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I.  COMPROMISSOS HORIZONTAIS 

 
TODOS OS SETORES 
INCLUÍDOS NESTA 
LISTA 

 

3) De acordo com as leis e regulamentos que regem os investimentos 

estrangeiros, todo capital estrangeiro investido no Brasil deve ser registrado junto 

ao Banco Central do Brasil para que se possam remeter fundos ao estrangeiro. 

O Banco Central do Brasil estabelece os procedimentos relativos a remessas e 

transferências de fundos ao exterior. 

 

Os prestadores estrangeiros de serviços que desejem prestar serviços como 

pessoa jurídica deverão adotar uma das formas societárias previstas em lei no 

Brasil. A lei brasileira estabelece que a existência da pessoa jurídica não se 

confunde com a das pessoas físicas de seus sócios, o que, conseqüentemente, 

confere existência própria à pessoa jurídica. Disso resulta que a pessoa jurídica 

tem plenos direitos e responsabilidades com relação a seu patrimônio e suas 

obrigações.  

 

Uma entidade adquire a condição de pessoa jurídica de direito privado ao 

registrar devidamente seu contrato social (estatuto ou contrato) junto ao Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas. 

 

A inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas deve incluir, 

obrigatoriamente, as seguintes informações da pessoa jurídica correspondente: 

i. denominação e objeto, bem como a localização da matriz; 

ii. indicação da pessoa que ocupa cargos de direção, incluindo as pessoas que 

ostentem representação ativa e passiva, judicial e extra-judicial; 

iii. o procedimento de alteração das disposições relativas à administração; 

iv. disposições relativas às responsabilidades de seus agentes por atos que 

pratiquem; e 

v. disposições relativas à sua dissolução, incluindo o destino de seus ativos. 

 

3) Nenhuma 
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TODOS OS SETORES 
INCLUÍDOS NESTA 
LISTA 

Não são consideradas pessoas jurídicas pela lei brasileira a “empresa individual” 

e a “sociedade pessoal”. 

Poder-se-á estabelecer empresa mista joint venture por associação de capitais 

mediante a constituição de qualquer tipo de sociedade comercial prevista na lei 

brasileira (geralmente, trata-se de uma sociedade privada de responsabilidade 

limitada – “Limitada” – ou uma sociedade anônima – “S.A.”). Também se pode 

constituir empresa mista joint venture por meio de consórcio, que não seja nem 

pessoa jurídica, nem associação de capitais. O “consórcio” é utilizado sobretudo 

em grandes contratos de prestação de serviços. Trata-se de um contrato entre 

duas ou mais empresas para a realização conjunta de uma atividade específica. 

Cada membro do “consórcio” mantém sua própria estrutura organizacional.  

 

4) Não consolidado, exceto nos casos que se referem a medidas que afetam a 

entrada e permanência temporária no Brasil relativas às seguintes categorias 

de pessoas:  

 

1. Pessoal transferido intra-firma 

 

Definição: Os empregados de uma companhia/associação/empresa 

estabelecida no território de uma Parte que são transferidos temporariamente 

para a prestação de serviço mediante presença comercial no território do 

Brasil. 

 

Deve existir uma relação de associação entre o prestador de serviços instalado 

no território do Brasil e sua sede no exterior. Deve existir um posto 

correspondente à vaga.  

 

Entende-se por empregados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto o 

indicado na coluna de acesso 

a mercados. 
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TODOS OS SETORES 
INCLUÍDOS NESTA 
LISTA 

i) Executivos 

 

Definição: Executivos são aqueles que se encarregam principalmente da 

administração da organização e têm ampla liberdade de ação para tomar 

decisões. 

 

Para nomear um executivo ou diretor, devem cumprir-se os seguintes 

requisitos: 

 

a) o investimento deve ser de no mínimo US$ 50.000,00, desde que a empresa 

crie 10 novos empregos durante os dois primeiros anos a partir do 

estabelecimento ou da entrada do executivo ou diretor; ou 

 

b) a empresa deve ter investido no país um mínimo de US$ 200.000,00. 

 

Período de permanência: até três anos, prorrogáveis por igual período, uma 

única vez, de acordo com as leis e regulamentos nacionais. 

 

ii) Gerentes 

 

Definição: Gerentes são aqueles que se encarregam principalmente da direção 

da organização ou de algum de seus departamentos ou subdivisões e 

supervisionam e controlam o trabalho de outros supervisores, diretores ou 

profissionais. 

 

Para nomear um gerente ou administrador, devem cumprir-se os seguintes 

requisitos: 

 

a) o investimento deve ser de no mínimo US$ 50.000,00, desde que a empresa 

crie 10 novos empregos durante os dois primeiros anos desde o 

estabelecimento ou entrada do gerente ou administrador; ou  
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TODOS OS SETORES 
INCLUÍDOS NESTA 
LISTA 

b) a empresa deve ter investido no país um mínimo de US$ 200.000,00. 

 

Período de permanência: até três anos, prorrogáveis, por igual período, uma 

única vez, de acordo com as leis e regulamentos nacionais. 

 

iii) Especialistas 

 

Definição: Especialistas são aqueles que possuem conhecimentos 

especializados de nível avançado, essenciais para o 

estabelecimento/prestação do serviço e/ou possuem conhecimentos de 

domínio privado da organização. 

 

Os contratos devem ser aprovados pelo Ministério do Trabalho. Para 

aprovação, leva-se em conta a compatibilidade das qualificações da pessoa 

com o setor comercial em que opera a empresa, assim como sua experiência 

profissional, que deve ser de no mínimo três anos. A empresa deve justificar a 

necessidade de contratar tais profissionais e técnicos, levando-se em conta os 

profissionais e técnicos similares disponíveis no Brasil.  

 

As pessoas jurídicas devem respeitar a proporção de ao menos dois brasileiros 

para cada três empregados. 

 

Período de permanência: até dois anos, prorrogáveis por igual período, uma 

única vez, de acordo com as leis e regulamentos nacionais. 

 

2. Pessoas em visita de negócios  

 

i) Vendedores de serviços 
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TODOS OS SETORES 
INCLUÍDOS NESTA 
LISTA 

Definição: Representantes de um prestador de serviços que entram 

temporariamente no território do Brasil para vender serviços ou concluir 

acordos de venda desse tipo de serviços para esse prestador de serviços e/ou 

participar de reuniões nesse contexto. 

Os representantes desses prestadores de serviços não participarão da venda 

direta ao público nem prestarão eles mesmos os serviços. Tampouco 

receberão remuneração de fontes localizadas no território do Brasil.  

 

Período de permanência: até noventa (90) dias, prorrogáveis, por uma única 

vez, por igual período, de acordo com as leis e regulamentos nacionais. 

 

ii) Pessoas responsáveis por estabelecer presença comercial  

 

Definição: Empregados de uma pessoa jurídica com o objetivo de estabelecer 

presença comercial dessa pessoa jurídica no território do Brasil e/ou participar 

de reuniões nesse contexto. 

Os empregados dessas pessoas jurídicas não participarão da venda direta ao 

público nem prestarão eles mesmos os serviços. 

 

Referem-se unicamente aos empregados de uma pessoa jurídica que não 

tenha presença comercial no território do Brasil. Esses empregados não 

receberão remuneração alguma de fontes localizadas no território do Brasil.  

 

Para estabelecer presença comercial, pessoas em visita de negócios deverão 

designar como representante um residente no Brasil. 

 

Período de permanência: até noventa (90) dias, prorrogáveis, por uma única 

vez, por igual período, de acordo com as leis e regulamentos nacionais. 
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TODOS OS SETORES 
INCLUÍDOS NESTA 
LISTA 

 

3. Prestadores de serviços por contrato – Empregados de pessoas jurídicas 

 

Definição: Empregados de uma companhia/associação/empresa estabelecida 

no exterior que entrem temporariamente no território do Brasil com o objetivo 

de prestar um serviço em virtude de contrato concluído entre seu empregador e 

um consumidor do serviços no território do Brasil. 

Limita-se aos empregados de empresas estabelecidas no exterior que não 

tenham presença comercial no território do Brasil. Os empregados dessas 

empresas estabelecidas no exterior recebem remuneração de seu empregador. 

Os empregados devem possuir os títulos acadêmicos ou de outro tipo 

necessários para a prestação do serviço. 

 

A pessoa jurídica da outra Parte deverá obter um contrato de serviços para a 

prestação do serviço no território do Brasil.  

