
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE UM FUNDO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E FORTALECIMENTO DA CAPACITAÇÃO RELATIVO AO CONTENCIOSO DO ALGODÃO 

(WT/DS267) NA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 

 

O Governo dos Estados Unidos da América (doravante os “Estados Unidos”) e o Governo 

da República Federativa do Brasil (doravante o “Brasil”), (doravante denominados as 

“partes”); 

 

Recordando a carta de 5 de abril de 2010 dos Estados Unidos ao Brasil e a carta de 6 de 

abril de 2010 com a resposta do Brasil aos Estados Unidos relativas ao contencioso do 

Algodão; 

 

Afirmando que uma solução negociada ao contencioso do Algodão é do maior interesse de 

ambas as partes, incluindo seu interesse em promover o comércio agrícola; 

 

Desejando progredir mais no caminho que identificaram para permitir que alcancem uma 

solução mutuamente acordada para o contencioso,  

 

Acordam o seguinte: 

 

Seção I 

 

Organização 

 

1. O Governo do Brasil designará uma entidade recipiendária (doravante a  

“Entidade”) para receber transferências do Governo dos Estados Unidos conforme 

descrito na Seção II destinadas a um Fundo (doravante o “Fundo”) para as 

atividades descritas na Seção IV deste Memorando de Entendimento (doravante o 

“Memorando”). 

 

2. O Governo do Brasil assegurará que os recursos do Fundo sejam usados apenas para 

as atividades autorizadas, incluindo despesas administrativas razoáveis correlatas.   

 

3. O Governo do Brasil assegurará que a Entidade, ou qualquer outra entidade que 

receba recursos da Entidade, empregue os recursos apenas para as atividades 

autorizadas, incluindo despesas administrativas razoáveis correlatas.   

 

 

 



Seção II 

 

Transferências para o Fundo 

 

1. O Governo do Brasil fornecerá ao Governo dos Estados Unidos as informações 

necessárias para revisão, incluindo documentos constitutivos que regerão a 

Entidade, tais como estatutos, para analisar se a Entidade tem capacidade de 

cumprir todos os critérios para o uso dos recursos conforme descrito neste 

Memorando, especialmente as Seções III e IV. Quando a informação não estiver em 

inglês, o Governo do Brasil fornecerá uma tradução, simultaneamente com a 

informação na língua original ou logo depois. O Governo dos Estados Unidos 

poderá requerer esclarecimentos ou informações adicionais do Governo do Brasil.  

Além disso, de modo a assistir ao Governo dos Estados Unidos na revisão da 

informação, as partes realizarão consultas sobre as informações fornecidas pelo 

Governo do Brasil. As partes procurarão iniciar as consultas o mais tardar cinco dias 

úteis contados a partir da data em que o Governo dos Estados Unidos tiver recebido 

a informação em inglês.  

 

2. Depois que o Governo do Brasil tiver fornecido aos Estados Unidos a informação 

descrita no parágrafo 1 e as partes tiverem consultado sobre a capacidade da 

Entidade, o Governo dos Estados Unidos efetuará, de acordo com este Memorando, 

contribuições ao Fundo da seguinte maneira: 

 

a. No prazo de cinco dias contados a partir da data de recebimento, por parte do 

Governo dos Estados Unidos, de uma notificação por escrito do Governo do 

Brasil com as instruções de pagamento necessárias para que os Estados Unidos 

efetuem as transferências à Entidade de acordo com este Memorando, mediante 

transferência eletrônica para um banco nos Estados Unidos que seja parte do 

U.S. Federal Reserve System”(Sistema da Reserva Federal dos EUA), o 

Governo dos Estados Unidos transferirá à Entidade o montante de US$ 30 

milhões (trinta milhões de dólares norte-americanos). Não se exigirá que o 

Governo dos Estados Unidos efetue a transferência na ausência das instruções 

de pagamento necessárias; 

 

b. Em junho de 2010, o mais tardar no último dia de expediente dos bancos 

remetente e destinatário, o Governo dos Estados Unidos transferirá à Entidade 

US$ 4,3 milhões (quatro milhões e trezentos mil dólares norte-americanos) e em 

cada mês subsequente, o mais tardar no último dia de expediente dos bancos 

remetente e destinatário, o Governo dos Estados Unidos transferirá ao Fundo 

US$12,275 milhões (doze milhões e duzentos e setenta e cinco mil dólares 

norte-americanos). 

