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“A globalização que começou em 

1990 é a última etapa de um 

processo de planetarização iniciado 

no século XVI com a conquista das 

Américas e expansão das potências 

da Europa Ocidental sobre o mundo. 

Tal processo é marcado pela 

predação, escravidão e colonização, 

mas também pelo desenvolvimento 

e pela propagação mais tardia e 

difícil de outra planetarização, 

oriunda, também ela, da Europa 

Ocidental, e que lhe é, a um só 

tempo, ligada e antagônica: a do 

humanismo, dos direitos humanos, 

do princípio liberdade-igualdade-

fraternidade, da idéia de democracia, 

do direito dos povos à existência 

nacional, do internacionalismo. ”  

 

(MORIN, 2008) 
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RESUMO 

O presente trabalho discute o Direito da Integração e a Cláusula Democrática 

no MERCOSUL, tendo como objetivo relatar e discutir o processo de 

integração regional em curso no subcontinente americano, apresentando os 

resultados obtidos com a adoção do arranjo institucional como canal 

preferencial de interlocução por parte dos Estados Partes com os organismos 

internacionais. O processo de globalização tem impulsionado os Estados na 

busca de relações comerciais cada vez mais intensas; é fato que tal processo 

induz à integração regional e ao multilateralismo. Não obstante, não podemos 

prescindir neste contexto da discussão entre integração regional e democracia, 

vista a interdependência dos conceitos no processo de integração em curso. 

De maneira geral, o conceito de democracia é bem trabalhado nos 

instrumentos jurídicos internos, nos quais o respeito aos direitos humanos e 

direitos fundamentais encontram-se resguardados nas suas respectivas Cartas 

Magnas. No entanto, a aplicação da Cláusula Democrática no âmbito do bloco 

tem se dado de maneira subjetiva e estratégica pelos Estados Partes. Tal 

abordagem tem como base as transformações e as contradições existentes no 

âmbito do MERCOSUL, as relações entre os Estados Partes e os demais 

países do Cone Sul, bem como as relações do bloco com os demais atores 

internacionais. Para examinar tais possibilidades, bem como outras abordadas 

no presente trabalho, foi realizada uma pesquisa descritiva, quanto aos 

objetivos, e bibliográfica quanto aos procedimentos, por meio do método 

dedutivo. Dividiu-se o trabalho em três capítulos. No primeiro capítulo, é 

abordado o sistema multilateral de comércio desde o seu surgimento aos dias 

atuais, com atenção ao art. XXIV do GATT, que trata da exceção para blocos 

regionais; o Direito da Integração; e o Direito Econômico Internacional. No 

segundo capítulo, é tratado o MERCOSUL, desde suas negociações prévias, 

passando pelo histórico da constituição e a sua estrutura normativa, seus 

avanços e recuos, e o momento atual. No terceiro capítulo, é discutida a 

aplicação da Cláusula Democrática no MERCOSUL, dos Protocolos de 

Ushuaia aos acontecimentos recentes que envolvem a suspensão do Paraguai 

em 2012, e posteriormente, a suspensão da Venezuela em 2017, bem como as 

perspectivas para o bloco. 

Palavras-chave: Integração Regional. MERCOSUL. Cláusula Democrática.  
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ABSTRACT 

This paper discusses the Integration Law and the Democratic Clause in 

MERCOSUR. Its purpose is to report and discuss the ongoing regional 

integration process in the American subcontinent, presenting the results 

obtained with the adoption of the institutional arrangement as the preferred 

channel for interlocution by States Parties with international organizations. The 

process of globalization has driven states to pursue ever more intense trade 

relations; it is a fact that such a process induces regional integration and 

multilateralism. However, we cannot do without in this context the discussion 

between regional integration and democracy given the interdependence of 

concepts in the ongoing integration process. Generally speaking, the concept of 

democracy is well worked out in domestic legal instruments, where respect for 

human rights and fundamental rights are safeguarded in their respective 

Charter. However, the application of the democratic clause within the bloc has 

been subjectively and strategically by the states parties. Such an approach is 

based on the transformations and contradictions within MERCOSUR, the 

relations between States Parties and other Southern Cone countries, as well as 

the bloc's relations with other international actors. To examine such possibilities, 

as well as others, approached in the present work, a descriptive research about 

the objectives, and bibliographic about the procedures, was performed through 

the deductive method. We divided the work into three chapters. In the first 

chapter, it discusses the multilateral trading system from its emergence to the 

present day, with attention to GATT Art. XXIV, which deals with the exception 

for regional blocs, Integration Law, and International Economic Law. In the 

second chapter, we dealt with MERCOSUR, from its previous negotiations, 

through the history of the constitution and its normative structure, its advances 

and setbacks, and the current moment. In the third chapter, we discuss the 

application of the MERCOSUR Democratic Clause, the Ushuaia Protocols to 

recent events involving the suspension of Paraguay in 2012, and subsequently 

the suspension of Venezuela in 2017, as well as the prospects for the bloc. 

Keywords: Regional Integration. MERCOSUR. Democratic clause. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de globalização demanda a ideia de uma sociedade 

mundial, o que, em certa medida, adquire parcialmente essa dimensão em 

razão da revolução tecnológica atualmente vivenciada, tornando o fenômeno 

cada vez mais perceptível, seja no seu aspecto econômico, social, político, 

cultural, ambiental, entre outros.  

Assistimos à evolução progressiva das mais diversas áreas do 

conhecimento, com proeminência para o desenvolvimento das tecnologias de 

informação. A inteligência artificial tem tornado possíveis conexões 

inimagináveis até poucos anos atrás. Os meios de transporte, cada vez mais 

eficientes, propiciaram o encurtamento das distâncias, permitindo, assim, a 

ampliação das relações sociais, políticas, econômicas e culturais no início do 

século atual. 

O multilateralismo se faz perceber diante do cenário repleto de 

organizações internacionais, sejam eles blocos regionais, zonas preferenciais 

de comércio, organizações não-governamentais, dentre uma quantidade de 

organismos e arranjos que constituem a sociedade internacional. 

Nesse diapasão, o conceito de regionalismo surge como expressão do 

arranjo entre Estados por meio da integração, no primeiro momento econômica 

e instituída, com vistas à eliminação de barreiras tarifárias, permitindo a livre 

circulação de pessoas, bens, capitais e serviços. 

O final do século XX (notadamente nos anos 90) trouxe ao continente 

sul-americano a esperança de uma integração regional que, de fato, permitisse 

aos Estados Partes melhorias nos indicadores econômicos e sociais, 

garantindo, dessa forma, um fortalecimento político que fosse robusto o 

bastante para fazer frente (e em sentido oposto) ao movimento mais amplo de 

integração das Américas, a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).  

Muito se tem discutido quanto à importância do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) no cenário político e econômico do hemisfério Sul. Também se 

discute a relevância do referido acordo para os Estado Partes, visto o nível de 

assimetrias tanto entre os membros do bloco quanto entre os demais Estados 

do Cone Sul.  
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Nos últimos anos, a América do Sul, de modo específico, e o mundo, de 

maneira geral, vivenciaram processos de transformações em aspectos 

ambientais, culturais, econômicos, políticos e sociais, de magnitude e 

velocidade peculiares. Tais acontecimentos, notadamente envolvendo 

questões políticas internas nos Estados Partes do MERCOSUL, têm posto em 

discussão a validade de normas jurídicas no interior do bloco. 

Os resultados obtidos com a adoção do MERCOSUL como canal 

preferencial de interlocução por parte dos seus Estados Membros com os 

organismos internacionais trouxeram resultados positivos? Qual é, afinal, o 

estágio em que poderemos classificar o bloco? Qual a eficácia da Cláusula 

Democrática no âmbito do bloco? O Protocolo que institui Cláusula 

Democrática no MERCOSUL permite a sua utilização de forma subjetiva e/ou 

estratégica pelos membros do bloco?   

O presente trabalho discute o Direito da Integração e a Cláusula 

Democrática no MERCOSUL sob a perspectiva da construção de novos 

modelos de integração e do novo cenário global multipolar. A teoria e a prática 

da integração regional têm estabelecido uma relação de interdependência entre 

integração e democracia, de modo que a consolidação da democracia 

possibilita a integração regional como também potencializa os benefícios 

advindos desta aos seus Estados Partes.  

No entanto, para além do processo de democratização alcançado na 

Região, a globalização, as crises econômicas e o embate ideológico acirrado 

têm influenciado na adoção de medidas por parte dos Estados que o compõe e 

que têm feito do MERCOSUL um processo de integração eminentemente 

econômico, e com limitações consideráveis. 

Desta forma, este trabalho procura demonstrar que a interdependência 

entre democracia e integração no MERCOSUL se manifesta também de modo 

perverso, visto que as limitações do processo de integração regional vigente 

satisfazem de forma restrita a democracia liberal, impedindo dessa maneira 

que tanto a democracia quanto a integração avancem para um patamar de 

mercado comum.  

De forma sistemática, temos assistido a ações dos mais variados atores 

no sentindo de contestar o processo de globalização, seja pela ascensão de 

partidos nacionalistas em diversos países da Europa e a consequente adoção 
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de políticas protecionistas; pelo processo do Brexit1, movimento de saída do 

Reino Unido da União Europeia (UE), que denota o sentimento nacionalista da 

maioria do povo britânico, ao nosso juízo, aguçado com a crise migratória 

vivenciada pela UE; ou, ainda, pela eleição em 2016 de Donald Trump, nos 

Estados Unidos, e a consequente implementação de uma política externa com 

viés isolacionista, dando início a uma verdadeira guerra comercial com a China, 

atrelada à melhora do cenário econômico interno naquele país. 

Diante do cenário acima retratado, bem como de outros movimentos que 

contestam o fenômeno globalização, é possível firmar que existe um 

movimento antiglobalização crescente.  

Na América Latina, tal movimento não é diferente. A emergência de 

governos autodenominados de esquerda no início do século XXI em vários dos 

Estados do Cone Sul, bem como as assimetrias existentes nos países do 

continente e, ainda, recentemente, a retomada do poder por governos 

autodenominados de direita em alguns dos referidos Estados, tornaram 

factíveis tais movimentos. 

Diante de tais observações, é possível inferir que existe a utilização dos 

instrumentos normativos do MERCOSUL de forma subjetiva e/ou estratégica 

pelos membros do bloco. Neste trabalho, analisa-se a Cláusula Democrática 

(Protocolo de Ushuaia), a qual, ao que parece, pode comprometer os objetivos 

originais do Tratado e dos Protocolos subsequentes.  

Para examinar tal possibilidade e outras abordadas no presente 

trabalho, foi realizada uma pesquisa descritiva, quanto aos objetivos, e 

bibliográfica, quanto aos procedimentos, por meio do método dedutivo. 

Tal abordagem teve como base as transformações e as contradições 

existentes no âmbito do MERCOSUL, as relações entre os Estados Partes e os 

demais países do Cone Sul, bem como as relações do bloco com os demais 

atores internacionais. 

                                                           

1 Brexit - Abreviatura para British exit (na tradução literal para o português, “saída britânica”). O 

termo é comumente utilizado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União 
Europeia, após plebiscito realizado em 23 de junho de 2016. 
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Utilizou-se o raciocínio dedutivo como procedimento metodológico, que 

permeou os dois tipos de pesquisas desenvolvidas: a revisão bibliográfica, que 

ofereceu os fundamentos teóricos imprescindíveis ao estudo, e a pesquisa 

documental, por meio do acompanhamento tanto de periódicos quanto dos 

dados e das estimativas oficiais, disponibilizadas através dos organismos 

governamentais e não-governamentais; o referencial teórico foi utilizado como 

embasamento para a análise do material.  

No âmbito teórico, a revisão bibliográfica abrangeu acervo público e 

acessível nos meios acadêmicos. A adoção desse tipo de pesquisa (teórico-

bibliográfica) para este trabalho se justificou porque a bibliografia pertinente 

oferece não somente meios para a revisão de perspectivas conhecidas, mas 

também para explorar as pesquisas recentemente desenvolvidas. 

Visto que a dialética é uma maneira que permite analisar a realidade a 

partir da confrontação de teses, hipóteses ou teorias, adotou-se também no 

presente trabalho o método dialético, levando-se em consideração a dinâmica 

do processo de integração, marcado por profundas assimetrias e contradições, 

encontrando-se sempre em vias de se transformar e se desenvolver, sendo 

que o fim de um processo é sempre o começo de outro. 

Dividiu-se o trabalho em três capítulos por acreditar que, desta maneira, 

permitirá uma melhor compreensão de um tema tão abrangente. No primeiro 

capítulo, aborda-se o sistema multilateral de comércio do seu surgimento aos 

dias atuais, com atenção ao art. XXIV do GATT, que trata da exceção para 

blocos regionais, o Direito da Integração, e o Direito Econômico Internacional.  

No segundo capítulo, tratar-se-á do MERCOSUL, desde suas 

negociações prévias, passando pelo histórico da constituição e a sua estrutura 

normativa, seus avanços e recuos, e o momento atual.  