 

O consumidor do serviço deve ser uma pessoa jurídica estabelecida no Brasil.  

 

Deve existir um contrato de assistência tecnológica ou de transferência de 

tecnologia entre a empresa estrangeira e o consumidor do serviço estabelecido 

no Brasil. 

 

Para cada profissional estrangeiro incluído no contrato, deverá apresentar-se a) 

justificativa da necessidade dos serviços profissionais em questão, levando-se 

em conta a disponibilidade de profissionais no Brasil e b) provas de que o 

profissional tem experiência prévia de pelo menos 3 anos.  

Caso a empresa estrangeira não conte com profissionais brasileiros, deverá 

haver um plano de treinamento que contemple a formação de profissionais 

brasileiros. 
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TODOS OS SETORES 
INCLUÍDOS NESTA 
LISTA 

 

Período de permanência: até um ano, prorrogável, por uma única vez, por igual 

período, de acordo com as leis e regulamentos nacionais. 

 

4. Estagiários 

 

Definição: Pessoa, nacional da Colômbia, que venha ao Brasil nas condições 

prescritas pela legislação sobre educação escolar, para realizar atividades em 

um ambiente de trabalho, com vistas à preparação para o trabalho produtivo de 

estudantes de instituições de ensino superior. 

 

Deverá celebrar-se um “Termo de Compromisso” entre o estagiário, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino brasileira. A instituição de 

ensino e a Parte que autoriza poderão, a seu critério, requerer o uso de 

serviços de integração de agentes públicos e privados. 

 

O estagiário poderá receber auxílio para manutenção e outros benefícios 

previstos na legislação brasileira sobre estágios e não será considerado 

empregado da empresa. 

 

Período de permanência: até 1 ano, prorrogável uma única vez por igual 

período.  

 

Para todas as categorias: 

 

Seguirão aplicando-se os demais requisitos, leis e regulamentos de entrada, 

permanência e trabalho. A autorização de trabalho estará sujeita ao 

desempenho das funções para as quais foi concedida, com autorização do 

Ministério do Trabalho e do Emprego. 
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II-  COMPROMISSOS   RELATIVOS A SETORES ESPECÍFICOS 

1. SERVIÇOS PRESTADOS A EMPRESAS 

A. Serviços 

profissionais 

a) Serviços jurídicos 

(CPC 861)1 

Somente para 

consultoria em direito 

colombiano. 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Todo escritório de advocacia deve constituir-se na forma de 

sociedade civil. É expressamente proibido o exercício do 

procuratório judicial por estrangeiros, por si ou por terceiros, 

direta ou indiretamente. Todo escritório de advocacia deve ser 

constituído exclusivamente por indivíduos, brasileiros ou 

estrangeiros, residentes no país, devidamente inscritos na 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os escritórios de 

advocacia só poderão prestar serviços jurídicos, sendo proibida 

a multidisciplinariedade. Advogados colombianos, ainda que 

não residam no Brasil e que não revalidem seus diplomas, 

podem atuar no Brasil, como consultores em direito 

colombiano, após inscrição especial junto à OAB. O registro na 

OAB terá prazo de validade condicionado àquele do visto de 

permanência, naqueles casos em que não se exija visto de 

residência. 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Todo escritório de advocacia deve constituir-se na forma 

de sociedade civil. É expressamente proibido o exercício do 

procuratório judicial por estrangeiros, por si ou por terceiros, 

direta ou indiretamente. Todo escritório de advocacia deve 

ser constituído exclusivamente por indivíduos, brasileiros ou 

estrangeiros, residentes no país, devidamente inscritos na 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os escritórios de 

advocacia só poderão prestar serviços jurídicos, sendo 

proibida a multidisciplinariedade. Advogados colombianos, 

ainda que não residam no Brasil e que não revalidem seus 

diplomas, podem atuar no Brasil, como consultores em direito 

colombiano, após inscrição especial junto à OAB. O registro 

na OAB terá prazo de validade condicionado àquele do visto 

de permanência, naqueles casos em que não se exija visto 

de residência. 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

b) Contabilidade, 

auditoria e escrituração 

(CPC 862) 

1) Não consolidado, porém um prestador de serviços 

estrangeiro pode ceder seu nome a profissionais brasileiros 

2) Não consolidado 

3) Não é permitida a participação de não-residentes em 

pessoas jurídicas controladas por cidadãos brasileiros. Um 

prestador de serviços estrangeiro não pode utilizar seu nome 

estrangeiro, mas pode cedê-lo a profissionais brasileiros que 

constituirão uma nova pessoa jurídica no Brasil e dela 

participar plenamente. 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

 

2) Não consolidado 

3) Requisitos especiais de registro para contadores que 

desejem auditar as contas de sociedades tais como 

instituições financeiras ou cooperativas de poupança e 

empréstimo. Devem ser respeitadas as normativas contábeis 

e de auditoria brasileiras 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

 

                                                           
1 É vedado o exercício do procuratório judicial por estrangeiros, por si ou por terceiros, direta ou indiretamente. O registro na associação de classe dos advogados (Ordem dos Advogados do Brasil) terá prazo de validade condicionado àquele 

do visto de permanência, naqueles casos em que não é exigido visto de residência. 
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c) Serviços de 

Assessoria Tributária 

(CPC 863)  

1) Não consolidado 

2) Nenhuma 

3) Não se permite a participação de não-residentes em 

pessoas jurídicas controladas por nacionais brasileiros. É 

expressamente proibido o exercício de procuratório judicial 

por estrangeiros. No caso da assessoria prestada por 

advogados, devem ser observadas, ademais, as restrições 

relativas aos serviços jurídicos2   

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Nenhuma 

3) Não se permite a participação de não-residentes em 

pessoas jurídicas controladas por nacionais brasileiros. É 

expressamente proibido o exercício de procuratório judicial 

por estrangeiros. No caso da assessoria prestada por 

advogados, devem ser observadas, ademais, as restrições 

relativas aos serviços jurídicos 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

d) Serviços de 

arquitetura (CPC 8671, 

exceto 86719) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto que os prestadores estrangeiros de 

serviços devem unir-se a prestadores de serviços brasileiros 

em um tipo específico de entidade jurídica: o “consórcio”; o 

sócio brasileiro manterá a direção 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

CPC 86719, incluindo 

apenas serviços que 

requerem a perícia dos 

arquitetos: elaboração 

e apresentação de 

material de divulgação, 

elaboração de projetos 

finais, representação 

constante no terreno 

durante a fase de 

construção, 

fornecimento de 

manuais de instruções. 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto que os prestadores estrangeiros de 

serviços devem unir-se a prestadores de serviços brasileiros 

em um tipo específico de entidade jurídica: o “consórcio”; o 

sócio brasileiro manterá a direção. 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

                                                           
2 É vedado o exercício do procuratório judicial por estrangeiros, por si ou por terceiros, direta ou indiretamente. O registro na associação de classe correspondente terá o prazo de validade condicionado àquele do visto de permanência, 

naqueles casos em que não é exigido visto de residência. Todo escritório de advocacia deve constituir-se sob a forma de sociedade civil.  O escritório de advocacia estrangeiro somente poderá prestar consultoria em direito colombiano. Todo 
escritório de advocacia deve ser constituído exclusivamente por pessoas físicas, advogados devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), brasileiros ou estrangeiros, mas residentes no país. Os escritórios de advocacia somente 
podem prestar serviços de advocacia, vedada a multidisciplinariedade. Advogados estrangeiros, ainda que não residam no Brasil e que não revalidem seu diploma, podem atuar no Brasil, como consultores em direito colombiano, após inscrição 
especial junto à Ordem dos Advogados do Brasil. 
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e) Serviços de 

engenharia (CPCs 

86721, 86722, 86723, 

86724, 86725, 86726, 

86727, exceto 86729) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto que os prestadores estrangeiros de 

serviços devem unir-se a prestadores de serviços brasileiros 

em um tipo específico de entidade jurídica: o “consórcio”; o 

sócio brasileiro manterá a direção 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