 

3. O mais tardar em 22 de abril de 2010, o Governo do Brasil publicará no Diário 

Oficial da União ato que postergará a entrada em vigor das contramedidas no 

contencioso do Algodão por um período de 60 dias. Durante este período de 60 dias, 

o Governo do Brasil e o Governo dos Estados Unidos trabalharão conjuntamente em 

um entendimento mutuamente satisfatório que forneça um arcabouço para alcançar 

uma solução mutuamente acordada para o contencioso do Algodão. 

 



Seção III 

 

Requisitos de Transparência e Auditoria relativos ao Fundo 

 

1. O Governo do Brasil requererá da Entidade que cumpra todos os requisitos 

aplicáveis da lei brasileira relativos à contabilidade, auditoria e divulgação das 

informações.  

 

2. O Governo do Brasil requererá da Entidade a divulgação em sítio da internet 

publicamente acessível de informações sobre todas as atividades financiadas com os 

recursos recebidos pela Entidade. Tais informações devem incluir uma descrição em 

inglês dessas atividades. 

 

3. O Governo do Brasil garantirá que o estatuto da Entidade requeira que ela seja 

submetida a controle interno e auditoria externa periódica conduzida por firmas de 

auditoria reconhecidas. 

 

4. O Governo do Brasil fornecerá semestralmente ao Governo dos Estados Unidos: 

 

a. Relatório sobre cada desembolso do Fundo, incluindo montante, propósito e 

destinatário;  

b. Relatório sobre quaisquer auditorias e atividades de qualquer entidade 

recipiendária relativas a recursos provenientes do Fundo; e  

c. Resumo de todas as informações publicamente disponíveis sobre o Fundo ou 

recursos desembolsados pelo Fundo, incluindo informações a respeito de 

quaisquer atividades de qualquer entidade recipiendária relacionada a 

desembolsos do Fundo. 

 

5. O Governo do Brasil notificará antecipadamente o Governo dos Estados Unidos 

sobre quaisquer mudanças no funcionamento da Entidade, incluindo alterações nos 

documentos que regerão a entidade, tais como estatutos. 

 

6. Caso algum recurso transferido pelo Governo dos Estados Unidos seja usado para 

finalidades outras que não atividades autorizadas ou despesas administrativas 

razoáveis, o Governo do Brasil tomará as providências cabíveis para sanar a 

situação, incluindo a implementação de mecanismos de segurança adicionais 

destinadas a prevenir o uso não autorizado de recursos do Fundo. 

 

 

 



Seção IV 

 

Atividades autorizadas 

 

1. O Governo do Brasil garantirá que os recursos do Fundo sejam usados apenas para 

atividades autorizadas, incluindo despesas administrativas razoáveis. As atividades 

autorizadas são atividades de assistência técnica e capacitação, excluindo pesquisa, 

relativas ao setor cotonicultor do Brasil e relativas à cooperação internacional no 

mesmo setor em países da África Subsaariana, em países membros  ou associados 

do MERCOSUL, no Haiti ou em quaisquer outros países em desenvolvimento 

segundo for acordado pelas partes.  

 

2. As atividades de assistência técnica e capacitação consistirão em: 

a. Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças; 

b. Aplicação de tecnologia pós-colheita; 

c. Compra e uso de bens de capital (p.ex., equipamento de armazenagem e 

descaroçamento); 

d. Promoção do uso do algodão; 

e. Adoção de cultivares; 

f. Observância das leis trabalhistas; 

g. Treinamento e instrução de trabalhadores e empregadores; 

h. Serviços de informação de mercado; 

i. Gestão e conservação de recursos naturais; 

j. Aplicação de tecnologias para a melhoria da qualidade do algodão; 

k. Aplicação de métodos para a melhoria dos serviços de gradação e classificação; 

e 

l. Serviços de extensão relacionados às alíneas a a k acima. 

