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Resumo

A realiza9Eiodesta pesquisa teve como objetivo principal, analisar
as relayOes politicas e econ6micas entre Brasil e Argentina, entender 0 par que
de tantas tentativas de integrayao fracassadas. Foi analisado as diversas
tentativas de integra9Eio, como: 0 Pacto ABC e a Associa9Eio Latino -
Americana de Livre Comercio (ALALC), sendo estes dois fracassados, e
tambem a Associa9EioLatino - Americana de Desenvolvimento e Integra9Eio
(ALADI) eo Mercado Comum do Cone - Sui (MERCOSUL), os quais atuam ate
as dias de hoje.



v

Abstract

The accomplishment of this research had as objective main to
analyze the relations politics d aconomicas between Brazil and Argentina. To
understand why of as many failed attempts of integration. For this it was
analyzed the ABC Pact and the American Latin Association of Free Commerce
(ALALC), having been these failed, and the American Latin Association of
Development and Integration (ALADI) e the Common Market of the Cone -
South (Mercosul), which act until the present.
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Resumen

A realizacian del esta pesquisa teve coma el abjetiva principal,
analizar las relaciones polfticas e economicas entre 81 Brasil e argentina,
entender el por que, de las tantas tentativas fracassadas. Fai analidas las
diversas tentativas de integracion como: del PACTO ABC e del Associacion
Latina - Americana del libre comercia (ALALC), senda del estes dais
fracassadas, tambien la Assaciacian Latina - Americana de desenvalvimenta e
integracian (ALADI), e el Mercada Camum da Sur (MERCOSUR), de las quais
atuam ate las dias de hay.



Introducao

A integrac;ao econ6mica e urn processo antigo, cuja motivac;ao era

a ampliac;ao dos mercados nacionais de diversos pafses, tornado 8streito para

as necessidades da crescente produ\'iio industrial, sobretudo dos paises

capitalistas mais desenvolvidos. Tal processo evoluiu no tempo e no espar;o,

iniciou na Europa, na decada de 1950, e, mais recentemente, nos ultimos 20

anos, vem se espalhando por tadas as regioes do mundo. Grosso modo, e

possfvel sustentar que a integrac;ao economica internacional e realizada via

elimina\'iio de barreiras protecionistas ao comercio, unifica\'iio de legislag<'ies

tributaria e trabalhistas, combate a praticas desleais de competi\'iio economica,

etc.

Para 0 Brasil e a Argentina, uma integra\'iio econ6mica

abrangendo tado 0 continente parece inevitavel. Para tanto, preparam-se e

gostariam de participar deste processo com maior poder de barganha nas

negociag<'iesfuturas que terao de travar com os Estados Unidos e 0 Canada -

paises de economias mais fortes que as suas.

o Brasil e a Argentina possuem as economias mais pocIerosas da

America do Sui. Desde 1991, os dois paises encontram-se ligados na

constru\'iio do Mercado Comum do Cone Sui (Mercosul). A importancia do

projeto 8, sobretudo, permitir aos dais parses e a seus parceiros regionais,

Paraguai e Uruguai, de negociarem com mais poder de barganha uma futura

adesao ao Acondo de Livre Comercio das Americas (ALCA), proposto e

andentementedesejado pelos Estados Unidos.



o Mercosul, no entanto, nao e a primeira tentativa de integra~o

das economias latino-americanas. Outros projetos jii foram tentados e,

invariavelmente, se saldaram par grandes fracassos. Em todas as tentativas

historicas de integra~o latino-americana, Brasil e Argentina desempenhavam

papel importante. 0 fracasso da maioria dos projetos anteriores esteve ligado

ao desentendimento entre os dois paises.

Entender os motivos das disc6rdias hist6ricas entre Brasil e

Argentina e, portanto, de suma importancia para a compreensao do futuro do

Mercosu!. Sobretudo nos dias de hoje, quando um novo fracasso da integra<;<io

latino-americana, em particular, dos paises do Cone Sui, pede significar um

grande retrocesso econ6mico da regiao, visto a inevitabilidade da forma~o do

ALCA.

Neste trabalho, seffio analisadas as experiencias e rela90es de

integra<;<iolatino-americana, com foco especial nas relac;6es entre Brasil e

Argentina.

Para tanto, serao abardados inicialmente, 0 conceito, e os tipos

dos processos de integrac;ao economica. Em seguida, sera estudado 0

hist6rico da tentativa de integra<;<ioentre Brasil e Argentina, no ambito dos

prajetos de integrac;ao latino-americana.

Por fim, serao analisadas as contradic;6es e diferen9Bs ainda

existentes entre os dois paises no projeto Mercosul.

A realiza<;<ioda pesquisa 56 foi possivel gra9Bs a utiliza<;<iode

vasta leitura bibliografica e inumeras consultas aos mais diversos "sites" da

internet que forneciam informac;6es sobre 0 andamento das rela90es mais



atuais entre Brasil e Argentina. Cabe ressaltar que aruma deste estudo foi

dado pela teoria da integra,aa das rela¢es intemacionais e seu principia

neofuncianalista,segundo as quais as pracessas de integra,ao econ6mica

internacional convergem para a construc;ao de urna soberania supranacional

superior ao modelo de soberania nacional tradicionaL



CAPiTULO I

1. Integra~ao economica internacional

Neste topico. pretende-se apresentar. sucintamente. a leoria das

relayaes internacionais que fornece 0 subsidio para 0 entendimento das

rela90es econ6micas entre Brasil e Argentina.

Aqui. 0 objetivo e descrever brevemente 0 sentido da teoria da

integrac;ao, as principios do neofuncionalismo e as conceitos de integra~o

economica. analisando ainda as formas de integra<;:iio.

1.1 Teoria da Integra~ao

A teoria da integrac;ao e uma formayao de urna comunidade

politica, a qual pode ter varios nfveis sendo eles: nivel local, regional e

internacional. AiI!>mdisso. e esludo da inlegra<;:iiopode proceder de duas

perspectivas: a estatica, a qual permite descrever em que estagio S8 encontra

a integrac;ao, as caracteristicas e formas; e a dinamica, esta considera a

integrac;ao como urn processo e caracterizam 0 desbloqueamento e 0

desenvolvimento da integra~o. Como afirma FERNANDES (1998.p.148):

o estudo da integratyAo,quer dizer, da format;Ao de uma comunidade
politica pela junyao de duas ou mais comunidades politicas, podendo
situar-se em diversos niveis. E possivel, com efeno, considerar a
integrayao, ora em nivel nacional entre as diverses comunidades que
formam uma entidade nacional, ora em nlvel regional, entre as diversas
entidades nacionais, ora ainda em nivel mundial, entre todas as
entidades que formam 0 sistema intemacional.



A tearia da integrayiia consiste em quatro principias: a

funcionalista, neofuncionalista, das comunicay6es socia is e federalista.

De acorda com FERNANDES (1998, p.149), a principia

funcianalista pede ser definida da seguinte farma:

A teoria funcionalista de integrsryao assents num postulado utilitarista e
e orientada essencialmente para a ar;:ao. Esta leona considera que 0
caminho mais segura para a integrs9ao e para a paz e 0 de cooperaryao
em nivel de certss tarefes funcionais de natureza tecnica e econ6mica e
nao a de criat;:Ao de novas estruturas institucionais no plano politico.
Nesta perspectiva, as organiza¢es intemacionais funcionais,
adaptadas as necessidades constantes em mudan~, estariam mais
aplas do que as proprios estados a desempenhar determinadss terefss
et slraves da sua atividade, congregariam gradualmente as lealdades
nacionais e afastariam qualquer suspeita do controle 5upranacionaL

Na entanta, a principia neofuncianalista, paderia ser definido na

apiniaa de HAAS e LINDBERG (apud FERNANDES, 1998, p.150) coma:

A integrayao intemacional e 0 processo pelo qual os atores politicos de
diferentes comunidades nacionais sao levados a reorientar as suas
lealdades, as suas aspira¢es e as suas atividades politicas para urn
novo centro, cujas institui~s possuem, ou procuram possuir,
competencias que as sobrep6em as dos estados nacionais pre-
existentes,

Pa,,;m, em relayiia aa principia das comunicac;iies FERNANDES

(1998:152) define coma, ·senda as processas de interayiia analisadas em

termas de redes de comunicac;iies e transac;iies (correia, trocas comerciais,

turismo, investimentos etc,) entre as comunidades em vias de integrac;ao ou

suscetiveis de formar uma cornunidade integrada",

E com a principia federalista FERNANDES (1998:152) define,

"que a dautrina prosseguida pelas federalistas tem par abjeta a integrayiia

atraves da criayao de urn quadro institucional, no qual as diversas

comunidades politicas conservam urna certa autonomia~,



FERNANDES ressalta ainda, que uma das principais

caracteristicas federalistas e a de preyer a cria~o de urn governo central

disposto de poder e de coa<;8ofisica.

Assim sendo, nesta pesquisa serao utilizadas sobretudo as

no¢es do principio neofuncionalista. Isto se justifica pelo fato de que no caso

especifico do Mercosul, e da nova tentativa de integra<;8o entre Brasil e

Argentina, terem sido planejadas criac;:68s de novas estruturas institucionais

tais como Comissao de Comercio do Mercosul e a Comissao Pariamentar

Conjunta.

o principio neofuncionalista da teoria da integra<;8o foi

desenvolvido por Ernest Haas e Leon Lindberg, a partir da observa<;8o da

experiencia europeia de integra<;8o econOmica, embutida nos acordos do

carvao e do a90 (CECA), assinados por Fran,a, Alemanha, Belgica e

Luxemburgo, na decada de 1950. No inicio, portanto, 0 principio

neofuncionalista e uma tentativa de sistematiza<;8oda experiencia da CECA.

Com isso, ressalta que a integra<;8oeconOmicatem um processo de politiza<;8o

gradual, as decis6es das instituity6es levarn as diversos grupos nao incluidos

na origem, aos Qutros setores economicos e politicos.

o neofuncionalismo mina as soberanias polfticas existentes pela

reconstruyao de uma nova soberania a nivel superior. A concep~o do poder

politico e territorial, tendo como objetivo recriar progressivamente um super-

Estado com expresseo territorial. A teoria neofuncionalista procura tirar partido

da competi9ilo entre diversos interesses setoriais e das suas combinay6es

sucessivas. Os neofuncionalistas defendem que 0 aspecto politico necessita de



ser articulado com a cooperayao tecnica mediante a criayao de instituit;6es

centrais.

1.2 A Integrac;lio Econ6mica Internacional

A integrayao est'; sendo vista como uma grande necessidade

para os parses, pois alem de estarem surgindo os grandes blocos

economicos, tambem hit uma transformayao na economia mundial. Existe

uma grande exigemciado mercado internacional, gerando com isso uma maior

necessidade de exportayao, precisando aprofundar a produyao tradicional.

Sendo urn meio para ampliar os mercados nacionais, que e a condiyao

fundamental para acelerar os processos de desenvolvimento econ6mico.

Para que se possa entender a integrayao econ6mica, B~k cita

alguns autores, os quais utilizam diferentes argumentos.

TRIFFIN', citado por BECAK (2000,p.16), "considerava que a

simples existencia de organiza<;6esinternacionais de cooperayao econ6mica

representavam uma forma de integrayao, uma vez que congregavam varios

parses, sob as mesmas regras e principios, em busca de urn objetivo comurn".

TINBERGEN' e HOFFMAN', citados por BECAK (2000,p.16),

·compartilhavam da opiniao que a integrayao tomava possivel superar todo 0

tipo de obstaculo economico entre os mercados, visando a criayao de uma

nova estrutura de coordenayao e unificayao entre os parses·.

I Robert Triffin. Convertibibe Mometaire et int~ration economique, apud Bela Balassa. A procura de uma
leOlia de integlll~o in Miguel Wioncz-ek. A integra~o econOmica da America latina. RJ: 0 Cruzeiro,
1006, p.38.
1 Jan Tinbergen. Intemational economic integration, spud Bela Balusa, op.cit. in Miguel Wtonczek, ~gj T I ~
f·36. . ''-'0\ I

Paul Hoffman In Eduardo Conosa, op cit. p.3. !:i:!J ~~

\~o> If <0;
~4/,~, ... "



MYRDAL' e KINDLEBERGER', citados por BEC;;AK (2000,p,16),

"atrelavam 80 processo de integrayao econ6mica urna capacidade adicional,

capaz de desencadear urn processo de destruic;ao tambem das barreiras

socia is, desde que precedida da coordenayiio das atividades econ6micas",

Para MARJOLlN" e SCHNEIDER' citados per BEC;;AK (2000:16),

~qualquer processo intermediario entre urna integrayao total e urn isolamento

impermeavel poderia ser considerado como urna forma de integrac;ao

economica, porque de alguma maneira estaria prevalecendo a ideia de uniao

e nao de isolamento·.

BEC;;AK (2000: 16) res salta ainda que, "quem mais defendeu e

estudou a questao da integrayiio econOmica fai a economista hungaro Bela

Belassa, ( .. ,) Um processo ou estado de coisas pelas quais diferentes na<;6es

decidem formar um grupe regional",

Olante desses conceitos, entende-s9 que a integrayao economica

e a uniao de diversos paises, as quais eliminam barreiras politicas, sociais, e

econ6micas, ternando urna dedsao em conjunto para chegar a urn unico

objetiva,

GONC;;ALVES at al (1998:81), tambem explicam a integrayiio

econ6mica como: "Um processo de criayiio de mercado integrado, a partir da

progressiva eliminayao de barreiras 80 comercio, ao movimento de fatores de

produyiio e da criayiio de instituiyiies que permitam a coordenayiio, ou

4 Gunnar MyrdaL Na international economy, apud Bela Balan ••, op cit in Miguel Wionczek,op cit. p.3g.
s Ch:!CicsKind1c~. Nota 011 the intcJfation or the (roc world oconomy, apud Bd~ B31alU, OIlcit in Mit.ucl
Wionczd, op cil p.39.
, Robert Marjolin. Europe and the United stGtes in the World economy, apud Bela Balusa, op. Cit in
Miguel Wionczek, op cit p,3e
7 Erich Sceider. Lineamenti di urns teoria economic. Del mercato comune, spud Bela Balusa, op cit in
Migu~ Wioocz.ek, op cit p.30.



unificayao, de politicas economicas em uma regiao geografica continua ou

Segundo CASELLA (2000,p.41), "0 pracesso de integra<;iio

economica e como urn processo de organizayao do capital e interesses

comerciais a partir da forma<;iiode blocos econbmicos".

Processo de organiza<;iiode capital porque os paises terlio que

produzir mais, aumentado 0 seu capital e com isso havendo 0 interesse

comercial, onde terao que exportar a sua produ980, assim havenda a troca de

interesses importar, para tambem exportar.

CHIARELLI, C.M. (1992,p.58), a integra<;iioe, pois, "um pracesso

reversivel, que facilita 0 transito, a aproxima<;iio,a unilio de for9Bs e esfo'9Ds, e

mesma a concorrencia interna, mas sobretudo nasce para unir membros, afim

de faze-los aptos e habilitados a competi<;iiointernacional"

Segundo BEC;:AK (2000:18), os estruturalistas, explicam a

integrayao econ6mica internadonal de uma forma bem complete:

Um processo em virtude do qual as na¢es V80 renunciando em
conduzir cartos assuntos internos e internacionais de forma
independente, para procurar adotar decisOes conjuntas (...) ou seja, a
integra9Ao e vista como a ado9Ao de politicss encaminhadas a
conquistar a criat;llo de uma nova entidade econOmics-politica de modo
que todos os fatores que atuam sobre urna na~o repercutam sobre as
outras.

Na integra<;iiocultiva-se 0 principio sadio de que ela nlio se faz

para estimular a competiyaa desenfreada de uns contra outros parceiros

comunitlirios. E um estimulo de buscar mercados de forte poder aquisitivo

alem-fronteiras comunitarias. Ela nao e para que urn pais ganhe e outro perea,

mas e para que cada um ganhe um pouco mais e saiba que ira perder um

pouco menos.
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1.3 Formas de integraCiio

No passado a integrac;ao entre as pavos au parses eram

realizadas per invas6es e conquistas, 0 principal instrumento para convencer

as pavos era a forc;ados exercitos. Hoje em V8Z de invasoes e conquistas, a

integrac;ao e par meio de acordos firmados em funyao de seus interesses

reciprocos.

Hoje inclusive. ha diversas formas de integra~o. como pode-se

ver a seguir.

1.3.1 Zona de livre comercio

Segundo MAlA (1998:149). "as zonas de livre comercio sao

formadas par parses que concordam em eliminar au reduzir as barreiras

alfandegarias apenas para as importa<;6esde mercadorias produzidas dentro

dessa area-,

A zona de livre comercio nasee para fixar comportamentos

intracomunidades, as parses mantem seus proprios sistemas tanfanas em

rela98:o a terceiros parses.

A zona de livre comercio e quando ha entre os membros a liberdade

de movimento dos produtos, pedendo seguir uma polftica camerdal propria em

rela~o ao exterior; ou seja quando ha a livre circula~o de bens. Pode -se

haver a redu~o tarifaria. negociada entre as partes. E de implanta~o

progressiva, pela redu~o crescente dos encargos, tendo por objetivo equalizar
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a regime tributario, usualmente na tarifa zero, em defesa do consumidor e em

nome da concorrenda.

GON<;:ALVESat al (1998:82) definem a area de livre comercio

como:

Urna reg[ao em que as parses membros eliminam barreiras80 oomercio
intra-regional,mas mantem politicas comerdais independentes com
relayao a paises nao - membras. Isto e, ume area de livre comercio tern
ideal mente t8nfs zero entre as paises membros, mas com paises nao -
membros essas barreiras sao definidas independentemente, sem
considerar interesses au conveniencias dos outros paises do bloco.

Tem-se como exemplos de tratados de livre comercio 0 NAFTA

(Tratado de Livre comercio Norte - Americano). a ALALC ( Associa~o Latino

Americana de Livre ComE",::io)e a ALADI (Associa~o Latino - Americana de

Integra~o). ela nao adotou uma tarifa comum para produtos origin<,riosfora da

area.

1.3.2 Unioes aduaneiras

Unioes aduaneiras estipula~se para normalizar a convivencia

extracomunitaria. Ela tem liberdade de circula~o das mercadorias. tarifa

externa comum. tem tambem uma pclitica comercial comum. podendo aplicar

urna pauta (lnica face ao exterior e na negociac;aoconjunta de qualquer acordo

com outros paises.

E considerada como um processo de aproxima~o e companhia

de troca aberta, e competitivas entre parses vizinhos, uma parceria capacitada

a enfrentar grandes mercados.

Assim como afirma MAlA (1998:150). "a uniao aduaneira e mais

ampla. pois. alem de eliminar as barreiras alfandegarias para as importa<;iies



12

de mercadorias produzidas dentro da area, adota uma politica tantana comum

em rela9ilo a produtos importados de paises fora da area",

Com a uniao aduaneira ha a redu9ilo de contrabando, porque na

medida em que as produtos estrangeiros entrarem no pais e tiver 0 mesma

tratamento como qualquer outro produto, nao vai ser necessaria contrabandear

pois nao vai ter ganhos, porque 0 objetivo do contrabando e importar 0 proibido

e nao pagar 0 devido, E se com a uniao passa a poder 0 que nao podia e se

deixa de pagar 0 que antes era cobrado, pois 0 produto deixa de ser proibido,

o Mercosul e um exemplo de uniao aduaneira, pois adota a larifa

zero para as mercadorias produzidas na area e tambem adota a TEC (Tarifa

Externa Comum),

1.3.3 Mercados comuns

o mercado comurn resulta do somatorio da zona de livre come-reio

combinada com a uniao aduaneira, dela decorrem a livre circula<;ao de serviyos

e fatores de produ9ilo,

No mercado comum circularao livremente bens e serviyos no qual

se estabelecera uma a9ilo unificada, particulanmente mercantil, face a
economia mundial globalizada. Sao tambem unioes aduaneiras que permite a

liberdade de circula9ilo bens, serviyo e mao de obra, atraves das fronteiras dos

membros nacionais.

Como afirmam GON<;ALVES et al (1998:82), "que 0 mercado

comum e urna uniao alfandegaria ende ha livre circular;ao de fatores de

produ9ilo, Isto e, maos de obras, capitais e empresas podem mover-se
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livremente entre as paises da regiao sem quaisquer restrity6es a sua

circulac;iio".

Urn exemplo de mercados comuns e a Uniao Europeia que e
apenas urn mercado comum.

Outro exemplo e mais sim~les, e um dentista, ele pode atuar em

qualquer urn dos parses membros sem restric;6es.

1.3.4 Uniao econ6mica

A uniiio econ6mica e quando se agrega ao mercado, toda a parte

da economia que transcendem 0 tarifario, 0 tributario, 0 mercantil propriamente

dito, terminando no monetario, no cambial, no financeiro e no fiscal.

GON<;ALVESat al (1998:82), afirmam que:

A uniao economica e urn mercado comum cnde ha unificayllo das
peliticas monetariss e fiscais. Com a estabelecimento da unieD
econOmica, a unificayao dos mercados e atingida. Com a
estabelecimento de autoridades econOmicas centrais, as paises
membros tarnam-se efetivamente regi6es em um unieD mercado,
desaparecendo portanto, a soberania de cada na9Ao que e totalmente
transferida para a autoridade central.
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CAPiTULO II

2. Historico das tentativas de integra~ao entre Brasil e Argentina

Neste capitulo. pretende-se analisar as tentativas de integra~o

anterior ao Mercosul, as quais sao 0 Pacto ABC, a ALAlC e a ALADI,

enfocando principalmente 0 Brasil e a Argentina.