CPC 86729, incluindo 

apenas serviços de 

engenharia geotécnica 

prestados por engenheiros 

e arquitetos dotados dos 

conhecimentos 

necessários para elaborar 

projetos diversos, serviços 

de engenharia de 

superfícies subterrâneas, 

que consistem em 

avaliação, estudo da 

contaminação e controle 

de qualidade dos recursos 

hídricos subterrâneos, 

serviços especializados 

em programas de 

inspeção, controle da 

corrosão e detecção e 

investigação de falhas e 

avarias 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto que os prestadores estrangeiros de 

serviços devem unir-se a prestadores de serviços brasileiros 

em um tipo específico de entidade jurídica: o “consórcio”; o 

sócio brasileiro manterá a direção 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 
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f) Serviços Integrados 

de Engenharia (CPC 

8673) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto que os prestadores estrangeiros de 

serviços devem unir-se a prestadores de serviços brasileiros 

em um tipo específico de entidade jurídica: o “consórcio”; o 

sócio brasileiro manterá a direção 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

g) Serviços de 

planejamento urbano e 

paisagismo (CPC 8674) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto que os prestadores estrangeiros de 

serviços devem unir-se a prestadores de serviços brasileiros 

em um tipo específico de entidade jurídica: o “consórcio”; o 

sócio brasileiro manterá a direção 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção  horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

i) Serviços de 

veterinária  

(CPC 932) 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

B. Serviços de 

informática e serviços 

conexos (CPC 84, 

exceto 8499) 

1)  Nenhuma 

2)  Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na  seção horizontal 

1)  Nenhuma 

2)  Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

E. Serviços de leasing 
ou aluguel  sem 
operadores 

a. Leasing ou aluguel 
de embarcações 
sem tripulação 
(CPC 83103) 

1) Nenhuma 

 

 

 

 

2) Nenhuma 

 

 

 

 

3) As sociedades de arrendamento mercantil devem adotar a 

1) Nenhuma, exceto que as embarcações estrangeiras, 

inclusive quando arrendadas por empresa brasileira de 

navegação, devem pagar a taxa de utilização de faróis 

(TUF), excetuados os casos em que haja acordos firmados 

pelo país com cláusula específica de reciprocidade 

2) Nenhuma, exceto que as embarcações estrangeiras, 

inclusive quando arrendadas por empresa brasileira de 

navegação, devem pagar a taxa de utilização de faróis 

(TUF), excetuados os casos em que haja acordos firmados 

pelo país com cláusula específica de reciprocidade 

3) Nenhuma 
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forma jurídica de sociedades anônimas 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

b. Leasing ou aluguel 
de aeronaves sem 
tripulação (CPC 83104, 
excluída a concessão 
de serviços aéreos 
públicos3) 

1) Não consolidado 

2) Nenhuma 

3) As sociedades de arrendamento mercantil devem adotar a 

forma jurídica de sociedades anônimas 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção  horizontal 

1) Não consolidado 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal  

 

c Leasing ou aluguel de 
outros meios de 
transporte sem 
operadores (CPC 
83101 + 83102 + 
83105) 

Somente para 

transporte terrestre 

1) Não consolidado 

2) Nenhuma 

3) As sociedades de arrendamento mercantil devem adotar 

forma jurídica de sociedades anônimas 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

1) Não consolidado  

2) Nenhuma   

3) Nenhuma 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

 

F. Outros serviços 

prestados às empresas 

a) Publicidade  
(CPC 871) 

1) A participação estrangeira na produção está limitada à terça 

parte da metragem dos filmes publicitários.  Uma maior 

participação está condicionada ao emprego de artistas e 

empresas produtoras brasileiros. O idioma dos filmes 

publicitários deve ser o português, a menos que o tema do 

filme exija o emprego de outra língua 

2) Não consolidado 

3) Além das condições mencionadas no parágrafo 1) acima, a 

participação estrangeira está limitada a 49 por cento do capital 

das empresas estabelecidas no Brasil. A direção deve 

permanecer nas mãos dos sócios brasileiros. Os profissionais 

estão sujeitos ao Código Brasileiro de Ética dos Profissionais 

de Publicidade 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado.  

 

 

 

 

 

2) 2) Não consolidado 

3) Os produtores estrangeiros deverão residir no Brasil por 

pelo menos três anos antes de serem autorizados a produzir 

filmes. Os filmes publicitários brasileiros beneficiar-se-ão de 

valores menores de CONDECINE 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na  seção horizontal 

 

  

                                                           
3 Se, por alguma razão, se utilizar a aeronave no serviço aéreo público, serão aplicadas as disposições dos Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica. 
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b) Serviços de 
pesquisas de mercado 
e pesquisas de opinião 
pública  
(CPC 864) 

1) 1) Não consolidado 

2) 2) Nenhuma 

3) 3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) 1) Não consolidado 

2) 2) Nenhuma 

3) 3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

c) Serviços de 
consultoria em 
administração 
(CPC 865) 

1) 1) Nenhuma 

2) 2) Nenhuma  

3) 3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção  horizontal 

1) 1) Nenhuma 

2) 2) Nenhuma 

3) 3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

d) Serviços 

relacionados com os 

de consultoria em 

Administração 

(CPC 866) 

1) Nenhuma 

2) 2) Nenhuma 

3) Nenhuma  

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção  horizontal 

1) 1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

e) Serviços de testes e 
análises técnicas (CPC 
8676), exceto setores 
regulados (campo 
compulsório) nos 
modos 1 e 2 

1) Nenhuma4 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma1 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

1)  Nenhuma 

2)  Nenhuma 

3)  Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

 

f) Serviços 

relacionados com 

agricultura, caça e 

reflorestamento (CPC 

881) 

1) Não consolidado*  

2) Não consolidado 

3) Em áreas próximas às fronteiras nacionais, estão proibidas 

medidas referentes a colonização e concessões de 

propriedades rurais. Quando autorizados, 51% do capital dos 

prestadores de serviços devem pertencer a cidadãos 

brasileiros, e a administração deve ser constituída na sua 

maioria por cidadãos brasileiros, os quais deverão exercer o 

controle. Um estrangeiro residente no Brasil e uma pessoa 

jurídica estrangeira autorizados a desenvolver atividades no 

Brasil somente poderão adquirir propriedades rurais nos 

termos da lei brasileira 

1) Não consolidado*   

2) Não consolidado 

3) Nenhuma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Para serviços de inspeção, ensaios, calibragem, certificação e credenciamento deverão ser atendidas as normas técnicas, guias e regulamentos adotados por autoridades acreditadoras, órgãos 

reguladores e entidades de certificação acreditadas. 
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4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

g) Serviços 
relacionados com a 
pesca (CPC 882) (não 
inclui a propriedade de 
embarcações 
pesqueiras) 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

h) Serviços 

relacionados com 

mineração (CPC  

5115) 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) A pesquisa e a lavra dos recursos minerais e o 
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica somente 
poderão ser efetuados por brasileiros ou empresas 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no Brasil. Na zona de fronteira, indústrias que 
sejam consideradas de interesse para a segurança nacional, 
conforme decreto do Poder Executivo, e aquelas destinadas a  
pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos 
minerais, exceto aqueles de aplicação imediata na construção 
civil, assim classificados no Código de Mineração, deverão ter 
51% do capital nas mãos de cidadãos brasileiros e a maioria 
dos cargos administrativos ou gerenciais ocupados por 
brasileiros, assegurado seu poder decisório. 
No caso de pessoa física ou empresa individual, somente aos 
brasileiros será permitido o estabelecimento ou exploração do 
serviço. Prestadores de serviços estrangeiros deverão unir-se 
a prestadores de serviços brasileiro em um tipo específico de 
entidade jurídica, o consórcio; o sócio brasileiro manterá a 
direção 
 
 
4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) A pesquisa e a lavra dos recursos minerais e o 
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica 
somente poderão ser efetuados por brasileiros ou empresas 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no Brasil. Na zona de fronteira, indústrias que 
sejam consideradas de interesse para a segurança 
nacional, conforme decreto do Poder Executivo, e aquelas 
destinadas a  pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento 
de recursos minerais, exceto aqueles de aplicação imediata 
na construção civil, assim classificados no Código de 
Mineração, deverão ter 51% do capital nas mãos de 
cidadãos brasileiros e a maioria dos cargos administrativos 
ou gerenciais ocupados por brasileiros, assegurado seu 
poder decisório. 
No caso de pessoa física ou empresa individual, somente 

aos brasileiros será permitido o estabelecimento ou 

exploração do serviço. Prestadores de serviços estrangeiros 

deverão unir-se a prestadores de serviços brasileiro em um 

tipo específico de entidade jurídica, o consórcio; o sócio 

brasileiro manterá a direção 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal e pela seguinte limitação: no caso de profissionais 

estrangeiros portadores de vistos temporários de trabalho, o 

contratante deverá manter, com o profissional estrangeiro, 

pelo prazo do contrato ou sua prorrogação, assistente 

brasileiro de graduação equivalente 

 