 

3. No prazo de 60 dias contados a partir da data de entrada em vigor deste 

Memorando, o Governo dos Estados Unidos e o Governo do Brasil promoverão 

consultas a respeito do alcance das atividades autorizadas. 

Seção V 

 



Definições 

 

1. “Entidade” refere-se a associação civil sem fins lucrativos estabelecida sob a 

legislação brasileira que tenha a capacidade de garantir que os recursos sejam 

usados apenas para atividades autorizadas e despesas administrativas razoáveis, bem 

como atendam a todos os demais requisitos deste Memorando. Os documentos 

constitutivos da Entidade, tais como o Estatuto, devem dotá-la de mecanismos de 

transparência e auditoria adequados no que tange ao Fundo e ao controle 

governamental sobre sua operação; e 

 

2. “Despesas administrativas razoáveis” referem-se às despesas necessárias à operação 

da Entidade, incluindo o pagamento de impostos. 

 

Seção VI 

 

Duração 

 

A vigência deste Memorando, à exceção da Seção VIII, cessará à primeira das seguintes 

ocorrências  

 

a. Notificação por escrito do Governo dos Estados Unidos ao Governo do Brasil à luz 

da imposição de contramedidas pelo Governo do Brasil no âmbito do contencioso 

do Algodão; 

b. Notificação por escrito do Governo do Brasil ao Governo dos Estados Unidos à luz 

da falta de transferência tempestiva dos recursos conforme estipulado na Seção II.2; 

c. Notificação por escrito do Governo do Brasil ou do Governo dos Estados Unidos à 

outra parte à luz da revisão descrita na Seção II.1; 

d. Promulgação de legislação sucedânea ao “Food, Conservation, and Energy Act of 

2008”, sem prejuízo: (1) da posição do Governo do Brasil quanto a se a legislação 

sucedânea resulta em implementação das recomendações e decisões do Órgão de 

Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) no 

contencioso do Algodão; ou (2) da autorização de 19 de novembro de 2009 do 

Órgão de Solução de Controvérsias da OMC para a aplicação de contramedidas no 

âmbito daquele contencioso; 

e. A data estipulada em solução mutuamente acordada entre o Governo dos Estados 

Unidos e o Governo do Brasil ao contencioso do Algodão; ou 

f. Vinte e um (21) dias após o Governo do Brasil ou o Governo dos Estados Unidos 

notificar a outra parte por escrito a respeito de sua desistência deste Memorando. 

 

 

Seção VII 

 

Consultas 

 

Os Governos dos Estados Unidos e do Brasil realizarão, pelo menos semestralmente, 

consultas sobre a operação do Fundo e sobre quaisquer outras questões concernentes a este 

Memorando. Adicionalmente, as partes iniciarão consultas no máximo em 28 dias contados 

após a data de recebimento de um pedido por escrito de consultas da outra parte nos termos 

deste Memorando. 



 

Seção VIII 

 

Transição 

 

Ao término da vigência deste Memorando, quaisquer recursos remanescentes no Fundo 

deverão ser despendidos nos termos da Seção IV. 

 

Seção IX 

 

Reserva de Direitos 

 

Este Memorando não prejudica os direitos e as obrigações do Governo do Brasil e do 

Governo dos Estados Unidos constantes do Acordo de Marraqueche Constitutivo da 

Organização Mundial do Comércio. 

 

Seção X 

 

Entrada em Vigor 

 

Este Memorando entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

Feito de abril do ano de dois mil e dez, em dois originais, em inglês e em português, sendo 

ambos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, 

prevalecerá o texto em inglês. 

 

 

 

Pelo Governo dos  

Estados Unidos da América: 

Pelo Governo da  

República Federativa do Brasil: 

 

 

 