Sera discutido a evolu~o das rela¢es econ6micas intemacionais,

com a objetivo de analisar de como S8 iniciou a integra~o e porque acabou

fracassando, com exce~o a ALADI, a qual continua atuando ate os dias de

hoje.

2.1 0 Pacto ABC

o Brasil e a Argentina sao paises de grande importancia no Cone-

sui, caracterizam~-se par constante estado de rivalidade, as quais mesma em

tempo de paz demonstram desconfian~ e preven~o mutua.

Segundo RECKZIEGEl (1996: 30), "esse contexto de rivalidade

foi animado, antes de qualquer coisa, pela pretensao de ambos lideraram as

nayees do bloco sul-americano, ou seja, pelo desejo de hegemonia regional'.

Pocem, por volta de 1908, Brasil e Argentina procuravam manter

urna poHtica harmonica. Neste momento de harmonia em que S8 encontravam,

Rio Branco, ministro das relagoes exteriores do Brasillan~ 0 Tratado do ABC,
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o qual deveria ser segundo Rio Branco urna politica de cordial inteligencia entre

Argentina, Brasil e Chile.

Rio Branco ressalta que "S8 conseguirmos firmar 0 ABC nas

bases desse tratado teremos assegurada para sempre a paz na America do

Sui". RECKZIEGEL (1996,p.33)

Segundo BANDEIRA (1987,p.20), "0 projeto apresentado por Rio

Branco em 1908, tinha como objetivo primordial a preserva,ao da seguran<;:a

interna dos tres paises, comprometendo as seus govemos a defenderem-se,

reciprocamente contra movimentos sediciosos"

Porem, RECKZIEGEL (1996, p.33), afinmaque, '0 ABC era parte

de uma estrategia que visava a vigiar de perto a Argentina, atrelando-a a um

compromisso politico-diplomatico cujo rompimento seria, no minima razao para

o Brasil reafirmar as acusay6es sabre as pretensOes hegemonicas argentinas".

o Chile portanto, segundo RECKZIEGEL (1986,p.34), 'seria de

extrema importancia para a ampliayao da influ~nciasabre as paises andinos, 0

que viria reforc;ar consideravelmente 0 posicionamento na concorrencia pela

hegemonia sul-americana-,

Esse projeto de Rio Branco foi considerado como uma estrategia

de politica externa, tendo como pontos centrais fortalecer 0 militarismo

nacional; ter rela¢es de amizade com outros parses regionais; manter urna

cordialidade oficial com a Argentina, para que haja a redu,ao de tensOes, e um

relacionamento especial com os Estados Unidos, com a esperan<;:a de

conseguir um apoio econ6mico e diplomatico.
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No entanto, esse projeto apresentado por Rio Branco em 1908

nao teve exito, somente em 1910, Roque Saenz Pena, depois de eleito

presidente da Argentina, visita 0 Rio de Janeiro, para se concretizar urn pacta

de cordial inteligencia com 0 Brasil. Roque Saez Pena tinha inten~o de

conseguir que as dais paises coordenassem SUBS polfticas e constituir urn

anteparo contra 0 avan90 dos Estados Unidos

Entretanto, BANDEIRA ( 1987:19), afirma:

Em 1912,0 encarregado de Neg6cios da Franya comunicou a Raymon
Poincare, presidente do canselha e ministro das Rela¢es Exteriores da
Argentina, a ilusllo de ums uniao entre 0 Brasil e a Argentina, sustando,
durante algum tempo, as pretensOes americanas, vern a dis5ipar~se. A
divisllo dais paises favorecia 0 jogo dos Estados Unidos que segundo
ele acreditava, recome9CIriam e exercer pressOes sabre 0 Govemo do
Rio de Janeiro, mediante ameac;as de ordem comercial au por meio de
oferecimentos de assistencia politica, a fim de extrairem novas
vantagens econ6micas.

Mas nada disso, conteve os tres paises de firmar 0 Tratado e em

25 de maio de 1915 foi assinado 0 Tratado do ABC, em uma reuniao dos

ministros do BrasH, Argentina e Chile, com 0 intuito de facilitar a soluc;ao

pacifica de controversias internacionais.

Esse tratado possibilitaria a resistencia comum ao predominio

tanto da Europa quanto dos Estados Unidos.

o governo dos EUA temia essa uniao porque segundo

BANDEIRA (1987, p.20), "acreditava,se, que 0 Tratado facilitaria uma especie

de entente econ6mica entre os tres paises. Com a institui~o de urn regime

preferencial e de concess6es reciprocas, permitindo ao Brasil emancipar-.se

pouco a pouco da dependencia norte'americana"
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Portanto, mesma a entente ter sido aprovado pelo Senado, a

Camara dos deputados da Argentina nao a validou. Pois, uma entente

econ6mica seria multo dificil, pois S9 resultasse em favores fiscais para 0 trigo,

per exemplo, a Argentina naD teria como oferecer vantagens para 0 Brasil,

como os Estados Unidos oferecern.

No entanto, ate a decada de 1930, Brasil e Argentina tentavam

manter·se em harmonia. Mas, na decada de 1940, comec;ou a surgir urn foco

de tensao entre Brasil e Argentina, cujo, 0 ponto chave segundo RECKZIEGEL

(1996:35), seriam as "inequivocas pretensoes imperialistas dos vizinhos

portenhos".

Essas pretensOesimperialistas, foi uma tentativa de forma<;Aode

urn gnupo de regimes, liderado por Juan Domingo Peron, esse grupo tinha a

pretenseo de isolar 0 Brasil e com bater a infiuencia norte-americana na regiao.

Essa atitude explicava-se pelo forte desejo de hegemonia por parte da

Argentina. Mas em fun<;Aoda Guerra Mundial, a Argentina obrigou-se a

estabelecer relagOes comerciais com 0 Brasil, pois suas importac;6es da

Europa estavam bloqueadas, com isso, as intengoes dos argentinas tiveram de

ser contidas.

Em 1947, foi urn ana fortemente conflituoso, pois Peron, 0 lider

que queria formar 0 grupo de regime, estava as vesperas de entrar no governo

Argentino, com isso, surgindo urn ar de desconfian9B por parte do Brasil, e a

medida em que S8 passava 0 tempo as desconfianyas fcram aumentando, com

isso, no ano seguinte a ~UDN envia urn emissario para observar a

movimenta<;Aoda Argentina". RECKZIEGEL (1996:.36).
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Os resultados desta observa<;aofoi de que Peron tinha inten<;6es

expansionistas, tambem era contra as EUA e que advertia que estava em curso

a guerra contra 0 Brasil. Mas no entanto, par volta de 1950 encontrava-se em

crise. sua capacidade aquisitiva encontrava-se em declinio. onde a relativa

escassez de mao-de-obra fortalecia a posi<;iio da classe operaria. E como a

Gra-Bretanha tamoom se encontrava em crise. nao tinha a possibilidade de

atender as demandas da Argentina. Peron atual presidente da Argentina.

tentou aproximar-se dos estados Unidos, a tim de obter financiamentos, aD

mesma tempo em que tentava aproximar as relac;6es econ6micas com as

demais paises da America do Sui e de estabelecer urn acordo de integra<;iio

com 0 Brasil e 0 Chile. Em virtude disso. Peron ajudou financeiramente a

candidatura de Getulio Vargas a Presidencia do Brasil.

Peron, ao reeeber urna visita de estudantes brasileiros evocou

Barao do Rio Branco e segundo BANDEIRA ( 1987:25). PerOn afirmou que

nenhum dos tres pais8s era auto-sustentavel prevendo que:

-no futuro, au formaremos aquela unidade econOmica, a qual,
separados, nao podemos alcanc;.ar, au n05 tornaremos instrumentos de
parses imperialistas de urn dos dais grupos"

Esses dois grupos que ele se referia eram a Uniao Sovietica e os

EUA 0 qual dizia ser a terceira posi<;iio.

Esse era urn momento de urna proposta integracionista, urna

reedi<;iiodo ABC de Rio Branco. agora readaptada por Vargas com 0 Pacto

ABC e como proposta de integra<;iio economica e politica entre Argentina.

Brasil. Chile.
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Conforme mostrou RECKZIEGEL (1996:38) em suas analises

sobre 0 pacto ABC, esta opiniao era alias compartilhada por BANDEIRA

(1987:38), que afirmou:

Per6n estava convencido de que 0 futuro dos pavos dependeria da
magnitude das reservas , alimentos e de materias~primas, que
possuissem, e dai a sua orienta<;Ao no sentido de aliar-se ao BrasH e ao
Chile. como um passo decisivo para a integrayao e a unmcat;:ao,
envolvendo posteriormente, toda a America do SuI.

Peron estava tao confiante com a integra,ao entre os tres paises

afirmando que estes paises sao uma unidade econ6mica para 0 futuro e ainda

considera como as paises reservas do mundo, pela imensa disponibilidade de

alimentos, materia-prima, etc, assim como afirma RECKZIEGEL (1996,p.93):

Tinhamos pensado que a luta do futuro sera econ6mica; a histona nos
demonstra que nenhum pais se impOs nesse terre no. nem em nenhuma
luta, se nac tem em seu bojo uma completa - diremo$ - unidade
econ6mica( ... ) a Republica Argentina, 56, nAo tem unidade econOmica;
a Brasil, 56, da mesma forma; 0 Chile, 56, tampouco nao tem unidade
econOmica, mas esses tres palses unidos formam no momento atual a
unidade econOmica mais extraordinaria do mundo inteiro, especial mente
para 0 futuro, porque toda essa imensa disponibilidade constitui uma
reserva. Estes sao os paises reservas do mundo.

o presidente do Brasil, Vargas e 0 do Chile, general Ibanez,

concordaram com Peron, mas primeiramente, quem firma urn tratado com

Peron e somente 0 Chile, e quanto ao Brasil, Vargas nao pode firmar um

tratado devido a turbulencias em seu govemo. Tao quanto que neste momento

a integrayao era mais I/iavel para a Argentina do que para 0 Brasil. Era mais

vial/el para a Argentina del/ida a sua enarme escassez de energia e de

materia-prima.

Vargas empenhou-se desde os primeiros anos de sua

administra,ao tentando tomar 0 Brasil independente dos EUA, buscando na
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Europa mercados para as exporta¢es do seu pais, principalmente de cafe e

novas fcntes que Ihe fornecessem maquinarias e tecnicas, nao dando muita

importimcia para a Argentina, apenas importava carnes, para amortizar

compromissos com Peron, pois Peron havia ajudado em sua candidatura e

inclusive designou Batista Luzardo para 0 posto de embaixador na Argentina, a

pedido de Peron, 0 qual fornecia para 0 Brasil suprimentos de trigo mais

barato. A relayilo entre Brasil e Argentina nos primeiros anos do governo de

Vargas, foi mais comercial do que politica, apesar das afinidades e simpatias.

Par'em, segundo BANDEIRA (1987:30), Vargas, "ao pressentir

que, com a eleiyilo do novo presidente dos EUA, general Dwight Eisenhower

as pressoes contra seu govemo aumentaria-

Em 1953, Vargas procura Peron particularmente, afim de saber se

Peron ainda gostaria de firmar alian98 unindo as tres maiores paises da

America do Sui. PerOnresponde de forma positiva e que era um grande desejo

de chegar a urn acordo com 0 Brasil, assim como fizera com 0 Chile, sabre

bases leais, sinceras, justas e honredas. Lamentando que a integrayilo dos tres

paises nao tivesse sido em 1951. BANDEIRA (1987:30)

RECKZIEGEL (1996:94), afinmavaque:

A forma9Bo do Pacto ABC, visava a autonomia regional, via integra980
camercisl, por meio do qual pretendia garantir lideranc;a 5ubsist6mica
para 0 Brasil. Esse Butonomia poderia representar um sinal de adesAo
preliminar do Brasil a politica peronista de constitui9Ao de blocos
5ubsistemicos independentes.

o estabelecimento de la<;05comerciais entre Brasil e Argentina,

era importante tanto par motivos financeiros quanto politicos, na estrategia de

Vargas frente a Argentina. Parte da Estrategia foi a propria de Lusardo para a
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Embaixada em Buenos Aires, 0 que foi recebido como indicativo de tendencias

otimistas para 0 comercio bilateral.

Porem, as entendimentos para constituir 0 Pacto do ABC

transformaram-se num escandalo politico, como afirma BANDElRA (1987:31):

Os entendimentos para constituir a Pacta do ABC transformararn-se
nurn esdmdato politico, fomentado pela oposi9Ao, na campanha contra
o governo. 0 ex-ministro das RelayOes Exteriores, Jolla Neves da
Fontoura, confirm au publica mente , acusando Vargas de pretender aliar
a Brasil a Argentina e ao Chile no pacta adverso 80S EUA. 0 projeto do
Barao do Rio Branco apresenta..se como crime de lesa-patria.

Desse modo, tanto as rela9Gescom os EUA, quanto com 0 bloco

sui-americana, em particular com a Argentina passaram a ser mais do urn

problema de politica externa, mas um fator mobilizador da politica interna

brasileira. Afirma RECKZIEGEL (1996:29).

Brasil e Argentina no inicio de 1954, seguiam em dire¢es

contrarias em relayao as suas politicas econ6micas vis a vis as interesses dos

EUA

Segundo BANDEIRA (1987:31), "Vargas estava monopolizando 0

petr6leo, encarecera a importa9iio de bens de capital, de maneira a proteger e

a expandir 0 setor da industria-.

Com isso, a oposi9iio levanta as FO'9as Armadas contra 0

Govemo de Vargas, ele acaba se suicidando, e denunciando a campanha dos

grupos internacionais e nacionals, bem como a violenta pressao sobre a

economia brasileira, por causa de suas politicas nacionalistas. Quanto a Peron,

ele continuou negociando com os EUA e pouco mais de um ana apas 0 suicfdio

de Vargas, um golpe militar 0 derrubou do poder.
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Com esses acontecimentos 0 Pacto ABC tambem acaba

terminando e 0 Brasil e Argentina com mais urn fracasso integracionalista,

sendo que essa foi a segunda tentativa de integra9iio entne Brasil, Chile e

Argentina. Par motivos de hegemonia e controversias politicas, Brasil e

Argentina nao conseguem manter relay6es bilaterais.

2.2 Associa~iio Latino-Americana de Livre Comercio - ALALC

A Associa9iio Latino-Americana de Livre Comercio (ALALC),

iniciou em 18 de feveneirode 1960 com 0 Tratado de Montevideu. Esse tratado

foi criado pela Comissao Economica para a America Latina (CEPAL). Esta

comissao vinha a muito tempo buscando meios para 0 desenvolvimento

econ6mico regional. Atraves de pesquisas e analises concluiram que a

forma9iio de um mercado comum, ajudaria a acelerar a industrializa9iio, e para

que S9 chegasse a formayao de urn mercado comum deveria-se seguir alguns

principios.

E de acordo com MENEZES (1990:33), esses principios segundo

o grupe da CEPAL sao:

o mercado regional deveria ser franqueado a todos as paises latino-
americanas; a meta do mercado regional para 0 futuro, previa a inclusao
de todas as mercadorias produzidas dentro da regiao.( ... ); aos paises
de menor desenvolvimento relativo sena dado urn tratamento especial.
Esses senam beneficiados por uma industrializac;ao progressiva e
teriam fortalecidas as suas economias para que pudessem beneficiar-se
mais do mercado regional; a especializac;ao industrial deveria vir como
resultado do livre jogo das foryas econ6micas; serie deseji'IVel uma
tarifa alfandegaria externa (mica no comercio, com 0 resto do mundo: 0
mercado regional deveria ter um sistema de pagamento multitateral para
facili1er 0 comercio e a reciprocidade nas transa¢es entre os paises
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associados; todes as paises membros teriam a direito de criar restri¢es
temporarias em suas importay6es; tarnbam teriam liberdade para
diminuirem suas importa96es de produtos agricolas; 0 mercado regional
devena ier um sistema pr6prio de eredites e de assistencia tecnica; a
competitividade sena uma das bases do mercado regional a ser
farmada, pois, se assim nao fosse, paises membros menos
desfavorecidos poderiam prejudicar as atividades de outros paises
participantes; sena util criar um corpo consultivD, composto peles paises
membros, e tambem alguma maneira institucionalizada para arbitrar ou
dirimir duvidas entre as socias; as diferentes formas de se tratar a
capital estrangeiro nos diversos paises da regiao deveriam ser
examinadas e estudadas 0 mais rapido possivel e, por tim, a
participat;ao e coopera9Ao da iniciativa privada latino.-americana seriam
incentivadas a altamente desejadas.

Com esses principios chegou-se ao Tratado de Montevidau,

depois de muitas pesquisas, analises e reunices dos integrantes da CEPAL.

Segundo CARVALHO e SILVA (2000:226), "a inten9Bo da

proposta de CEPAL era estimular a industrializa9Bo para substituir

importa,oes".

o Tratado de Montevideu, segundo MENEZES (1990:36),

-estabelece uma zona de livre camarcio e institui a Assoclac;ao Latino-

Americana de Livre Comercio·.

Primeiramente os integrantes da ALALC fcram: Argentina, Brasil,

Chile, Mexico, Paraguai, Peru, e Uruguai. Em 1961, aderiram a ALALC a

Colombia em 30de setembro e 0 Equador em 3 de novembro.

Em 1962, Cuba tenta seu ingresso na ALALC, mas sua presen9B foi

recusada, como afirma MENEZES (1990:36):

o artigo 56 estipulava que qualquer pais latino-america no, sem excec;ao,
pederia participar do mercado. Cuba tentou, em 1962, sua adesAo ao
Tratado, porem sua presenC(B foi recusada como membra da ALALC. Os
argumentos e a decisao dos signatarios apresentavam clara
incompatibilidade entre 0 sistema econ6mico implantado (. ..). Cuba nAo
participaria, foi a decisAo final, enquanto existisse 0 seu regime
econOmico.
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A Venezuela, par sua vez, pensava que ser membra da ALALC nao

Ihe trana nenhum beneficio. Ela produzia petr61eo e ferro e no aspecto

competitiv~ perderia com outros ramos de produyao, suas industrias naD

tinham condi0;6es de competir com as da Argentina, Brasil, Mexico e no

mercado comum teria que comprar dos membros da integrac;:a,o, assim estaria

deixando de comprar produtos mais baratos e de melhor qualidade de seu

parceira mais comum, as Estados Unidos. Os venezuelanos justificavam que

alem de estarem em desvantagens no setor industrial, tambem perderiam no

setor de alimentas e produtas primarios, pais sua produ9iio nao competiria com

a colombiana ou com a brasileira, bern como sua produyao de carnes naD

estava em condic;6es de competir com as do Uruguai au da Argentina, com isso

seriam expostos e poderiam safrer graves consequencias internas. Eles

ganhariam no setor mineral, mas perderiam no restante, eram argumentos

validas e l6gicos. Parem em 1967 a Venezuela decide participar da ALALC,

sem argumentos de que antes a integra9iio 56 daria prejuizo e agora resolveu

participar.

A Bolivia e 0 mesma case da Venezuela, primeiro resistiu, porque 0

total das exportao;6esdo pais era leita para paises lara da America Latina,

outro motivo e que os bolivianos poderiam comprar produtos melhores e mais

baratas nas Estadas Unidos e Europa do que na America Latina, mas em 1967,

como a Venezuela aderiu a ALALC.

Segunda MENEZES (1990:39), Tratado acabou ficando no praza de

12 anos, em vez de 10 anos como loi leita a previsaa, propostas pela grupa do

Camite de Comercio da CEPAL, para eliminar as restri90es de toda ardem que
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incidam sobre a importa9iio de produtos originarios da regiiio. Os direitos

alfandegarios, fiscal, monetiuio ou cambial que onerassem as importa¢9s

deveriam ser eliminados no prazo estipulado, para que houvesse a liberac;.ao

comercial a ser alcanyada por meio de negocia<;6esperi6dicas.

Como a ALALC visava emptiar os mercados nacionais, criando urn

grande mercado economica, para que possa haver melhor aproveitamento dos

latores de produ9iio e assim ter uma produ9iio em grande escala, 'um dos

latores lundamentais para a redu9iio de custos' segundo MAlA (1998:159).

Tambsm deveria ser eliminadas as restri90es alfandegarias

integral mente. Com estas listas, eles queriam fazer creseer 0 comercio,

principal mente no setor industrial.

Poram, para atingir esse objetivo, era preciso implantar urn

programa de redu9iio de barreiras allandegarias. Com isso foi estabelecido

[istas para a classifica~o das mercadorias:

Listas Nacionais - explica MAlA (1998:159) que:

Cada pais organizava sua pr6pria lista nacional, cnde relacionava as
produtos a que concederia reduc;:6esaduaneiras. Portanto, havia liberdade
ern sua confe~o, 0 que levava a lista naciona! de urn pais a ser diferente
da do outro. as produtos incluidos nessa lista tin ham os beneficios
previstos desde que originarios de qualquer pais da ALALC.