LISTA DE COMPROMISSOS ESPECÍFICOS DO BRASIL 
 

Modos de prestação:  1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no Exterior 3) Presença Comercial 4) Presença de Pessoas Físicas  

Setor ou subsetor Limitações ao acesso a mercados Limitações ao tratamento nacional Compromissos 

adicionais 
 

77 

i) Serviços 

relacionados à 

manufatura (CPC 

884+ 885, exceto 

88412, 8843, 88442, 

8845, 8846, 8855, 

8857) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

k) Serviços de 

colocação e oferta de 

recursos humanos 

(CPC 872) 

1) Não consolidado  

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

l) Serviços de 

investigação e 

segurança (CPC 873 

exceto 87309) 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) São proibidas a estrangeiros a propriedade e a 
administração da prestação de serviços especializados de 
investigação e segurança 
4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Nenhuma 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

n) Serviços de 

manutenção e reparo 

de equipamentos 

(excluídas 

embarcações, 

aeronaves e demais 

equipamentos de 

transporte) (CPC 633 

+ 8861 + 8862 + 8863 

+ 8864 + 8865+ 8866, 

exceto 63309) 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

 

o) Serviços de 

limpeza de edifícios  

(CPC 874) 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 
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p) Serviços 

fotográficos (CPC 

87501, 87502, 87503, 

87505, 87506, 87507) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na  seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

p.1. Serviços 

especializados de 

fotografia (CPC 

87504 + 87509) 

 

1) Não consolidado 

2) Nenhuma 

3) A autorização de presença comercial será concedida a 

pessoas jurídicas constituídas em conformidade com as leis e 

regulamentos nacionais, que tenham sede e administração no 

Brasil e que tenham por objeto social a execução de serviço 

de aerolevantamento. A participação de entidade estrangeira, 

em casos excepcionais e de acordo com o interesse público, 

requer autorização do Presidente da República. A 

interpretação e a tradução dos dados deverão ser realizadas 

no Brasil, sob total controle da autoridade nacional para 

elaboração do processo de autorização 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção  horizontal 

1) Não consolidado 

2) Nenhuma 

3) A autorização de presença comercial será concedida a 

pessoas jurídicas constituídas em conformidade com as leis 

e regulamentos nacionais, que tenham sede e 

administração no Brasil e que tenham por objeto social a 

execução de serviço de aerolevantamento. A participação 

de entidade estrangeira, em casos excepcionais e de 

acordo com o interesse público, requer autorização do 

Presidente da República. A interpretação e a tradução dos 

dados deverão ser realizadas no Brasil, sob total controle da 

autoridade nacional para elaboração do processo de 

autorização 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

q) Serviços de 

empacotamento (CPC 

876) 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na  seção horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

s) Serviços de 

convenções  

(CPC 87909) 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

t) Outros 

Serviços de tradução 

e interpretação 

(excluídos os 

tradutores oficiais) 

(CPC 87905) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 
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2. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES  

B. Serviços de 

mensageiros 

(CCP 75121) 

 

Não se incluem nesta 

oferta o recebimento, o 

transporte e a 

distribuição, no país, e 

o envio ao exterior, de 

carta, cartão-postal e 

correspondência 

agrupada, tampouco a 

fabricação, emissão de 

selos e outros meios 

postais 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

 

 

 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

C.  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

i) A Constituição Federal do Brasil garante todos os direitos adquiridos dos prestadores de serviços já estabelecidos no Brasil. A legislação confere ao Poder Executivo a 

prerrogativa de estudar o estabelecimento de limites à participação estrangeira no capital de prestadores de serviços de telecomunicações. 

 

ii) Todo prestador de serviços que deseje prestar um serviço de telecomunicações no Brasil deverá obter uma licença da Anatel. Só se outorgarão licenças a empresas 

prestadoras devidamente constituídas segundo a legislação brasileira, que exige que o escritório central e a administração estejam localizadas em território brasileiro e 

que a maioria das ações com direito a voto sejam de propriedade de pessoas físicas residentes no Brasil ou de empresas devidamente constituídas segundo a legislação 

brasileira, o que requer que o escritório central e a administração estejam localizados em território brasileiro. 

iii) A presente lista não inclui nenhum compromisso relacionado com atividades nas quais o transporte de informação se realize mediante um serviço de 

telecomunicações. A regulamentação do conteúdo e o tratamento dessas atividades estão a cargo de seus respectivos setores. 

iv) Autoriza-se a satélites estrangeiros o acesso ao mercado do Brasil, e as decisões de caráter regulamentar a esse respeito são adotadas mediante um processo 

transparente e objetivo, e com base em reciprocidade. Os prestadores de serviços de telecomunicações deverão utilizar satélites brasileiros quando as condições 

técnicas, operacionais ou comerciais sejam equivalentes às oferecidas por satélites estrangeiros. 

v) É possível que se limite o número de prestadores de serviços de telecomunicações sem fio por razões de disponibilidade de espectro. 

vi) A legislação brasileira não considera que os serviços de valor agregado sejam serviços de telecomunicações. 
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2.C  SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

Serviços locais, de longa 

distância e internacionais, 

para uso público ou não, 

prestados por meio de 

qualquer tecnologia de 

rede (cabo, satélite, etc) 

a) Serviços telefônicos de 

voz 

b) Serviços de 

transmissão de dados por 

comutação de pacotes 

 

 

 

 

 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal deste 

subsetor e na seção de compromissos horizontais  

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

 

 

 

 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal deste 

subsetor e na seção de compromissos horizontais 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

 

 

 

c) Serviços de 

transmissão de dados por 

comutação de circuitos 

f) Serviços de fac-símile 

g) Serviços de aluguel de 

circuitos privados 

o) Outros serviços de 

telecomunicações 

básicas  

Serviços móveis 

Serviços celulares 

analógicos e digitais  

(800 MHz, 900 MHz, 

1800 MHz, 1900/2100 

MHz) 

Serviços móveis 

globais por satélite 

Serviços de paging 

Serviços de trunking  

(460 MHz, 800 MHz, 

900 MHz) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal deste 

subsetor e na seção de compromissos horizontais 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal deste 

subsetor e na seção de compromissos horizontais 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 
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D. Serviços 

Audiovisuais 

 

Serviços de produção e 

distribuição de filmes e 

fitas de vídeo (CPC 

9611) 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Não consolidado 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Não consolidado 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

3. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS À ENGENHARIA 

A. Serviços gerais de 

construção para 

edificações (CPC 512) 

 

B. Serviços gerais de 

construção para 

engenharia civil (CPC 

513) 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma, exceto que os prestadores estrangeiros de 

serviços devem unir-se a prestadores de serviços brasileiros 

em um tipo específico de entidade jurídica: o “consórcio”; o 

sócio brasileiro manterá a direção 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

 

C. Instalação, 

montagem e 

manutenção e reparo de 

estruturas fixas (CPC 

514 + 516) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto que os prestadores estrangeiros de 

serviços devem unir-se a prestadores de serviços brasileiros 

em um tipo específico de entidade jurídica: o “consórcio”; o 

sócio brasileiro manterá a direção 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

D. Serviços de 

conclusão e 

acabamento de 

edificações (CPC 517, 

exceto 5179) 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto que os prestadores estrangeiros de 

serviços devem unir-se a prestadores de serviços brasileiros 

em um tipo específico de entidade jurídica: o “consórcio”; o 

sócio brasileiro manterá a direção. 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal. 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 
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E. Outros (CPC 

511+515+518) 

 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, os prestadores estrangeiros de serviços devem 

unir-se a prestadores de serviços brasileiros em um tipo 

determinado de entidade jurídica: o “consórcio”; o sócio 

brasileiro manterá a direção. 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal. 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal. 

 

4.   SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO 

A. Serviços de agentes 

comissionados 

(CPC 621) 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

B. Comércio atacadista 

(CPC 622, exceto 

CPC 62271) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

C. Comércio varejista 

(CPC 631 + 632, 

exceto 63297)  

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

D. Serviços de 

Franchising  

(CPC 8929) 

 

1) Nenhuma 

2) Não consolidado* 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado* 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 
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6. SERVIÇOS RELACIONADOS COM O MEIO AMBIENTE 

Os compromissos relativos aos serviços listados abaixo se restringem aos negócios entre prestadores e consumidores do setor privado. 