No terceiro capítulo, discutir-se-á a aplicação da Cláusula Democrática 

no MERCOSUL. Abordar-se-ão desde os Protocolos de Ushuaia aos 

acontecimentos recentes que envolvem a suspensão do Paraguai, em 2012 e, 

posteriormente, a suspensão da Venezuela, em 2017, bem como as 

perspectivas para o bloco. 
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1. O DIREITO DA INTEGRAÇÃO E O SISTEMA MULTILATERAL DE 

COMÉRCIO 

 

O mundo globalizado vem assistindo, de forma sistemática, discussões e 

ações dos mais variados atores, no sentindo de negá-lo, visto que no novo 

cenário internacional, conforme nos mostra Capucio (2014, p. 341), “[...] as 

principais barreiras ao comércio neste século não são as tarifárias, mas 

aquelas relacionadas à defesa da concorrência, ao trânsito de capitais, aos 

direitos de propriedade intelectual e à segurança de investimentos. ”  

Faz-se necessário esclarecer que tal fenômeno é bastante complexo e 

amplamente discutido nas mais diversas áreas do conhecimento, não sendo 

pretensão nossa fazê-lo, o mencionamos aqui com o intuito de contextualizar 

nosso objeto de pesquisa, bem como para ressaltar a influência do tema em 

vários aspectos do nosso trabalho. 

Conforme nos mostra Amaral Júnior (2008, p. 23), “O advento da 

globalização fortaleceu os vínculos sociais transfronteiriços, o que reclama 

novas teorias que deem conta do relacionamento entre a dimensão local [...] e 

a integração através de distância [...]”. Ao pensar o mundo global, não será 

possível prescindir da discussão sobre a importância da cooperação e da 

integração dos povos, por meio da intensificação das relações internacionais, 

para enfrentamento dos problemas ambientais, comerciais, econômicos, 

políticos, sociais, dentre outros.  

Neste cenário, e de maneira a não permitir interpretações ufanistas, nos 

acostamos aos ensinamentos de Amaral Júnior quando relaciona globalização 

e regionalismo, vejamos: 

 

A globalização e o regionalismo são processos complementares, 
apesar de possuírem lógicas próprias e atores diferentes. Fenômeno 
complexo e contraditório, a globalização se caracteriza pelo 
alongamento das relações sociais em dimensões planetárias. [...] Já 
os acordos regionais de comércio se originam na atitude dos Estados 
voltada para sedimentar a cooperação entre unidades políticas 
soberanas. (AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 31) 
 

Nesse contexto, o Direito da Integração caracteriza-se como uma das 

dimensões mais atraentes no estudo do Direito Internacional, visto que, dentre 

os vários aspectos propagados, buscam uma sociedade sem fronteiras.  
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O estudo do Direito Internacional é responsável pelo resgate das fontes 

de Direito, entendidas aqui como os mecanismos, instrumentos e cenários que 

constituem, criam ou determinam o reconhecimento de normas jurídicas. 

Diante do exposto, as principais fontes admitidas no âmbito do Direito 

Internacional são a lei, a doutrina, a jurisprudência, os tratados e as 

convenções internacionais.  

Desta forma, de maneira mais objetiva, a doutrina subdivide tais 

conceitos em fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais são 

formadas pelo conjunto de fatores econômicos, políticos, sociais dentre outros 

que condicionam a formalização das fontes. Já as fontes formais são formadas 

pelos métodos e processos das normas jurídicas, sendo suas fontes primárias 

os tratados, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito.  

Como exemplo da formalização de um texto contendo o rol de fontes do 

Direito Internacional, temos o Estatuto da Convenção da Corte Internacional de 

Justiça (CIJ), que no seu Artigo 38 nos mostra: 

 
A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as 
controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará:  
a. as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que 
estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados 
litigantes; 
b. o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita 
como sendo o direito; 
c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações 
civilizadas; 
d. sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões judiciárias e a 
doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como 
meio auxiliar para a determinação das regras de direito. (AMARAL 
JÚNIOR, 2015, p. 46-47) 

  

Decerto, podemos observar que não se trata de um rol taxativo das 

fontes do Direito Internacional Público, não estabelecendo hierarquias, servindo 

como roteiro para a análise de casos concretos. Sendo, pela dinâmica dos 

casos concretos, os tratados internacionais, os mais utilizados no âmbito das 

discussões acadêmicas.  

Nas palavras de Rezek (2014, p. 97) “A vigência do tratado pode ser 

contemporânea do consentimento: neste caso, o tratado passa a atuar como 

norma jurídica no exato momento em que ele se perfaz como ato jurídico 

convencional”. E subdivide a vigência em: Vigência Contemporânea do 

Consentimento e Vigência Deferida. Sendo, o primeiro caso, a entrada em 
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vigor do tratado, já sinalizada em decorrência das negociações e da assinatura 

do mesmo; no segundo caso, mais utilizados em tratados multilaterais, a 

entrada em vigor se dá em detrimento da ratificação do referido tratado no 

âmbito interno dos Estados participantes. Como exemplo, tomamos o que nos 

mostra Granillo Ocampo: 

 

Após alguns meses de negociações, em 18 de abril de 1951 foi 
assinado em Paris o Tratado Constitutivo da Comunidade Européia 
do Carvão e do Aço Benelux, sendo fixada para a nova organização 
internacional uma duração de 50 anos, contados a partir de sua 
entrada em vigor em 1952. (GRANILLO OCAMPO, 2009, p.148) 

 

Nas Américas, o processo de integração ensaia os primeiros desde a 

segunda metade do século passado; podemos mencionar algumas tentativas 

de integração, como a Associação Latino-Americana de Livre-Comércio 

(ALALC), a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e, mais 

recentemente, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o North American 

Free Trade Agreement (NAFTA), a União das Nações Sul-Americanas 

(UNASUL), dentre outros.  

Pensar a sociedade global requer observância ao aspecto legal; nesse 

sentido, a soberania estatal se coloca como uma temática imprescindível às 

discussões, visto que a questão econômica, fundamental em um processo de 

integração, traz no seu bojo, a questão social, e com esta, a circulação de bens 

trará, consequentemente, a circulação de pessoas, não podendo ser 

negligenciado o aspecto ambiental. 

Ao estudar o Direito da Integração, convém analisar e entender as 

características da sociedade internacional, e, compará-la à sociedade nacional. 

Desde o Tratado de Westfália (1648), com a consolidação do termo Estado 

Nacional, a ideia de Estado adquire uma formatação que Pecequilo (2004) 

assim descreve: 

Neste Tratado, serão definidos como princípios básicos a soberania 
política dentro de um determinado território e o reconhecimento dos 
demais estados para fazer valer esta soberania. Os Estados têm sua 
origem jurídica no direito internacional que lhes garante plena 
autonomia de ação e decisão. (PECEQUILO, 2004, p. 42) 

 
Nesse sentido, e diante das várias teorias que buscam entender e 

justificar o comportamento e a aplicação do Direito Internacional, destaca-se a 
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Teoria da Norma Pacta Sunt Servanda, preconizando que os Estados se 

submetem ao Direito Internacional em decorrência dos princípios da boa-fé e 

de que os acordos devem ser cumpridos, sendo esses, os seus pilares. O 

Direito Internacional pode ser melhor visualizado quando o classificamos por 

ramos, quais sejam: o Direito Internacional Público, o Direito Internacional 

Privado, e o Direito do Comércio Internacional. 

Em suas características, o Direito Internacional Público considera os 

Estados como sujeitos originários, não existindo hierarquia entre as normas. 

Existem as normas Jus Cogens, que são inderrogáveis pela vontade das 

partes. Segundo Amaral Júnior (2015, p. 125), “A imperatividade é uma 

qualidade da norma, que impede a derrogação por acordo particular. Um 

tratado bilateral não é apto para derrogar norma de direito internacional geral 

com status de jus cogens. ”. 

Alguns autores acreditam que, originalmente, os Estados não são 

jurisdicionáveis a nenhuma Corte, estando alicerçado, como já mencionado, no 

princípio da Pacta Sunt Servanda. Segundo Kelsen (1998, p. 356), “Com efeito, 

é um princípio basilar do Direito internacional geral que um Estado, quando 

julgue que certos dos seus interesses são lesados pela conduta de outro 

Estado, é autorizado a lançar mão de represálias contra este”. 

Complementando a percepção anterior, na visão de Rezek, temos que: 

 

No plano internacional não existe autoridade superior nem milícia 
permanente. Os Estados se organizam horizontalmente, dispostos a 
proceder de acordo com certas regras na exata medida em que estas 
tenham constituído objeto do seu consentimento. A criação das 
normas é, assim, obra direta de seus destinatários. (REZEK, 2014, p. 
23) 

 
Decerto os Estados Nacionais buscam obedecer às normas 

internacionais motivados pelos possíveis benefícios que tais normas lhes 

propiciarem. É importante destacar que as regras e normas internacionais em 

várias das circunstâncias concretas são criadas por intermédio de 

compromissos entre sujeitos que sustentam posicionamentos antagônicos em 

diversos outros temas.  

É possível inferir que a obediência às regras de Direito Internacional 

Público por vezes, são violadas pelos Estados, quando tais regras trazem 

ameaças aos seus interesses considerados estratégicos. Nesse sentido, se faz 
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importante analisar as relações de forças e os interesses envolvidos em cada 

caso concreto, conforme nos mostra Amaral Júnior: 

 

A verdade, contudo, é que a obediência as regras internacionais 
resulta de três fatores principais: a aceitação dos fins ou valores 
subjacentes aos acordos, a coerção exercida por uma grande 
potencia e a existência de interesses recíprocos dos sujeitos 
envolvidos. (AMARAL JÚNIOR, 2015, p.25) 

 

No Direito Internacional, existe um debate entre monistas e dualistas. Tal 

debate se apresenta no momento de definição acerca de qual ordenamento 

prevalecerá uma norma, uma convenção ou um tratado; se prevalecerá o que 

rege o ordenamento internacional, ou o que rege o ordenamento interno.  

De maneira introdutória, podemos reconhecer que a corrente dualista 

observa que o direito interno de cada Estado e o Direito Internacional são 

rigorosamente independentes e distintos, de maneira que a validade da norma 

interna não estará condicionada à sintonia ou em harmonia com o 

ordenamento internacional.  

Na perspectiva da corrente monista, existe apenas um ordenamento 

jurídico, formado por normas internacionais e normas internas. Todavia, tais 

autores dividem-se em dois grupos; um sustentando o primado do direito 

nacional de cada Estado soberano, chamado de monismo nacionalista, e o 

grupo que defende o ordenamento jurídico sob o primado do Direito 

Internacional, chamado de monismo internacionalista. 

Diante desse cenário, o Direito da Integração, parte da ciência do direito 

que visa a estudar, compreender e explicar os processos de associação entre 

dois ou mais Estados, relaciona-se com a teoria dos Estados nacionais, tanto 

pela análise de regulação positiva em relação ao processo de associação, 

quanto pela necessidade de compreender e definir as tendências que 

impulsionam tais processos associativos.  

Segundo Amaral Júnior (2015, p. 14), “As regras jurídicas internacionais, 

como de resto as regras internas, não emanam automaticamente da 

consciência coletiva nem refletem, de forma direta, o poder e o interesse dos 

Estados. ”  
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Diante desta perspectiva, o diálogo entre o Direito Internacional, o Direito 

Econômico Internacional, as Relações Internacionais, a Economia Internacional 

e a Ciência Política faz-se necessário e salutar. 

 

1.1 O Direito da Integração e a integração regional 

 

Os processos de integração representam uma perspectiva de ampliação 

das relações econômicas regionais, um incremento da competição entre os 

setores produtivos, com a consequente atualização dos recursos tecnológicos 

envolvidos em busca de maior eficiência.  

Não obstante, temos a ampliação do mercado consumidor; com isto, 

possibilita-se a integração dos fatores de produção e aumenta o poder político 

dos Estados, visto que, no cenário internacional, a reunião de dois ou mais 

Estados traz maior poder de barganha no ambiente internacional. Ao analisar a 

importância do direito para a ordem internacional, Amaral Júnior (2015, p. 17) 

nos mostra que: “As regras jurídicas internacionais reduzem a incerteza, 

ampliam o grau de previsibilidade da ação coletiva e introduzem maior 

racionalidade entre governos e indivíduos de países diferentes”.  

Por óbvio, tais arranjos requerem mecanismos para formulação de 

políticas comuns e para soluções de controvérsias, o que obriga a permanente 

prática de negociações, tanto no âmbito do interno quanto no âmbito externo, 

primando pela eficácia de tais mecanismos. É importante ressaltar que, para 

além das dimensões econômicas e políticas, os processos de integração têm 

reservado maior importância às temáticas ambientais. 

Segundo Herz e Hoffomann (2004, p. 168), “A integração pode ser 

definida como um processo ao longo do qual atores, inicialmente 

independentes, se unificam, ou seja, se tornam parte de um todo. ” 

Historicamente, os processos de integração acontecem visando segurança, 

ampliação da atividade econômica e cooperação técnica.  

De fato, com a alteração na configuração do cenário internacional, 

percebe-se a consequente mudança nos paradigmas econômicos, políticos e 

sociais, o que afeta diretamente o papel do Estado-nação, que, perdendo em 

certa medida o controle na condução dos fluxos de bens, capitais, pessoas e 
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serviços, se apresenta em dadas situações incapaz de responder às novas 

demandas do sistema internacional. 