Listas Comuns - essa e uma lista igual para todos os paises

integrantes, era urna lista (mica.

Listas Especiais - segundo MAlA (1998:159), "os produtos

relacionados nessa lista seriam beneficiados se procedentes de parses -

mernbros considerados de menor desenvolvimento economico, os quais seriam

Bolivia, Equador, Paraguai e Uruguai".
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MENEZES (1990:40),em sua analise explica 0 po que destas listas,

pais, como 0 objetivo de intensificar a integragao e a complementagao, 0

Tratado previa uma crescente coordenagao das politicas de industrializagao e

poderiam celebrar acordos de complementayao par setores industriais, este era

urn dos pantos principais do tratado, pois acreditava-se que paises de

economias menores tambem teriam sua parte no sonhado processo industrial,

pensava-se que com as industrias, 0 que seria fabricado seria distribufdo entre

as paises membros, mas nao deu certo. Pensava-se que com 0 intercambio

entre os parses membros, as produtos originarios de urn pais deveriam ter

tratamento igual ao que S8 aplicava aos similares nacionais, naD deveria ter

discriminagao, impastos au taxas, eSSB era a tentativa de provocar competi~o

e nao onerar certos produtos para quem sabe proteger e premiar a

incompetencia au desfavorecimento economico de urn outro pais membra.

Como havia muita desigualdade e distiincia econ6mica entre os

parses integrantes, 0 tratado teve que preyer exceyaes de urg€mcia.

Em urn dos topicos do tratado os paises estavam divididos em

categorias: os tres grandes, constituidos pela Argentina, Brasil e Mexico;

intermediario, 0 Chile, Col6mbia Peru, Uruguai e Venezuela, no grupo dos

paises relativamente menos desenvolvidos estava a Bolivia, Equador e

Paraguai.

Segundo MENEZES (1990:43), "Este item e impartante para

entender parte do fracasso da ALALC. A desigualdade gigantesca entre os

membros fazia com que 0 tratado criasse um mecanisme especifico para tentar

diminuir as distancias entre os socios, mas nao deu certo~.
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Segundo 0 Tratado, a ALALC seria dirigida por um Comite Executivo

Permanente, SUBS func;5es seriam de convocar a Conferencia, preparar

programas e projetos, representar a ALALC junto a Qutros paises e organismos

internacionais. Esse Comite teria urn Secretario Executivo eteitc per tres anos,

com fun<;<ies multiplas.

MENEZES (1990:46) afirma que nos tres primeiros anos, 0 Tratado

conseguiu cumprir 0 programado, mas a partir de 1965 as negocia<;<ies foram

diminuindo ate 0 final da decada. Na decada de 1970, praticamente estagnou e

definhou, portanto nos tres primeiros anos, foram efetuados 75,8 % de todas as

concess6es e apenas 24% nos cinco anos seguintes, 1550 quer dizer que nos

primeiros enos foram feitas todes as concess6es possiveis. Alem disso as

concess6es das listas nacionais, que visavam a eliminar barreiras em produtos

anteriormente comercializados entre as paises membros, poderiam ser

revogadas eu renegociadas.

As primeiras negociac;Oes aconteceram no ana de 1964, estas

negociac;6es foram muito dificeis e com muitos detalhes. 0 segundo momenta

das negocia¢es, que incluiria desta vez 50% do camarda nao concluiu nada.

Os paises da ALALC nao chegaram a nenhum acordo, neste momento a

tentativa de integra<;ao morria ai. Nunca houve reuniao para os chamados

terceiro e quarto turno.

o problema e que as paises menores estavam em desvantagem

dos paises maiores, com~ndo a haver desavenyas entre eles, pois os parses

maio res queriam que os parses menores liberassem suas importa<;i)es. Mas

neo se teria certeza que no livre mercado urna industria dinamica iria distribuir ~~;.
<i;.

(,''':'_',.~e~)
~"ri~~
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suas produ,oes no Paraguai e Equador e a montagem final na Argentina.

Existiam muitas resoluyoes a serem tamadas.

Um dos propasitos do Tratado era estimular a competi\'iio em busca

de qualidade e pre9Q. principalmente no setor industrial, mas essa intenyao

estava marta, pois a expansiio comercial, e a lista de bens ficaram limitadas.

Outro problema e que nos primeiros anos a distribui\'iio de custos e beneficios

foi desigual, pais alguns paises tiveram saldos positiv~s e Qutros nao. Mesma

com todos estes resultados a ALALC nao estava totalmente paralisada, sua

secretaria executiva lutava para mante-Ia.

Entre 1966 e 1978, foram realizados 23 acordos de

complementa~o industrial, mas para uns, as acordos seriam positiv~s e

ajudariam a aumentar 0 comercio zonal, e para Qutros, esses acordos

beneficiariam somente as empresas multinacionais, de capital e controle de

fora da zona.

As queixas comeyaram a aumentar, pais eram para ser instaladas

industrias nos paises de menor economia e isso naD estava acontecendo,

perante estas rectama96es a ALALC procurou ajuda-Ios e prometeu estudos

tecnicos, maquinas, linhas de eredito, apoiou junto ao BID financiamentos de

suas exporta,oes, importa,oes basicas e infra-estrutura, fez a que era possivel

para que as paises de economias men ores permanecessem.

Mas infelizmente a ALALC par volta de 1963 sentia que as

enormes desigualdades entre as varias economias da zona seriam um grande

empecilho, a maior empecilho para a integra\'iio econ6mica.
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Em 1963, 0 Brasil que era um dos tres grandes percebeu que as

concess6es que ele mesmo havia feito, ajudavam no desequilibrio de sua

propria balan~ camercial, pedindo reciprocidade nas transa96es comerciais.

Nao teve jeito, a ALALC apesar de continuar sua atuac;aopor mais tempo, dava

sinais de fraqueza e esgotamento jli em 1964, apenas quatro anos depois de

ter sido criado.

No entanto MENEZES (1990:56) ressalta:

A ALALC na busca de mai5 apaio e forr;a politica criou 0 conselho de
Ministros e, em urn lance espetacular, promoveu-se uma reuniAo em
1967, em Punta Del Este, de todes as presidentes americanas, inclusive
Undon Johnson, da America do Norte. Esle encontro, tambem naD deu 0
estimulo necessaria para que 0 processo de integra~o prosseguisse. 0
Conselha de Ministros reuniu-se somente duas vezes, em 1966 e 1967 e
nunce mais, pais as problemas particularizados de cada pais na
liberac;:ao comercial e a desigualdade entre as s6cios praticamente
tornava inutiltais reunices.

Em dezembro de 1969, segundo MENEZES (1990:56), a "ALALC,

por tim admitiu sua incapacidade em fazer com que fossem cumprido os

termos do Tratado".

Como resultado da Conferencia anual das partes contratantes foi

assinado 0 Protocolo de Caracas que alteraria 0 Tratado em consequEmcia do

que vinha ocorrendo na pratica entre os signatarios do mesmo. Pois, desde

maio do mesmo ano, ja existia 0 Pacto Andino, criado por urn grupo de paises

que faziam parte da ALALC. Este Protocolo de Caracas praticamente

confessaria que a integrac;:ao economica, como imaginada antes, nao tinha

futuro. A liberac;:ao e 0 incentivo comercial eram bases importantlssimas do

tratado, e com as novas Iimitac;Oes 0 processo mostrava oficialmente 0 impasse

a que chegara. 0 Protocolo de Caracas recomendava ainda que fossem

criadas condi,oes favoraveis ao estabelecimento de um mercado comum
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latino-americano e que a ALALC se adaptasse a uma nova etapa da integra~o

econ6mica. Nove anos depois a ALALC foi declarada oficialmente morta. Ela

continuou trabalhando ate 1980, mas sem forY" nenhuma para atingir os

objetivos propostos.

Esse Pacto Andino foi criado por Bolivia, Chile, Colombia, Equador

e Peru, sem abandonar formalmente a ALALC, decidem criar esse subgrupo

regional, atraves do Acordo de Cartagena (1969). A Venezuela adere em 1973

e 0 Chile, ja sob 0 regime ditatorial de Pinochet, abandona 0 Grupo Andino em

1976. resolveram criar esse grupo por causa das divis6es dos paises dentro da

ALALC.

Segundo CHIARELLI, C.M., os choques entre os paises -

membros, foram surgindo na medida em que se aprofundavam certas

obriga¢es como: os ajustes tarifarios de importa~o, as tentativas de se

estabelecer franquias de circulac;ao para bens e servi90s especificos.

CHIARELLI, C.M, lalam tambem que na realidade, a dificuldade maior da

ALALC enraizou-se na lalta de capacidade financeira dos paises - membros

que confiavam em abte-Ia dos norte-americanos, atraves do Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Por isso, Gomes e Rota CHIARELLI, ressaltam que nao basta ter

uma boa ideia, uma tese justa para obter resultados praticos, mas sim e

preciso a forY" economica e a decisao politica, alem de ter razoavel autonomia

comercial e a reduc;ao do estimulo competitiv~ interne entre as que devem ser

associados.

Segundo BAUMANN at al ( 1987:33):
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A ALALC naD deu certa por abandono do principia de reciprocidade,
segundo 0 qual cada pais teria assegurado urn aumento de exportat;:oes,
na medida em que expandisse sua importat;6es; as membros menes
desenvolvidos da associat;:ao tin ham poucos incentivos para desviar
suas importa~6es originarias dos EUA au da Europa; generalizac;ao
compuls6ria de concess6es para lodos as paises mernbros; dificuldade
por parte dos paises mais adiantados da area, em aceilar urna reduc;ao
no nivel de atividade de urn de seus setores produlivos.

2.2.1 A ALALC para 0 Brasil e a Argentina

Para 0 Brasil e a Argentina, 0 comercio regional que estava em

declinio, com a ALALC ele loi revitalizando, mas mesmo assim as disputas

regionais naD terminaram, eles ainda continuavam com a idei8 de hegemonia

regional, provocando desentendimentos, como mostra MENEZES (1990:218):

A situayao se agravou, (...) principalmente a partir da maior
apraximac;:aaentre Brasil e Paraguai. (...}.Par interesse na construc;:aa
da hidreletrica de Itaipu, 0 governo paraguaio procurou maior
aproximac;:aocom 0 Brasil. A abertura brasileira para a America do Sui
par motivos camerciais e busca de mercados, fai acentuada, entaa com
o tratado para a canstruc;aodaquela usina no Rio Parana entre Brasil e
Paraguai. Neste momenta a hist6ria das relac;6es entre Brasil e
Argentina fica cheia de alternancias, desentendimentos, ameac;as,
palavras duras e diplomacia militar.

Segundo BANDEIRA ( 1987:61), "a lalta de entendimento politiCO

entre Argentina e Brasil ate entao ajudaram a condenar a ALALC a semi-

estagna9iio, empecendo todos os eslon;os para a integrayao da America

Latina~

Mas, em outubre de 1979 a Argentina, Brasil e Paraguai,

assinaram urn pacta entre as partes, e a Argentina e Brasil, assinaram um

acordo separado, pando tim a uma fri~o entre ambos, com isso tambem

reaproximanda as dois maiores vizinhos da America do SuL
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Segundo JAGUARIBE (1986, p.181):

A ALALC para 0 Brasil e a Argentina trouxe apenas vantagens
marginais, pois trouxe 0 desenvolvimento e novas condi¢es para
incrementar seu comercio, Urna nova capacidade produtiva no setor
manufatureiro e de equipamento, a forma~o e expansao de tradings
com ampla capacidade de comercializac;:Ao.Onde com iSso, os dois
paises aproximaram-se das condi¢es que possibilitaram 0 ~xito
exportador da Europa, prevendo-se um grande aumento de suas
exportac;6es.

2.3 Associa9ao Latino-Americana de Desenvolvimento e Integra9ao -

ALADI

Apes 0 fracasso da ALALC, inicia em 12 de agosto de 1980 a

Associa9iio Latino-americana de Desenvolvimento e Integra9iio (ALADI), com

urn novo Tratado de Montevideu (Anexo 1), tendo como objetivo segundo

CARVALHO e SILVA (2000:234), ·0 estabelecimento, gradual e progressivo, de

urn mercado comum latino-america no· .

A ALADI recolhe experiencias negativas da ALALC, para nao

cometer os mesmos erros, mas sim tentar contorna-Ios. Seus integrantes sao:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Equador, Mexico, Paraguai, Peru,

Uruguai, e Venezuela.

Com a ALADI segundo ACCIOLY (1996:49):

Inleia uma nova fase para a AmeTica Latina, cessando uma linha de
relacionamento formal e distante entre os paises da regil'io, revelando
uma mudan9B positiva, na decada de 80, ns esfera politica, periodo em
que finalmente os regimes militares autoritaTiosderam lugar a governos
civis, retomando-se 0 caminho da demoeracia. 0 proprio conceito de
nacionalismo passou a aceitar, gradativamente, uma significayllo
remodelada, ou seja, em lugar de favorecer as tendencias autonomistas
do Estado, a defesa dos interesses nacionais passou a privilegiara
eriayllo de condi90es de competic;:Ao,de educayllo, de capacrta9aO
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tecnologica e cientifica e controle das praticas que distorcem au anulam
a competitividade.

Em 1998, Cuba foi ace ita como pais-membro na Decima reuniao

do conselho de Ministras, e passe a ser membra pleno em 26 de agosto de

1999, apas cumpridas as formalidades pertinentes.

Essa nova integra(:iio, herda negocia<;6es multilaterais e

consideravel volume de inihi¢es comerciais, que nac tinham side superadas

no contexto da ALALC, com fortes tendencias protecionistas. Ela vem na

decorrencia de duas crises a do petroleo em 1973 e 1979, que ja tinham

prejudicado muitos paises importantes, como 0 Brasil. Instala-se em 1982, com

a moratoria mexicana, a crise da divida externa, onde esses acontedmentos

exigiam esfor~s decisivos para ampliar exportayoes e reduzir importac;oesque

se assegurasse a balanya comercial positiva.

Para a ALADI alcanyar 0 seu principal objetivo segundo

CARVALHO e SILVA (2000:234), e preciso ter "mecanismo de preferencia

tarifaria regional, ou seja, que todas as barreiras alfandegarias incidentes sobre

a importa980, e nac apenas as tarifas, serao inferiores para as paises da

regiao em relac;aoas cobradas dos paises nao-membros".

o novo Tratado de Montevideu eliminava a obriga(:iio de

elabora(:iio de listas comuns, abandona a fixa(:iio de prazos rigidos para 0

cumprimento das metas integracionistas e passa a mecanismos mais fiexiveis,

de carater bilateral, para a forma~o de uma area de preferencias tarifarias,

sem prazo para 0 seu estabelecimento. Isto significa que qualquer paiS pode

entrar em acordo com outros da regiao e intercambiar concess6es reciprocas



34

nos niveis de tarifas aplicadas a importac;ao sem nenhuma obrigac;ao de

estende-Ias aos demais paises da ALADI.

Durante a integra"ao da ALADI as exportac;iies brasileiras para a

Argentina em 1983, representaram cerca de 32% do total em compara"ao com

as paises integrados. E as importa~s brasiteiras do Mexico representaram

tambem cerca de 32~Jo.

Segundo VELASCO ( apud CASELLA, 2000, p. 311), "conelui que

a ALADI apresenta-se como uma organiza"ao intergovemamental de fei"ao

classica, tanto par sua estrutura institucional, como par seus mecanismos de

atua"ao, que nao renuncia, contudo, a objetivo de integra"ao regional a longo

prazo·

A ALADI tem como fun"ao a promo<;iioe regula"ao do comereio

entre Partes Contratantes, a complementa"ao econOmica que coadjuvem a

amplia"ao dos mercados. Ela procura fortalecer os la<;os de amizade e

solidariedade entre seus pav~s, e procura ter urn tratamento especial com as

parses de menor desenvolvimento econ6mico.

Ela e formada pelo conselho de Ministros; pela Confereneia de

Avalia"ao e Converg{mcia, integrada por plenipotenciarios dos paises-

membros, e pelo Comit~ de Representantes, e mais orgaos auxiliares

constituido par urn representante permanente de cada pais e secretaria geraL
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CAPiTULO III

3, Mercado Comum do Sul- MERCOSUL

Depois de muitos anos de desentendimentos, Brasil e Argentina

finalmente se aproximam em 1985, Essa aproxima98o come98 principalmente

apas a visita de Tancredo Neves a Raul Alfons!n em Buenos Aires, decidiram

come98r uma aproxima9iio politica e comercial entre os dois paises. A morte

de Tancredo Neves, antes de assumir 0 governo nso aletou os pianos de

aproxima9Bo, pois Jose Sarney e Raul Alfonsin continuaram a desenvolver

durante suas gestaes, Em 30 de novembro de 1985 com a inaugura9iio da

Ponte Presidente Tancredo Neves, que dividia Puerto Iguazu, na Argentina,

com de Foz de Igua9u, no Brasil, firmando a Declara9iio de Igua9u, nesse

momenta nascia 0 embriao do bloco regional no Cone suI.

Segundo MENEZES (1990:223), "em 30 de julho de 1986,

Alfonsin e Sarney assinaram a Ata para a integra~o Brasil-Argentina e

Protocolos, convencidos da necessidade de convocar seus pavos no esfon;o

comum para enlrentar os obstaculos de hoje e os desafios do seculo XXI",

MENEZES (1990:223) afirma ainda que, Allonsin e Sarney,

Mresolveram e decidiram, per fim transformara amizade e a cooperac;ao

existentes em urna integrac;ao baseada na vontade de crescer juntos. Ambos

convidaram tamb;,m 0 presidente do Uruguai, Julio Maria Sanguinetti, a

participar do encontro, a analisar e no futuro, a associar-se ao projeto",
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Esse projeto foi bern pensado e analisado pais eles nao queriam

cometer as mesmas erras do passado. como por exemplo durante a ALALC.

Portanto, segundo MENEZES (1990:223), 0 documento inicial

entre Brasil e Argentina definiu as seguintes principios;

Programa gradual, em etapas anuais de definic;ao, negocia~o,
execuc;:.o e avalia9Bo; programa fJexiveJ,de forma que possa ajustar seu
alcance, ritmo e objetivos; programa incluindo em cada etapa um
conjunto reduzkio de projetos integrados em todos seus aspectos,
prevendo·se inclusive a harmoniza9Ao simetrica de politicas para
assegurar 0 ~xito dos projetose sua pr6pria credibilidade.

MENEZES (1990:233) afirma que, Oestee um momento impar na

historia regional. Nunca Brasil e Argentina estiveram tao pertos. Nem tantas

barreiras foram derrubadas. Nunea as circunstancias e conjunturas economicas

e politicas em ambos as lados foram mais propicias para 0 entendimento e

beneficios mutuos~.

A Ata para a integra"ao Brasil-Argentina, criou 0 Programa de

Integragao e Cocpera"ao Economica (PICE), mais tarde, em novembro de

1988, 0 processo de integra<;aoBrasil-Argentina adquire novos contornos, com

a assinatura do Tratado de Integra"ao, Cocpera"ao e Desenvolvimento (TICD)

onde previa a conformat;8o de urn espayo econ6mico comum em dez anos,

com a crescente eliminayao dos obstaculos alfandegarios e nao-alfandegarios

e a gradual liberaliza"ao do comercio bilateral. Estes acordos foram assinados

no ambito da ALADI.

o grande momento do processo de integra"ao entre Brasil e

Argentina foi quando foi assinada a Ata de Buenos Aires pelos presidentes

recem - eleitos da Argentina e do Brasil, Carlos Menen e Fernando Collor de

Mello, em julho de 1990, agora os paises encontra-se muito mais maduros,
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pois ja tiveram varias experiencias no passado, com varias erras que

cometeram, provavelmente nao iraQ cometer novamente. Com a Ata de

Buenos Aires fai estipulado a cria~o de urn mercado comum num prazo de

quatro anos e meio, ou seja, ate dezembro de 1994.

o Uruguai, preocupado cem 0 movimento que ameayava deixa-Io

num isolamento economica, tambem aderiu ao bloco regional. 0 Paraguai

tambem junta-s8 a criac;ao do Mercado Comum do Cone Sui, par causa da sua

grande intensidade de vfnculos comerciais com seus vizinhos platinos.

Tancredo Neves, Raul Allonsin e Jose Sarney, loram

considerados as pais fundadores do Mercosul, pois fai com eles que comegou

a aproxjma~o entre as dais parses e ainda proclamaram firme vontade de

acelerar 0 pracesso de integra9iio bilateral.

Segundo ACCIOLY (1996,p.55), "num exercicio de luturologia,

talvez se esteja autorizado a pensar que as novfssimas rela96es Brasil e

Argentina, com seu mercado comum em processo de institucionaliza9Ao,

possam significar aquele germe que representou a comunidade Europeia do

carvao e do Ayo, CECA, 0 primeiro exemplo historico de mercado comum ...•

o Tratado de Assun9iio foi firmado em 26 de maI"9Qde 1991,

entra em vigor internacionalmente. em 29 de novembro de 1991, fazendo parte

desta integra9iio 0 Brasil, a Argentina, 0 Paraguai. eo Uruguai. Em 25 de junho

de 1996 0 Chile e a Bolivia se integram tambem ao bloco economice,

associando- se para atingir 0 primeiro estagio de integra~o, que e uma zona

de livre comercio que devera se formar em oito anos. Foi muito importante a

entrada do Chile no Mercesul, pois 0 Brasil e a Argentina, sao os seus terceiro
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e quarto socios comerciais. E tambem ele e visto como a porta de entrada para

o Pacffico. 0 que propiciara urna interconexao terrestre mais desejaveis entre 0

AtI~ntico e 0 Pacifico. 0 acordo assinado pelo Chile entrara em vigor no dia 01

de outubro de 1996.

o acordo da Bolivia entrara em vigor a partir do dia 01 de janeiro

de 1997. E um pais pobre, mareado pelo golpismo militar, e volta a sua

normalidade democratiea somente em 1982.