B. Serviços de resíduos 

sólidos (CPC 9402) 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) A prestação requer licença das autoridades públicas, que 

poderão estabelecer condições específicas. Requer-se 

transferência de tecnologia para assegurar benefícios 

simétricos na associação de nacionais e estrangeiros 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) A prestação requer licença das autoridades públicas, que 

poderão estabelecer condições específicas. Requer-se 

transferência de tecnologia para assegurar benefícios 

simétricos na associação de nacionais e estrangeiros 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

Serviços de limpeza de 
gases de combustão 
(CPC 9404) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) A prestação requer licença das autoridades públicas, que 

poderão estabelecer condições específicas. Requer-se 

transferência de tecnologia para assegurar benefícios 

simétricos na associação de nacionais e estrangeiros 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) A prestação requer licença das autoridades públicas, que 

poderão estabelecer condições específicas. Requer-se 

transferência de tecnologia para assegurar benefícios 

simétricos na associação de nacionais e estrangeiros 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

Serviços de redução de 

ruídos (CPC 9405) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) A prestação requer licença das autoridades públicas, que 

poderão estabelecer condições específicas. Requer-se 

transferência de tecnologia para assegurar benefícios 

simétricos na associação de nacionais e estrangeiros 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) A prestação requer licença das autoridades públicas, que 

poderão estabelecer condições específicas. Requer-se 

transferência de tecnologia para assegurar benefícios 

simétricos na associação de nacionais e estrangeiros 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 
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7. SERVIÇOS FINANCEIROS 

 

- O comércio eletrônico de serviços financeiros limitar-se-á ao modo 1 de prestação conforme regulamentação doméstica. O comércio eletrônico não será 
aplicável a nenhum outro modo de prestação. 

 

- Para compromissos assumidos em modo 2: Apenas poderão ser realizadas operações nas quais os recursos financeiros utilizados foram obtidos no exterior ou 
transferidos legalmente (ver nota de esclarecimento). No caso de instituições financeiras, as operações realizadas no exterior deverão estar previstas na 
legislação brasileira. 

 
- Para compromissos assumidos em modo 3: Prestadores de serviços que optarem por fornecer um serviço através de uma pessoa jurídica constituída sob as leis 

brasileiras estarão sujeitos a limitações não discriminatórias quanto a forma jurídica. Para este efeito, instituições financeiras (incluindo-se seguradoras) deverão 
adotar a forma jurídica de sociedade anônima, a menos que se especifique algo distinto. 

 

- Para compromissos em modo 4: Exceto quando se especifique algo distinto, os compromissos não estão consolidados devido à inviabilidade técnica, dado que 
serviços de seguros (sub-setor 7.A) e a maior parte dos serviços financeiros (sub-setor 7.B) só podem ser prestados por pessoas jurídicas, conforme a prática 
internacional. Em todos os setores para os quais se assumem compromissos, os requisitos gerais para esse modo também se aplicam.  

 

Nota explicativa para os compromissos assumidos em modos 1 e 2: 

 

- Transferências transfronteiriças de fundos e ativos estão sujeitas aos procedimentos estabelecidos na legislação nacional, a qual estabelece o registro individual 
das operações. Como regra geral, são permitidas apenas transferências referentes às operações previstas na legislação, ou mediante autorização específica (*). 
 

- Oferta, promoção, distribuição e publicidade de serviços financeiros em território brasileiro estão sujeitas à legislação nacional brasileira. Para o sub-setor B 
(serviços bancários e outros serviços financeiros, excluídos os seguros), somente instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de 
Valores Mobiliários podem desempenhar tais atividades. Atualmente, somente instituições com sede no Brasil podem desempenhar essas atividades em bases 
não discriminatórias. 

 

(*) Atualmente, as transferências são regulamentadas pela legislação nacional, que inclui normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil, 

especialmente a Consolidação das Normas Cambiais, disponível no sítio www.bcb.gov.br. 

 

7.A Todos os seguros (inclusive resseguros) e planos de previdência complementar aberta ou fechada, salvo os serviços de seguridade social de filiação obrigatória 

 

http://www.bcb.gov.br/
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Provisões horizontais dos sub-setores: 
- Para os compromissos assumidos em modo 3, requer-se autorização da autoridade governamental competente (ver nota), que será concedida de forma não 
discriminatória. É necessário que haja reciprocidade de tratamento. O estabelecimento de sucursais de companhias estrangeiras sem a necessidade de 
incorporação como pessoa jurídica brasileira pode ser concedido de forma individual através de autorização presidencial. 

Nota: Cabe ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) fixar diretrizes e normas para os segmentos de seguros privados (inclusive resseguros), previdência 

complementar aberta, capitalização e corretagem de seguros e resseguros. As diretrizes do regime de previdência complementar são de competência do Ministério da 

Previdência Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho Nacional de Previdência Complementar e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(PREVIC) , relativamente às entidades fechadas, e do Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), em relação, respectivamente, à regulação e à fiscalização das entidades abertas. Também cabe à Superintendência de Seguros Privados registrar e 

fiscalizar a constituição, a organização e a operação das companhias seguradoras, resseguradoras e de capitalização, na qualidade de executora da política determinada 

pelo CNSP. Os serviços de seguro de saúde são de competência da Agência Nacional de Saúde (ANS), que autoriza o registro e o funcionamento das operadoras de planos 

privados de assistência à saúde, bem como a cisão, fusão, alteração ou transferência do controle societário. 

a. Serviços de seguros 
de vida, fundos de 
pensão abertos e 
fechados, exceto 
serviços de seguridade 
social 

   

a.1 Serviços de 
seguros de vida 
(cobertura por morte ou 
invalidez) (CPC 81211) 

1) Não consolidado, exceto para: 

     - cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

 - cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 
pessoa física residente no país, para o qual a vigência 
do seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao 
período em que o segurado se encontrar no exterior 

2) Não consolidado, exceto para:  

     - cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

 - cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 
pessoa física residente no país, para o qual a vigência 
do seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao 
período em que o segurado se encontrar no exterior 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 
4) Não consolidado 

1) Não consolidado 

 
 
 
 
 

2) Não consolidado 

 

 

 

 

 

 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado. 
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b.2 Serviços de seguros 
de saúde (não inclui 
operadoras de planos 
privados de assistência à 
saúde com sistema de 
pré-pagamento) (CPC 
81291) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado 

 

a.2 Serviços de seguros 

de vida com cobertura 

de sobrevivência 

(anuidades) e planos de 

previdência 

complementar aberta 

(rendas vitalícias e 

temporárias) 

(CPC 81212) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 
4) Não consolidado 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 
4) Não consolidado 

 

b. Outros serviços de 

seguros de  pessoas 

(CPC 81291) 

 

b.1 Serviços de seguros 

de acidentes pessoais 

1) Não consolidado, exceto para:   

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

- cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior  

2) Não consolidado, exceto para:   

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

- cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

1) Não consolidado  

 

 

 

 

 

 

2) Não consolidado 

 

 

 

 

 

 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 
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b.3 Serviços de seguros 
de transporte marítimo, 
aéreo e terrestre, entre 
outros  (CPC 81293) 

1) Nenhuma para exportação de mercadorias 

Não consolidado para importação de bens e qualquer outra 

obrigação derivada da importação, exceto:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

 - cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao 

período em que o segurado se encontrar no exterior  

2) Nenhuma para exportação de mercadorias 

Não consolidado para importação de bens e qualquer outra 

obrigação derivada da importação, exceto:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

- cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 
4) Não consolidado 

1) Nenhuma para exportação de mercadorias 

Não consolidado para importação de bens e qualquer 

outra obrigação derivada da importação. 

 

 

 

 

 

 

2) Nenhuma para exportação de mercadorias  

Não consolidado para importação de bens e qualquer 

outra obrigação derivada da importação 

 

 

 

 

 

 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

 

b.4 Serviços de seguros 

de casco,   máquinas e 

responsabilidade civil 

para embarcações. (CPC 

81297) 

 
 

 

1) Nenhuma para embarcações inscritas no Registro Especial 
Brasileiro – REB, desde que o mercado interno não ofereça 
tais coberturas a preços compatíveis com o mercado 
internacional. 
Não consolidado para embarcações não inscritas no REB, 

exceto:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

 - cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

1) Nenhuma para embarcações inscritas no Registro 

Especial Brasileiro – REB. 

