação do recente acordo da OMC
sobre subsídios à pesca que, entre outras coisas, proíbe subsídios à pesca IUU.

2.2. Os temas da agenda da sustentabilidade em outros capítulos do acordo.
A já referida Comunicação da Comissão Europeia de 22 de junho elencava, entre suas
prioridades com implicações para o escopo dos acordos da União Europeia, o tratamento
“horizontal” dos temas de desenvolvimento sustentável: estes não deveriam mais ficar restritos
a um capítulo específico, sendo, ao contrário, levados em conta nas disposições de outros
capítulos.
No acordo entre União Europeia e Nova Zelândia, temas diretamente relacionados a objetivos
de desenvolvimento sustentável aparecem em diversos capítulos. Sem pretender ser exaustivo,
pode-se citar alguns exemplos: nos capítulos de acesso a mercados e tratamento nacional de
bens e nos de serviços e investimentos, através do tratamento mais favorável dado a bens e
serviços ambientais; no de subsídios, através da referência ao controle dos subsídios à pesca e
a medidas para combater a pesca IUU; no de compras governamentais, através de disposições
que permitem às entidades públicas tomar em conta considerações ambientais, sociais e
trabalhistas em seus processos de compras, bem como adotar medidas para garantir a
compliance dos processos com regras nacionais e internacionais, desde que não sejam
discriminatórias.
Mas a prioridade à agenda do desenvolvimento sustentável também se manifesta no acordo por
meio da inclusão, em seu escopo, de novos capítulos, entre os quais o de bem-estar animal, o
de sistemas alimentares sustentáveis e o que diz respeito à cooperação comercial e econômica
com os Maori, povo originário da Nova Zelândia.
No caso dos dois primeiros capítulos, o eixo central das disposições é a troca de informação e
de experiências, bem como a cooperação bilateral entre as Partes. Não há qualquer disciplina
vinculante e as Partes reafirmam seu direito a regular, segundo objetivos domésticos,
refletindo, em boa medida a incipiência dos debates sobre esses temas5.
O capítulo relativo aos Maori – o primeiro, em acordos preferenciais da União Europeia, que
tem como objeto suas implicações para os povos originários - tem, como o título indica, a
__________________________________________________________________________
5

O acordo explicita que as disposições do capítulo de sistemas alimentares sustentáveis se aplicam
adicionalmente a e sem prejuízo das provisões de “outros capítulos do acordo relacionados a sistemas
alimentares e à sustentabilidade”, citando os capítulos de barreiras técnicas ao comércio, de medidas
sanitárias e fitossanitárias e de comércio e desenvolvimento sustentável.
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cooperação como seu eixo e o objetivo de contribuir para superar os desafios existentes para
que esse grupo tenha acesso às oportunidades derivadas do comércio internacional. O capítulo
baliza a cooperação através de referências aos instrumentos internacionais pertinentes aos
direitos dos povos indígenas e ao respeito ao conhecimento tradicional, bem como à visão do
mundo, valores e costumes dos Maori.
Há referência a provisões voltadas para melhorar o acesso dos Maori às oportunidades de
comércio em diversos capítulos do acordo, entre os quais o capítulo institucional, em que se
prevê a participação de representação dos Maori no Grupo Assessor Doméstico e no Foro da
Sociedade Civil, pelo lado da Nova Zelândia. O eventual não cumprimento das disposições do
capítulo não se sujeita às regras de solução de controvérsias do acordo e não se prevê nenhum
mecanismo para dirimir divergências relativas àquelas disposições.