Segundo ALMEIDA (1993,p.24):

o significado do Mercosul no contexte regional indica que ele se
converte num tema prioritario de poHtica externa para as paises do
continente, introduzindo elementos ineditos nas relac;:6esinternacionais
da regi~ocomo urn todo. 0 projeto integracionista do Mercosul muda
nao s6 a geografia econOmica da America Latina, como a pr6pria
geopolitica da regiao.

3.1 0 Tratado de Assun~ao

No Tratado de assun9ilo (Anexo 2) destaea-se alguns principios:

a reciprocidade de direitos e obrigaQ6es entre as Estados-partes, 0 da naD

discriminayao entre eles, as diferenc;as pontuais de ritmo no programa de

Libera9ilo Comercial para Paraguai e Uruguai, 0 Tratamento nacional para

produtos provenientes de qualquer Estado-parte; a transparencia na

cocrdena9ilo de politieas nacionais para assegurar condigoes equitativas de

comercio com terceiros e 0 principia pacta sunt servanda, pelo qual os estados

soberanos que venham aderir a um acordo em direito internacional devem

cumpri-Io e aeata-Io.

No Tratado consta que ha a livre circula9ilo de bens, de servi90s

e de fatores produtivos entre os paises e a elimina9ilo de direitos alfandegarios
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e restri<;6es nao- tarifarias, e 0 estabelecimento de urna tarifa externa comum.

o Tratado tinha como objetivos: promover uma inser\'iio mais competitiva das

economias dos quatro paises no cenario intemacional; favorecer economias de

85cala, para haver 0 aumento da produtividade; estimular fluxos de camarcia

com 0 resto do mundo; promover esforc;os de abertura das economias dos

quatro paises; e belizar as ac;6es do setor privado, principais motores do

processo de integra\'iio.

Foi criado dois orgaos para 0 Mercosul: 0 Conselho do Mercado

Comum, que e 0 org80 maximo do Mercado Comum, ele assegura 0

cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos para a constitui\'iio

definitiva; e 0 Grupo Mercado Comum, que e 0 orgao executivo do Mercado

Comum.

o Tratado de Assun\'iio preve duas etapas de integra\'iio. A

primelra e a provisoria, au periodo de transiyao, anda tai liberado a livre

circulayao de bens, servic;os e fatores produtivos entre os paises membros,

elimina\'iio de direitos alfandegarios e de restriyCiesnao-taritarias a circula\'iio

de bens e serviC;Os, tudo i550 S8 da a zona de livre camarda. a periodo de

transiyao deve ser vista como 0 inicio de urn processo de conformayao de urn

amplo espa<;oecon6mico conjunto. 0 periodo de transi\'iio pode ser dividido

em tres tases: a primeira ate julho de 1992, onde toi 0 periodo das primeiras

reuni5es dos organismos responsBveis e da absoryao da ideia do Mercosul

pelos setores empresariais e sociedade civil em gera!.

A segunda ate janeiro de 1994, onde houve 0 Cronograma de Las

Lerias. Neste cronograma sistematizava as tarefas a serem cumpridas nas
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mais diversas areas, desde politica agricola e assuntos aduaneiros ate

questoes trabalhistas. Neste periodo surge as primeiras dificuldades com 0

avan90 do Mercosul, que era uma resistencia por parte do setor industrial

argentino e de alguns segmentos industriais brasileiros, explicaveis pela

valoriza\'iio do peso argentino e pela conjuntura recessiva da economia

brasileira. Tambem manteve-se 0 programa de liberaliza9iio comercial, foi

superado 0 problema do desequilibrio da balan9B comercial e das

discrepancias macroecon6micas.

A terceira fase foi no periodo entre janeiro de 1994 e janeiro de

1995, ou seja, entre a Reuniiio de Colonia e a entrada em vigor da Uniiio

aduaneira. Nesse periodo foi sugerido a forma\'iio de uma uniiio baseada na

adcx;ao de urna tarifa extema comum e livre camarcia entre as quatro paises.

Ate 0 final de 1994 sera ocupado pela elimina\'iio de entraves e barreiras ao

livre-comercio intrazonal, medidas administrativas que possam impedir au

dificultar a Iiberdade do comercio, assim como pela a\'iio de regulamentos e

procedimentos comuns para facilitar a consecu~o do objetivo fixado, esse

periodo de transi\'iio termina em 31 de dezembro de 1994, quando foi firmado

o Protocolo de Ouro Preto, seu objetivo era dar inicio e impulso a forma\'iio de

urn mercado comum. A segunda etapa era a definitiva, 8Sta comec;a em 01 de

janeiro de 1995 com a consolida\'iio de uma uniiio aduaneira imperfeita. Esta

foi urns etaps em rumo ao mercado comum, ande muitos achavam que naD iria

ser passivel por causa dos dados econ6micos ate pouco tempo eram inviaveis

para avanc;.ar a urn projeto tao audacioso.



41

3.2 a Protocolo de aura Preto

Com 0 Protocolo de Ouro Preto (Anexo 3) e instituido org80s

definitivos, significando 0 ato efetivo da Cria.,ao do Mercosul, passando da fase

de transi.,ao e da implementa.,ao da uniao aduaneira. a Protocolo foi realizado

no dia 17 de dezembro de 1994, na historica cidade de Ouro Preto, Minas

Gerais. 0 que rnudou com a reuniao de Ouro Preto €I a estrutura institucional

que antes era composta per dais 6rgaos, e agora cantara tambem com a

Comissao de Camarcia do mercosul, a Comissao Parlamentar Conjunta, 0

Foro Consultivo econamico-Social e a Secretaria Administrativa do Mercosul,

esta jil instituida quando do Tratado de Assun.,ao, sendo agora transformada

em org80 auxiliar do Cone Sui.

Tambem foi imposto ao Mercosul personalidade juridica de Direito

Internacional, que consiste na suscetibilidade de ser titular de direitos e estar

sujeito a obriga¢es, podendo aferir-se a partir das competEmciasque Ihe sao

atribuidas.

3.3 Alguns resultados com a Mercosul

Desde em que come<;oua integra.,ao entre os quatro paises, ou

seja, de 1990 ate 1998 as exporta¢es foram tendo bons resultados, passaram

de USS 4 bolh6es para US$ 21 bilh6es, tambem houve mudan93s nas

transac;6es intra-regionais, de 8.9% foram para 26% nesse mesma periodo,

confirmando a grande desempenho do MERCOSUL. Se formos comparar com
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novos desafios, ao mesma tempo que revelavam beneficios derivados do fatc

de as quatro participantes do MERCOSUL se apresentarem como uma unica

voz perante as Qutros 30 parses envolvidos nas negociac;6es hemisfericas.

Segundo BAUMANN at al (2001,pA5):

Os paises membros tamt>em tiveram algumas dificuldades, uma delas
e que antes das negocisc;:6es, a Argentina, 0 Uruguai e a Paraguai nao
tin ham normas organicas sabre defesa do consumidor das do c6digo
brasileiro, vigente desde mar~o de 1991. outro fata e que nao existe no
MERCOSUL um autentico direito comunitario com caracteristicas de
8utonomia, supremacia e aplicac;ao direta das normas comuns.

Outra dificuldade era homogeneizar as normas tecnicas para a

regiao. No Brasil e na Argentina he: mais ou menas 8 mil normas tecnicas

instituidas, enquanto as normas estabelecidas no Uruguai e no Paraguai sao

apenas 400 e 800 respectivamente. Tambem ha a diferenya nas percep<;6es

quanto a institucionalidades desejaveis para 0 bloco, pois 0 Brasil e hoje 0

unico pais em dia com suas contribui~es financeiras para a manutenc;ao da

Secretaria do bloco, os outros tres integrantes acumulam desde 0 inicio de

1999 dividas de US$ 800 mil. Mesmo assim a Argentina e 0 Uruguai a criac;ao

de uma estrutura institucional para coordenar 0 processo de integra9Ao,

enquanto 0 Brasil alega que se nao e passivel manter em dia as contas de uma

estrutura com 40 funcioniuios, nao ha como pensar em algo de maior porte.

Tambem com muitos atritos e desconfianc;a a serem resolvidos

entre as empresarios do Brasil e da Argentina, eles resolveram negociar alguns

acordos caso a caso para que nao haja mais problemas. Reunioes para

negociar cotas de fomecimento, alternativas para reduzir custos, encarecidos

com a desvalorizayao do real. Com tantas reuni6es para que 0 Brasil e a

Argentina se harmonizem, a Argentina ainda acaba aplicando a primeira



44

salvaguarda contra 0 Brasil, estabelece limites para importa9iio de tecido de la

e de algodao do Brasil, Paquistao e China. Essa medida dos argentinos foi

muito preocupante, pois violava os termos do accrdo de 1991, que era 0

Tratado de Assun9iio, este afirma que s6 poderia ser adotadas salvaguardas

dentro do bloco ate 0 dia 31112/1994. 0 Brasil amea~ou recorrer aos

mecanismos de solu~ao de controversias do MERCOSUL e a OMC para que a

Argentina retirasse as salvaguardas aplicadas a importa9iio de produtos

texteis.

Outro setor que tambem houve diversas tentativas de

negocia~5es diretas entre fabricantes brasileiros e argentinos foi 0 de cal~dos.

Em julho de 1999 a Camara da Industria de cal~dos de Buenos Aires solicitou

uma autolimitaC;80 das exportac;oes anuais de calyados brasileiros, sugerindo

algo em torno de 4 milh5es de pares.

No mesma mes 0 governo argentino imp6s novas restrigoes as

importa~5es de produtos eletricos, qualquer produto eletrico de baixa tensao

passou a ser submetido a ensaios em laboratorios argentinas.

Em agosto, a Argentina condicionou a importayao de calgados a
previa autorizac;ao da Secreta ria de Industria e Comercio, que verificara se as

mercadorias estiio de acordo com as normas de controle de qualidade. Essa

decisao afeta todos os paises, sem exce9iio para os s6cios do MERCOSUL.

Os fabricantes locais e os importadores s6 poderao vender sapatos etiquetados

com indica~ao do material de fabrica9ao da sola, do sapato e da palmilha.

Em setembro do mesmo ana, a Argentina passou a exigir

certifica9iio de qualidade nas importa~5es de papel de embalagem. Essa
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medida determina a etiquetagem adequada e certifica9iio de qualidade por

parte de urn organismo reconhecido pela Secreta ria. Nos rotulos devem

constar marca comercial, denomina<;ijo do produto, qualidade, pureza ou

mistura. peso liquido e origem.

Diante de tantas exigencias, no mesma mes 0 Brasil entra com

processo de solu9iio de controversias no ambito do MERCOSUL para por fim

as dificuldades impostas aos cal9Bdistas. 0 ministerio da Agricultura brasileiro

amea90u ainda impor medidas restritas as importay6es de trigo, carnes,

animais vivos, pescados e produtos congelados argentinas como retalhac;ao.

Com iSso, as calyadistas brasileiros e argentinas entraram em

acordo entre outubro e dezembro de 1999, para Iimita9iio das exportayCiesde

cal9Bdos brasileiros. 0 Brasil exportarias 11 milhOesde pares para a Argentina

em 1999 e 4,4 milh5es de pares no primeiro semestre de 2000. Em 2001, 0

comercio devers estar livre de cotas au Qutras restriyOes, assim tamoom as

dais parses foram entrando em acordo com as Qutros produtos, mas sempre

com muita resistencia por parte da Argentina.

No ana seguinte houve algumas desavenyas entre 0 Brasil e a

Argentina, no mes de fevereiro de 2000, 0 Brasil pediu a forma<;ijo de um

painel na OMC contra a Argentina, devido as barreiras contra as exportayCies

brasileiras de produtos texteis, essa foi a primeira vez na historia do

MERCOSUL em que uma disputa interna foi levada ao org80 de soluyCiesde

controversias da OMC. Neste mesmo mes, a Comissllo Nacional de Comercio

Argentina anunciou que nao encontrou indicia de dana as industrias locais, e

portanto as exporta90es brasileiras de laminados a frio nao seriam mais
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penalizadas. E em relayiio aos produtos texteis, em mar<;ofoi anunciado que a

decisao do tribunal arbitral do MERCOSUL, que determinou que as

salvaguardas impostas pela Argentina SaO ilegais e, portanto, deveriam ser

suspensas em 15 dias. A Argentina anunciou 0 pedido de esclarecimentos

sabre a decisao do tribunal, assim procuraria negociar um acordo de restriycSes

voluntarias com 0 setor privado. Diversos pontcs de atrito vem surgindo em

niveis subnacionais, a partir des politi cas de incentivo adotadas pelos estados

brasileiros e as provfncias argentinas, um dales e 0 conjunto de estimulos

fiscais em beneficios das industrias automobilisticas e de autopey'" no Brasil,

que as argentinas alegam terem provocado desvio de investimento

originalmente pnogramadospara aquele pais.

Enfim em abril foi anunciado um acordo automobilistico entre 0

Brasil e Argentina, depois de an os de negociayOes, ainda deve ser aprovado

pelo Uruguai e Paraguai, para que possa S8tornar norma do Mercosul, e neste

mesma mes, a Argentina suspendeu as medidas de salvaguarda contra as

produtos texteis brasileiros.

Segundo BAUMANN at al(2001,p.61):

Uma dificuldade do blocD esta associada as diferenyas de estrategia
econOmica seguidas pelo Brasil e pela Argentina nos ultimos anos. A
Argentina deu prioridade a inseryao no mercado intemacional de
capitais, a partir da evid~ncia de que as fluxos de capitais s~o
deterrninantes de seu cicio econOmico. 0 Brasil, ao contrario, tern
estr'ab9giaoposta a essa, buscando preservar a autonomia na gest~o da
polltica macroecon6mica e tentando de pender menos de recursos
extemos ao estimular a poupanr;.ainterna para financiar 0 investimento.
Essa diferenya tem haver com 0 fato de 0 Brasil nutrir urn projeto de
liderancyaregional natural, enquanto a Argentina ve a si pr6prio como
urn pals pequeno no cenario internacional, ou seja, diferen~s na
pr6pria vis~o que cada pais tern ern relac;Ao ao seu papel na
comunidade internacional.
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4.Considera4;toes Finais

Oiante do exposto, conclui-se que a integrac;ao econ6mica

internacional nada mais e. do que a eliminac;ao de barreiras entre palses,

essas barreiras podem ser politicas, econ6micas e sociais.

Brasil e Argentina sendo considerados paises de suma

importancia para a America Latina, passaram per muitas dificuldades no

passado ao tentarem a integra<;liobilateral, gerando com isso muitos fracassos

em sua hist6na.

No seculo XX, Brasil e Argentina passaram por diversas tentativas

de integra<;lio,sendo a primeira 0 Pacto ABC, 0 qual teve dois momentos, 0

primeiro fai com Rio Branco, ministro das Relac;6es Exteriores do Brasil, este

foi assinado em 1915, com 0 objetivo de facilitar a solu<;lio pacfflca de

controversias internacionais, quena tambem fortalecer 0 poder militar, e

principalmente tentar manter urna cordialidade com a Argentina, como urn meio

de reduzir tensoes. 0 segundo momento foi quando Getulio Vargas reformula 0

ABC de Rio Branco, estabelecendo uma proposta de integra<;lio economica e

polltica. Param, com constantes desconfianc;as e rivalidades entre os dais

paises, e alem disso, tanto e Brasil, quanto Argentina queriam alcan""r a

hegemonia regional, com isso 0 ABC acaba fracassando.

Outra tentativa de integra<;lioe tambem fracassada foi a ALALC, a

qual iniciou em 1960 pelo Tratado de Montevideu, este, alem da participa<;lio

do Brasil, Argentina e Chile, tambem participaram 0 Mexico, Paraguai, Peru,

Uruguai, Colombia, Equador, Venezuela e Bolivia. Esta integra<;lio acaba
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fracassando, par haver muita desigualdade entre 0$ membros e distc!mcia

economica, pois havia integrantes mais desenvolvidos que Qutros, e nao houve

colabora9iio para que solucionassem problemas internos da integra9iio.

Com 0 fracasso da ALALC , inicia a ALADI em 1980, com um

novo Tratado de Montevideu, recolhe experi"mcias da ALALC para nao cometer

as mesmas erras e sim contorna~los. Seus integrantes sao as mesmas da

ALALC, s6 em 1998, que Cuba tamMm se integra a ALADI. Esta integra9iio

continua dando certo ate os dias de hoje, e no ambito da ALADI, 0 Brasil e

Argentina, comeryam a aproximar-se, sendo que em 1986, as dais parses

assinam a Ata para a integrayao Brasil e Argentina.

Em 1990 foi estipulado a cria9iio de um mercado comum, 0 qual

em 1991 com 0 Tratado de Assun9iio foi reconhecido internacionalmente,

integram-se Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 1994 foi estabelecido 0

Protocolo de Ouro Preto, tornando-se, efetiva a cria9iio do MERCOSUL.

Com 0 Mercosul, houve um bom desenvolvimento das

exportac;6es, mas como de costume, Brasil e Argentina Continuaram tendo

algumas desaven<;as,uma delas e no setor cal<;adista.

Com a integrayao as exportac;6es tiveram bons resultados,

estimulou 0 nuxo de capitais, houve alguns avan<;osna politica comercial. Hoje

tambem ha urna grande expectativa de crescimento do Mercosul, pois 0 novo

presidente da Argentina esta disposto a manter rela90es com 0 Brasil.
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Anexo -1

TRATADO DE MONTEVIDEU 1980
Montevid6u, agosto de 1980

Os GOVERN OS do RepUblica Argentina, da Republica da Bolivia, da RepUblica Federative do
Brouil, dtI Republica da ColOmbia. de RepUblica do Chile, d8 RepUblica do Equador, dos
Estados Unidos Mexicanos, da RepUblica do Paraguai, da RepUblica do Peru, da RepUblica
Oriental do Uruguili e da Republica da Venezuela.
ANIMADOS do pr0p6sito de fortalecer as reyes de amizade e solidariedade entre seus pavos.

PERSUADIDOS de que a integrayao eoonOmica regional oonstitui um dos principals meios
para que as paises da Am~rjca Latina possam acelerar seu processo de desenvolvimento
econ6mico e social, de forma a assegurar urn malher nivel de vida para seus pavos.

DECIDIDOS a rsnovar 0 pmcesso de integrayao tatino..amerioano e a eslabelecer objelivos e
mecanismos compativeis com a realidade cia regioo.

SEGUROS de que a continua9Ao desse processo requer a aproveilemento da experillncia
positiva, colhida na apticayOO do Tratado de Manlevideu, de 16 de fevereiro de 1960.

CONSCIENTES de que e neces.sario ass8Qurar urn tralamenta especial para as paises de
menor desenvolvimento econ6mico retali\(().

DISPOSTOS 8 impulser 0 desenvolvimenla de vinculos de solldaried~de e cooperaoao com
oulros paises e areBs de integr ••~o da America Latina, com 0 prop6silo de promover um
processo corwergente que conduza ao 8,tlabelecimento de urn mercado comum regional.

CONVENCIDOS da necessidade de conlribuir para 21 obten930 de urn novo esquema de
coopera~o horizontal entre paises em desenvolvimento e sun areas de integray:io, inspirado
nos principios do direito internacional em materia de desenvolvimenlo.

CONSIDERANDO a decisao adotada pela5 Partas Contrs.tllntes do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Cornercio, que permite a cetebrayao de acordos regionais ou gerais entre pais8s
em desenvolvimento, com a finalidade de reduzir ou ellminar mutuamente os entraves 8 seu
comercio reciproco.

CONV~M EM subscrever 0 presents Tratado, 0 qual substituini, de !lcordo com as disposic6e~
nele conticills, 0 Tralado que institui a Associ~o Latino-Ameficana d'S Livre Camercio.

CAPiTULO I
Objetivos, fun\=Oes e principias Artiga 1-

Pelo presente Tratado, as Partes Conlratanles dao prasseguimenlo lIO processo de int~ra9Ao
encaminhado a promover 0 desenvol .•••imenlo econOmico-social, harm6nico e equilibrado, da
ragiAo e, para esse efeilo, instiluem a A~ocia~ Latino-Americana de Inlegra~o (doravimle
denorninada "AssociaylJoU), cuja sade e a cidade de Montevideu, RepUblica Oriental do
Uruguai.

Ene processo lera como objetivo a longo prazo 0 Bslabelecimento, em forma gradu8t e
progressiva, de um mercado comum latino-americano.

Artigo :zo

A, nOrrT\as e meamismos do presente Tf3tado, bem como aqualos que em seu i1mbilo
eslabet~m os paises-membros, terao par obfetivo 0 desenvol .•••imenlo das ~uintes fun¢es
basicas da Associayao: a prornoc;Ao e regula<;80 do comarcia reciproco, a comptementar;Ao
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econ6mice e 0 des.envolvimenlo das ayOes de cooperay60 econ6mica que coadjuvem a
amplja~o dos mercados.