Não consolidado para embarcações não inscritas no REB 

 

 2) Nenhuma para embarcações registradas no Registro 

Especial Brasileiro - REB desde que o mercado interno não 

2) Nenhuma para embarcações inscritas no Registro 

Especial Brasileiro – REB 
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ofereça tais coberturas ou preços compatíveis com o mercado 

internacional. 

Não consolidado para embarcações não inscritas no REB, 

exceto:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

- cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

Não consolidado para embarcações não inscritas no REB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

b.5 Serviços de seguros 

de automóveis (CPC 

81292) 

1) Não consolidado, exceto para:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no País; 

- cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

2) Não consolidado, exceto para:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

- cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

1) Não consolidado 

 

 

 

 

 

 

2) Não consolidado 

 

 

 

 

 

 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 
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b.6 Serviços de seguros 

de incêndio e outros 

danos à propriedade 

(CPC 81295) 

1) Não consolidado, exceto para:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no País; 

- cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

1) Não consolidado 

 

 

 

 

 2) Não consolidado, exceto para:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

- cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

2) Não consolidado 

 

 

 

 

 

 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

 

b.7 Serviços de seguros 

de responsabilidade civil 

(CPC 81297) 

1) Não consolidado, exceto para:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no País; 

- cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

2) Não consolidado, exceto para:  

- cobertura de riscos para os quais não exista oferta de 

seguro no país; 

1) Não consolidado 

 

 

 

 

 

 

2) Não consolidado 

 

 - cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja 

pessoa física residente no país, para o qual a vigência do 

seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período 

em que o segurado se encontrar no exterior 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

 

 

 

 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 
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b.8 Outros serviços de 

seguros de danos 

(excluídos resseguros e 

retrocessão) (CPC 81299) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal 

4) Não consolidado 

 

c. Serviços de 

resseguros e retrocessão 

 

c.1 Serviços de 

resseguros; 

 

c.2 Serviços de 

retrocessão. 

1) Não consolidado, exceto quando autorizado pelo órgão 

regulador de seguros ou para embarcações inscritas no REB 

se o resseguro não for ofertado no Brasil ou se o preço 

interno for incompatível com o praticado internacionalmente 

2) Não consolidado, exceto quando autorizado pelo órgão 

regulador de seguros ou para embarcações inscritas no REB 

se o resseguro não for ofertado no Brasil ou se o preço 

interno for incompatível com o praticado internacionalmente 

3)  Nenhuma, exceto pelo fato de que resseguradores locais 

que tenham o resseguro como única atividade empresarial 

não poderão subscrever seguros diretos. As companhias 

seguradoras deverão contratar com resseguradores locais 

pelo menos 40% de cada cessão de resseguro em contratos 

automáticos ou facultativos. As companhias seguradoras e 

os resseguradores locais não poderão alocar, 

respectivamente, resseguros e retrocessão mais de 50% do 

total de prêmios subscritos em cada ano base. Os 

resseguros relativos a seguro de vida por sobrevivência e 

previdência complementar são exclusivos de resseguradores 

locais 

4)  Não consolidado 

1) Não consolidado 

 

 

 

2) Não consolidado 

 

 

 

3) Nenhuma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Não consolidado 
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d. Serviços auxiliares de 

seguros e fundos de 

pensão (inclusive de 

corretores e agências de 

seguros) 

   

d.1 Serviços de agências 
e intermediários (CPC 
81401) 
d.1.1 Serviços de 
agências e 
intermediários de 
seguros, capitalização e 
planos de previdência 
complementar abertos 

1) Não consolidado 
2) Não consolidado 
3) Nenhuma, exceto para companhias estrangeiras, que 

deverão associar-se com companhias brasileiras que tenham, 

pelo menos, um corretor licenciado como proprietário ou 

acionista majoritário 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 
de serviços  

1) Não consolidado 
2) Não consolidado 
3) Nenhuma 
4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 
horizontal de serviços 

 

d.1.2 Serviços de 
agências e 
intermediários de 
resseguros e retrocessão 
 

1) Não consolidado 
2) Não consolidado 
3) Nenhuma 
4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

de serviços 

1) Não consolidado 
2) Não consolidado 
3) Nenhuma 
4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal de serviços 

 

d.2) Serviços de 

consultoria;   

 

d.3) Serviços de 

liquidação de sinistros;  

d.4) Serviços de 

auditoria; 

d.5) Serviços atuariais; 

d.6) Outros serviços 

auxiliares;  

(CPC 81402, 81403 e 
81404) 

1) Nenhuma 
2) Nenhuma 
3) Nenhuma 
4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

de serviços 

1) Nenhuma 
2) Nenhuma 

3) Nenhuma 
4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal de serviços 
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7.B Serviços bancários e outros serviços financeiros (excluídos os seguros) 

Disposições horizontais do subsetor: 

 

 Empresas estabelecidas no Brasil podem negociar depository receipts de títulos brasileiros apenas nas bolsas de valores que mantenham acordo específico com a 
Brasil Bolsa (B3), na qual esses títulos são negociados. 
 

 Certos investidores institucionais não têm permissão ou têm limitações legais para adquirir Brazilian Depository Receipts (BDR). Apenas empresas constituídas em 
países que tenham acordo bilateral específico com a Comissão de Valores Mobiliários podem emitir "BDRs". 
 

 O estabelecimento no país de filiais ou agências de instituições financeiras é permitido mediante autorização caso a caso, por meio de Decreto Presidencial. 
Condições específicas podem ser requeridas aos investidores interessados. Instituições autorizadas a desempenhar atividades financeiras poderão desempenhar 
apenas as atividades autorizadas, de acordo as normas e regulamentos nacionais. Também está sujeito à autorização, caso a caso, por meio de Decreto 
Presidencial, o aumento da participação acionária do capital estrangeiro nas instituições financeiras já autorizadas e em funcionamento, assim como a participação 
em sociedade nacional por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior. 
 

 Nota: Para os propósitos destes compromissos, instituições financeiras são definidas como bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, cooperativas de crédito, sociedades de crédito ao 
microempreendedor, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades corretoras e sociedades distribuidoras. Cada qual poderá exercer somente aquelas 
atividades permitidas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Escritórios de representação não 
poderão desenvolver atividades típicas de instituição financeira. As instituições financeiras, a menos que de outro modo especificado, serão constituídas na forma de 
sociedade anônima. Os serviços de factoring e de cartões de crédito não são considerados serviços financeiros. As sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários poderão se constituir, também, sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Para os cargos de diretor e membro do 
conselho fiscal das S.A., exige-se residência permanente no país. No caso das corretoras e distribuidoras, exige-se residência permanente para todos os 
administradores, conselheiros e membros da diretoria. Instrumentos financeiros, tais como títulos e valores mobiliários, futuros e opções, quando registrados para 
negociação em bolsa, não podem ser negociados em mercado de balcão, exceto em negociação privada. As companhias financeiras e de investimentos somente 
poderão colocar no mercado nacional de capitais ações emitidas por empresas controladas por capital estrangeiro ou subordinadas a empresas com sede no 
estrangeiro que tenham direito a voto. 