3. Comparando os acordos: União Europeia – Nova Zelândia versus União
Europeia - Mercosul
A assinatura do acordo entre o Mercosul e União Europeia é um marco relevante na trajetória
brasileira de negociação de acordos comerciais preferenciais por várias razões, entre as quais
o de haver sido o primeiro acordo que incluiu disposições relativas a comércio e
desenvolvimento sustentável, com disciplinas vinculantes. Do ponto de vista europeu, o acordo
com o Mercosul e seu capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável inscrevem-se na
linha de tratamento do tema definido a partir do acordo com a Coreia do Sul, com algumas
inovações, como a obrigação de implementação dos compromissos climáticos firmados no
Acordo de Paris e a referência explícita ao princípio de precaução.
Passados três anos entre a assinatura do acordo com o Mercosul e daquele com a Nova
Zelândia, é possível identificar as principais linhas de evolução do tratamento do tema nos
acordos da União Europeia. Há linhas de continuidade e de descontinuidade.
A continuidade se expressa sobretudo através das disciplinas básicas do capítulo, que são as
mesmas no caso dos dois acordos: leis e regulações nacionais, além de acordos internacionais,
como referência, compromissos de não utilizar tais leis e regulações para gerar impactos sobre
comércio e investimentos etc. Também há, em vários casos, continuidade na composição
temática dos capítulos dos dois acordos: comércio e floresta, comércio e biodiversidade,
comércio e clima, comércio e manejo sustentável da pesca, entre outros.
Além disso, nos capítulos dos dois acordos, faz-se referência ao princípio de precaução,
defendido pela União Europeia, de acordo com o qual “a falta de informação científica não
pode impedir uma parte de adotar medidas em caso de risco de dano sério irreversível ao meio
ambiente ou à segurança e saúde ocupacional”.
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As linhas de descontinuidade se manifestam principalmente nas inovações introduzidas em
certas disciplinas vinculantes, substantivas ou não, como a regra para solução de controvérsias
– certamente a principal descontinuidade entre os capítulos dos dois acordos – o tratamento
preferencial dado a bens e serviços ambientais – só referido no capítulo, já que concretizado
através de disposições de outros capítulos – e os compromissos em relação a não discriminação
de gênero.
Na dimensão institucional, os dois acordos preveem o estabelecimento de um subcomitê de
comércio e desenvolvimento sustentável – vinculado ao Comitê de Comércio – para monitorar
a implementação do acordo. Mas o acordo entre a União Europeia e a Nova Zelândia, prevê
um papel para o subcomitê no processo de implementação das decisões resultantes do
mecanismo de solução de controvérsias – o que não ocorre no acordo entre União Europeia e
Mercosul porque o mecanismo não se aplica ao capítulo de comércio e desenvolvimento
sustentável.
Além disso, o capítulo de provisões institucionais do acordo entre União Europeia e Nova
Zelândia detalha as funções e a composição de dois elementos importantes da
institucionalidade do acordo: os grupos domésticos de aconselhamento (domestic advisory
groups) – que devem incluir representantes de organizações da sociedade civil – bem como um
fórum da sociedade civil, como instância de interlocução desta com negociadores e outros
stakeholders do acordo. No acordo entre a União Europeia e o Mercosul, o capítulo sobre
provisões institucionais aparentemente ainda não foi tornado público e há, no capítulo de
comércio e desenvolvimento sustentável, apenas uma vaga referência a um “mecanismo da
sociedade civil”, sem maiores detalhes.
Compromissos não vinculantes também registram evoluções que os diferenciam do
estabelecido no acordo com o Mercosul, embora, em alguns casos, formalmente os temas
pudessem ser ali considerados. O tratamento ao tema da pesca IUU e aos subsídios da pesca é
mais focado e policy-oriented que no acordo com o Mercosul e é um bom exemplo desse tipo
de evolução.
Finalmente, entre as linhas de descontinuidade, há o caso dos três capítulos não incluídos no
acordo com o Mercosul: bem-estar animal, sistemas alimentares sustentáveis e aquele relativo
à cooperação com povos originários de uma das Partes. São capítulos com foco em cooperação,
mas indicativos relevantes da evolução da agenda europeia de negociações comerciais, em que
uma ampla gama de temas é trazida aos acordos tendo a sustentabilidade como rationale.

4. Comentários finais
Relativamente pouco relevante, do ponto de vista de seus potenciais impactos comerciais, o
acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Nova Zelândia merece atenção, em função
da ampliação do escopo dos temas que remetem à agenda da sustentabilidade.
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O peso atribuído à agenda de sustentabilidade no acordo bilateral deriva, em boa medida, do
fato de que há, entre a União Europeia e Nova Zelândia, elevado grau de convergência em
torno de valores e preferências de política no que se refere às agendas de clima e meio ambiente.
As inovações derivadas da agenda de sustentabilidade e introduzidas nesse acordo, em relação
aos anteriores negociados pela União Europeia, se encontram em disposições do capítulo de
comércio e desenvolvimento sustentável, mas também em outros capítulos – acesso a mercados
de bens, comércio de serviços, investimentos, compras governamentais, entre outros.
Elas assumem a forma de compromissos vinculantes, em alguns casos, e não vinculantes – a
maioria deles. Mas a principal inovação do acordo, em relação aos anteriores da União
Europeia, é a aplicação da regra geral de solução de controvérsias a disputas relacionadas ao
capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, abandonando-se a excepcionalidade do
capítulo em relação a tal regra.
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