Artigo 3f1

Na apliCllyao do presente Tralado e na evol~ para seu objetivo final. as paises-membros
levanlio em conta as seguintes principias:

21)PlufCllismo, suslentado na vontada dos paises-membros para sua integray:io, aeima da
diversidade que em matMia politica e econOmioa posu existir nill regia.o;
b)Converg~ncia, que se traduz na multiiateraliza<;Ao progres.sive dos acordos de alcance
parcial, straVe! de negocia¢es p_eri6dicas entre as paises-membros, em funyao do
estabelecimento do mercado comum latino--americano;
c) Flexibilidade, caracierizada pela capacidade para permitir a celebra9Ao deacordos de
alcanoe parcial, regulads de forma compalivel com a consecU9Ao progres.siva de sua
converg~nci8 e pelo forialecimento dos vinculos de integra9fto;
d) Tratamenlos difel8nciais, estabelecidos na forma que em cada case se determine, tanto nos
m8Cilnismos de alcance regional como nos de alcanoe parcial, com base em IrAs categorias de
psises, quess integrari!lo levlIndo em conta suas caracterfsticss econ6mico-estruturais. Esses
tratamentos serto apJicados em delerrninada magnitude aos paises de desenvolvimento medio
e de maneira mats favoravel 80S paiS:.es de menor de,senvolvimento econ6mico relativo; e
e) Multiplo, para possibililar distintas formes de ajustes entre os p!lise~-membros, em harmonia
com os objetivos e funQOes do pfOce~o de integrat;ao, utilizando todes os inslrumento$
capazes de dinamizilr e emptier os mercados a nivel regional.

CAPiTULO II
Mecanismos

Arligo 46

Par. 0 rumprimento das fun¢es b3sicas de AssociayAo, estabetecidas pelo artigo 211 do
presente Tralaclo, os paises-membros estabelacem ume area de preferAncias econ6micas,
composta par uma preferfmcia larifaria regional, por acordos de alcance regional e par acordos
de alcance parcial.
Sey:Jo primeira - Prefer~nci8 tarifaria regional

Artigo 5"

Os paises-membros outorgar-sa~o reciprocamente ums preferencia tarifaria regional que sera
apticada com refsr~ncia ao nivel que vigore para l&reairos paises e se sujeitaril 8
regulamentaytlo correspondents.

Seyao s.egunda - Acordos de alcance regional

Artigo 6-

Os acordos de alcanoe regional ~o aqueles dos quais participam lodos as paises-membros.
Celebrar~se~o no Ambito dos objetivos e disposiyOes do pre.sente Tratado e poderAD referir-se
as materia!> e compreender os instrumentos previstos para os acordos de alCClnce parcial
estabelecidos na seytlo terceira do presente capitulo.

seyao terceira - Acordos de alcance parcial
Artigo 70

Os acordos de Illcance parcial sAo lIqueles de wjll celebrayAo nAD plirticip21 a totalidade dos
paises-membros e propendema a criar as condi¢es necessarias para aprofundar 0 proces-so
de integrac;ao reQional, atreves de SUI!! progressiva multilateralizac;.ao.
05 direilos e obrigac;:6es que forem estabelecidos nos accrdos de alcanoe parcial regerlio
exclusivamente para os paises--membros que os subscrevam ou que a etes adiram.
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Artigo 8"

Os acordos de alcance parcial poderio ser comerciais. de complementayAo econ6milAl,
agropecuilrio5, de promcx;ao do comercio ou adot.llf oulras modalidades, em oonformidade com
o artigo 14 do pre.sente Tratado.

Artigo f¥'

Os acordos de alcance parcial reger-$6'-!o pel as seguintes. norma'~ gerais:
a)Oeverao estar .liberto, a adesAo, previa negociacao, dos demais paisas-membras;
b) Devenlo conter clausulas que propiciem a convergAocia, a fim de que saus beneficias
alc.ancem a todos as paisas-membras;
c) Podel'ao conter dilusulas que propiclem a converg6ncia corn Qutros paises latino-
americanos, em conformidade com as mecanismos eslabelecidos no preseflte Tnatado;
d) Conler!o \ratamenios diferenciais em funvoo des tr~s categories de paises reconhecidas
pe10 presente Tratado, cujas formas de aplicayao serAo determinadas em cada acordo, bern
como procedimentos de negocia~o para sua revi,.ao peri6dica, a pedido de qualquer pais-
membra qlJe sa considere prejudicado;
e) A desgravayaa podera realizar-se para as melmo, produtas au subposi¢es tarifarias e com
ba.se em uma red~o percenlual referente 80S gravames aplicados it imparta~o originaria
dos paises naa participanles;
f} Deverao ter urn prazo mInima de um ana de durayao; e
g) PoderAa oonler, entre outr~~, normas especificas em materia de origem, clausulas de
salvaguarda, reslriyOes nao~tarifarias, retirada de COnc8SS00S, renegocia(fAa de concess6es,
denunda, coordenayAo e harmoniL!l~o de politicas. No caw de que essas norma! especificas
no!io tenham sido adoladas, serAo levadas em ronta as dispasir;Oes de alcance geral que os
paises--membros estebel~m sobre 8S respectivas materias

Artigo 10

Os acordos comerciais t~m por finalldade e'Xdusiva a prOfTlO9ilo do camardo entre os paisas.-
membras, a estarAo sujeitos as normas especificas que forem estabelecidas para ene efeita.

Artigo 11

Os ajustes de complement~o econ6mica t~m par finalidade, entre outras, promover 0
maximo aproveitamanto dos fatores da prodlJ"VOO, estimutar a complementayJo ecooomica,
assegurar condiC6es eqOitativ3s de conco{ftncia, facilitar a acesso dos produtos ao mercado
internacional e impulsar 0 desenvolvimenlo equilibrado e harm6nico dos paises~membros.
Estes ajustes estarllo lujeitos as normas especificas que forem estabelecidas para e3ses
efeitos.

Artigo 12

Os ••cordes agropecuarios lAm par finahdade fomentar e regular a comercio agropecuirio intra~
regional. Davern conternplar elementos cia flexibilidade que levern em conta as caracterislica&i
socioecon6micas dB produyfto des paises participantes. Estes acordos pocIerao referir~se 8
produtos espectficos au a grupos de produtos e podertlo basear -se em concess6es
temporarias, estacionais, par quotas ou mistas ou em centratos entre organismos estatsis ou
paraestatais. Estar!a sujeitos as normas 9specificas que forem estabelecidas para esses
efeitos.

Artigo 13

Os aoordos de promoc;ao do comerao referir~se-.io a materisl nao~tarifarias e tenderAo a
promover as oorrentes intra-regionais de comltrcio. E&tarilo sujeitos lis normas especifiClls que
forem estabelecidas para esses efeitos.
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Artigo 14

Os p.I!Iises-membros poder<lo eslabelecer, atraves das regulamenta¢es correspondentes,
norma! especfficas para a celebra~o de Dutras modaJidades de acordos de alcance parcial.
Para esse efeito, levarao em conts, entre outras materias, a coopera<;ao cientifica e
tecnol6gica, a promoyllo do turismo e a preservayAo do meio ambiente.

CAPiTULO 111
Sistema de apoio a08 paises de menor
desenvolvimento econ6mico relative

Artigo 15

Os paises-membros estabelecerao condiy6es favoraveis para a participa940 do" paise! de
menor desenvolvimento econOmlco relative no processo de integraQAo econ6mica, baseando-
S8 nos principios de nao reciprocidZldee da cooperayAa comunitaris.

Artigo 16

Com a pmpOsito de as,segurar-lhes um trelamento preferencial efetivo, as paises-membros
estabelecerAo 8 sbertura dos mercados, bern como concertarAo programss e outras
modalidades especificas de cooperayao.

Artigo 17

As ayOes em favor d05 paises de menor desenvolvjmenlo econ6mico relativa seraa
concretizadas etrave.-sde acordos de alcance regional e acordos de alcance parcial.

A fim de assegurar 21 eficacia de lais acordos, as paises·membros deveroo formalizar normas
negocilldlls. vinculadas a PfeSefV~o des prefe~ncias, iI eliminayOO das restrit;6es nAo-
tariMri.s e a aplicayao de cJ;iu,ulas de selvllguarda em cesos justmcados.

s~ primeira - Acordos de alcance regional
Artigo 18

Os paises..membros aprovlIrao para CBdapais de menor desenvolvimento econOmico relativo
Jista! negociadas de produtos, preferenlemente industriais, originarias de cada pais de menor
desenvolvimen\o econOmico relativo, para os quais sera acordeda, sem reciprocidade, a
elimina9!o total de gravames aduaneiros e demais re5tri¢es por parte de todos os demeis
paises da Associa~o
Os paises-membro! estabelecerao os procedimentos necessarios para alcan«;ar a amplia9!o
progressiv2 das respectivas listas de abertura, podendo realizlIr as negocia¢es
correspondentes quando 0 julguem conveniente. Procur.ari§o, outrossim, estabelecer
mecanismos eficazes de compensay:io para os efeitos negativos que incidaffi sobre a comercio
intra·regional dos paises mediter~neos de menor desenvalvimento econ6mico relativo.

s~ segunde - Acordos de alcance parcial
Artigo 19

Os acordos de alcance parcial que as paises de menor desenvolvimenlo econ6mico relativo
negociem com os demais paises-membras ajustar-se-ao, no que for pertinente, as disposi¢es
previstas nos artigos ~ e got do presenle Trlltado.

Artig020

A fim de promolJet urna efetiva coop&rac;:fK> ooletiva em favor dos paises de menor
desenvolvimento econ6mico relative, os paises-membros negociarao, com cada urn deles,
Programas Especiais de CooperacAo.

Artigo 21
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Os paises-membros poderio estabelecer programas e a¢es de cooperayao nas areas de pn'!-
inllers.io, financiamento e tecnologia, destinados fund.e.mentalmente 8 prestilr apoio aos paises
de menor desenvolvimento econOmico relativo e, entre eles, especialmenle aos parses
mediterrAn80S, para facilitar 0 aproveitamento das desgrava¢es taritarias.

Artigo 22

Sam prejuizo do disposto nos artigos precedentss, poder~ ser estabelecidos, no ~mbito dos
tratamentos em favor dos paises de manor desanvolvimento econOmico relativo, aQOes de
cooperayao carellva e parcial que oontemptem mecanismos efiCllzes, de$tinados a compensar
a situ~o desvantajosa com que a Bolivia e 0 Paraguai se defrontam em virtude de sua
mediterraneidade. Sempr8 que, fla preferAncia tarifaria regional, a que sa refere 0 artigo 5- do
presente Tratado, sejam adotadO$ criterias de gradualidade no tempo, procurar~s.e-.a preservar
as margens outorgadas em favor dos paises mediterraneos, alr'aves de desgrav8¢es
acumulativas.

Procurar-se-a, outro!sim, estabelecer f6rmulas de compensayAo, tanto na preferitncia tarifaris
regional, quando estes.eja aprofundada, como nos acordos de alcance regional e parcial.

Artigo 23

Os parses-membro! procurar.1o outorgar facilidades para a estabelecimento, em seus
territOrios, de zonas, depOsitoi au portos franco; e outra! facilidades administrativas do transito
intemacional. em filVor dos parses me<iiterrAneos.

CAPiTULO IV
ConvergAncia e cooperacio com outros paises e aroas de integracAo econOmica

da America Latina
Artigo 24

Os paises-membros poderAo estabelecer re~imes de as,sociayilo au de vincula<;oao multilalercll
que propiciem a oonverg{mcia com oulros parses e areas de inlegrayao econ6micn da AmeriCll
Latina, incluindo a possibilidade de aoordar com esses paises ou areas a estabelecimento de
uma prefer!ncia tarifilria lalino-americana.Os parses-membros regulamentaroo oportunamente
as caracteristicas que esses regimes dever~o ter.

Artigo 25

Os parses-membros poderllo, outrossim, celebrar aOOfdos de alcance parcial com OlItros
pailes e eJre1IS de integril~ econOmica da America Latina, de acordo com as diversas
modalidades previstas na s~o terceira do capitulo II do presente Tratado e nos termos das
respectives disposi¢es regulamentares.Sem prejulzo do que precede, estes acordos estarao
sujeilos as seguintes normas:
alAs conces-sOes que as parses-membros participantes outorguem nAo serAo e,xtenlivas aos
demais parses-membfos, selvo 80S paises de menor desenvolvimento econOmico relativo;
b) Quando um pais-membro inclua produlos js negociados em acordos parciais com outros
paises-membros, as concessOes que outorgue poderAo ser superiores as acordadas com
aqueles, caso em que serio reaHzadas consultss com 05 paises-membros afetados, a tim de
que sejam enconlradas soluyOes muluamente satisfat6ria.s, salvo sa, nos respectivos acordos
parciai!, tenham sido pactuedes clilusulas de extens;lo aulomatica au de renuncia as
prefer@ncias incluidas nos acordos parciais a que 58 refere 0 pre-sente artigo; e
c) Deverllo ser lIpreciados multitaleralmente pelos paises-membros, no Comit6 de
Represenlantes, a fim de que 0 alcence dos 8COrdos pactuados $aja oonhecido e a
participayao de oulros palses-membros nos mesmos seja facilitada.

CAPiTULO V
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CooperaQiio com outras areas de inlegrayOO econOmica
Attigo 26

Os pais.es-membras realizaffio as a¢es necessarias para eslabelecer e desenvolver vinculo!
de solidariedade e cooperayAo com outras are-a.s de jntegr~o fora da America Latina, atraves
da participayio da A51ociayAo nos programa! que foram r-ealizados a nivel internacional em
materia de cooperac;Ao horizontal, em execuyAo dos principias normativos &acompromissos
assumidos no contexte da OecJarar;:!o e Plano de A\:Ao para a obten9fto de urna Nova Ordem
Econ6mica Internacional e da Carta dos Direilos e Deveres EconOmicos dos Estados.
o ComitA adelars as medidas adequadas para facililar 0 cumprimento dos objetivos
assinalsdos

Arti9C) 27

Os paises-membros poderAo, oulronim, celebrsr aoordos de atcance parcial com outros
plIisss em desenvolvimento au respectivas ilreas de integray60 econOmica fora de America
Latina, de acordo com as divefSaS modalidades previstas n8 s&yoo terceir.a do capitulo II do
presente TrZltado enos lermas da~ re:spectivas disposicoos regulamenteres.
Sam prejuizo do que precede, estes acordos eslarao sujeitos as seguinles norm3S:

a) AI concess6es que outorguem as paises-membros que dele, participem nAo s.erAo
extensives 80S demsis pais.es..membros, $CIlvo aos paises de menor desenvolvimento
econ6mico relativ~;
b) Quando foram incluidos produtos js: negociad05 com outro! paises-membros em acordos de
alcance parcial, as conces5Oes que se outorguem noo poderooser superiores as aCOfdadas
com equales e, 5'8 a forem, serlo eSl.endidas sutomaticamnnte a esses paises; e
c) Devera ser declarada sua compatibilidade com os compromiss05 contraidos pelos paises-
membra! no Ambito do presente Tratado e de acordo com os incisos a) e b) do presente artigo.

CAPiTULO VI
Organizac;Ao inslitucional

Artigo28

SAo 6rgAos politicos da AssociayAo:
a)O Con~elho de MinislrO$ dss RelayOes Exteriores (denominado, nesle Tralado, "Conselho");
b) A Conferencia de Avalia~ e Convergancia (denominada, neste Tratado, "Confer~ncia"); e
c} 0 Comil.e de Repre.sentantes (denominado, nesle Tratado, "Comit~").

Artigo 29

o Conselho celebrara 5eSSOOS e tomara decis.6es com a presenya da totalidede dos paises·
membros.
o Conselho celebrara reuniOes par convocayao do Comit~

Arligo 33

A Confe~ncia tera as seguintes atribui¢el:
a)Examinar 0 funcionamento do processo de integroayolo em lodes os seus aspectos e a
convergtincia dos acordos de alcance parcial, airaves de sua multilBteralizayAo progress iva,
bem como recomendar 80 Conselho a ado<;Ao de medidas corretivas de atCllnce multilateral;
b} Promover a¢es de maior alcance em maleria de integrar;ao eoonOmica;
c) Efetuar revi5118s periOdicas da aplic.eyao dos tratamento$ diferenciais, que lavern em
considerayAo nlio somenle a evolucAo da estrutufll econ6mica dos paises e, per conseguinte,
seu grau de desenvolvimenlo, mas tamb9m 0 aproveitarnenlo efetivo, pelos paises
beneficiarios, do tralamenlo diferencial aplicado, bem como dos procedimentos que procurem 0
aperfeiyoamento na apli~o desses trelamentos;
d) Avaliar os resultados do sistema de apoio 80S paises de menor de.s:envolvimenlo econOmico
relativo e adotar medidas para sua aplicayao mais efetiva;



Artigo 37

o Comit~ realizara sessOese adotara resolu¢es com a presenya de Representantes de dais
lereas dos pafses-membros.

Artigo 38

A SecrelQrili sera dirigida por um Secretario-Geral e sera compost21por pessoel tecnico e
administrativo.
o Secretario-Geral exercera seu cargo por urn periodo de tr~sanos e podera se-rreeleito por
outro periodo igual.
o Secretilrio-Geral exercera suas func6es junto 21todes 05 6rgAos politicos da Associ~o.
A Secretaria teri! as seguintes fun¢es e atribui¢es:
a)Formular, atraves do Cornite, propostas aos 6rgaos competentes da Associaya:o,orientadas
a malher cons9CU~O dos objetivos e ao cumprimento das fun¢es da Associa~o;
b) Realizer 05 esludos necessarios p2l:~0 cumprimento de suas fun¢es tacnicas e os que lhe
fcram encomendados pelo Conselho, pera Confertlncia e pelo Comilll, bem como desenvolver
as demais atividades previstas no programa anual de trabalhos;
c) Realizar estudos e gestOes destinadas a proper aos paises-membros, atrsves de suas
RepresentayOes Permanentes.,a celebrayAo de acordos previstos pelo presente Tralado, em
conformidade com as orientay¢es fixadas pelo Conselho e pala Conf9r~ncia;
d) Representsr a Associayllo ante organismos e entidadas intemacionais de carater
econ6mico, com 0 prop6sito de tratar as.suntosde interesse comum;
e} Administrar 0 patrimOnio da Associa9io e representa~la, para esse efello, em atos e
contratos de direito pUblico e privado;
f) Solicitar 0 as,sessoramenlotecnico e a colabo~ de pessoas e de organismos nacionais e
internacionais;
g) Propor ao Comit~ 2!;crilu;lio de 6rg!os au)(iliares;
h) Processar e fornecer 30& paises~rnembros, em forma sistematica e atuatizada, as
informa¢es estetistices e sobre regimes de regula9iio do comercio exterior dos paise$-
membros, que facilitem a prepaf8930 e realiz.ay;X>de negocia¢es no ambito dos diversos
mecanismos da Associaljlio e a posterior 8proveitamento dilS respectivas concessOes;
i)Analissr, por iniciativa propria, para todos parses, ou a pedido do Comit~, a cumprimento dos
compromissos acordados e avaliar as disposit;;6e:slegais dos pafses-membros que alterem,
direta ou indiretamente, as conce&S6es pactuadas;
j) Convocar as reuniOes dos orgAos auxiliares nao governarnenlais e coordenar !eu
fundonamento;
k) Realizar avaliaQ5es peri6dicas do andamento do processo de integrayAo e acompanhar
permanenlemente as alividade'Sempreendidas pela AssociecAo, bem como 0$ compromissos
dos acordos alcanyados 8m seu ambito;
I) Organizar e colocar ern funcionarnento urna Unidade de PrOfT'lOYAoEoonOrnica para as
paises de menor desenvolvimenlo econOmico relativo e realizer gestOe.spar~ II obtenyao de
recur'SOstecnicos e financeiros, bem como estudos e projetos para 0 cumprimento do
programa de prom<><;Ao.Elaborar, outrossim, um relal6rio anual sobre 0 aproveitamenlo do
sislema de apoio aos paises de menor desenvolvimento 8CDn6micorelativo;
m) P~parar a Ofyamento de despesas da AssociBl;llo, para sua aprovayao pelo Comit6, bern
como as ulteriores reformas necessarias;
n) Preparar e apresentar ao Comittt as projetol de programas anueis de trabalho;
n') Contratar, admitir 8 prescindir do pessoal hknico e administrative, de acordo com as normas
que regulamentem sua estrutura;
0) Cumprir com 0 solicitado per qualquer 6rgAD politico da AssociayOO;e
p) Apresentaf anuelmente ao Comit6 urn relal6rio sobre os resultados da aplicayOOdo presente
Tralado e das disposi¢es juri dices que dele derivem.

ArtillO 39

o Secretario-Gera! sera eleito pelo Conselho.
Artigo 40



e) Realizar as negocia¢es multilaterals para 0 estabelecimenta e aprafundamento da
prefe~ncia tarifaria regional;
f) Propiciar a negocj~o e ceJebrac;Ao de acordos de alcance regional des quais participem
todos os paises-membros e que se refitam II qualquer materia obtelo do presente Ttatado,
conforme ao disposto no artigo 6-;
g) Cumprir com as tarefas que the encomende 0 Consetho;
h) Encarregar a Secretaria as estudos que estime convenientes; e
i) Aprovar seu proprio Regutamento.