 

 Para os compromissos no setor 7.B.2, consideram-se valores mobiliários: ações, debêntures, títulos colateralizados, ações fundadoras (extinguidas em 2001, apenas 
ações remanescentes), juros sobre essas ações; warrants subscritos, direitos e recibos sobre esses títulos; certificados de depósitos de valores mobiliários; qualquer 
tipo de derivativo, incluindo opções, contratos a termo, swaps e futuros; notas promissórias emitidas por empresas públicas, exceto instituições financeiras; fundos 
mútuos abertos e fechados, incluindo fundos imobiliários; qualquer tipo de instrumento de investimento coletivo oferecido ao público, que crie direitos de participação 
nos lucros ou outro tipo de remuneração de capital. 
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7.B.1 Serviços bancários 

e outros serviços 

financeiros, 

excluídos serviços 

relacionados a 

valores mobiliários 

  
 

a) Recebimento de 
depósitos e outros 
fundos 
reembolsáveis do 
público: 

 (i) Depósitos à vista; 

 (ii) Depósitos a prazo; 

(iii) Depósitos de 
poupança destinados a 
financiamento 
habitacional 

b) Empréstimos de todo 
tipo, incluindo:  

(i) Créditos pessoais; 
(ii) Créditos 

hipotecários; 
(iii) Financiamentos de 

transações 
comerciais 

c) Serviços financeiros 
de arrendamento 
mercantil com opção 
de compra 

d) Processamento de 
transações 
financeiras (excluindo 
cartões de crédito, 
débito e pré-pagos) 

e) Garantias e 
compromissos 

f) Negociação 
(compra e venda) por 

 
 
 
 
 
 
1) Não consolidado 
 
2) Nenhuma para serviços de assessoramento (item “h”). 
Não consolidado para os outros itens 
 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado nas seções horizontais 
deste setor e subsetor 
 
4) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal,  
para serviços de assessoramento (item “h”). Para os outros 
serviços, aplica-se a nota horizontal do setor 
 

 

 

 

 

 

1) Não consolidado 

 
2) Nenhuma para serviços de assessoramento (item “h”). 
Não consolidado para os outros itens 
 

3) Nenhuma 
 

4) Nenhuma para serviços de assessoramento (item “h”). 
Para os outros serviços, aplica-se a nota horizontal do setor 
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conta própria ou de 
clientes, seja em bolsa, 
seja em mercado de 
balcão regulamentado 
(extrabursátil) de: 

(i) Instrumentos do 
mercado monetário;  

(ii) Divisas; 
(iii) Instrumentos de 
mercado cambial e 
monetário; 

(iv) Outros 
instrumentos e ativos 
financeiros negociáveis, 
inclusive metal 

g) Corretagem de 

câmbios (somente por 

conta de terceiros) 

h) Serviço de 
assessoramento e outros 
serviços financeiros 
auxiliares de quaisquer 
itens acima, incluindo 
pesquisa, assessoria, 
consultoria e análise de 
crédito 

7.B.2  Serviços 
relacionados a títulos e 
derivativos: 

a) Negociação (compra 
e venda) por conta 
própria ou de clientes, 
seja em bolsa, seja em 
mercado de balcão 
regulamentado 
(extrabursátil) de títulos 
e derivativos 

b) Serviços de 

1) Não consolidado, exceto para: 

- Aquisição de certificados de depósito de títulos 

brasileiros negociados no exterior (inclui os itens “b” e 

“c”); 

- Oferta no Brasil de Brazilian Depository Receipts 

(“BDRs”) autorizados de títulos emitidos por empresas 

estrangeiras (item “c”); 

 

2) Nenhuma, exceto: 

- como indicado na seção horizontal deste setor; 

1) Não consolidado, exceto para: 

- Aquisição de certificados de depósito de títulos 

brasileiros negociados no exterior (inclui os itens “b” e 

“c”); 

- Oferta no Brasil de Brazilian Depository Receipts 

(“BDRs”) autorizados de títulos emitidos por empresas 

estrangeiras (item “c”); 

 

2) Nenhuma, exceto: 

- como indicado na seção horizontal deste setor; 
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compensação para 
títulos e derivativos 

c) Emissão e 
oferta pública de títulos, 
incluindo subscrição e 
colocação como 
agentes 

d) Serviços de 
assessoramento, 
pesquisa e consultoria 
sobre investimento e 
portfólio 

e) Administração 
de ativos ou portfólio, 
incluindo fundos de 
investimento. 

- oferta, promoção, distribuição e publicidade no território 

brasileiro estão sujeitas à legislação nacional 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado nas seções horizontais 

deste setor e subsetor 

4) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal geral, 
para os itens abaixo: 

- agentes autônomos (item”a”); 
- analistas de valores mobiliários (itens “a” e “d”); 
- consultores de valores mobiliários (item “d”); 
- administradores de portfólio (item “e”). 

Os itens “b” e “c” só podem ser prestados por pessoas 
jurídicas. 

- oferta, promoção, distribuição e publicidade no território 

brasileiro estão sujeitas à legislação nacional 

3) Nenhuma, exceto pelo indicado nas seções horizontais 

deste setor e subsetor. 

4) Nenhuma, exceto pelo indicado na seção horizontal geral, 
para os itens abaixo: 

- agentes autônomos (item”a”); 
- analistas de valores mobiliários (itens “a” e “d”); 
- consultores de valores mobiliários (item “d”); 
- administradores de portfólio (item “e”). 

Os itens “b” e “c” só podem ser prestados por pessoas 
jurídicas. 

9. SERVIÇOS DE 

TURISMO 

   

A. Hotéis e 

Restaurantes 

(CPC 641 + 642 +643)  

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

 

 

 

 

4)  Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1)   Não consolidado* 

2)   Nenhuma 

3) Empresas brasileiras que operam na região amazônica e 

no nordeste beneficiam-se de determinados incentivos 

fiscais. Outros incentivos são concedidos apenas àquelas 

empresas cuja maioria de capital esteja em mãos de 

cidadãos ou de pessoas jurídicas brasileiros 

4)  Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

B. Agência de viagem e 

operadoras de turismo 

(CPC 7471) 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 
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C. Guias de turismo 

(CPC 7472) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

11. SERVIÇOS DE TRANSPORTE” 

A. Serviços de transporte 

marítimo (passageiros, 

CPC 7211, e carga 

CPC 7212, exceto os 

serviços de transporte de 

cabotagem (ver nota 

sobre os serviços de 

transporte marítimo) 

1) a) passageiros: não consolidado; 

b) carga: nenhuma, exceto no caso das cargas cujo 

transporte esteja reservado a navios com bandeira do 

Brasil, em conformidade com as leis e regulamentos 

nacionais (ver  nota adjunta) 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma, exceto: 

a) Prestação de serviço de transporte: a presença 

comercial exige a constituição de uma empresa brasileira 

de navegação em conformidade com as leis e 

regulamentos nacionais, exigindo-se, entre outros, a posse 

de pelo menos uma embarcação e recursos de capital 

suficientes para a atividade a ser explorada. Para que um 

navio possa arvorar a bandeira brasileira, deve 

estar¨registrado segundo a legislação nacional e inscrito no 

Registro Nacional ou no REB; 

4) Nenhuma, exceto: 

a) o indicado nos compromissos horizontais; 

b) nos navios de bandeira brasileira inscritos no Registro 

Nacional, deverão ser necessariamente cidadãos 

brasileiros o comandante, o chefe de máquinas e 2/3 da 

tripulação. Caso a embarcação conte com o Registro 

Especial Brasileiro (REB), apenas o comandante e o chefe 

de máquinas serão necessariamente cidadãos brasileiros 

1) Nenhuma, exceto que os navios estrangeiros devem 

pagar a taxa de utilização de faróis. 

 

 

 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Nenhuma, exceto o indicado nos compromissos 

horizontais 

Os prestadores de 

serviços de 

transporte marítimo 

internacional terão 

acesso aos 

seguintes serviços 

portuários, em 

condições 

razoáveis e não 

discriminatórias, 

em conformidade 

com as leis e 

regulamentos 

nacionais: 

1. Praticagem 

2. Assistência em 

matéria de reboque 

e tração  

3. Armazenamento 

de víveres, 

combustível e água 

4. Recolhimento e 

eliminação de lixo, 

resíduos e lastro 

5. Serviços de 

capitão inspetor 
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6. Serviços de 

ajuda à navegação  

7. Serviços em 

terra, incluídos os 

de comunicações e 

abastecimento de 

água e energia 

elétrica 

8. Reparação de 

urgência 

9. Serviços de 

ancoragem, de 

atraque e de cais 

(muellaje) 

B. Serviços auxiliares ao 

transporte marítimo 

 

Serviços de 

movimentação de carga 

(conforme indicado no 

ponto 2 das Definições) 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma, exceto que a ocupação de zonas de caráter 

público nos portos está sujeita a procedimentos de 

disponibilidade e concessão, ou à licitação pública 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

Serviços de 

armazenagem (CPC 

742) 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma, exceto que a ocupação de zonas de caráter 

público nos portos está sujeita a procedimentos de 

disponibilidade e concessão, ou à licitação pública, assim 

como às leis e regulamentos aduaneiros nacionais 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 
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Serviços de despacho 

aduaneiro (conforme 

indicado no ponto 3 das 

Definições) 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma, exceto que a ocupação de zonas de caráter 

público nos portos está sujeita a procedimentos de 

disponibilidade e concessão, ou à licitação pública, assim 

como às leis e regulamentos aduaneiros nacionais 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

 