Com a criação do Zollverein2, em 1833, os Estados alemães 

experimentaram a abertura de fronteiras e implementaram uma pauta comum 

em relação ao exterior, conforme nos mostra Porto (2001, p. 210), apontando 

que “[...] pouco se avançou na primeira metade do século XX, não podendo 

antever-se então a dinâmica da integração agora em curso na Europa. ” Ainda, 

segundo Porto e Flôres Jr: 

 
Mesmo na Europa, onde se avançou mais na integração regional, e 
experiência não é só de agora. Antecede aliás o uso da palavra 
‘integração’, que só em meados do século XX começou a ser usada 
para referir-se à associação de várias áreas ‘econômicas’. (PORTO; 
FLÔRES JR, 2006, p. 12) 

  

É possível inferir que o processo de integração europeu obteve os 

avanços até aqui mencionados em decorrência dos danos e aprendizados com 

os dois episódios que marcaram de forma indelével esse continente e o mundo. 

Segundo Porto (2001, p. 210), “Compreensivelmente foi, aliás, a experiência 

dolorosa destas duas guerras, a par do reconhecimento da incapacidade das 

políticas protecionistas para dar respostas aos problemas econômicos que se 

levantavam [...]”.  

O Conselho da Europa (CE), mais antiga organização de cooperação no 

continente europeu, foi institucionalizada em Londres, onde foi assinado o 

tratado, em 05 de maio de 1949. Atualmente com sede no Palácio da Europa, 

em Estrasburgo, na França, conta com 47 Estados-membros; destes, 28 

integram a União Europeia. Segundo Granillo Ocampo (2009, p.141), “Durante 

esse congresso foi aprovada a ideia de que a Europa contasse como uma 

Assembleia própria na qual os representantes dos povos dos Estados 

dispusessem de uma tribuna [...]”. Nascia assim o embrião do que mais tarde 

                                                           
2 Zollverein (Deutscher Zollverein ou União do Uso Geral da Alemanha), foi o nome da União Aduaneira 

que tinha como meta a liberdade alfandegária entre os Estados membros. Liderado pela Prússia, incluía 

inicialmente os Estados do Norte, avançando posteriormente para 39 Estados alemães.  Teve grande 

influência sobre os Estados membros, propiciando posteriormente, o processo de unificação do Estado 

Alemão. 
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seria o mais exitoso exemplo de integração regional até aqui alcançada, de 

forma gradual e obstinada, conforme nos mostra Menezes e Penna Filho: 

 

Os europeus conseguiram, com um processo gradativo e persistente, 
criar mecanismos que colocaram em marcha um programa 
consistente e bem-sucedido de integração, pensando a Europa não 
mais exclusivamente pelo prisma do nacionalismo e das divergências 
políticas que tantos males causaram àquele continente e ao mundo. 
(MENEZES e PENNA FILHO, 2006, p. 21) 

 

Não obstante os processos de integração tenham como ponto de partida 

a dimensão econômica, dimensões políticas, sociais, culturais e ambientais 

perpassam as discussões e denotam o caráter multidimensional do fenômeno. 

Dessa forma, busca-se, neste trabalho, fazer um recorte jurídico-econômico, 

não negligenciando por óbvio, as demais dimensões. 

 Um processo de integração regional deve efetivamente ofertar ganhos 

econômicos e aumentar o bem-estar social das populações dos Estados 

nacionais envolvidos. No entanto, os resultados só serão percebidos com o 

decorrer do tempo e com a implementação efetiva das políticas pactuadas, 

sendo comuns cobranças e críticas.  

Segundo Porto e Flôres (2006, p. 51), “Quando se dá um movimento de 

integração são muitos os fatores conjugados, sendo difícil ou impossível levá-

los todos em consideração e distinguir apenas o que diz respeito à integração”. 

A complexidade do tema reside na estratégia e no nível de engajamento dos 

Estados em buscarem a integração; muitas vezes, o ambiente interno interfere 

diretamente na consecução de ações pró-integração. 

 Ao abordar a temática, Amaral Júnior (2015) nos apresenta as quatro 

características principais do que define como regionalismo do século XXI, 

sendo elas: 

(1) a reunião de países desenvolvidos e em desenvolvimento; (2) a 
enorme discrepância do nível de institucionalização: formas mais 
sofisticadas de institucionalização convivem com iniciativas regionais 
que deliberadamente evitam as estruturas burocráticas das 
organizações internacionais; (3) a multidimensionalidade, que 
abrange o regionalismo político e o regionalismo econômico; (4) o 
fortalecimento da identidade regional e do sentimento de que o 
indivíduo pertence a uma comunidade mais ampla. (AMARAL 
JÚNIOR, 2015, p. 455) 
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Pode-se definir Integração Regional como o processo, por intermédio do 

qual, um conjunto de Estados, dois ou mais, concordam com a eliminação 

gradual de fronteiras e barreiras de natureza econômica, visando um maior 

fluxo de bens e serviços, bem como de fatores de produção.  

Diante do exposto, tem-se como afirmar que o objetivo maior nesse 

processo é ampliar as relações comerciais entre os Estados membros, 

permitindo, assim, um incremento da economia regional, ou, no caso, dos 

Estados partes. 

Nesta quadra, importa discorrer quanto aos conceitos e às definições 

das etapas ou formas de integração. Na literatura dedicada ao assunto, 

diferentes tipos ou etapas de integração são discutidos. Na perspectiva de 

Granillo Ocampo (2009), temos o processo de integração visto como um 

fenômeno oriundo do sistema internacional: 

A integração a que nos referimos é um fenômeno que ocorre no 
cenário do sistema internacional. Seus atores são os mesmos que 
protagonizam o jogo múltiplo de interações em que consiste o 
mencionado sistema, ou seja, as comunidades políticas denominadas 
“Estados” ou “Estados-Nações” e os grupos sociais e políticos 
situados no âmbito jurisdicional dos Estados. (GRANILLO OCAMPO, 
2009, p. 21) 

 

Nesta pesquisa, destacam-se alguns dos possíveis tipos ou etapas de 

integração econômica. Observa Granillo Ocampo (2009, p. 27), “Não se deve 

confundir a integração política com a integração internacional, já que enquanto 

a primeira conduz ao desaparecimento da independência das entidades que a 

integram, a segunda supõe a subsistência dessas entidades. ” Existem 

diferentes tipos ou etapas de integração que irão variar segundo a intensidade 

das relações entre os membros de um determinado Bloco. 

A abordagem iniciará pelos modelos com laços menos intensos aos que 

requerem maior intensidade, seguindo a classificação proposta por Granillo 

Ocampo (2009). Neste sentido, verificam-se Sistema de Preferências 

Tarifárias, Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, União 

Econômica e Integração Total.  

Na perspectiva de Porto, ao abordar a temática, as formas de integração 

estão assim descritas: 
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Nos movimentos de integração podem distinguir-se várias formas, 
consoante o maior ou menor aprofundamento verificado a diferentes 
propósitos: designadamente, zonas de comércio livre, uniões 
aduaneiras, mercados únicos (ou internos), mercados comuns e 
ainda formas mais avançadas de integração. (PORTO, 2001, p. 212) 

Não obstante, outros autores abordam a temática com uma classificação 

mais resumida, diminuindo o número de estágios ou fases. Neste diapasão, 

Almeida (2011) apresenta as principais fases ou etapas como sendo: a Área de 

Livre Comércio, a União Aduaneira, o Mercado Comum e a União Econômica e 

Monetária. Abaixo, apresentamos uma breve explanação de cada estágio de 

integração, seguindo as classificações propostas por Granillo Ocampo e Porto. 

Um Sistema de Preferências Tarifárias existe quando dois ou mais 

países dão as suas respectivas produções um tratamento aduaneiro 

preferencial e mais favorável. Não se traduzindo em eliminação de tarifas e 

direitos alfandegários, mas sim, vantagem econômica aos países da zona. Por 

essa especificidade, autores consideram-no um sistema de cooperação, e não 

de integração.  

Como exemplo para o referido estágio, temos a Associação Latino-

Americana de Integração (ALADI), que segundo Granillo Ocampo (2009, p. 

400), “O Tratado da Aladi não prevê a existência de órgãos supranacionais, 

nem tampouco a de normas típicas do direito comunitário, isto é, que sejam 

aplicadas [...] acima das normas nacionais. ” Outro exemplo é apresentado por 

Porto (2001, p. 212) que nos mostra, “[...] a Comunidade Europeia do Carvão e 

do Aço (CECA), por si própria e por ter aberto caminho ao movimento mais 

alargado de integração iniciado com a CEE. ”  

Em um segundo estágio, verifica-se uma Zona de Livre Comércio, 

quando as barreiras alfandegárias (impostos de importação e exportação) 

aplicadas ao comércio entre países-sócios são eliminadas gradativamente. 

Teóricos da integração elucidam que há entre os países membros liberdade de 

movimentos da generalidade dos produtos, mantendo, todavia, cada um deles, 

a possibilidade de seguir uma política comercial própria em relação ao exterior.  

Segundo Granillo Ocampo (2009, p. 30), “A vantagem desse modelo é 

que não implica concessões de soberania nem limita as faculdades soberanas 

dos Estados para definir sua política comercial. ” Um exemplo para esse 

modelo é o NAFTA. Para reforçar o conceito, utilizamos a ideia de Porto (2001, 
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p. 213), “Numa área (zona) de comércio livre há entre os países membros 

liberdade de movimentos [...] Como zonas de comércio livre podem ser 

referidas a EFTA, de que Portugal foi membro fundador, [...]. ” 

No terceiro estágio, vem a União Aduaneira que se assemelha a uma 

Zona de Livre Comércio, agregando-se a Tarifa Externa Comum (TEC), nas 

relações entre os Estados-Membros e Estados não membros do Grupo. Para o 

General Agreement on Tariffs and Trad (GATT), na Cláusula XXIV preconiza 

que: 

Uma união aduaneira deve ser entendida como a substituição de dois 
ou mais territórios aduaneiros por um único território aduaneiro, de 
forma que os direitos e outros regulamentos restritivos ao comércio 
(substantially all the trade) sejam eliminados em relação a uma 
parcela substancial de todo o comércio entre as partes da união, ou 
pelo menos em relação aos produtos originários nas partes dessa 
união. (THORSTENSEN, 1999, p. 220) 
 

Nesse caso, o MERCOSUL funciona como um exemplo de união 

aduaneira, mesmo que imperfeita, em detrimento das inúmeras exceções na 

TEC.  

Ao abordar esta forma de integração, Porto (2001, p. 213) nos apresenta 

também o MERCOSUL, no qual “[...] há uma política comercial comum, 

traduzida designadamente na aplicação de uma pauta única em face ao 

exterior e na negociação conjunta de qualquer acordo com países terceiros. ” 

Na sequência, em um quarto estágio, o Mercado Comum, que além da 

Tarifa Externa Comum e do livre comércio entre membros, agrega a livre 

circulação de capital e trabalho. Neste estágio existe uma maior cessão da 

soberania por parte dos integrantes, o que implica, segundo Granillo Ocampo 

(2009, p. 33), uma noção de supranacionalidade, “[...] implícita a noção de 

supranacionalidade. ” Nesse modelo, o exemplo melhor acabado é o da União 

Europeia. 

Já a perspectiva de Porto (2001, p. 214) antecede ao mercado comum, a 

que define como mercado único (ou interno), onde existe a eliminação das 

barreiras não visíveis, ou non-tariff barriers, e a sua visão aponta que 

“Tratando-se de um mercado comum há a liberdade de circulação dos factores, 

designadamente do trabalho e do capital. A Comunidade Europeia visa ser não 

só uma união aduaneira e um mercado único como um mercado comum. ” 
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Como quinto estágio, vem a União Econômica, que além das 

características descritas nas etapas anteriores, os Estados-Membro utilizam a 

mesma moeda e um sistema financeiro comum. Para Granillo Ocampo (2009, 

p. 35), “O único exemplo desse tipo de integração, até este momento, é 

constituído pela União Europeia. ” Nesta etapa não é necessária a 

implementação de uma moeda única, no entanto, é imprescindível estipular 

câmbios fixos e conversões das moedas nacionais.  

Nesse estágio ou fase, que, para Porto (2001) é final, a União Europeia 

é o exemplo mais acabado. 

Por fim, numa fase de maior integração podemos ter a harmonização 
(maior ou menor) das políticas seguidas ou mesmo prossecução de 
políticas comuns, envolvendo já alguma transferência de poderes 
para um âmbito supra-nacional: numa linha que, como se sabe, em 
boa medida está a ser seguida ainda pela União Europeia. (PORTO, 
2001, p. 215) 

Por fim, em um sexto estágio, há a Integração Total, onde os Estados-

Membros adotam uma só política para a quase totalidade dos aspectos da vida 

política, econômica e social do território integrado. Segundo Granillo Ocampo 

(2009, p. 35), “Não pode funcionar sem uma autoridade supranacional, cujas 

decisões obriguem não apenas os Estados integrantes do processo, mas 

também os habitantes de cada um deles. ” Exemplos controversos desse 

estágio existem e já existiram. Como exemplos, temos os Estados Unidos da 

América, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já fragmentada, e a 

Federação Alemã do Norte (1867/1871), que permitiu a formação do Império 

Alemão (1871/1918). 

 

1.2  O nascimento do sistema multilateral 

 

O advento do processo de globalização, trouxe o crescimento dos fluxos 

de comércio, bem como do incremento dos meios de transportes e de 

comunicação, acarretaram inevitavelmente a interdependência econômica e 

comercial entre países; por óbvio o Sistema Multilateral de Comércio é objeto 

recorrente das pautas em debates acadêmicos e coorporativos aos quais se 

discutem matérias como comércio, direito, finanças e política de índole 

internacional. 
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Não podemos negligenciar a importância da atividade comercial na 

história da humanidade. Desde os mais remotos registros históricos, a 

atividade comercial acompanha a evolução humana, contribuindo de maneira 

decisiva no processo de expansão geográfica, cultural, econômica e 

principalmente, no incremento do bem-estar dos povos envolvidos.  