Arti90 34

A Conrerllncia sera integracia par Ptenipotencisrios dos paises--membros.
A Confeffmcia reunir-se-a cada IrAs ana., em sessAo ordinaria, por convocayao do Comitl!, e
em forma eldraordinaria, nas dernais oportunidades em que este a convoque, a fim de tratar
assunt05 8ipecificos de sua competl!ncia.
A Confe~ncia reatizara se-s.sOes e tomata decisOes com a presen~ de todos os paises-
membras.

Artiga 35

o Comil~ it 0 6rgao permanente da AssociacAo e tera as seguintes atribui¢es e obfigac;6es:
a)Promover a celebray(io de IIcordos de alc..Bnce regional, nos termas do artigo 6· do presente
Tralado e, com essa finalidade, oonvocar reuniOes governamentais, peto menos uma vez par
ano, com 0 pr0p6sito de:
b) Dar continuidade as atividadei; do novo processo de integracAo;
c) Avaliar e orienlar 0 funcionamento do proceuo;
d) Analisar e promover medida-'S para a obtencao de mecanismos mais avanc;ados de
integr~;e
e) Empreender negocia¢es setoriais au mullinetoriais com it particjpa~o de todos os paises-
membras, para a cetebrayAo de acordos de alCllnce regional que se refiram basicamente a
desgrava<;Oes tarifarias.
b) Adotar as medidas necessarias para a I!!Jtecuy.io do presente Tratado e de tadas as suas
normal complementares;
c) Regulamentar a presente Tratado;
d) Cumprir com as tarefas que a Cons.etho e a Confertncia lhe encomendem;
e) Aprovar 0 programs anual de trabalhos da Assocl8900 e seu orc;:amento anual;
f) Fixar as cootribui<;6es dos paises-membros eo on;amento da As-sociayAo;
g) Aprovar, por proposta do Secretario-G8fsl, a estrulura da Secrelaria;
h) Convocar a Conselho e a Confenlncia;
i) Representar a Associat;;ljo ante terceiros peises;
j) Encomendar estudos a Secretaria;
k) Formular recomendac6es ao Conselho e a Conferencia;
1)Apresentar relat6rios ao Conselho sabre suas alividades;
m) Proper fOrmulas para re-solver as questOes apresentadas pelos paises-mernbros, quando for
aregada a inobservc'lncia de algumas das normas au princfpiO$ do presente Tratado;
n) Apreciar rnuttilateralmente os acordos parci8is que celebrem os paises nos lermas do artigo
25 do presente Tralado;
n') Declarar a compatibilidade dos acordos parciais que fcrem oelebrados pelos paises-
membrol nos lermos do artigo 27 do presente Tratado:
0) Criar 6rgiios auxi1iares;
p) Aprovar seu pr6prio Regulamento: e
q) Atender aos 8ssunlos de interes.se comum que noo sejllm de competAnci8 dOl oulros
6rglios de Assocjo~o.

Artigo 36

o Comilll sera con!itituido por um Representante Permanente de cada pais-membro com
direito a urn voto. Cada Representante Permanente tera urn Suplente.
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No desempenho de suas funyOes, a titular do 6rgao tecnico e 0 passosl tecnico e
administrativo nao soticilarAo nem receberfto instrU95es de nenhum Governo nem de entidades
nacionais ou internacionais. Abster-se..f!o de qualquer atitude incompativel com sua qualidade
de funcionario$ internacionais.

Migo 41

Os paises-membros comprometem-se a respeilsr 0 canilter internacional das func;6es do
Secretario-Geral e do pessoal da Secretaria ou de seus perilo$ e consultores contratados, e a
abster-se de exercer sabre elM qualquer influencia no desempenho de lUllS fun9>es.

Artigo 42

Serlo estabeJecidos 6fgAos auxiliares de consulta, assessoramento e apaio tecnico. Urn dos
referidos 6rgAos sera integrado per funcionarios responsaveis pela poHtica de integra~o dos
paises-membros.

SerAo estabelecidos, outronim, 6rgAos auxiliares de carater consultiv~, integrados par
representantes dos diversOii 5etores dlil atividade econOmica de cada pais-membra.

Artigo 43

o Conselho, a Conferencia e 0 Comit6 adotarflo sua·s decis6es com a voto afirmativo de doi!i
teryos dos pais.es-membms.
Excetuam-se desta norma geral as decisOes sabre as seguintes materias, que s.erAe aprovadas
corn os dois teryos de votos afirmativos 8 $em que hajo yolo negativo:
a) Emendas au acre.scimos ao presente Tratado:
b) Adoyiio des decisOes que correspond am a conduyao politi~ superior do processo de
integrayAo;
c) Ada<;lto das decis6es que form8lizem 0 rasultado das negocia¢es multilaterais pari! a
est:abelecimento e 0 aprofundamento da prefer6ncie taritaria regional;
d) Adoyao c1as decisoos enca.minhadas a multilateralizayAo, a nivel regional, dos acordos de
alcance parcial;
e) AceitayAo de ades~o de novas paises-membros;
1) ReguJamenta~o das normas do Tratado;
g) DelerminavOO das percentagens de contribuiQOe$ dos p!lises-membros ao orcamento da
Anocia~o;
h) AdocAa de medidas carreliva.s que surjam des avaliayOes do andamenlo do processo de
integriu;.Aa;
i) AutOfiz.a~o de urn prazo menor de cinco anos, no que diz respeita a obrigaQOes em caso de
denuncia do T ratado;
j) Ador;Ao dBS diretriz.es 8S quais os 6rgl!os dB Associ~o daverao ejustar seus trabalhos; e
k) FixayAo des normes basicas que regulem as rela¢es da As.sociayao com outras
associa\(6es regionals, organismos, au entidades int&macionais.

A absten<;:!o nao signlficar~ voto negativo. A au~nci8, no momento da votayAo, sera
interpretada como abstenc;Ao.
o Cons:elho podera ehminar temas deste lista de excec;:Oe~,com a aprovay!o de dais ter'9Qs de
votos 21firmativos e sem que haja voto negativa.

CAPiTULO VII
DisposiyOes gerais

Artigo 44

As vantagens, tavores, franquias, imunidades e privilegios que os paises-membras apliquem a
produtos originarios de ou destinados a qualquer oulro pals-membro ou nao, por decis6es ou
acordos que noo estejam preYislas no presente Tratado ou no Acordo de Cartagena, serflo
imediat.e e incoodicionalmente estendidas 80S demais peises-membros.
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Artigo 45

As vantagens, favores, franquias, imunidades e privilegios js concedidos ou que (orem
concedidos em virtude de conv~nios entre paises-membros ou entre estes e ten:::eiros paises, 8
fim de facilitar 0 trcHico fronleiric;o, regerao 8xclusivamente para as paises que 0 subscrevam
ou as lenh.!!lm lub.crilo.

Artigo 46

Em materia de imposto" taxas e outros grtlvilmes internes, as produtos originarios do territ6rio
de um pais-membro gozanl!io no territ6rio des demais paises-membro5 de um tratamenlo nao
menos fllvorilvel do que 0 in5trumento que se aplique a produtos simil.ares nscionais
Os parses-membra! adotsrAo as providc!ncias que, em conformidade com suas respectivas
ConstiluiOOes Nacionais, forem necessarias para dar cumprimento a disposicao precedente

Artigo47

No caso de produtos incluidos na preferAncia tarifaria regional ou em acordos de alcance
regional ou parcilll, que ~a forem produzidos ou naa 58 produzam em quanlidades
substanciais em seu terril6ria, cada pal5.membro tratara de e•.••itar que as tributas au autras
medidas internas, que se apliquem, acarretem a anulayaa ou redu~a de qualquer concessao
ou vant.8gem obtlds por qualquer pais-membro, como resullada das negocill¢es respectiv3S.
Se urn pais-membra se considersr prejudicado pelas medidas mencianadas no paragrafa
anterior, podera recorrer ao Comite com 0 prop6sito de que !ej8 examinada a siluayao
apresentada e sejam formuladas as recomenda¢es que correspondam.

Artigo 48

Os capitais procedenles dos paises-mernbras da Associa980 gozarao no territ6fia dos outras
paises-membros de urn tratamenta naa menas favaravel do que 0 tratamento que se concede
80S capitais prO'lenientes de qualquer outre pais nao membro, sem prejuizo do previ51a nas
acordas que as paises-membros possarn celebrar nesla materia, nos lermas do presente
Tratado.

Artigo 49

Os paises-membros poderAo estabelecer normas complomentares de politica comercial que
regulem, entre outras materias, a aplica~ de restri'YOes nAo-tarifarias, 0 regime de origem, a
adoClio de clausulas de salvaguarda, os regimes de fomento as exporta¢es e 0 Iranco
fronteiri~.

Artigo 50

Nenhuma disposiyao do presente Tratada sera interpretada como impedimenta a adoyAo e aa
cumprimento de medidas destinadas a:

a)Protet;ao da moral pUblica;
b) Aplica~o de leis e regulamenlos de seguran~;
c) Regular;.Ao das importa¢es ou exporta¢es de armas, muni¢es e outros maleriais de
guerra 8, em circunstancias excepcionais, de todos os demais artigos mititllres;
d) Prol~o da vida e saUde das pessoas, dos animois 8 dos •.••egetais;
e) Importac;ao e e.xportar;ao de oura e praia metalioos;
f) Prol~a do palrim6nio nacionais de valor artislico, hist6rico ou arqueoJ6gico; e
g) Exportayaa, utiliz~o e consumo de materia is nuclenres, produl05 radioatlvos ou qualquer
outro material utilizi:IVet no desenvoJvimenlo ou aproveilamento da energia nuclear.

Artigo 51

Os produlos importados au exportados por um pals-membra gozarAo de tiberdade de transito
denlro do terril6ria dos demais paises-membras e esterio sujeitos exctusivamente ao
pagamento das taxas normalmente aplic9veis a presta9ltO de servi~s.
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CAPiTULO VIII
Pcnsonalidade jur1dica, imunidades e privilegios

Artiga 52

A Associayao gozara de completa personslidade juridica e, em especial, de capacidade para:
a)Contfater;
b) Adquirif as bens m6veis e im6veis indispensaveis ~ realizayAo de seus abjativos e dispor
dos mesmos;
c) Dernandaf em julzo; e
d) Conserver fundos em qualquer meeda e fazer as transfer~ncias necessarias.

Ar1igo 53

Os Representantes e demeis funcionafios diplomitticos dos pais.es-membros, acrediledos junto
a Ass.ociayllo, bem como as funcionarios e aSS9SSDreS internacioollis da Associac;:ilO, gozaroo.
no lerril6rio dos pai59s-rnembros, das irnunidades e privilegios dip!omaticos e outros,
necessarias ao exercicio de suas fun¢es.
Os pafses-membras se comprometem a celebrar, no maia breve prazo passivel, um acordo
destinado a regulamenlar 0 djsposto no paragrafo anterior, no qual serAo definidos esses
privilegios e imunidades.
A AssociacAo celebrate um ecordo com 0 Governo da RepUblica Oriental do Uruguai, a rim de
precisar os privilegios e imunidades de que gozarAo 8 Associ~o, seus 6rg~os e seus
funcionilrios e I!IS5esrores internacionais.

Artigo 54

A personalidade juridica da Associayao latino-Americana de livre Comercio, eslabelecida pelo
Tratedo de Montevideu, wbscrilo em 18 de fevereiro de 1960, continuara, para todo$ os
efeilos, n8 Associat;8o Latino-Americana de Inlegrsr;Ao. A partir, portanto, do momenta em que
entre em vigor a presente Tralada, c.aberao a AssOCi8yAo Latino-Amerlcan.s de Inlegreyllo as
direitos e obrigayOes da As.soci~o Latino-Americana de livre ColT\43rcio.

CAPiTULO IX
Disposi¢es finais

Artigo 55

o presente Tratado noo paden! ser assinado oom reservas, nem estes poder-Ao !oer feitas por
ocasiAo de sua ratifica~o au de ade$AO ao me.irno.
Artigo 56

o presente TratCldo seri! r.atificado pelos palses signatarios no mols curto prazo possivel.
Artigo 57

o presente Tratado entrara em vigor trinta dias depois do dep6sito do terceiro inslrumenlo de
rajjfica~o, relativamente nos Ires primeiros paise, que a ralifiquem. Para os demeis
signatarios, entrara em vigor no trigesimo die ap6s 0 dep6sito do respectivo inslrumento de
ratifi~ e na ordem em que forem depositadas as ratificaQOes.
Os instrumentos de r-atificayAo serlo deposill!ldos junto Governo da Republica Oriental do
Uruguai, a qual comunicara a data de dep6silo 80S Governos dos Estados que tenham
assinado a presenle Tratado e dos que a ele lenham aderido.
o Governo da RepUblica Oriental do Uruguai nolificarn ao Govemo de cada urn dos Estados
signatilrios ~ d~ta dll entrllda em vigor do presente Tratado.

Artigo 58

Depois de sua entrada em vigor, 0 presente Tratado ficara aber10 eli adesAo dos paises latine-
americanos que assim 0 50licitem. A ades.lo $en; l!IOeila pelo Con!elho.
o Tr-atado enlrara em vigor para 0 pars adarenle lrinta dillS ap61 a data do sua admiuoo.
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Os paises aderen\es deverAo calecar em vigor, nelsa data, as compromissos derivados da
preferlmcia larifflria regional e des acordos de alcance regional que lenham sido ceJebrados ale
a data da adesoo.

Artigo 59

As disposi¢es do presente Tratado nAo efetarAo as direito' e obrig~s resultantes de-
convAnios subscritos por qualquer pais signatario anteriormente a entrada em vigor desle
Tratado.

Artigo 60

As disposiy5es do presente Tratado nao afelafao as direi\os e obrigay6es resultantes de
conv&nios subscritos par qualquer pais signatario no periodo compreendido entre a sua
assinatura e 0 momento dB sua ratifica<;ho. Para os paises que aderiram posteriormente como
membros da AssocisyOO, as disposi¢e-s deste artigo S8 referem aos convooios subscritos
anteriormente 8 sua incorporacao.
Gada pais·membro lomara, nlio obstante, as provid6ncias neces·!arias para harmonizar as
disposi¢es dOl convenio! vigentes com as objetiva$ do presente Tretedo.

Artigo 61

Os paises-membros poderAo introduzir emendas au adi¢e-s ao presente Tratado, as quais
dever.l!!io ser formalizadas em PfOtocotos que entrarao em vigor urna vez ratifiCBdos par lodos
05 paises-membros e depositados os respectivo! in&ctrumentos, salvo se neles for estabelecido
outro criterio.

Artigo 62

o presente Tratado tera duratyao indefinids.

ArtiQ<) 63

o pais-membra que desejar desligar-se do presente Trat~ deve comunicar eua inte~o
aos demais paises-membras em ums das s.essOes do Comit6, efetuando 21entrege formal do
documento de denuncia junto ao referide 6rQAo, um ana ep6s a realiza9fia da comuniGa~o
Farmalizade 8 denuncia, ces.sarAo 21utomaticamente, para 0 Gaverno denunciente, as direitas e
obrigay6es correspondentel a sua oondi~ de pais-membra.
Sem prajuizo do que precede, os direitos a obrig896es emergenles da prefe~ncia tariftlria
regional mantefl~o sua vigencia por mai! 5 anos, salvo sa na ocasiao da denuncia os paises-
memb(os acordarem 0 contrario. Este prazo sarti conlado a partir da data da formalizacAo d21
denuncia.
No qua a.-e refere 80S direitos e obrigayOes emergentes de acordos de alcance regional e
parcial, a siluayAo do pais-membro denunclanle devera ajustar-s.e as normal especifica.s que
tenham sido fixadas em cada acorch Caso nao existam es.sas disposic;6es, sera aplicada a
norma geral do parigrafo anterior do presenle artigo.

Artigo64

o presente Tralado 58 denominaril Tralado de Montevideu 1980.

CAPiTULO X
Disposi¢es transit6rias

Artigo65

Ate que lodos as paises signatark>s tenham ratificado a presente Tratado, a partir de sua
entrada em vigor pele ratificayAo des lrAs primeiros, serna apJicadas eos paises signatarias que
ainda nAo a lenham feito, tanto em suas relaryOes reciproca$ como nas rela¢es com 05 paises
signatarias ratificanles, as disposiyOes da estrutura juridica do Tralado de Montevideu, de 18
de fevereiro de 1960, no que corresponder, e, em particular, as Re,aluC6es adotada~ na



Reunioo do Conselho de Mini5tros da AssociayAo Latino-Americana de livre Comercio,
celebrada em 12 de agosto de 1980.
Estas disposiyOes naa continuarAo sendo aplicadas as rela¢es entre as paises signatarias
que tenham ratificado a presente Tratado e aqueles que ainda nllo a lenham feila, a partir de
um aoo de sua entrada em vigor.

Artigo66

as Orgaos da Associ~o Latioo-Amefic.ana de livre Comercio, eslabelecidos pelo Tratado de
Montevideu, de 18 de fevereiro de 1960, deixarAo de existir 8 plIrtir cia entrada em vigor do
presente Tratado.

Artigo67

as paises signataries nAe ratificantes poderao participar nos 6rgfios da Associayao com vaz e
vota, se Ihes for passivel au de seu interesse, al~ a ralifi~ ou vencimento do prazo
est.abelecida palo segundo paragrafo do artigo 65.

Artigo68

Serno aplicaveis 80S paises signatarios que ralifiquem 0 presente Tratado ap6s e sua entrada
em vigor, loda, as disposit;6es que t.enham sido aprovadas pelos 6rgaos da Associa¢Q, ate 0

momento da referida ratifica~o.
Artigo 69

As resolu¢es aPfovadas pelo Conselho de Ministros da AMociacao Latino-Americana de livre
Comercio, em SUB Reuniao de 12 de agosto de 1980, serlo incarporadas ao ordenamento
juridico do presente Tratado, urns vel. que esle entre em vigor.
FEITO ns cidade de Montevideu, 80S doze dies do ~s de agesto do ana de mil novecentos e
oitenta, em um original nos idiomes portugues e espanhol, sando ambos 05 te"Xtos igualmente
autenticos. a Govemo de RepUblica Oriental do Uruguai sera 0 depositario do presente
Tratado e enviera c6piZi devidZimente aul.enticada do menlO aos GoverrlOs dos demais pSlses
signatilrios e aderente.J.

Pelo GoVert1O diI RepUblica Argentina:
C2Irlos Washington Pastor

Pelo Governo da Rep(tblica da Bolivia·
Javier Cerruto Calder6n

Palo Governo de RepUblica Federativa do Brasil:
Ramiro Sara iva Guerreiro

Pelo Governo da Republica da ColOmbia:
Di~ Uribe Vargas

Pelo Governo da Republica do Chile:
Rene Rojas Galdames

Pelo Governo da RepUblica do Equador:
Germanico Salgado

Pelo Governo dos Estados Unidas Mexicenos:
Jorge de la Vega Dominguez

Pelo Govemo da RepUblica do Paraguai:
Alberto Nogues

Pelo Governo da Republica. do Peru:
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Javier Arias Stella

Pelo Governo de RepubliCii Oriental do Urugual:
Adolfo Folie Martinez

Palo Govemo da RepUblica de Venezuela;
Oswaldo Paez Pumar
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Anexo - 2

TRATADO PARA A CONSTITUI<;:Ao DE UM MERCADO COMUM ENTRE A REPUBLICA
ARGENTINA, A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A REPUBLICA DO PARAGUAI E A

REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI
(ASSUN<;:Jl.O, 2610311991)

A Republica ArgentinOl, a Republica Federativa do Sr.n.ii, a RepUblica do Paraguai e a
RepGbtic.a Oriental do Uruguai, doravante denominados ~Estados Partes"

Considerando que a ampliaylo das atuais dimensOes de seus mercados nseienais, etraves da
inlegra9BO con!lotitui condiyao fundamental para aceterar seus processos de desenvolvimento
econOmico com justiya social;

Enlendendo que esse objetivo dave ser alcanyado mediante 0 apfOveitamento mais eficaz dos
recursos disponiveis a preservacao do meio ambiente, melhoramenio das interconex6es fisiess
a coordenil~o de politicas macroeconOmica da complementa«;tto dos diferenles s.etores da
economis, com base nos principias de gradualidade, flexibilidade e equilibria

Tendo em conta a evoluya,o dOlo acontecimentos intemacionais, em especial a consalidayaa de
grandes espa9Qs econOmicos e a importAncia de lograr ume adequada inseryAo internacional
pare seus paise!;

Expressando que elte processa de integrayAa constitui uma resposta adequad-a a lais
aconlecimentas;

Conscienle. de que 0 presente Tratado deve ser coosiderado como um novo avanyo no
esfon;Q tendente ao desenvolvimento progressivo da integrac;Ao da America Latina, conforme 0
abjetivo do Trlltado de Montevideu de 1960;

Convencidos da neoessidade de promover 0 desenvolvimenia cientifico e tecnol6gico dos
Estados Partes e de modernizar suas economias para ampliar a aferta e a qualidade dos bens
de serviyos disponiveis, a fim de rnelhofar as condi¢es de vida de ,eus habitantes:

Reafirmilndo sua vontade poHtica de deix.ar eslabeleddas as bases para uma unilo cada vez
meis eslreila entre seus pavos, com a finalidade de alcancar os objetivos supramencionaclos;

Aoordam:

CAPiTULO I
Prop6sito, Principios e Instrumentos

ARTIIGD 1

Os Estados Partes decidem constituir urn Mercado Comum. que devera estar eslabelecido a 31
de dezembro de 1994, e que se denominara Mercado Comum do Sui (MERCOSUL).