Serviços de estações e 

depósitos de contêineres 

(conforme indicado no 

ponto 4 das Definições) 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma, exceto que a ocupação de zonas de caráter 

público nos portos está sujeita a procedimentos de 

disponibilidade e concessão, ou à licitação pública, assim 

como às leis e regulamentos aduaneiros nacionais 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

1) Não consolidado* 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

Serviços de agências 

marítimas (conforme 

indicado no ponto 5 das 

Definições) 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma, exceto que a ocupação de zonas de caráter 

público nos portos está sujeita a procedimentos de 

disponibilidade e concessão, ou à licitação pública 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal  

 

Serviços de transitários 

marítimos (conforme 

indicado no ponto 6 das 

Definições) 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma, exceto que a ocupação de zonas de caráter 

público nos portos está sujeita a procedimentos de 

disponibilidade e concessão, ou à licitação pública 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) Nenhuma 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

 

Manutenção e reparação 

de embarcações (CPC 

8868)  

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção horizontal 
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Serviços de rebocadores 

(7214) 

1) Não consolidado 
2) Não consolidado 

1) Não consolidado 
2) Não consolidado 

 

 3) A presença comercial exige a constituição de uma 

empresa brasileira de navegação conforme as leis e 

regulamentos nacionais, exigindo, entre outros requisitos, a 

posse de pelo menos uma embarcação e recursos de 

capital suficientes para a atividade a ser explorada  

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal. Nos navios de bandeira brasileira inscritos no 

Registro Nacional, deverão ser necessariamente cidadãos 

brasileiros o comandante, o chefe de máquinas e 2/3 da 

tripulação. Caso a embarcação conte com o Registro 

Especial Brasileiro (REB), apenas o comandante e o chefe 

de máquinas serão necessariamente cidadãos brasileiros 

3) A presença comercial exige a constituição de uma 
empresa brasileira de navegação conforme as leis e 
regulamentos nacionais, exigindo, entre outros requisitos, a 
posse de pelo menos uma embarcação e recursos de 
capital suficientes para a atividade a ser explorada  
 
4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 
horizontal  
 

 

DEFINIÇÕES 

 

1. Por outras formas de presença comercial para a prestação de “serviços de transporte marítimo internacional” se entende a capacidade dos prestadores de serviços de 

transporte marítimo internacional pertencentes a outras Partes de desempenhar localmente todas as atividades necessárias para proporcionar a seus clientes um serviço 

de transporte parcial ou plenamente integrado, do qual o transporte marítimo constitua elemento substancial. 

 

Essas atividades compreendem: 

a) comercialização e venda de serviços de transporte marítimo e serviços conexos mediante a relação direta com os clientes, desde a apresentação do preço até o 

faturamento, serviços que levará a cabo ou oferecerá o próprio prestador ou prestadores de serviço com os quais o vendedor do serviço haja estabelecido acordos 

comerciais permanentes; 

b) aquisição, por conta própria ou em nome de seus clientes (e a revenda a seus clientes) de serviços de transporte e serviços conexos, incluindo qualquer modo de 

transporte terrestre, especialmente por vias de navegação interiores, rodovias e ferrovias, necessários para prestar o serviço integrado; 

c) preparação da documentação relativa aos documentos de transporte, os documentos de alfândega ou outros documentos relacionados com a origem e o caráter das 

mercadorias transportadas;  

d) fornecimento de informação comercial por qualquer meio, incluídos os sistemas informatizados e o intercâmbio eletrônico de dados (sob a reserva das disposições no 

anexo sobre telecomunicações do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços da Organização Mundial do Comércio); 

e) estabelecimento de disposições comerciais (incluída a participação em ações de uma empresa) e nomeação de pessoal contratado no país (ou, no caso de pessoal 

estrangeiro, sob a reserva do compromisso horizontal sobre movimento de pessoal) com qualquer agência de transporte marítimo existente no país; 

f) atividades por contrato das empresas para organizar as escalas dos navios ou aceitar a carga, conforme o caso. 
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2. Por “serviços de movimentação da carga objeto de transporte marítimo” se entende atividades exercidas por empresas de estivadores, incluídos os operadores de 

terminais, mas não as atividades diretas dos trabalhadores do cais, quando essa força de trabalho esteja organizada independentemente das empresas de estivadores ou 

dos operadores de terminais. Incluem-se as atividades de organização e supervisão de: 

- carga e descarga de navios;   

- amarrar e desamarrar da carga;  

- a recepção/entrega e custódia dos carregamentos nas zonas portuárias antes do embarque ou depois da descarga. 

 

3. Por “serviços de despacho aduaneiro” (ou “serviços de agentes de alfândegas”) se entende atividades levadas a cabo em nome de outrem, formalidades aduaneiras 

relacionadas com a importação, exportação ou transporte em trânsito de cargas, seja esse tipo de serviço a atividade principal do prestador de serviços ou um 

complemento habitual a sua atividade principal. 

 

4. Por “serviços de estações e depósitos de contêineres” se entende o armazenamento de contêineres, seja em zonas portuárias, seja no interior, com vistas a seu 

carregamento/esvaziamento, reparação e fornecimento para seu emprego no transporte. 

5. Por “serviços de agências marítimas” se entende as atividades de representação, em uma zona geográfica determinada, dos interesses comerciais de uma ou várias 

linhas marítimas ou empresas de navegação, com os seguintes fins: 

- comercialização e venda de serviços de transporte marítimo e serviços conexos, da fixação de preços ao faturamento e expedição dos conhecimentos de embarque em 

nome das empresas; aquisição ou revenda dos serviços conexos necessários, preparação de documentação e fornecimento de informação comercial; 

- atuação em nome das empresas, organizando a escala do navio ou encarregando-se das mercadorias, caso necessário. 

 

6. Por “serviços de transitários marítimos” se entende a atividade de organizar e supervisar as operações de transporte em nome dos expedidores, mediante a aquisição de 

serviços de transporte e serviços conexos, a preparação da documentação pertinente e o fornecimento de informação comercial. 

NOTA SOBRE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

1. Os serviços de transporte de cabotagem de passageiros ou carga compreendem todos os serviços de transporte marítimo de passageiros ou carga realizados entre um 

porto ou ponto situado no território do Brasil e outro porto ou ponto situado no mesmo território, incluídos os chamados serviços de enlace ou movimentação de 

equipamento. 

2. As cargas cujo transporte está reservado aos navios com bandeira do Brasil estão descritas nas leis e regulamentos nacionais, incluído o transporte de cargas adquiridas 

pelo governo, o transporte de petróleo cru e seus derivados; 

3. A presente oferta também está condicionada aos acordos internacionais dos quais o Brasil é parte contratante. 
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C. Serviços de 

transporte aéreo 

Manutenção e reparo de 

aeronaves (CPC 8868) 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) A empresa estrangeira deve receber autorização 

presidencial para operar e é obrigada a manter, em base 

permanente, um representante no Brasil para resolver 

quaisquer questões e receber citação judicial pela 

sociedade. A empresa deve ser autorizada pela Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme os parâmetros 

da OACI 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

1) Nenhuma 

2) Nenhuma 

3) A empresa estrangeira deve receber autorização 

presidencial para operar e é obrigada a manter, em base 

permanente, um representante no Brasil para resolver 

quaisquer questões e receber citação judicial pela 

sociedade. A empresa deve ser autorizada pela Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme os parâmetros 

da OACI 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

E. Serviços de transporte  

ferroviário 

 

Transporte de cargas 

(CPC 71121, CPC 71123, 

CPC 71129) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) É necessária autorização do governo. A concessão de 

novas autorizações é discricionária. Pode-se limitar o número 

de prestadores de serviços 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal. 

 

 

F. Serviços de transporte 

rodoviário 

Transporte de cargas  

(CPC 71231,  

CPC 71233,  

CPC 71234) 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma, exceto no que respeita ao transporte 

internacional terrestre, tal como previsto no Acordo sobre 

Transporte Internacional Terrestre adotado por Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

 

 

 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

G. Transporte por dutos 

  

   Transporte de outros 

produtos (CPC 7139 

excluídos os 

hidrocarbonetos) 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 
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H.  Serviços auxiliares 

para todo tipo de 

transporte 

 

a) Serviços de carga e 

descarga 

 (CPC 741) 

 

b) Serviços de 

armazenagem 

(CPC 742) 

 

 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

 

 

 

1) Não consolidado 

2) Não consolidado 

3) Nenhuma 

4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seção 

horizontal 

 

 

________________ 