Atualmente, muitas nações mantêm o equilíbrio fiscal sustentado na 

atividade comercial, sendo esta, a política econômica mais utilizada pelos 

países emergentes na busca por melhorar o equilíbrio nas suas contas de 

pagamentos.  

O processo de integração de diferentes economias nacionais, em um 

único sistema econômico tipo economia-mundo, e sob a égide do sistema 

capitalista, teve seus primeiros passos na Europa atrelados ao 

desenvolvimento e a expansão de práticas comerciais. No período 

mercantilista, houve a consolidação de uma economia mundial com a criação e 

o fortalecimento dos Estados Nacionais, precursores dos atuais Estados-

nação.  

Economistas do período compreendido entre os séculos XVI e XVIII 

desenvolveram um arcabouço teórico que tornaram o comércio exterior um 

poderoso instrumento de política econômica. Tal pensamento, além da 

intervenção estatal, centrava suas características em basicamente três pilares, 

o protecionismo, o metalismo, e a balança de comercio favorável; ou seja, uma 

verdadeira guerra comercial, que vigorou até o surgimento e a ascensão de 

teorias fundamentadas no liberalismo econômico, que começaram a resgatar 

espaço no segundo pós-guerra, tendo em décadas posteriores, recebido o 

nome de neoliberalismo. Retratando este cenário, nos mostra Nasser: 

Entre as medidas propugnadas por esta corrente de pensamento 
estão a desregulamentação da economia, a privatização das 
empresas estatais, a proteção do direito de propriedade, a eliminação 
de quaisquer distorções na livre formação dos preços (tais como 
subsídios e dumping), a promoção da liberalização comercial pela 
remoção de obstáculos ao fluxo de bens e serviços, e a garantia da 
livre circulação de capitais financeiros e dos frutos de sua aplicação 
(dividendos e juros). (NASSER, 2002, p. 18) 

 

Importante reconhecer que a atividade de comércio internacional decorre 

das diferenças identificadas dentre os diversos Estados que compõem o 

sistema mundo. Desta feita, a busca por complementar e suprir necessidades 
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internas com bens e serviços de outros Estados permite a eclosão de nova 

teoria econômica que se opunha ao mercantilismo. 

O liberalismo econômico se apresenta com características 

diametralmente opostas ao modelo protecionista, recebendo nas décadas finais 

do século passado a denominação de política neoliberal, pregando a livre 

concorrência, o trabalho e a livre iniciativa como fatores preponderantes na 

atividade econômica.  

Respaldam-se também nas Teorias de Adam Smith (Teoria da 

Vantagem Absoluta) e de David Ricardo (Teoria da Vantagem Comparativa), 

segundo as quais, haveria maior produtividade, custos globais de produção 

mais baixos, consequentemente maior aproveitamento da divisão social do 

trabalho, propiciando, assim, uma maior sensação de bem-estar social. Nesse 

sentido, temos como proposta para obtenção de tais resultados o que nos 

ensina Nasser: 

A receita para melhorar essa situação seria adotar políticas liberais, 
visando a reduzir ao mínimo a interferência do Estado no domínio 
econômico, possibilitando a livre formação de preços e alocação de 
recursos no mercado. Isso implicava a eliminação de quaisquer 
distorções impostas pelo governo, tais como proteção da indústria 
nacional, concessão de subsídios e exploração direta pelo Estado da 
atividade econômica. (NASSER, 2002, p. 69) 

No decorrer do século passado, o mundo vivenciou, conforme 

mencionado, dois conflitos de proporções mundiais, conflitos estes que 

transformaram de modo indelével os destinos das relações entre as nações, 

não importando o grau de comprometimento com os referidos conflitos.    

Mediante a realidade dos resultados advindos, uma nova ordem internacional 

se inicia, novos paradigmas se impõem. Neste sentido, conforme nos mostra 

Amaral Júnior (2015, p. 421): “A ordem econômica internacional do segundo 

pós-guerra fundou-se na hegemonia norte-americana, fortalecida pela 

devastação do continente europeu ocasionada por aquele conflito. ”  

O mundo pós Segunda Guerra Mundial, configura-se dividido em dois 

grandes blocos hegemônicos, a bipolarização antagonizou o Bloco Ocidental, 

liderado pelos Estados Unidos, alicerçado no sistema capitalista; e o Bloco 

Oriental, liderado pela União Soviética, alicerçado no sistema 

socialista/comunista.  
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Para além das questões econômicas, advindas com os conflitos 

mencionados, a nova ordem internacional daí originada, já trazia consigo o 

germe de uma nova guerra, esta, conhecida como Guerra Fria, que por 

décadas sobressaltou o mundo. Nesse diapasão, o pensamento realista ganha 

ênfase na perspectiva do sistema internacional, conforme Granillo Ocampo 

(2009): 

 
Os elementos centrais do pensamento realista são o estado de 
anarquia como condição normal das relações internacionais; o poder 
como seu fator fundamental; a preservação da segurança nacional 
como objetivo do poder; o interesse nacional como critério que inspira 
as decisões de política à margem de todo compromisso moral ou 
coletivo; o Estado como arbitro único e onisciente do interesse 
nacional; o conceito de equilíbrio de poder, como uma situação que é 
necessário preservar a qualquer preço, acumulando e colocando em 
jogo para isso os recursos de poder de que dispõem os Estados. 
(GRANILLO OCAMPO, 2009, p.98) 

 

Conforme nos mostra Schwartz (2008, p. 244), “Prevaleciam nos anos 

1930 as políticas do tipo beggar-thy-neighbor (“empobrece teu vizinho”), tais 

como tarifas alfandegárias e outras intervenções do governo. ”, denotando, 

assim, o nível das relações internacionais no chamado Entre Guerras. 

Diante das atrocidades vivenciadas por povos das mais diversas 

nacionalidades, nos conflitos da primeira metade do Século XX, bem como dos 

resultados econômicos e financeiros daí advindos, os Estados percebem a 

necessidade de buscar recursos das mais diversas ordens para o processo de 

reconstrução, permitindo, assim, o espaço para o pensamento idealista. 

Segundo Granillo Ocampo (2009): 

As idéias básicas do paradigma idealista, que poderiam sintetizar na 
afirmação de que é preciso organizar o mundo à base do direito, da 
moral e da eqüidade, e não na lei do mais forte (princípio do 
realismo), influíram de maneira definitiva no cenário internacional, 
gerando a idéia de primazia do modelo liberal norte-americano 
(democracia constitucional e livre mercado); iniciando o fim dos 
impérios; alimentando importantes processos de descolonização, [...] 
(GRANILLO OCAMPO 2009, p.104)  

 

Em meio ao cenário já prenunciado de bipolaridade, os líderes políticos 

proeminentes daquele momento iniciaram debates no intuito de minimizar os 

efeitos tanto dos conflitos, quanto da nova ordem que se delineava. Segundo 

Schwartz (2008, p. 243), “A grande lição da Crise de 1929 e da Grande 
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Depressão havia sido a constatação de que controles e barreiras de comércio 

não evitam e, ao contrário, podiam até agravar as dificuldades de crescimento 

[...]. ” O mundo da Guerra Fria viveria por muitos anos a dicotomia nas relações 

econômicas, políticas e no ambiente ideológico, assim como na perspectiva do 

sistema internacional entre as teorias realista e o idealista. 

O conceito de soberania é fundamental para a compreensão do 

processo de formação da nova ordem mundial. Desde a Idade Moderna, tal 

conceito se encontra atrelado ao poder que um determinado Estado possui de 

fazer valer suas leis em um determinado território, subordinando, assim, as 

pessoas que o habitam. Vejamos o que nos mostra Rezek (2014) ao comentar 

o tema:  

Se o Estado, em face de circunstancias peculiares, não se encontra 
habilitado a exercer sua jurisdição territorial com generalidade e 
exclusividade, entregando a outro Estado encargos de certa monta – 
como a emissão de moeda, a representação diplomática, 
eventualmente a defesa nacional -, a própria ideia de sua soberania 
sofrerá desgaste, e isto produzira certas consequências. (REZEK, 
2014, p.200)   

 

A intensificação das relações entre os Estados, por ocasião do 

surgimento de diversos organismos internacionais, suscitou discussões quanto 

ao conceito de soberania, que se consolida enquanto um elemento constitutivo 

dos Estados, desde o Tratado de Westfália (1648). Ao abordar a questão, nos 

mostra Granillo Ocampo (2009) que: 

A realidade é que no século XXI o conceito de soberania se separa 
da pessoa do monarca e perde suas características de absoluto, em 
conseqüência de que a noção de Estado, por um lado, se 
despersonaliza e por outro, ao mesmo tempo, se constitucionaliza, 
criando cada vez maior número de restrições para a admissão do 
velho conceito de soberania absoluta ou de poder absoluto. Esses 
processos se aceleram especialmente no século XX, [...] (GRANILLO 
OCAMPO, 2009, p. 54) 

  

Decerto, com o surgimento dos organismos internacionais e a 

consequente consolidação da Organização das Nações Unidas (ONU), da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), dentre outros, traz ao debate nova acepção quanto ao 

conceito de soberania. Para Amaral Júnior (2015): 
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Na verdade, a grande quantidade de coalizões que a cena 
internacional comporta retrata a erosão contínua da soberania estatal. 
A proliferação dos compromissos em função da força dos elos 
comunitários e da aceleração da interdependência não implica, 
contudo, a perda de poder detido pelo Estado. Em vários setores o 
Estado continua a acumular poder, o qual não mais se restringe à 
capacidade militar. (AMARAL JÚNIOR, 2015, p. 42) 

 

Com efeito, o termo soberania é muito caro ao debate no âmbito do 

Direito Internacional, consequentemente, em relação aos processos de 

integração. 

Por mais que o ambiente multilateral venha se consolidando como 

realidade palpável e capaz de relativizar o conceito de soberania, na prática, 

acontecimentos recentes como o Brexit - processo de saída do Reino Unido da 

União Europeia, iniciado após plebiscito realizado em junho de 2016, e com 

previsão para concretização em 2019; seja pela ascensão de partidos 

nacionalistas em diversos países da Europa, e a consequente adoção de 

políticas protecionistas atreladas a discursos ultranacionalistas;  ou ainda, pela 

eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos no ano de 2016, com a 

consequente implementação de política externa com viés isolacionista, 

iniciando uma disputa comercial sem precedentes com a China, nos mostra a 

complexidade do tema. 

1.2.1 A Conferência de Bretton Woods 

O sistema financeiro internacional encontrava-se destroçado em 

decorrência dos acontecimentos econômicos e políticos do início do século XX. 

As potências mundiais continuavam em guerra, o que resultava em diminuição 

drástica de produção, comércio e emprego, desencadeando toda a sorte de 

protecionismos.  

Foi nesse ambiente que, em julho de 1944, 730 delegados de 44 países, 

dentre os quais o Brasil, reuniram-se na cidade de Bretton Woods, Estado de 

New Hampshire, nos Estados Unidos, para a Conferência Monetária e 

Financeira das Nações Unidas, tendo por objetivo: buscar reerguer o sistema 

capitalista, a partir de um sistema que garantisse regras e que regulasse a 

política econômica internacional. Segundo Schwartz (2008):  
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A Conferência de Bretton Woods, definindo o que se convencionou 
denominar como Sistema Bretton Woods de gerenciamento 
econômico internacional, estabeleceu em julho de 1944, as regras 
para as relações comerciais e financeiras entre os países mais 
industrializados do mundo. (SCHWARTZ 2008, p. 241) 

 Na Conferência, foram criadas várias instituições multilaterais, dentre 

elas o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), responsáveis por acompanhar esse 

novo sistema financeiro e garantir liquidez na economia. Segundo Amaral 

Júnior (2008): 

A ordem econômica do segundo pós-guerra combina três níveis 
acima referidos do seguinte modo: a crença liberal de que o mercado 
é a forma mais eficiente de alocação dos bens, o aumento dos fluxos 
econômicos e comerciais e a construção de instituições para 
assegurar a realização dos fins propostos. (AMARAL JÚNIOR 2008, 
p. 14) 

 Buscava-se, com as discussões, criar instituições e normas legais para a 

ordenação de um sistema econômico internacional capaz de superar as 

limitações que os sistemas até então conhecidos haviam imposto não apenas 

ao comércio internacional, mas também à própria operação das economias 

nacionais.  

Visava-se, desta forma, determinar regras comuns de procedimentos 

para os Estados participantes que lhes propiciariam, por um lado, favorece lhes 

em alcançar níveis de bem-estar econômico nunca antes possíveis, mas 

exigiriam, por outro lado, que abdicassem de parte da soberania nacional nos 

processos de tomada de decisões sobre políticas locais, subordinando-se, 

dessa forma, ao objetivo comum. 