Esle Mercado Comum implica:

A livre circula~o de bens ~ervi90s e fatores produtivos entre as plIises, atreves, entre outros,
da eliminayao dos direitos alfandegllrios e restriCOOs nAo·tarifarias a circulayao de mercadorias
e de qUlliquer Dutra meciid!l de efeilo equivalente;

o estabelecimenlo de uma tarifa externa oomum e a adO<;Ao de uma politiC8 comercial comum
ern rela~o a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a ooordenayaio de posi¢es em
foros econOmico--comerciais regionais e internacionais;
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A coordenat;ao de politicas macroecoo6mices e setari3is entre as E.stados Partes - de
comercio exterior, agricola, industrial, fiscal, monelarie, cambial e de capitais, de 5ervi~s,
alhmdegaria, de transportes e comunica¢es e oulres que se acordem ., a tim de anegurar
condi¢es adequadas de concor~ncia entre as Estados Partes; e

o compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legisla¢es, nas areas pertinenles,
pera lograr 0 fortalecimento do processo de integrayAo.

ARTIGO 2

o Mercado Comum estaroi fundado na reciprocidade de direilos e obriga¢es entre as Estados
Partes.

ARTIG03

Durante 0 periodo de transiyao, que se estenderil desde a entrada em vigor do presente
Tralado ate 31 de dezembro de 1994, e a tim de facililar a constituiyao do Mercado Comum, as
Estados Partes adotam urn Regime Geral de Origem, urn Sistema de Solu<;ao de Controversias
e Clausulas de Salvaguarda, que conslam C()ffi() Anexos !!.ill e !y: 80 presente Tralado.

ARTIGO 4

Nas rela90es com lerceiros pai$8S, os Estados Partes assegurarAo condiy6es eqGitativas de
comercio. Para till fim, apliCllrllo suas legisla¢es nacionais, p3r21 inibir importa¢es cujos
pre.;os stej2lm influenciados por subsidios, dumping qualquer outra riltica
desleal.Paralelamente, os Estados Partes coordenarao suas respedi ..••as politicas nacionais
com 0 objetivo de elaborar normas comuns sobre concorrl)ncia comercial.

ARTIGO 5

Durante 0 periodo de transi9AO, os principais instrumentol para a constiluir;Ao do Mercado
Gomum sao:

a) Urn Programs de Libera9lK> Gomerela!, que consislira em reducOO tarifarias progres.sivas,
lineares e automaticas, acompanhadas das e1iminayito de reslri¢es nAo larifilfias ou medidas
de efeilo equi ..••alente, assim como de outras reslri90es 80 comercio entre os Estados Partes,
para chegar a 31 de dezembro de 1994 com terifa zero, sem barreiras nAo tarifAries sabre a
tolalidade do universo tarifario (Anexo );
b) A coordenayllo de politicas macroeconOmicss que se realizara gradualmente e de forma
convergente com os programas de desgravaylio taritaria e eliminayAo de restri96s nolo
tarifarias, indicados na lelra anterior;
c) Uma tilrifa extern!! comum, que incenti ..••e a compelili ..••idade extema dos Estacios Partes;
d) A adoyAo de acordos selorisis, com 0 1im de otimizar a utitizayao e mobilidade dos falores
de produc;:Ao e alcem;.ar escalas operali ..••as eficienles.

ARTIG06

Os Estados Partes reconhecem diferern;as pontuais de ritmo para a Republica do Paraguai e
para e Republica Orientlll do Uruguai, que COI1stem no Program8 de Libera9Ao
Gomercial (Anexo 1).

ARTIGO 7

Em materia de impastos, taxas e outros gravames internos, os produtos originarios do territ6rio
de urn Eslado Perte gozaroo, nos oulros Estados Partes, do mesmo tralamento que se aplique
so produlo nseional.
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ARTIG08

Os Eslados Partes se comprometem a pres8rvar as oompromisso5 assumidos ate a data de
celebra~o do presente Tratado. inclusive as Acordos firmados no Ambito cia AssociayAo
Latino-Americana de tnlegrat;ao, e a coordenar suas
posiy:6es nas negoc.ia¢es comerciais externa, que empreendam durante 0 petiodo de
transir;Aoo. Para tanto:

a) Evitartllo afelar as interesses dos Estados Partes nas negocia¢es comerelais que realizem
entre si ate 31 de dezembro de 1994;
b} Evitartlo afelar as interesses dos demais Eslados Partes au as objelivos do MerCCldo
Comum nos Acordos que celebrarem com outros pafses membros da A5Sociayao Latino-
Americana de Integrayllo durante 0 periodo de transi~o;
c) Realizaroo consult.as entre si sempre que negociem esquemas amplos de desgravar;Ao
tarifarias, tandente! iI forma<;:aode zonas de livre comercio com as demais palses membras da
Assocja~o LBtino-Americana de IntegrayQo;
d) Estender-:io aulomaticamenle 80S demels Eslados Partes qualquer vantagern, favor,
franquia, imunidede ou privilegio que conced2lm a urn produlo originario de ou destinado a
lerceiros p3ises nAo membros da Associ~ Latino-Americana de InlegrayAo.

CAPITULO II
Eslrutura OrgAnica

ARTIGO 9

A adminislraylio e exe~ do presente Tratado e dos Acordos especificos e decisOes que se
adolem no quadro juridido que 0 mesmo eslabelece durante a periodo de transi~o estarAo a
cargo dos seguintes 6rgaos:

8) Conselho do Mercado Comum;
b) Grupe do Mercado Comum.

ARTIGO 10

o Conselho e 0 6rgAo superior do Mercado Comum, correspondendo-lhe a conduyao politiC-a
do mesmo e a lomada de decisOes para assegurar a cumprimento dos objetivos e prazos
estabelecidos para a constituiyao definitiv.B do Mercado Comum.

ARTIGO 11

o Conselho eslan! integrado pelos Ministros de Relac;6ss Exteriores e as Minislros de
Economia dos Estados Partes.Reunir-se-il quantas vezes e51ime oportuno, e, pelo menas urna
vez 210 ano, 0 fara com a participaylio dos Pre.sidenles dos Estados Partes.

Artigo 12

A Presidencia do Conselt1O 58 ex.eroeril par rot~o dos Est.ados Partes e em ordem alfabetiCll,
por periodos de seis meses.

As reuniOes do Conselhoseroo coordenadas petos Ministerios de Rela¢es Exteriors& e
poder1lo ser convidados 8 de!as participar oulros Minislros au 8utoridad&s de nrval MinistEH"ial.

ARTIGO 13

o Grupo Mercado Comum €I 0 6rgao executivo do Mercado Comum e sera coordenado palos
Ministerios das Rela¢es Exleriores.O Grupe Mercado Comum tara faculdade de inici.ativa.
Suas func6es serao as seguintes:
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- velar pelo cumprimento do Tratado;
- tomar as provid~ncial necessarias ao cumprimento das decis6es adoladas palo Conselho;
- proper medidas concretes tendentes a aplicac;;ao do Programs de llberaylK> Comercial,
coordenayao de po1fties macroeconOmica e a negoci~o de Aoordos fran!e a tereeira!;
- fixer programas de trabalho que asseguremaV8~s para 0 estabelecimenlo do Mercado
Comum.
o Grupo Mercado Comum podera constituir as Subgrupo! de Tra~lho que forem nece.ssil.rios
pariJ a cumprimento de saUl. ob;elivos. Cantara inicialmenle com as Subgrupos mencionados
no Anexo 'Y.

o Grupo Mercado Comum estabelecera; seu regime interne no prazo de 60 dias de sua
instalaclio.

ARTIGO 14

o Grupo Mercado Comum estern integrado per qualro membros titulares e qualro membras
allemos por pilis, que representem as seguin!es 6rgoos publicos:

- Minislerio das Rela¢es E:deriores;
- Ministerio da Eoonomia SellS equilJalentes (areas de industria, comereio exterior e ou
coordena~oecon6mjca);
- Banco Central

Ao slaberar e proper medidas concreta, no desenvolvimenlo de seus Irabalhos, ate 31 de
de:rembro de 1994, 0 Grupo Mercado Comum podera convocar, quando julgar conveniente,
represenlanles de oulros 6rgao!5 da Administrat;;llo Publica e do seier privado.

ARTIGO 15

o Grupo Mercado Comum contara com urna Secretaria Administrativa cujas principais func;6e.s
consistirA'J na guarda de documenlos e comuni~s de atividades do mesmo. Tera sua sede
na cidade de Manlevide-u.

ARTIGO 16

Durante 0 periodo de tnansiyOO, as decisOes do Conselho do Mercado Comum e do Grupe
Mercado Comum serAo tomadas por cons-ense e com a presenye de tados os Estados Partes.

ARTIGO 17

Os idioma! ofielais do Mercado Comum $erio 0 portuguAs e 0 espanhol e a versao ofieial dos
documenlos de trabalho sera 8 do idioma do pais sede de ceda reunioo.

ARTIGO 18

Antes do estabelecimento do Mercado Comum, a 31 de dezembro de 1994. os Estados Partes
convocariio uma reunitio extraordinaria com 0 objetivo de determinar a estrutura institucional
definitiva dos orglos de administrayao do Mercado Comum, assim como as alribuiyl>es
especifica de cada urn deles e seu sistema de lomada de decis6es.

CAPITULO III
Vi~ncia

ARTIGO 19
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o presenle Tr2ltado tera dur2l~ indefinidll 8 entraril em vigor 30 dies ep6s a date do dep6sito
do tereeiro inslrumento de ratlflcac;Ao. as instrumentas de ratificayAo serAe depositados ante a
Governo de Republica do ParatJU2i, que comunicara B data do dep6sito aos Govemos dos
demais Eslados Partes,

o Governo da RepUblica do Pa~guai notificara; ao Governo de elida urn dOl demais Estados
Partes 8 data de entrada em vigor do presente Tratado.

CAPITULO IV
Meslla

ARTIG020

o presente Tratado estara aberto a adeslio, mediante negociayAo, dos dema;s paises
membros da AssociayAo latino-Americana de Integrac:lo, cujas 501icita¢es poderAo ser
examinadas pelos E.tados Partes depots de cinco anos de vigencia desle Tratado.
NAo obstante, poderao ser consideradas antes do referido prazo as solicila¢es apresentadas
par paises membros da AssocialfAo Latino-Americana de Integra~ que nAo fa98m parte de
e5quemas de integrat;;llo subregional ou de uma aS5oci~o extra-regional.

A aprova~o da, solicitay6es iera obfeto de decisAo unimime dos Eslados Partes.

CAPITULO V
Denuncia

ARTIG021

o Estado Perte que desejar desvincular-se do presente Tratado devera; comunicar essa
intenyAo aos demais Estedos Partes de maneira expres5a e formal, efetuando no prazo de
sessenta (60) dias a entrega do documento de denuncia ao Ministerio das Rela~es Exteriores
da ReptibliCll do Paraguai, que 0 distribuira; 0101 demais Estados Partes.

ARTIGO 22

Formalizada a denuncia, cessar:!lo para 0 Estado denuncianle os direitos e obrigayaes que
correspondam a sua condir;Ao de Estado Parte, mantendo-.se as referentes ao programa de
liberayao do presente Tralado e outros aspeclos que os Estados Partes, juntos com 0 Estado
denunciante, aoordem no prazo de sessenta (60 ) dias ep6;s e formalizayao de denuncia.
Esses direitos e obriga¢es do Estado denunciante continuarao em vigor por um periodo de
dais (2) anos a partir da data d.a mencionada formaliz~.

CAPITULO VI
Disposi¢es Gerais

ARTIG023

o presente Tratado se chamars ~Tratado de Assunl;:lio~

ARTIGO 24

Com 0 objetivo de facilitar a implement~o do Mercado Comum, estabelecer-se-a Comiss~o
Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Os Poderes Executivos dos Estados Partes manteraa
seus respectivos Poderes Legislativos infarmados sobre a evolucAo do Mercado Comum objeto
do presente Tratado.
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Feito na cidade de Assuny3o, aos 26 dias do mils marco de mil novecentos e noventa e urn,
em urn original, nos idiomas portugues e espanhol, rendo ambos as texto5 igualmente
auttmticos. 0 Governo de Republica do Paraguai sera a depositario do presente Tratado e
envi8r1.1c6pia devidamente 8utenticada do mesmo 80S Governos dos dem2lis Estados Partes
signatarios e aderenl81.

PELO GOVERNO DA REPUBLICA ARGENTINA
CARLOS SAUL MEN EM
GUIDO DI TELLA

PELO GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FERNANDO COLLOR
FRANCISCO REZEK

PELO GOVER NO DA REPUBLICA DO PARAGUAI
ANDRES RODRIGUES
ALEXIS FRUTOS VAESKEN

PELO GOVERNO DA REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI
LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA
HECTOR GROS ESPIELL
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Anexo - 3

PROTOCOLO DE OURO PRETO
PROTOCOLO ADICIONAL AO TRATADO DE ASSUNCAO SOBRE A ESTRUTURA

INSTITUCIONAL DO MERCOSUL
(Ouro Preto, 17112/1994)

A Republica Argentina, a RepUblica Federativa do Brasil, a RepUblica do Paraguai e a
RepUblica Oriental do Uruguai. doravanle denominadas "Estados Partes",
Em cumprimenlo ao disposto no artigo 18 do Tralado de Assunr;;OO, de 26 de martyO de 1991;
Conscientes da importancia dos avarn;os alcancaoo& e de implementa~o da uniao aduaneira
como etepa para a construyao do mercado comum;
Reafirmando as principias e objetivol do Trala<io de Assunyao e atanlos para 8 necessidade
de urns consideratyAo especial para paises e regiOes manes: desenvolvidos do Mercosul;
Atentos para a dina.mica implicita em lode processo de inlegrayao e para a consequente
necessidade de adaplilr 8 estrutura institucional do Mercosul as mudanyas ocorridas;
Reconhecendo 0 destacado trabalho desenvolvido pelos 6rgfios existentB$ durante 0 perfodo
de transiyio,
Aoordam:

Capitulo I
Estruturil do Mercosul

Artigo 1

A estrutura institucional do Mercosul cantara com os seguintes 6rgaos:
r. 0 Cons.elho do Mercado Comum (CMC);
II. 0 Grupo Mercado Comum (GMC);
III. A Comissao de Comercio do Mercosul (CCM);
IV. A Comissiio Pilrlamentar Conjunta (CPC);
V. 0 Foro Consultive EconOmico-Secfal (FCES);
VI. A Secretaria Administrative do Mercosul (SAM).
Paragrafe unico - Poderao ser criados, nos termos do presente Protocolo, 0$ 6fg:ios auxiliares
que se fizerem necessirios a cons~o dos objetivos do processo de integra9Ao.

Artigo 2

sao 6rgAos com capacid8de decis6ria, de natureza intergovemamentel, 0 Conselho do
Mercado Comum, 0 Gru[Xl Mercado Comum e a Comisslio de Comercio do Mercosul.

S~I
Do Conselho do Mercado Comum

Artigo 3

o Conselho do Mercado Comum eo 6rg:io superior do Meroosul 210 qual inctJmbe a condut;:ao
poJitica do processo de integrayAo e a tomadi'l de deds6es para essegurar 0 cumprimento dos
objetivos estebelecidos pelo Tralado de Assurn;Ao e para lograr a constituicAo finsl do mercado
comum.

Artigo4

o Conselho do Mercado Comum sera integrado pelos Ministros das Relay6es Exteriores; e
pelo§ Minislros de Economia, au seus equivalentes, des Estado5 Partes.

Artigo 5

A Presiditncia do Conselho do Mercado Comum sera exercida par rotac;:ao dos Estados Partes,
em ordem alfaMtica, pelo perfodo de seis meses.

Artigo6
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o Conselho do Mercado Comum reunir--se4i quantas vezes estlme oportuno, devando faze-Io
pelo menos uma vez per semeslre com a participayAo dos Presidentes dos Esilidos Partes.

Artigo7

As reuniOes do Conselho do Mercado Comum ser~ coorden~das pelos Minislerios das
Relay6es Exteriores e poderllo ser convid&lo5 .! delas participar oulros Ministros ou
autoridades de nlvel ministerial.

Artigo 8

sao funC6es e atribuit;6es do Conselho do Mercado Comurn:
I. Velar pelo cumprimento do Tratado de A,!3U~O, de seus Protocolos e dos acordos firmados
em seu Ambito;
II. Formular politicss e promover 8S a¢es necessarias a conform~o do mercado comum:
III. Exercer a titularidade de personalidade juridice do Mercosul
IV. Negociar e assinar acordos em nome do Meroosul com lerceiros paises, grupos de paises e
organiza¢es inlernacionais. Elta.s fun96es podem ser delegadss ao Grupe MerC2do Comum
par mandato expresso, nes condi¢es eSlipuladas no inciso VII do arUgo 14:
V. Manifestar-$e sobre as propostas que lhe sejem elevadas peto Grupe Mercado Comum;
VI. Crier reuniOes de ministros e pranunciar-se sobre as accrdos que Ihe sejam remetidos peles
mesmas;
VII. Crier as 6rg80S que eslime pertinentes, ass-im como modificiHos ou e_xtingui-los:
VIII. Esclarecer, quando 85time necessario, 0 conteudo e 0 alcance de $uas Decis6es:
IX_ Designar 0 Diretor de Sea-eiaria Administrativa do Mercosul.
X. Adotar DecisOes am maleria financeir.il e or~ment8ria;
XI. Homologar 0 Regimento Interno do Grupo Mercado Comum;

Artigo9

o Conselho do Mercado Comum manifestar-.se4t mediante DecisOO5, as queis sarao
obrigat6rias para os Eslados Paries.

S.~o II
Do Grupo Mercado Cornum

Artigo 10

o Grupo Mercado Camum & a 6rgi!io executive do Mercosul.

Artiga 11

o Grupe Mercado Camum sera integrado por quatro membros titularss e quatro membras
alternos por pais, design8das palos respectivos Governos, denlre os qU8i.s devem const"r
necessariamente representantes dOlo Minish!rios d85 Rela¢es Exteriores, dos Ministerios da
Economia (au equivalentes) e dos Bancos Centrais. 0 Grupo Mercado Comum sera
coordenado palos Ministerias das Relacoos E;deriores.

ArUgo 12

Ao elaborar e propor medidas concretas no desenvolvimento de seus trabalhos, 0 Grupe
Mercado Comum poden~ convocar, qUilndo julQar conveniente, representantes de oulros
6rgoos da Admini5tra~0 Publica ou de estrutura institucional do Mercosul.

Artigo 13

o Grupo Mercado Comum reunir-se-a de forma Ofdinaria au e"XtraOfdinaria, quantas vezes se
fizerem neoossarias, nas condi96es estlpuladas par sau Reglmenta Interno.

Artigo 14
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sao fun¢es e atribuiyOes do Grupe Mercado Comum:
I. Velar, nos limites de suas compet~ncias, pelo cumprimento do Tratado de Assunyao, de seus
Protocolol e dos acordos firmados em seu ~mbito;
II. Propor projetos de OeeisAc so Conselho do Mercado Cornum;
III. Tomar as medidas necessarias ao cumprimento diU DecisOe.s adotadas pelo Conselho do
Mercado Comum;
IV. Fixar programas de Irabalho que assegurem avanc;os para 0 estabelecimento do mercsdo
comum;
V. Criar, modificar ou extinguir 6rgAos tais como subgrupo' de trabalho e reuniOes
especializad8s, para 0 cumprimenlo de seus objetivos;
VI. Manifestar-S9 sobrs as propostas ou recomenda¢es que lhe forem submetidas pelos
demais orgios do Mercolul no 1mbito de suss competttncias;
VII. Negociar, com a participacao de repr9senlantes de todos as Estados Partes, por delegmc;Ao
expressa do Conselho do Mercado Comum e dentro dos limites estabeleeidos em mandatos
especificos concedidos para esse fim, acordos em nome do Mercosul com terceiros pailes,
grupo! de paises e organismos internacionais, 0 Grupo Mercado Comum, qUilndO dispuser de
mandato para 1211 Jim, procedera a assinatura dos mencionadol acordos, 0 Grupo Mercado
Comum, quando 8utexizado pelo Conselho do Mercado Comum, podera delagar os referidos
poderes iI Comissao de Camerao do Mercosul;
VIII. Aprovar 0 oryamenlo e a presl~O de contas anual apresentada pela Secretaria
Administrativa do Mercosul;
IX. Adotar Resolu¢es em materia financeira e oryamentaria, com base nas orientaCOSs
emanadas do Conselho do Mercado Comum;
X. Submeler ao Conselho do Mercado Comum seu Regimanlo Inlerno;
XI. Organizar as reuniOes do Conselho do Mercado Comum e preparar os relat6rios e 9sludos
que este Ihe solicilar.
XII. Eleger 0 Diretor de Secretaria Administrativa do Meroosul;
XIII. Supervisionsr as alividades da Secretaria Administrativa do Mercosul;
XIV. Homologar os Regimentos lnternos da Comissiio de Comercio e do Foro Consultivo
EoonOmioo-Socil!ll;

Artigo 15

o Grupo Mercado Comum manifestl!lr~!le-il mediante ResollJ96es, as quais serAo obrigat6rias
para os Estados Partes,

ses;ao III
Da ComissAo de Camarcio do Mercosul

Artigo 16

A Comissao de Come-reio do Mercosul, 6rgAo encarregado de assistir 0 Grupo Mercado
Comum, oompete velar pela apliC&96o dos instrumento! de politica comerclal comum
acordados pelos Estado! Partes para 0 funcionamento da uniao aduaneira, bern como
acompanhar e revisar os temas e material reladonados com as political camerdais comuns,
corn 0 comercio intra-Mercosul e com lerceiros paisel.