 Decerto, cada país ao aderir aos organismos criados em Bretton Woods, 

assumia e reconhecia as obrigações compatíveis à manutenção da 

estabilidade monetária. O cumprimento destas obrigações representaria a 

possibilidade de obtenção de aporte financeiro necessário para enfrentamento 

de eventuais desequilíbrios nas políticas macroeconômicas. Nesse sentido, 

conforme nos mostra Barreiras (2009): “A Conferência de Bretton Woods foi, 

assim, um evento eminentemente político, a despeito de sua associação 

evidente com a dimensão "econômica" do processo histórico. ”. 
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1.2.2 O Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) 

 Uma das mais relevantes instituições criadas em Bretton Woods foi 

o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que teve 

como objetivo precípuo auxiliar na reconstrução dos Estados europeus, os 

quais se apresentavam devastados econômica e socialmente, após o segundo 

conflito mundial.  

 Anos mais tarde, o BIRD passou por um processo de reestruturação e 

mudou o seu objetivo. A instituição passou a operar em projetos que visam a 

reduzir a pobreza no mundo, alavancando recursos financeiros destinados a 

projetos que promovem o incremento na qualidade de vida e bem-estar nos 

Estados atendidos. 

Hoje, o BIRD se apresenta como uma cooperativa de desenvolvimento 

global de propriedade de 189 países-membros. Como o maior banco de 

desenvolvimento do mundo, apoia a missão do Grupo Banco Mundial, 

fornecendo empréstimos, garantias, produtos de gerenciamento de riscos e 

serviços de consultoria para países de renda média e baixa em crédito, além 

de coordenar respostas a países regionais e globais3. 

 O Grupo Banco Mundial é formado por cinco instituições que 

compartilham objetivos comuns. São elas: O Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD); a Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID); a Corporação Financeira Internacional (IFC); a Agência 

Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA); e o Centro Internacional para 

Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID). 

 

1.2.3 Fundo Monetário Internacional (FMI) 
 

 O Sistema Multilateral de Comércio tem dentre os seus organismos 

fundadores o Fundo Monetário Internacional (FMI) que, juntamente ao Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), surgiu como os 

pilares da Conferência de Bretton Woods. Tinha por objetivo elaborar uma 

                                                           
3
 BANCO MUNDIAL. Nossa missão. Disponível em: <https://www.worldbank.org> acesso em 

26 Ago.2019. 

https://www.worldbank.org/
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estrutura de cooperação para auxiliar os Estados associados no processo de 

superação dos desgastes provocados pelo segundo pós-guerra. No seu site 

podemos ler: 

Então eles criaram o FMI para promover a cooperação monetária 
internacional. Desde então, o FMI tem desempenhado um papel vital 
na manutenção da estabilidade econômica global e na garantia de 
uma prosperidade amplamente compartilhada.   
(FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. O FMI na história. 
Disponível em: <https://www.imf.org/en/About> Acesso em 31 
Ago.2019) 

   
Outra atribuição do FMI diz respeito ao acompanhamento e à supervisão 

das políticas econômicas dos Estados associados, bem como apresenta 

recomendações que, juntamente aos estudos e às estatísticas elaboradas por 

seus técnicos, fornecem assessoria e capacitação especializada.   

 Atualmente o FMI é composto por 189 países membros, sendo o poder 

do voto de cada país determinado pela proporção de quotas que possui no 

Fundo. Com sede em Washington - DC, sua estrutura organizacional é 

comandada pela Assembleia de Governadores, 24 no total, responsável pelas 

decisões e elege o Conselho de Diretores. Passados 70 anos do seu 

nascimento, seu site traz os atuais objetivos, sendo estes: 

 

 Promover a cooperação monetária internacional; 

 Facilitar a expansão e crescimento equilibrado do comércio 
internacional; 

 Promover a estabilidade da troca; 

 Auxiliar no estabelecimento de um sistema multilateral de 
pagamentos; e 

 Disponibilize recursos (com salvaguardas adequadas) para os 
membros com dificuldades na balança de pagamentos.   
(FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. Visão Geral do FMI. 
Disponível em:  <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-
Glance> Acesso em 31 Ago.2019) 

 

O fornecimento de empréstimos aos países membros está condicionado 

à implementação e ao cumprimento efetivo das políticas de ajustes sugeridas 

pelo organismo. 

 

 

 

 

https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
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1.2.3 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

 

O surgimento do GATT encontra-se vinculado a primeira reunião do 

Conselho Econômico e Social da ONU em 1946, segundo Capucio (2012, p. 

80), “[...] tendo em vista a necessidade de uma organização que promovesse a 

liberalização do comércio internacional, face ao colapso da economia 

internacional. ” Visando atender esse pleito, quatro conferências internacionais 

buscaram tornar possível tal objetivo, sendo a Conferência de Havana de 1947 

responsável pela efetiva implementação do Acordo, que seria o ambiente 

provisório das negociações, visto a existência de um projeto mais amplo de 

instituição da Organização Internacional do Comércio (OIC), que não obteve 

êxito, conforme nos mostra Nasser (2002): 

 
A Conferência de Havana foi instalada logo em seguida, em 21 de 
novembro de 1947. Dela resultou a Carta para a Organização 
Internacional do Comércio, firmada por 53 países em 224 de março 
de 1948, mas que nunca chegou a entrar em vigor. Isso se deveu à 
impossibilidade de obter a sua ratificação pelo Congresso dos EUA, 
por vários motivos, entre os quais a insatisfação com o caráter 
intervencionista que o Congresso atribuía à OIC. (NASSER, 2002, p. 
35) 

 

Diante do fracasso vivenciado pela OIC, o GATT passou a suprir as 

necessidades advindas da nova ordem econômica internacional, que 

propugnava por maior liberalização nas relações comerciais entre os Estados. 

Decerto, do ponto de vista teórico, o GATT não configurava um 

organismo internacional, visto tratar-se de um Acordo sobre comércio, no 

entanto, mesmo diante das dificuldades econômico-financeiras e da carência 

de uma roupagem institucional, o GATT tornou-se o principal mecanismo de 

regulação do comércio internacional até o surgimento da OMC. Ao abordar a 

temática nos mostra, novamente, Nasser (2002): 

 

A natureza jurídica do Gatt era a de um tratado, segundo a definição 
deste, constante da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, 
como sendo “um acordo internacional celebrado por escrito entre 
Estados e regido pelo direito internacional, [...] Isso não impediu que 
adquirisse com o tempo também natureza institucional, [...] O SMC só 
passaria a ser conduzido por uma verdadeira organização 
internacional com a criação da OMC. (NASSER, 2002, p. 36) 
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Nesse diapasão, nos aponta Capucio (2012, p.9), “De fato, não obstante 

o inegável êxito do GATT, na década de 80 ficou patente a necessidade e a 

oportunidade de se remodelar o sistema das regras comerciais internacionais, 

[...]. ”.  

Durante sua vigência, e apesar do caráter inicialmente provisório, o 

Acordo contribuiu de maneira significativa para que as normas que 

regulamentavam as atividades internacionais de comércio se adequassem às 

necessidades e ao crescimento do comércio, bem como à celeridade 

empregada nas operações financeiras internacionais.  

O GATT funcionou por intermédio das rodadas de negociações 

comerciais multilaterais, conferências, nas quais os representantes dos 

Estados envolvidos buscavam obter consenso sobre as propostas expostas. 

Dentre as diversas rodadas, merecem destaque a Rodada Kennedy (1964-

1967), a Rodada Tóquio (1973-1979) e a Rodada Uruguai (1986-1993). Sendo 

essa última, a responsável pelo surgimento da OMC. Ainda segundo Nasser 

(2002): 

O objetivo básico de todas foi o de possibilitar a troca de concessões 
tarifárias entre os Estados com o objetivo de aumentar os fluxos 
comercias. Os resultados obtidos foram desiguais, sendo algumas 
mais bem-sucedidas que outras. (NASSER, 2002, p. 37) 

 

Apesar de ter cedido o lugar à OMC enquanto ambiente de discussão, 

no aspecto normativo, permanece válido enquanto sistema de regras de 

comércio internacional, constituindo segundo Capucio (2012, p. 10), “[...] o que 

denomina-se sistema multilateral de comércio. ”. 

  

1.3  As Rodadas de Negociações 

Objetivando ampliar o processo de liberalização do comércio 

internacional, bem como os mecanismos institucionais de regulação, o sistema 

multilateral de comércio, por intermédio das rodadas do GATT, propiciou de 

forma gradativa avanços nas relações comerciais entre os Estados envolvidos. 

Segundo Nasser (2002), duas características são relevantes para o Sistema 

Multilateral de Comércio (SMC), e se mostrariam evidentes na Rodada do 

Uruguai:  
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A primeira é o progressivo aumento do número de Estados 
participantes. Dos 23 países signatários do Gatt 1947 passou-se para 
50 na Rodada de Kennedy (1962/1967) e 99 na Rodada Tokyo 
(1973/1979). [...] A segunda característica é a extensão do âmbito de 
incidência material das normas negociadas. O rol de matérias objeto 
de negociações foi sendo ampliado, [...] abarcar outras formas de 
barreiras ao comércio (barreiras não-tarifárias), práticas distorcivas do 
comércio (código antidumping aprovado durante a Rodada Kennedy e 
o código de subsídios criado na rodada de Tokyo, por exemplo) e 
outros. (NASSER, 2002, p. 37) 

 

Por óbvio, as rodadas não obtiveram os mesmos resultados, algumas 

alcançaram melhores resultados que outras. Além da Rodada de Doha (de 

2001 aos dias atuais), já sob os auspícios da OMC, foram oito as demais 

rodadas, versando sobre os mais variados temas, desde tarifas alfandegárias, 

solução de controvérsias, propriedade intelectual, novo marco jurídico, até a 

incorporação do acordo constitutivo da OMC. 

Apresentamos aqui a cronologia das rodadas: Genebra (1947), Annecy 

(1949), Torquay (1950-1951), Genebra (1955-1956), Dillon (1960-1961), 

Kennedy (1964-1967), Tóquio (1973-1979), Uruguai (1986-1993) e Doha (2001 

aos dias atuais). Abaixo temos quadro resumo das Rodadas de Negociação ao 

longo da história no sistema multilateral de comércio: 

Quadro Resumo - 01 

Rodada Período Países 
Participantes 

Temas Cobertos 

Genebra 1947 23 Tarifas 

Annecy 1949 13 Tarifas 

Torquay 1950 - 1951 38 Tarifas 

Genebra 1955 - 1956 26 Tarifas 

Dillon 1960 -1961 26 Tarifas 

Kennedy 1964 - 1967 62 Tarifas e antidumping. 

Tóquio 1973 - 1979 102 Tarifas, Medidas não Tarifárias, Cláusula de 
Habilitação. 

Uruguai 1986 - 1993 123 Tarifas, Agricultura, Serviços, Propriedade 
Intelectual, Medidas de Investimento, Novo 
Marco Jurídico, OMC. 

Doha 2001 - dias 
atuais 

149 Tarifas, Agricultura, Serviços, Facilitação de 
Comércio, Solução de Controvérsias, “Regras”. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Economia. Rodadas de Negociações. Disponível em: 
<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1887-omc-
rodadas-de-negociacoes> Acesso em 03 set.2019. 

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1887-omc-rodadas-de-negociacoes
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1887-omc-rodadas-de-negociacoes
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Ao abordar os desafios enfrentados pelo sistema multilateral de 

comércio na atualidade, Capucio (2012, p. 10) apresenta como um exemplo, o 

estágio concreto da Rodada de Doha que, segundo ela, “Desde o ano de 2001 

foi lançada a Rodada de Doha, que se iniciou com objetivos ambiciosos e até o 

momento não apresenta sinais de conclusão, principalmente de vido a 

existência de algumas dificuldades sistêmicas [...]”.  

Dentre as rodadas apresentadas acima, podemos observar maior 

relevância em três delas: Rodada Kennedy (1964-1967), Rodada Tóquio (1973-

1979) e Rodada Uruguai (1986-1993); com a Rodada Kennedy, inicia-se uma 

nova fase em matéria de liberalização de comércio, com a inclusão nas pautas 

de negociações das barreiras não tarifárias, e de modo concreto a aprovação 

de um Código Antidumping.  

Na Rodada Tóquio, alterações no quadro normativo foram introduzidas, 

permitindo a instituição de um Sistema Geral de Preferências (SGP) que 

objetivava beneficiar os países em desenvolvimento. Com a Rodada Uruguai, 

temos uma agenda de negociações extensa e com temas diversos, mostrando-

se segundo Nasser bastante ambiciosa: 

  

Catorze temas foram incluídos na agenda de negociações: tarifas, 
barreiras não-tarifárias, produtos tropicais, produtos decorrentes de 
recursos naturais, têxteis e vestuário, agricultura, revisão do Gatt 
1947, salvaguardas, subsídios e medidas compensatórias, resolução 
de disputas, direitos de propriedade intelectual relacionados ao 
comércio, medidas de investimento relacionadas ao comércio, 
funcionamento SMC e revisão dos códigos negociados na Rodada de 
Tokyo. (NASSER, 2002, p. 44 - 45) 
 

Como resultado objetivo da Rodada Uruguai, temos a assinatura e a 

incorporação do acordo constitutivo da OMC, alterando de forma significativa a 

estrutura institucional do Sistema Multilateral de Comércio. 

 

1.4  OMC e os acordos multilaterais (GATT, GATS, TRIPS e 

outros) 

 

Instituída a partir de 1995, a OMC assume a vanguarda como 

organismo internacional responsável pela regulamentação e pelo 

desenvolvimento das relações comerciais. Conforme mencionado em tópicos 

anteriores, o escopo jurídico do órgão é oriundo das negociações na Rodada 
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do Uruguai, que segundo Amaral Júnior (2008), após oito anos de frequentes 

impasses nas negociações, encerra em abril de 1994, em Marraqueche, no 

Marrocos, com a instituição de um novo sistema de regras.  

  

A OMC exprime, ao mesmo tempo, continuidade e ruptura em relação 
ao GATT. A continuidade é perceptível na adoção pela OMC dos 
princípios nortearam a atuação do GATT e no acolhimento dos 
acordos de liberalização comercial negociados durante as antigas 
rodadas. (AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 50 - 51) 

 

A OMC representa a ampliação e o aprimoramento do sistema mundial 

do comércio, uma vez que ao incorporar os acordos oriundos das rodadas 

anteriores, ampliou o universo de temas possíveis de discussões. 

De maneira objetiva, Capucio (2012) nos apresenta as cinco funções da 

OMC segundo o seu Acordo Constitutivo, são elas: 

 

(1) aplicação, administração e funcionamento dos acordos comerciais 
multilaterais e plurilaterais que compõem a OMC; (2) atuação como 
foro para negociações comerciais multilaterais; (3) administração do 
Entendimento sobre Solução de Controvérsias; (4) administração do 
mecanismo de Exame de Políticas Comerciais Nacionais (Trade 
Policy Review Mechanism); (5) cooperação com o FMI Internacional e 
com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
visando alcançar maior coerência no sistema global de políticas 
econômicas. (CAPUCIO, 2012, p. 10-11) 

 

O aspecto mais relevante introduzido pelo organismo OMC em relação 

aos Estados participantes reside no fato de que ao definirem-se por fazer parte 

da Organização, deverão assumir e acatar a totalidade dos Acordos já 

existentes. De acordo com a explanação de Amaral Júnior (2008, p. 52), “O 

direito da OMC compreende além das regras e princípios do GATT e dos 

compromissos firmados em sucessivas rodadas de liberalização comercial, 

[...]”, buscando, dessa forma, o fortalecimento do sistema de solução de 

controvérsias.  

A OMC tem uma estrutura institucional descrita em seu Acordo 

Constitutivo composta, segundo Capucio (2012), por características que a torna 

única no sistema internacional, sendo composta por: 

 
(1) Conferência Ministerial; (2) Conselho Geral; (3) Órgão de Solução 
de Controvérsias; (4) Órgão de Revisão de Políticas Comerciais; (5) 
Conselhos para Bens, Serviços e Propriedade Intelectual; (6) 
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Comitês; (7) Outros Órgãos, criados pela Conferência Ministerial; (8) 
Secretariado. (CAPUCIO, 2012, p. 11-12) 

 

Ao analisar a temática, vários autores apontam para a importância da 

existência de regras que determinam as obrigações dos membros da OMC nos 

diversos acordos, apontam também para as exceções existentes. Segundo 

Capucio (2012, p. 54), “São exemplos de exceções [...] proteção de certos 

valores caros à sociedade internacional, tais como a saúde e o meio ambiente; 

o tratamento mais favorável concedido aos países em desenvolvimento [...]”.  

Aduz Amaral Júnior (2008, p. 55), aponta para a existência de limites 

temporais nas exceções, segundo ele, “Referência especial deve ser feita à 

fixação de um limite temporal para a vigência de situações excepcionais a fim 

de facilitar a aplicação da disciplina normativa comum”. Fato este relevante em 

ser considerado, em detrimento da complexidade do sistema internacional, por 

óbvio, também pela amplitude dos acordos envolvidos.  

Segue abaixo, rol contendo a estrutura dos Acordos incorporados ao 

Acordo Constitutivo da OMC: 

ANEXO 1A: Acordos Multilaterais de Comércio de Bens 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994 
Acordo sobre Agricultura 
Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
Acordo sobre Têxteis e Vestuário 
Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 
Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o 
Comércio 
Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do GATT 1994 
Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT 1994 
Acordo sobre Inspeção Pré-Embarque 
Acordo sobre Regras de Origem 
Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações 
Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 
Acordo sobre Salvaguardas 
ANEXO 1B: Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) e 
Anexos 
ANEXO1C: Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)  
ANEXO 2: Entendimento relativo às Normas e Procedimentos sobre 
Solução de Controvérsias 
ANEXO 3: Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais 
ANEXO 4: Acordos de Comércio Plurilaterais 
Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis 
Acordo sobre Compras Governamentais 
Acordo Internacional sobre produtos Lácteos 
Acordo Internacional sobre Carne Bovina 
(BRASIL. Ministério da Economia. Rodadas de Negociações 
Disponível em:<http://www.mdic.gov.br/comercio-
exterior/negociacoes-internacionais/1885-omc-acordos-da-omc> 
Acesso em 03 set.2019.) 

http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1885-omc-acordos-da-omc
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1885-omc-acordos-da-omc
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Tais acordos, incorporados ao arcabouço jurídico-institucional da OMC 

visava a atingir maior abrangência na liberalização comercial entre os Estados, 

bem como a estimular a discussão e resolução das controvérsias, por 

intermédio do organismo, coibindo desse modo, os acenos protecionistas de 

alguns Estados, notadamente os em estágios de desenvolvimento mais 

elevados. 

É importante destacar que o governo brasileiro, por intermédio do 

Decreto Legislativo n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994, promulgou a Ata 

Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações 

Multilaterais do GATT, dentre outros, conta da referida Ata o Acordo 

Constitutivo da OMC. 

1.5  Art. XXIV do GATT: Exceção para blocos regionais 

 

Desde a sua instituição, o GATT empreendeu mecanismos visando à 

obtenção de harmonia no âmbito das normas internacionais que regulam o 

comércio internacional.  

Teve a obstinação por estabelecer regras e normas multilaterais que 

atenuassem as atitudes protecionistas de índole tarifárias e não tarifárias, tais 

como barreiras sanitárias e fitossanitárias. Em um cenário favorável ao 

surgimento crescente de acordos preferenciais, zonas de livre comércio, uniões 

aduaneiras, dentre outros mecanismos regionais de comércio; o que em certa 

medida, poderia enfraquecer o cenário multilateral, o GATT, tratou no seu 

Artigo XXIV de exceções para os acordos regionais.  

Na perspectiva de Amaral Júnior (2008, p. 55), “O artigo XXIV do GATT 

previu, como a exceção ao artigo I relativo à cláusula de nação mais 

favorecida, a formação de áreas de livre-comércio e uniões aduaneiras”. 

Thortensen (2001, p. 217) explica que “O Artigo XXIV do Acordo Geral 

estabeleceu regras para a formação de acordos preferenciais de comércio, 

incluindo áreas de livre comércio [...] acordos de transição para a formação 

dessas zonas”. Ao observar o Acordo, Thortensen (2001) destaca os principais 

pontos do artigo XXIV e sua interpretação. 

Nesse diapasão, temos como elementos preponderantes na visão da 

autora: o reconhecimento por parte dos contratantes de uma maior liberdade 
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de comércio pelo desenvolvimento de uma maior integração, como também, 

reconhecem como objetivo da união aduaneira e das áreas de livre comércio 

em facilitar o intercâmbio, impedindo dessa forma o protecionismo. Para 

Thortensen (2001), tal processo deve respeitar algumas condições: 

 

a) com relação à união aduaneira, os direitos e outros regulamentos 
sobre comércio impostos depois da criação da união, com relação ao 
comércio com as partes terceiras, não devem ser maiores ou mais 
restritivos, no total, do que a incidência geral dos direitos e 
regulamentos de comércio aplicáveis nos territórios das partes antes 
da formação da união; 
b) com relação às áreas de livre comércio, os direitos e outros 
regulamentos de comércio mantidos por cada parte do acordo e 
aplicáveis depois da criação da área de livre comércio, com relação 
ao comércio com partes terceiras, não deve ser maiores ou mais 
restritivos do que os direitos e regulamentos de comércio 
correspondentes em vigor nas partes antes da formação da área de 
livre comércio; 
c) o acordo de transição para formação da união ou área de livre 
comércio deve incluir um plano e um programa de formação dentro de 
uma duração de tempo razoável. (THORTENSEN, 2001, p.219) 

 
Decerto, para o bom andamento dos processos, os acordos após o 

encerramento das negociações deveriam ser encaminhados ao GATT, que na 

perspectiva de Amaral Júnior (2008, p. 55), “[...] a quem incumbia examinar a 

compatibilidade com o artigo XXIV e sugerir os ajustes que se fizessem 

necessários. ” Em 1996 foi criado um Comitê sobre Acordos Regionais de 

Comércio, tendo por objetivo, observar a compatibilidade dos acordos regionais 

celebrados sob as regras da Organização.  

Ainda segundo Amaral Júnior (2008, p. 55-56), “O Comitê considera as 

implicações sistêmicas dos acordos regionais para o comércio internacional e 

dirige ao Conselho Geral as recomendações que julgue apropriadas para o 

tratamento do assunto”.  

Ao abordar o tema, Thortensen (2001, p. 222) nos mostra que: “Uma das 

primeiras atividades do Comitê foi discutir e aprovar suas Regras de 

Procedimentos e seu programa de trabalho, que foi dividido em duas grandes 

partes”. Sendo a primeira dedicada ao exame dos acordos regionais 

notificados, e a segunda, relacionada à forma de notificá-los.  

Na perspectiva de Amaral Júnior (2008, p. 56), “Aqui o que se busca é 

compartilhar o direito definido no plano mundial e as regras estabelecidas pelos 

subconjuntos e atribuir à OMC a supervisão dessa compatibilidade”. Por óbvio 
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o fortalecimento dos espaços regionais, motivado por diversos fatores, tem 

colocado os blocos econômicos e as áreas de livre comércio em evidência, 

tornando a exceção para blocos regionais (o artigo XXIV do GATT) um 

importante instrumento para o sistema multilateral de comércio.  
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2 MERCOSUL: NASCIMENTO, ESTRUTURAÇÃO E ESTADO DA ARTE 

 

O MERCOSUL, com 28 anos de existência, encontra-se, hoje, em 

estágio de união aduaneira em fase de consolidação, o que podemos 

depreender como uma união aduaneira ainda imperfeita, que, segundo 

Menezes (2016, p.127), “[...] se encontra entre uma zona de livre comércio 

incompleta e uma união aduaneira imperfeita [...]”.  

O Bloco tem como membros Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como 

países fundadores, e a Venezuela, que completou seu processo de adesão em 

meados de 2012. Entretanto, desde dezembro de 2016, esta encontra-se com 

os seus direitos suspensos em decorrência do descumprimento de 

compromissos assumidos no Protocolo de Adesão ao Bloco. Segundo 

informações do Itamaraty4, por intermédio de nota à imprensa 337/2016:  

 

Os Chanceleres dos quatro países fundadores do Mercosul – Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai – aprovaram, neste 13 de setembro de 
2016, "Declaração Relativa ao Funcionamento do MERCOSUL e ao 
Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela". 

A Declaração foi adotada em razão do descumprimento, pela 
Venezuela, dos compromissos assumidos no Protocolo de Adesão ao 
Mercosul, assinado em Caracas em 2006, especificamente no que se 
refere à incorporação ao ordenamento jurídico venezuelano de 
normas e acordos vigentes no Mercosul. [...] 

A Declaração foi adotada no espírito de preservação e fortalecimento 
do Mercosul, de modo a assegurar que não haja solução de 
continuidade no funcionamento dos órgãos e mecanismos de 
integração, cooperação e coordenação do bloco. (BRASIL. MRE. 
NOTA 337, 2016) 

 

São Estados Associados a Bolívia (em processo de adesão desde 

dezembro de 2012), o Chile (desde 1996), o Peru (desde 2003), a Colômbia e 

o Equador (desde 2004), além de Guyana e Suriname, que adquiriram esse 

status em julho de 2013.  

Segundo dados do Itamaraty5: “O MERCOSUL representa o 5º maior 

PIB mundial (US$ 2,78 bilhões em 2017, à frente de Reino Unido, US$ 2,62 

                                                           
4
 BRASIL. MRE. Nota 337. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-

imprensa/14727-aprovacao-da-declaracao-relativa-ao-funcionamento-do-mercosul-e-ao-
protocolo-de-adesao-da-republica-bolivariana-da-venezuela> Acesso em 12.out.2017. 
5
 BRASIL. MRE. Portal do Itamaraty. MERCOSUL. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/686-mercosul > Acesso 
em 12 out.2017. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14727-aprovacao-da-declaracao-relativa-ao-funcionamento-do-mercosul-e-ao-protocolo-de-adesao-da-republica-bolivariana-da-venezuela
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14727-aprovacao-da-declaracao-relativa-ao-funcionamento-do-mercosul-e-ao-protocolo-de-adesao-da-republica-bolivariana-da-venezuela
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14727-aprovacao-da-declaracao-relativa-ao-funcionamento-do-mercosul-e-ao-protocolo-de-adesao-da-republica-bolivariana-da-venezuela
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/686-mercosul%20%3e%20Acesso%20em%2027.mai.2016
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bilhões, e da Índia, US$ 2,61 bilhões)”. Considerando apenas os Estados-

membros (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela), o MERCOSUL 

responde por 71,8% (12.789.558 km²) do território da América do Sul, 

correspondendo a cerca de três vezes a área da União Europeia, segundo 

dados do Portal do MERCOSUL6. A população do Bloco corresponde a 

aproximadamente 70% da população da América do Sul, com cerca de 290 

milhões de habitantes das mais variadas etnias e origens.   