Artigo 17

A Comissao de Comercio do Mercosul sera integrada par quatra membras titulares e quatro
membros alternos por Eslado Parte e sera coordenada palos Ministerios das ReIBc;6e1
Exteriores.

Artigo 18

A Comissao de Comereio do Mercosul reunir·se-il pelo meoos uma vez por m6s ou sempre que
solicitado pel0 Grupe Mercado Comum au por qualquer des Estados Partes.

Artigo 19
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sao fun¢es e atribui¢es da Comissao de Comercio do Mercosul:
I. Velar pels apliCB960 dos instrumentas oomuns de polflioa oomercial intra-Mercosul e com
terceiros paises, organismos internacionllis e acordos de comercio;
II. Considerar e pronunciar...s8 sobre as solicita¢es apresenladas palos Estados Partes com
respeito a aplicay{K> e 210 cumprimento da larifa externa comum e dos demai5 instrumental de
politics oomercial comum;
HI. Acompanhar a mpticac;lo dos instrumental de politics oomerci2lt comum nos Estados Partes;
IV. Analisar a evoluya,o dos instrumentol de politica comercial comum para 0 funcionamento da
uniao aduaneira e formular Propos!ss a respeito 80 Grupo Mercado Comum;
V. Tomar as decisOes vinculadas a administrayao e a apljca~o da larifa extema comum e dos
instrumental de polilice cornercist comum acordados pelos Estado$ Partes;
VI. Informar 80 Grupo Mercado Comum sabre a evol~ e a aplicaYllo dos instrumentos de
politica camercial comum, sobre 0 tramite das solicita¢es recebidas e sobre as decis6es
adotadas a resperto delas;
VII. Proper ao Grupo Mercado Comum novas normas ou modifica¢es as normas existentes
referentes a maleria comerciel e aduaneira do Mercosul;
VIII. Propor a revisao das aliquotas tarifilrias de itens especificos dil larire externa comum,
inclusive para contemplar casas referentes a noval atividades produtive5 no 11mbito do
Mercosul;
IX. Estabelecer as oomitOs !acnico. necessarios eo adequado cumprimento de sust> funr;Oes,
bem como dirigir e supervisionar as atividades dos masmos;
X. Desempenhar as taretas vinculades a politica camarcial comum que Ihe solicite °Grupo
Mercado Camum;
XI. Adolar 0 Regimento Interno, que submelera ao Grupe Mercado Camum para sua
homoJogeyio.

Artigo 20

A ComissAo de Camerdo do Mercolul mllnifestar-.se-a mediante Diretrizes ou Propostas. As
Diretrizes serAe obrigal6rias para 05 Estados Partes.

Artigo 21

Alem das funyOes e atribuicOes estabelecidCIs nos artigos 16 e 19 do presente Protocol0,
cabera a Comissao de Camarcio do Mercosul considerar recJamayOes apresentadas pales
Sey6es Nacionais de Comissao de Comercio do Meroosul, originadas pelos Estados Partes ou
em demandas de particulares - passoas fisieas au juridicas -, relacionades com as silUac;6es
previstas nos artigos 1 ou 25 do Protocolo de Brasilia, quando 9stiverem em sua area de
oompet6ncia.
PlIr.i.grllfo primeiro - 0 exame des referidas reclama¢es no ambito de ComissAo de
Comercio do Mercosul nAo obsl.aril e ayto do Eslado Parte que efetuou 8 reclamayio ao
ampare do Protocolo de Brasilia par.!! Sol~o de Controve"ias.
Paragrafo segundo - As recJama¢es originadas nos casos eSlebelecidos no presente artigo
obedecerAo 0 procedimenlo previslo no Anexo desle Protocolo

Se~o IV
Da Camiss!o Partemenlar Conjunla

Artigo 22

A ComissAo Parlamenlar Conjunta e ° 6rgQo representative dos Par1amentos dos Estados
Partes no Ambilo do Mercosu1.

Artigo 23

A Comissoo Parlamentar Conjunta sera integrada por igual numero de parlamentares
representantes dos Estados Partes.

Arligo 24
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Os intEIQrantes de ComissAo P2lrl~ment2lr Conjuntil serao de.signados pelos respectivos
Parlamentos nacionais. de accrdo com seo! prooedimentos internos.

Artigo 25

A Comissao Parlamenlar Conjunta proclJrara aeeler-ar as proce<iimentos internes
carrespondentes nos Estados Partes para a pronta entrada em vigor des normas emanadas
dos orgtios do Mercosul previstos no Arti,go 2 de.le Protocolo. Da mesma forma, coadjuvara na
harmonjz~o de legislB¢es, tal como requerido petc aV8rl9Q do processo de integr~o.
Quando nece.s.sario, 0 Conselho do Mercado Comum solicitara a Comissao Parlamenler
Conjunta 0 exame de temas prioritarios.

Artigo 26

A Comissllo Partamentar Conjunta encaminhara, pO'( interm9dio do Grupo Mercado Comum,
Recomendac;6es ao Conselho do Mercado Cornum.

Migo 27

A Comissao Parlamentar Conjunta adotara 0 seu Regimento Interno.

s.~v
Do Foro Consultive Econ6mico-Social

Artigo 28

o Foro Consultivo EconOmico-Social e 0 6rg~0de repre$eflt8yao dos setores econOmicos e
socials e seri! integrado por igual nUmero de representantes de cada Estado Parte.
Artigo 29

o Foro Consultivo Econ6mlco-Social tera fun~ao consultiva e manifntar-ae-i mediante
RecomendaC;Oes ao Grupo Mercado Comum.

Artigo 30

o Foro Consultivo EconOmico-Social 5.Ubmetera seu Regimento Interno ao Grupo Mercado
Comum. para homolog~o.

S~VI
Da Secreta ria Administrtltiv3 do Mercelul

Artig031

o Mercoaul cantara com uma Socrotaria Administrativa como 6rgAo de spoio
opcracional. A Secretaria Administratlva do Mercoaul sera responsAvel pela presta~ao

de servic;os aos demais 6rglos do Mercosul e teri sede permanentc na cldado de
Montevid6u.
Artigo 32

A Secretaria Administrativa do Mercosul de:sempenhara as seguintes atividades:
I. Servir como arquivo oficial da documentay!o do Mercesul:
II. Realizer a publicac;Ao e a difusAo das decisoes adotadas no Ambito do Mercosul. Ne!>se
contexto, the correspoodera:
i) Realizar, em coorden~ com os Estados Partes, as tradu¢es aut~nticas para os idiomas
espanhol e portu.oul!s de lodas as decisOes adotadas pelos 6rgAos da estrutura instilucional do
MerceslJl. conforme prevista no artigo 39.
ii) Editar 0 Boletim Ofielal do Mercosul.
Ill. Organizar os aspectos logisticos das reuniOes do Conselho do Mercado Comum. do Grupe
Mercado Comum e da Camiss~a de Camarcia do Meroosul e, dentro de suas: possibilidades,
das demais 6rQAos do Mercosul. quando .as mesmas forem reBlizadas em sua sede
permanente. No que se refere as reuniOes realizadas fora de sua sede permanente, a
Secretaria Administrativa do Mercosul fomecera spaio ao Estado que sediar 0 evento.
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IV. Informar regularmente as Estados Partes sabre 85 medidas implemenladas per oeda pais
panl incorporaf em seu ordenamento jurfdico 8S norma! emanadas dos 6rglios do Maroo5uJ
previslos no Artigo 2 deste Protocolo.
V. Registrar as !isla! nacionais des arbitros e especialistas, bern como desempenhar oulras
tarefas determinadas pete Protocolo de Brasftia, de 17 de dezembro de 1991;
VI. Desempenhar as larefas que Ihe !ejam solicitadas pelo Con5elho do Mercado Comum, pelo
Grupo Mercado Comum e pela Comissao do Cornercio do Mercolul;
VII. Elaborar seu projeto de on;.amento e, urna vez aprovado pelo Grupo Mercado Comum,
pralicar lodo$ as alms necessarias a s.ua correta execuyao;
VIII. Apresentar anualmenle ao Grupo Mercado Comum a sua prestayQo de contas, bern como
relat6rio sabre suas atividades;

Artigo 33

A Secretaria Administrative do Mercosul estara a cargo de um Direlor, a qual sera nlllcional de
um dos Estados Partes. Sera eleito pelo Grupo Mercado Comum, em bases rOlativas, previa
consulta aos Estados Partes, e designado palo Conselho do Mercado Comum. Tera mandato
de dois anos, vedada a reeleicAo.

Capitulo II
Personalidade Juridica

Artigo 34

o Mercosul tera per$onalidade juridica de Oireilo Inlernacional

Artioo 35

o Mercosul poderc!l, no uso de suas atribui¢es, pralicar todos os atos necessarios a reaJizayao
de seus objetivos. em especial contratar, adquirir ou alienar bens m6veis e im6veis,
comparecer em juizo, conservar fundos e fazer transfer'&ncias.

Artigo 36

o Mercosul celebraril ecordos de sede.
Capilulo III

Sistema de Tomada de Decis6es
Artigo 37

As deci5Oe1 dos 6rgoos do M8fcosul serllo lomsdils por conlenso e com a presenya de todos
os Eslados Partes.

Capitulo IV
ApJicayOO Interna dlls Normas Emllnades dos 6rg~os do Mercosul

Artigo 38

Os Estados Partes comprometem·se 8 adotar todas as medidas necessarias para 8ssegurar,
em seus respectivos territ6rios, 0 cumprimento das normas emanadas dos 6rgaos do Mercosul
previllos no artigo 2 deste Protoooio.
Paragrafo unieo - Os Eslados Partes informarAo it Secretaria Administrativa do Mercosul as
medidas adoladas para esse fim.

Artigo 39

Serio publicados no Boletim Oficial do Mercosul, em sua integra, nos idiomas espanhol e
portugults, 0 teor das Oecis6es do Conselho do Mercado Comum, das Resolut;lle~ do Grupo
Mercado Comum, des DiretrizQs da Comis~ de Camercio do Meroosul e dos laudos Arbitrais
de solucAo de controvenias, bern como de quaisquer alas aos quais 0 Conselho do Mercado
Comum au 0 Grupo Mercado Comum entendam necessario atribuir publicidade oficilii.
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ArtiOO 40

A fim de garantir a viQencia simulta:nea nos Estados Partes das normas emanadas dos orgaos
do Meroosul previstos no Artigo 2 deste Protocolo, devera ser observado a seguints
procedimento:
i) Ume vez aprovadB a norma, as Estadas Partes adotaroo as medidas necessarias para a sua
incorpor~o ao ordenamento jurfdico nacional e comunicarw as mesmas ill Secretaria
Administrativa do Mercosul;
Ii) Quando tados as Estadas Partes tiverem infOfmado sua incorporat;aa aos respectivQ'
ordenamentos jurfdicos internos, a Secretaria Administrativa do Mercosul comunicara a fato a
cada Est.ado Parte;
iii} As normas entrar!o em vigor ,imullane-amenta nos Estados Partes 30 dias ap6s a data da
comunicay:io efetuada pala Secretaria Administrativ8 do Mercosul, nos lermas do item anterior.
Com esse objativo, as Estados Partes. dentro do praza aeima, darc\o publicidade do inicio da
vigtmcJa des referidas normas por intermMio de seus respectivos diarios oficiais.

Capitulo V
Fontes Juridicas do Mercolul

Artigo41

As fontes juridicilS do Marcesul sao:
1.0 Tratado de Assunylio, seus protocoloa e os instrumentos adicionais ou complementares;
11. Os acordol celebrados no ambito do Tralado de Assuny!o e seus pl'"olocolos;
111.As DecisOes do Conselho do Mercado Comum, as Resolu¢es do Grupo Mercado Comum e
as Diretrizes da ComissAo de Comercio do Mercosul, adotadas desde a entrada em vigor do
TrBtado de Assun<;ao.

Artigo 42

As norma'S emanadas dos 6roOOs do Mercosul previstos no Artigo 2 deste Protocolo teffio
cerater obfigat6rio e dever~o, quando necessario, ser incorperadas aos ordenamenlos juridicos
nadonais mediante os prooedimentos previstos pela legislayAo de ceda pais.

CepituloVI
Sistema de Soluc;lto de Controversias

Artigo 43

As controversias que surgirem entre 0$ Estado! Partes sobre a interpretayao, a aplicat;Ao ou 0

noo cumprlmenlo des disposiyBes contidas no Tratado de Assun9AO, dos acordos celebrados
no lImbito do mesmo, bem como dilS DecisOes do Conselho do Mercado Comum, das
Resolu¢es do Grupe Mercado Comum e das Oiretrizes da Comissao de Comercio do
Merco5ul, serao submetidas aos procedimentos de soluyAo estabelecidos no Protocoto de
Brasilia, de 17 d" dezembro de 1991.
Par6grafo unico • Ficam tambem incorporadas ao!> Artigos 19 e 25 do Protocolo de Brasilia as
Diretrizes da ComissAo de Comercio do Marceau!.

Artigo 44

Antes de culminar 0 prooesso de converg6ncia de tarifa externa comum, os Est<!ldos Partes
efetuaroo uma revi!iQo do atuat sistema de soluyao de controversias do Mercesul, com vistas a
ad~o do sistema permanente a que £e referem 0 item 3 do Anexo III do Tratado de Assun9Ao
eo ar1igo 34 do Protocolo de Br~silia.

Capitulo VII
0f"98men1o
Artigo 45
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A Secrelaria Admini§trativa do Mercosul contara com oryemenlo para oobrir S8US gastos de
funcionamenio e aquales que determine 0 Grupo Mercado Comum. Tal oryamento sera
financiado, em partes iguais, per contribui9Oes dos Estados Partes.

Capitulo VIII
Idiomlls
Artigo 46

05 idiomas of ida is do Mercosul sao a espanhol e 0 portugub. A versAo ofieiel dos documentos
de Irabalhosera a do idiQma do pais sede de cada reunioo.

Capitulo IX
RellisAo
Artigo 47

Os Estados Partes convocarao, quando julgarem oportuno, oonferencia diplomatica com 0
objetivo de revisar a estrulura institucional do Mercosul estabelecida pel0 presente Protocoto,
8ssim como 8S atribui¢es especificas de cad_ um de SBUS 6rgaos.

Capitulo X
Vi~ncia
Artigo48

o presente Prolocolo, parte integrante do Tratado de Assun.;lio, tera dur~o indefinida e
entrara em vigor 30 dias ap6s a data do depOsito do teroeiro instrumento de ratificaCOO. 0
presente Protocolo eseus instruroontos de ratificacao iemo depositados ante a Governo da
Republica do Paraguai.

Artigo 49

o Governo de RepUblica do Paraguai notificarfl aos Govemos des damsis Estados Partes a
data do dep6sito dos instrumentos de ratificac;Ao e da entrada em vigor do presente Protocolo.

Artigo 50

Em materia de adesAo au denuncia, rege~ como um todo, parll 0 prescente Protocolo. as
norm!!' estabelecidas pelo Tratado de Assunyao. A adesAo ou denuncia eo Tratado de
Assunyao au ao presente Protocolo signific.m, ipso iure, a ad8580 au denuncia ao presente
Prolocolo e 80 Tratado de As~unCltO

C·apitulo XI
Oisposiyao Transil6ria

Artigo 51

A estrutura instilucional prevista no Tratado de Assunc;Ao, de 26 de mar90 de 1991, assim
como seus 6rgaos, sera mantida ate a date de entrada em vigor do presente Protocolo.

Capitulo XII
OisposiQOes Gerais

Artigo 52

o presente Prolocola chamar-s.e-3 "Protocolo de Ouro Preto".

Artigo 53

Ficam revogadas todas as disposi¢es do Tratado de Msunr;Ao, de 26 de maf90 de 1991, que
conflitem com 05 termos do presenle Protocolo e com a tear das OecisOe!i aprovadas pelo
Conselho do Mercado Comum durante a periodo de tran!iyio.



80

Feila na cidade de Oure Preto, Republics Federative do Brasil, aos dezessete dias do mAs de
dezembro de mil novecenlos e novents e qualro, em um origin.llIl, nos idiomas portugues e
espanhol, sendo ambos as textos igualmente aut~ntjcos. 0 Gaverna de RepUblica do Paraguai
anvlara c6pia devidamente autenticeda do presente Protocolo 80S Governos dos demeis
Estados Partes

ANEXO
PROCEDIMENTO GERAL PARA RECLAMACOES PERANTE A COMiSSAO DE COMERCIO

DO MERCOSUL
ArUgo 1

As reclamay6es apresentadas pel!!s Se¢es Nacionl!lis dll Comissao de Comercio do Mercosul,
originadas pete! Estados Partes au em redamac;Oel de particulares ~ pessoas fisiCiis ou
juridicas ., de 8cordo com 0 previslo no Artigo 21 do Protocolo de Ouro Preto, observaroo 0
procedimenlo estabelecido no presente Anexo.

Artigo 2

o Estado Parte reclamante apresentara suu redama9AO perante a Presid6ncia Pro-Tempore
da Comissao de Comercio do Marcelul, a qual tomaril as providlmcias necessarias para a
incorporar;ao do lema nll tlgenda da primeira reunilio subsequente da Comissoo de Camercio
do Mercosul, respeitado a prazo minima de ums semans de anteceda-ncia. Se nao for adotada
decido na referidlll reuniao, 1II Comissllo de Comercio do Mercosul remelers os antecedentes,
ssm outro procedimento, a urn ComilA Tecnico.

Artigo 3

o ComitA Tecnico preparars e encaminhara a ComissAo de Comercio do Mercosul, no prazo
maximo de 30 dias corridos, um parecer conjunlo sobre a materia. Esse pilrecer, bem como as
conclus6es dos especialistas inlegrZlntes da Comil-A Tecnico, quando !'lAo fO( adolado parecer,
serAo levadas em considera~ pela Comissao de Comercio do Mercosul, quando esta decidir
sobre 8 redama<;:Ao.

Artigo 4

A ComissAo de Comercio do Mercosul decidira sobre a questa.o em sua primeirs reuni~o
ordinaria posterior ao recebimento do parecer conjunto ou, na sua ausAncia, as conclusOes dos
especialillas, podendo tambern ser convocada urna reuniso extraordinaria com essa finalidade.

Artigo 5

Se nao for alcarw;ado 0 consenso na primeira reuniAo mencionada no Artigo 4, a ComissAo de
Comercio do Mercosul encaminhara ao Grupo Mercado Comum as diferentes alternativas
propos las, auim como a parecer conjunto ou as conclus6es dOl especialistas do ComilA
Tecnico, a fim de que seja lomBda uma decisao sabre a maleria. 0 Grupo Mercado Comum
pronunciar~se-3 a respeilo no prazo de trinta (30) dias corridos, contados do recebimento, pele
PresidAncia Pro-Tempore, das propostss enCQminhadas pele Comissao de Comercio do
Mercosul.

Artigo 6

Se houver consenlo quanta 8 procedltncia de reclama9llo, 0 Estado Parte redamado devere
tomar as medidas aprovadas na Comissao de Comercio do Mercosul ou no Grupo Mercado
Comum. Em cada caso, a Comiss30 de Comercio do Mercosul au, posteriormente, 0 Grupe
Mercado Comum determinarAo prezo razoavel pare a implement~o dessas medidas.
Decorrido lal prazo sem que 0 Estado reclamado lenha observado 0 dispesto na decisao
alcarn;.ada, seja na Comissao de Comercio do Merco!ul ou no Grupe Mercado Comum, 0
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Estado reciamante podera recorrer diretamente 80 procedimento previllO no Capitulo IV do
Pro\ocolo de Brasilill

Artigo 7

Se nae for alcanyado consenlo nll Comissio de Comercio do Mercosul e, posterlormente, no
Grupe Mercado Comum, au se a Esl8do reclamado nllo observar, no prazo previsto no Artigo
6, 0 disposto oa decisAo alcanyada, 0 Estado reclamanle podera recorrer diretamente ao
procedimento previslo no Capitulo IV do Protocolo de Brasilia, falc que sera comunicado a
Secrelaria Administrllliva do Mercosul.
o Tribunal Arbitral, antes da emissao de s.eu Laudo, devera, se aS5im solicilar 0 Estado
reclemanle, manifestar·se, no prszo de ate quinze (15) dias apas sua constitui~o, sobre as
medidas provis6rias que considere apropriades, nas condiy6es estipuilldas pelo Artigo 18 do
Protocolo de Br.!lsilia.