A atividade comercial, segundo dados do Ministério das Relações 

Exteriores7 (MRE): “As trocas dentro do bloco multiplicaram-se em nove vezes 

desde a criação do MERCOSUL, passando de US$ 4,5 bilhões (1991) para 

US$ 40,4 bilhões (2017)”, sendo o principal destino dos Investimentos 

Estrangeiros Diretos (IEDs) no continente, no entanto, preservando profundas 

assimetrias nos aspectos econômicos, políticos e sociais. Temos aqui um dos 

maiores desafios do Bloco, a coexistência de economias muito distintas, com 

interesses comuns, e que necessitam aprender a negociar com outros blocos. 

O MERCOSUL se consolida como um novo espaço econômico, 

permitindo incrementar e fortalecer as relações comerciais entre os Estados do 

hemisfério sul da América, que, como tal, exige adoção de mecanismos que 

permitam a aplicação de políticas de caráter macro, sejam estas no âmbito 

ambiental, econômico, político ou social.  

Decerto, conforme nos mostra Ribeiro em seu estudo: 

 
O Mercosul é uma organização de natureza intergovernamental. As 
decisões são, portanto resultantes de negociações entre os 
representantes dos quatro governos, baseadas no princípio do 
consenso. E a vigência das regras resultantes do funcionamento das 
instituições com poder decisório depende da internalização das 
decisões pelas ordens jurídicas internas dos Estados-Partes. 
(RIBEIRO, 2012 p. 46) 

 

 

No entanto, importa ressaltar o caráter assimétrico dentre os Estados 

Partes, o que, em certa medida, atua na perspectiva de deflagração de 

                                                           
6
 BRASIL. Portal do Mercosul. Saiba mais sobre o MERCOSUL. Disponível em: 

<http://www.mercosul.gov.br/saiba-  mais-sobre-o-mercosul> Acesso em  12 out. 2017. 
7
 BRASIL. MRE. Portal do Itamaraty. MERCOSUL. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/686-mercosul > Acesso 
em 12 out.2017. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/686-mercosul
http://www.mercosul.gov.br/saiba-%20%20mais-sobre-o-mercosul
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/686-mercosul%20%3e%20Acesso%20em%2027.mai.2016
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contenciosos que têm causado alguns recuos. Na percepção de Thortensen 

temos:  

A situação atual do Mercosul é sensível: o projeto ambicioso de um 
mercado comum está longe de ser atingido. O livre comércio 
intrabloco não se dá de maneira completa, em razão das barreiras 
mantidas pelos membros, tais como exceções às preferências 
tarifárias outorgadas e licenças não automáticas de importação. 
(THORTENSEN, 2013, p. 13) 

 

Não obstante, o MERCOSUL adquiriu uma nova dinâmica no ano em 

curso. Dois acontecimentos relevantes prenunciam novos desafios aos Estados 

Partes, os primeiros com a assinatura do Acordo de Associação entre o 

MERCOSUL e a União Europeia, encerrando um processo de negociação que 

perdurou por mais de vinte anos, e o segundo, com a conclusão do Acordo de 

Livre comércio entre MERCOSUL e o European Free Trade Association 

(EFTA).  

Decerto, ambos representarão grande incremento de oportunidades ao 

bloco, e que implicarão, inevitavelmente, em aprimoramento institucional e dos 

mecanismos de solução de controvérsias, visto que segundo nos apresenta 

Capucio (2014, p. 345), “O novo desafio que o regionalismo coloca, portanto, 

ao sistema multilateral é sutil, ao ameaçar a legitimidade do sistema em sua 

capacidade de congregar distintos interesses e construir entendimentos.”.  

Nesse sentido, alguns questionamentos se impõem, apresentamos de 

imediato este: Como convergir diante de interesses tão diversos e em grande 

medida conflitantes? Ademais, se faz necessário reconhecer a existência de 

assimetrias entre os Estados envolvidos, bem como de inúmeras pautas que 

versarão dentre outras temáticas por: liberalização do comércio, manutenção 

da paz, desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade, fluxos 

migratórios e questões ambientais. 

 

2.1 Negociações prévias 

 

O sistema internacional busca, desde o final da Guerra Fria, um regime 

de governança que se distancie da bipolarização característica daquele 

momento e que permita minimizar os efeitos da anarquia existente no locus das 

relações internacionais, instituindo, dessa maneira, um novo equilíbrio de 

poder.  
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Ao observar tal aspecto, Pecequilo (2004, p. 38) nos afirma, “A anarquia 

corresponde à ausência de um governo e de leis que definem os parâmetros 

de comportamento e regulagem de um determinado espaço, provendo-lhe 

ordem”. Ao analisar as relações internacionais com relação aos processos de 

integração, Ribeiro (2012, p. 19) cita Morgenthau para explicitar a visão da 

Teoria Realista: “[...] as sociedades nacionais devem a sua paz e a sua ordem 

à existência de um Estado que, dotado do poder supremo dentro do território 

nacional, mantém a referida paz e ordem. ”, garantindo assim a estabilidade e o 

fluxo das relações comerciais, sociais e políticas. 

Por outra perspectiva, a ideia de um mundo regido por mecanismos de 

governança global adquire sentido mais liberal e ganha força com o advento do 

fenômeno da globalização, marcadamente no final do século passado (XX), 

com o advento da desestruturação da União Soviética.   

Segundo Amaral Júnior (2008, p. 13), “No plano internacional, as regras 

que restringem o uso da força reclamam o cumprimento dos acordos, exigem o 

respeito à soberania dos Estados e tornam possível a existência da ordem num 

ambiente em que não há, ...”. A noção de um mundo multipolar ganhava mais 

espaço, à medida que os organismos internacionais assumiram maior 

proeminência, notadamente, resultado de incremento das relações comerciais. 

 
Historicamente, o termo sociedade civil global ganhou proeminência 
nos anos 90, impulsionado pela intensificação da globalização e das 
relações transnacionais. Embora ambos fenômenos já fossem 
verificados nas décadas de 1970 e 1980, o final da Guerra Fria 
impulsionou o debate acadêmico sobre o tema. É questionado até 
que ponto o sistema internacional não deve ser caracterizado por 
uma anarquia, nem uma sociedade de estados, mas sim uma 
sociedade global, composta por indivíduos e grupos cujos interesses 
e identidades não são limitados pelas fronteiras dos Estados. (HERZ 
e HOFFMANN, 2004, p. 224/225) 

 

Na perspectiva da Teoria Idealista e acostando-se ao pensamento de 

Kant, nos mostra Ribeiro (2012, p.12), que nas resoluções de conflitos no 

âmbito de processos de integrações regionais, “Os Estados ditos mais fortes 

não podem impor sua vontade aos menores, [...] Ao celebrar acordos 

(tratados), os Estados devem deixar claro (escrita) quais reservas devem ser 

aplicadas. ”, permitindo assim participação aos Estados menos expressivos, e 
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garantido, dessa forma, a estabilidade e o fluxo das relações comerciais, 

sociais e políticas. 

O processo de Integração Regional se faz perceber nos Estados do 

Cone Sul, como consequência do processo de globalização, processo este 

que, indubitavelmente, se apresenta irreversível, visto à necessidade crescente 

de ampliação nas relações comerciais, de trabalho e financeiras, e tem posto 

em pauta diversos temas que, aos olhos da razão, merecem atenção.  

Para Milton Santos (2001, p. 64), “É irônico recordar que o progresso 

técnico aparecia, desde os séculos anteriores, como uma condição para 

realizar essa tão sonhada globalização com a mais completa humanização da 

vida no planeta. ” Na perspectiva de Amaral Júnior (2008):  

 
A globalização econômica impulsionou a conclusão de acordos 
regionais de comércio destinados a extrair vantagens que o 
entrelaçamento dos mercados potencializa e a aliviar as 
consequências desfavoráveis do desmantelamento das barreiras 
alfandegárias. A globalização e o regionalismo econômico mantêm 
ainda outras formas de interação. (AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 31) 

 

Tal movimento prospecta a ilusão de um mundo único no qual seriam 

eliminadas todas as fronteiras, passando a existir um território único, uma 

aldeia global. Algumas visões da globalização apontam para uma perspectiva 

perversa, para Santos (2001, p. 65) “A globalização mata a noção de 

solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si e, 

como se voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade 

pública e particular a um quase nada. ”. 

Boaventura Santos (1997), em sua perspectiva, saindo do aspecto 

econômico do processo de globalização, em busca das dimensões sociais, 

políticas e culturais, nos apresenta a seguinte definição para o fenômeno: 

Proponho, pois, a seguinte definição: a globalização é o processo 
pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua 
influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de 
designar como local outra condição social ou entidade rival. 
(SANTOS, 1997, p. 14) 

 

Na realidade, observa-se que o processo de globalização tem criado 

novos territórios, ficando explícita a existência de um território de incluídos — 

de poucos — de um lado, e, do lado oposto, um território de excluídos — de 
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muitos. Temos assistido à imposição de um protecionismo sem precedentes, e 

isto, sob a égide do livre jogo do mercado. Segundo Furtado (2008, p. 39): “Os 

ajustamentos sem precedentes que neste fim de século estão ocorrendo nas 

relações internacionais requerem para sua compreensão uma visão global 

apoiada não apenas na análise econômica, [...]”. Fica evidente a busca por 

mecanismos de defesa comercial, bem como o aumento das sanções entre as 

nações visando resguardar interesses comerciais estratégicos.  

Segundo Amaral Júnior (2015), o regionalismo possui formas 

institucionais distintas, podendo ser econômico e político. Para o autor, o 

regionalismo atual apresenta quatro características principais, são elas: 

(1) a reunião de países desenvolvidos e em desenvolvimento; (2) a 
enorme discrepância do nível de institucionalização: formas mais 
sofisticadas de institucionalização convivem com iniciativas regionais 
que deliberadamente evitam as estruturas burocráticas das 
organizações internacionais; (3) a multidimensionalidade, que 
abrange o regionalismo político e o regionalismo econômico; (4) o 
fortalecimento da identidade regional e o sentimento que o indivíduo 
pertence a uma comunidade mais ampla. (AMARAL JÚNIOR, 2015, 
p. 455) 

  

No continente sul-americano, o processo de integração começa a 

apresentar maior consistência com o processo de redemocratização, ou seja, 

com o fim dos regimes de exceção que se estabeleceram no subcontinente no 

período denominado Guerra Fria. Inicia-se, a partir daquele momento, um 

movimento de aproximação entre os Estados do Cone Sul, vislumbrando 

melhores possibilidades de enfrentamento às novas demandas advindas de um 

mundo em que o sistema internacional começa a delinear-se multipolar. Para o 

Brasil, tal movimento não se fez diferente.  Analisando o presente tema: 

Em uma tentativa de mudar esse quadro, com o processo de 
transição democrática no Brasil e na Argentina, os dois países se 
propuseram a empregar políticas mais cooperativas, abandonando 
gradualmente a abordagem militar dos anos 1970 (TEIXEIRA & 
DESIDERÁ NETO, 2012, p. 23). 

 

Nos anos 80, o início da redemocratização dos Estados do Cone Sul foi 

de fundamental importância na consecução das primeiras tratativas para a 

formação de um projeto regional. Resgatando os ensinamentos de Bobbio, em 

A Era dos Direitos, segundos os quais: 
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Direitos do homem, democracia e paz são três momentos 
necessários do mesmo movimento histórico: Sem direitos do homem 
reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não 
existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos 
(BOBBIO, 2004 p. 01). 
 

Decerto, faz-se oportuno mencionar que as relações dos Estados que 

compõem o MERCOSUL são tensas desde o processo de emancipação no 

século XIX, quando diversas querelas envolveram estes Estados, propiciando 

desconfiança recíproca e um sentimento de rivalidade, notadamente entre os 

dois maiores países do cone sul, Brasil e Argentina. Segundo Amaral Júnior 

(2015, p. 459), “[...] os aspectos cruciais, que permitiram a existência de 

condições favoráveis para a criação do MERCOSUL, foram as mudanças do 

caráter das relações entre Brasil e Argentina e o estabelecimento da 

democracia em ambos [...]. ” Na mesma perspectiva, Granillo Ocampo (2009) 

nos mostra que: 

 A decisão política assumida por ambos os países, tendente a 
modificar a relação bilateral de confrontação que havia caracterizado 
o relacionamento entre Argentina e Brasil, envoltas em uma tradição 
de competição pela influência ou hegemonia regional, e a passar a 
uma relação de cooperação, foi fundamental para o êxito do processo 
de integração. (GRANILLO OCAMPO, 2009 p. 462) 

 

Neste trabalho, o processo de integração regional foi entendido como 

movimento que envolve o surgimento de organizações internacionais regionais 

formais, instituído por meio de acordo constituinte, e, com capacidade de 

organização funcional em seus diversos aspectos de operacionalização.  

No caso em estudo, criar um espaço de cooperação que permita 

produzir desenvolvimento econômico, político e social, assim nascia o 

MERCOSUL. 

O regionalismo, ora se apoia em acordos formais, concebidos para 
diluir animosidades entre Estados que protagonizam conflitos 
devastadores, ora é efeito direto da crescente circulação de pessoas, 
da intensificação dos fluxos comerciais e do aumento dos 
investimentos privados em países vizinhos (AMARAL JÚNIOR. 2015, 
p. 454). 

 

Os antecedentes históricos do Bloco remontam aos anos 1950 com os 

estudos da CEPAL e, na década seguinte, com a criação da Aliança Latino-

Americana de Livre Comércio (ALALC), que congregava os países da América 

do Sul, com exceção das Guianas e o México; segundo Granillo Ocampo 
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(2009, p. 381), “A primeira tentativa de integrar regionalmente a América Latina 

foi o projeto que se denominou Alalc, [...] Com finalidade estritamente 

econômica, [...]” e se propunha a atuar como zona de livre comércio. 

Nos anos de 1980, surge em substituição à ALALC, a Associação 

Latino-Americana de Integração (ALADI) que permite aos Estados Partes, 

maior liberdade na formulação das políticas comerciais, bem como, maior 

flexibilidade para a celebração de acordos bilaterais, ou multilaterais; segundo 

Granillo Ocampo (2009, p. 391) “Essa instituição possui mecanismos de 

integração mais flexíveis, permite a celebração de acordos parciais entre seus 

membros (bilaterais ou multilaterais) e não tem objetivos rígidos em termos de 

estrutura [...]”, ou seja, permitia maior mobilidade aos Estados-Partes, estando 

em sintonia com a realidade vivenciada no ambiente geopolítico regional. 

Conforme entende Amaral Júnior (2015, p. 456), “As tentativas de 

integração econômica na América Latina remontam ao final dos anos 50, 

quando os estudos da CEPAL indicavam a diminuição do intercâmbio 

comercial entre os países da região. ”. 

Ainda nos anos 70, sob a égide dos regimes militares, as primeiras 

discussões para a utilização dos recursos hídricos da bacia dos rios Paraná-

Paraguai, visando à construção de Itaipu, o Tratado Bilateral Brasil-Paraguai, 

marcam o recrudescimento da rivalidade Brasil-Argentina. Na visão de Amaral 

Júnior (2015, p. 459), “A corrida armamentista entre os dois países já se 

esboçava quando os dois governos recusaram qualquer comprometimento 

formal coma não proliferação de armas nucleares na região. ”. Tal cenário é 

corrigido anos mais tarde com o Acordo de Cooperação Nuclear de 1980. 

O processo de distensão se intensifica com a assinatura da Declaração 

de Iguaçu, em 1985, entre os Presidentes José Sarney e Raúl Alfonsín. No ano 

seguinte, em visita à Argentina, o Presidente Sarney assina a Ata de 

Integração Brasileiro-Argentina, estabelecendo o Programa de Integração e 

Cooperação Econômica (PICE), que: 

 

O acordo deveria ser implementado respeitando-se os princípios de 
“flexibilidade, gradualidade, equilíbrio dinâmico e simetria”. Com base 
nesses princípios, o PICE articularia o processo de integração 
econômica a partir de: (i) do aprofundamento das preferências 
comerciais já negociadas pelos países no âmbito da Aladi; (ii) da 
abertura seletiva dos mercados; (iii) da instituição de mecanismos 
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financeiros para fomentar o intercâmbio bilateral; e, (iv) do estímulo à 
complementação setorial, articulado através do estabelecimento de 
Protocolos de Negociação Setorial. (MACHADO, 2000, p.65) 

  

 Com o PICE, teríamos a base do que estimularia a concretização de um 

projeto mais arrojado, e que estimularia outros Estados na busca por maiores 

possibilidades de integração. 

 

  2.2 Criação do MERCOSUL: O Tratado de Assunção 

 

Em 26 de março de 1991, firmado pelos governos da República da 

Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da 

República Oriental do Uruguai, neste ato representados pelos chefes de Estado 

e de Governo dos Estados Partes, surgia o Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), visando uma maior inserção dos Estados no cenário 

internacional. 

Segundo preconiza o Tratado no seu Artigo 1º, “Os Estados-Partes 

decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 de 

dezembro de 1994, e que se denominará Mercado Comum do Sul – 

(MERCOSUL)”; o que implicará entre outros aspectos, a livre circulação de 

bens, serviços e fatores produtivos, o estabelecimento de uma Tarifa Externa 

Comum (TEC) e a adoção de uma política comercial comum com relação a 

terceiros Estados ou outros agrupamentos de Estados, bem como a 

coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais.  

Os principais aspectos do Tratado podem ser descritos, segundo 

Barbosa, como:  

 

i) a constituição de uma área econômica que favoreça a 
complementação da economia e inserção competitiva da região nos 
fluxos de comércio e investimentos internacionais; ii) envidar esforços 
no processo de abertura de políticas internas de liberalização de 
mercados e na modernização das estruturas produtivas; iii) promover 
o desenvolvimento econômico e social de forma harmônica e 
equilibrada na região, permitir a adesão de outros Estados da região 
desde que os compromissos assumidos em outros acordos permitam; 
e, iv) buscar harmonizar as legislações nas áreas pertinentes 
buscando fortalecer o processo de integração. (BARBOSA, 1991, p. 
116) 
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No seu Artigo 2º, estabelece o Tratado: “O Mercado Comum estará 

fundado na reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados-Partes”. No 

entanto, reconhece as assimetrias existentes no recém-criado Bloco, visto o 

texto do Artigo 6º: “Os Estados Partes reconhecem diferenças pontuais de 

ritmo para a República do Paraguai e para a República Oriental do Uruguai, 

que constam no Programa de Liberação Comercial (Anexo I) ”.  

Em dezembro de 1994, com o Protocolo de Ouro Preto, o MERCOSUL 

adquire personalidade jurídica, o Artigo 34 assim o institui: “O Mercosul terá 

personalidade jurídica de Direito Internacional. ”. Aduz Granillo Ocampo (2009, 

p. 469) aponta: “[...] dotou o MERCOSUL de personalidade jurídica 

internacional; definiu sua estrutura institucional definitiva, (...) determina o 

aprofundamento da integração [...]”, instituía-se a TEC e as políticas 

macroeconômicas e setoriais harmonizadas. 

Com o status adquirido por ocasião do Protocolo de Ouro Preto, 

segundo Amaral Júnior (2015, p.462), “O MERCOSUL poderá, no uso de suas 

atribuições, praticar todos os atos necessários à realização de seus objetivos, 

adquirir ou alienar bens móveis e imóveis, comparecer em juízo, [...]”. Torna-se 

um sujeito de direito internacional. 

 No entanto, apesar de relativa importância econômica no hemisfério, o 

Bloco tem demonstrado pouco entusiasmo em questões relativas à cultura, 

política, ao meio ambiente e a questões trabalhistas. 

 Analisando o aspecto acima mencionado, Rattner (2002, p. 64) indaga: 

“Qual é a viabilidade de um processo de integração regional, se os respectivos 

territórios nacionais apresentam graves disparidades em termos de índices 

econômicos, sociais, culturais e políticos? ”. Para Porto & Flôres Jr (2006, 

p.297) a solução foi encontrada no arranjo inicial: “A enorme disparidade de 

tamanho entre os membros teria certamente levado a impasses numa instancia 

supranacional, enquanto o contato direto e as tomadas de decisões conjuntas 

pelos quatro presidentes, [...]”. No mesmo diapasão, e analisando as idas e 

vindas do bloco, Mellado (2012) nos mostra que: 

 

Na situação atual e diante das sucessivas crises que tem suportado o 
processo, esta discussão adquire relevância e nos leva a colocar a 
necessidade de avançar em direção a uma integração real e efetiva, 
ou, novamente, a idéia tão proclamada da integração de nossos 
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povos se converterá em um fracasso a mais e perderemos para 
sempre o caminho desta alternativa. (MELLADO, 2012, p. 130-131) 
 

 Na América do Sul, este fenômeno é marcado por um processo de 

reestruturação produtiva, consequentemente, econômica e social, não podendo 

ser negligenciado o seu aspecto político, aspecto este que afeta de maneira 

significativa as áreas anteriormente citadas.  

O continente Sul-americano, bem como o MERCOSUL, vivenciou nas 

últimas décadas a ascensão de governos com viés de esquerda, que, de 

maneira deliberada, produziram o reordenamento nas relações exteriores, quer 

seja no âmbito interno, quer seja no âmbito externo à Região e ao Bloco. 

Inequivocamente, as mudanças processadas nas relações exteriores nos 

diversos Estados do Cone Sul provocaram alterações significativas nas 

relações comerciais no âmbito do MERCOSUL. 

 

Os atores interagem em vários níveis e com força distinta, como 
demonstram os antecedentes sobre o tema, o que explica a atuação 
política diferenciada ainda que dentro de um mesmo setor. Por causa 
das mudanças operadas no contexto internacional e no nacional, 
emergem novos atores, enquanto outros têm incrementado o seu 
poderio econômico e sua capacidade de influência direta sobre as 
decisões do Estado em defesa de seus interesses particulares 
(MELLADO, 2012, p. 131). 

 

Para além das mudanças, a observação dos movimentos nos Estados 

Sul-americanos, notadamente os Estados membros do MERCOSUL, no início 

do século XXI, nos permite inferir que o processo de integração regional, até 

aquele momento protagonizado pelo Bloco, começou a ceder espaço para 

outros projetos, como por exemplo, a União de Nações Sul-Americanas 

(UNASUL), no qual, o aspecto político-ideológico, ocupava o ambiente 

destinado ao aspecto comercial. No entanto, a temática acima relatada terá 

espaço para melhor discussão no capítulo terceiro. 

Conforme mencionado anteriormente, o MERCOSUL encontra-se em 

um estágio de união aduaneira imperfeita. No âmbito específico das relações 

comerciais, tal estágio significa um processo de integração embrionário, ou, 

limitado. No caso em tela, limitado, visto o tempo de implementação do bloco 

não condizer com o adjetivo anteriormente utilizado, bem como pelos prejuízos 

causados com as inúmeras exceções na TEC.  
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Decerto, conforme nos mostra Amaral Júnior (2015, p. 460), “O 

MERCOSUL somente poderá ser completamente efetivado no momento em 

que houver um mínimo de comprometimento social com as metas 

governamentais assumidas previamente. ” Ou seja, é relevante a existência de 

arcabouços jurídicos e políticos capazes de manter o projeto altivo. 

 

2.2.1 Estrutura institucional 

 

 Entre os dias 16 e 17 de dezembro de 1994, realizou-se em Ouro 

Preto/MG a VII Reunião do Conselho do Mercosul, que culminou dentre outras 

na assinatura do Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção, o Protocolo de 

Ouro Preto. Conforme já mencionado anteriormente, com este evento, o 

MERCOSUL adquire personalidade jurídica, com esta estrutura institucional, 

composta conforme o Artigo 1º do Protocolo de: 

 
A estrutura institucional do Mercosul contará com os seguintes 
órgãos:  
I. O Conselho do Mercado Comum (CMC); 
II.  O Grupo Mercado Comum (GMC);  
III. A Comissão de Comércio do Mercosul (CCM);  
IV. A Comissão Parlamentar Conjunta (CPC);  
V. O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES);  
VI. A Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM).  
Parágrafo único - Poderão ser criados, nos termos do presente 
Protocolo, os órgãos auxiliares que se fizerem necessários à 
consecução dos objetivos do processo de integração.  
(MERCOSUL, 1994) 

 
No Artigo 3º, o Protocolo define que:  

 
O Conselho do Mercado Comum é o órgão superior do Mercosul ao 
qual incumbe a condução política do processo de integração e a 
tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos 
estabelecidos pelo Tratado de Assunção e para lograr a constituição 
final do mercado comum. (MERCOSUL, 1994) 

 

No Artigo 4º, o protocolo descreve que o compõe, “O Conselho do 

Mercado Comum será integrado pelos Ministros das Relações Exteriores; e 

pelos Ministros da Economia, ou seus equivalentes, dos Estados Partes. ”, 

sendo o Artigo 8º dedicado às funções e atribuições do Órgão: 

 

São funções e atribuições do Conselho do Mercado Comum: 
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I. Velar pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus 
Protocolos e dos acordos firmados em seu âmbito; 
II. Formular políticas e promover as ações necessárias à 
conformação do mercado comum;  
III. Exercer a titularidade da personalidade jurídica do Mercosul.  
IV.   Negociar e assinar acordos em nome do Mercosul com 
terceiros países, grupos de países e organizações internacionais. 
Estas funções podem ser delegadas ao Grupo Mercado Comum por 
mandato expresso, nas condições estipuladas no inciso VII do artigo 
14; 
 V.  Manifestar-se sobre as propostas que lhe sejam elevadas pelo 
Grupo Mercado Comum;  
VI.  Criar reuniões de ministros e pronunciar-se sobre os acordos 
que lhe sejam remetidos pelas mesmas;  
VII. Criar os órgãos que estime pertinentes, assim como modificá-
los ou extingui-los;  
VIII. Esclarecer, quando estime necessário, o conteúdo e o alcance 
de suas Decisões;  
IX.  Designar o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul.  
X.  Adotar Decisões em matéria financeira e orçamentária;  
XI.  Homologar o Regimento Interno do Grupo Mercado Comum; 
(MERCOSUL, 1994) 

 

Nos dias atuais, a estrutura do MERCOSUL é composta pelo Conselho 

do Mercado Comum (CMC); Grupo Mercado Comum (GMC), Comissão de 

Comércio do MERCOSUL (CCM), Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL), 

Foro Consultivo Econômico – Social (FCES), Secretaria do MERCOSUL (SM), 

Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL (TPR), Tribunal 

Administrativo – Trabalhista do MERCOSUL (TAL) e o Centro Mercosul de 

Promoção do Estado de Direito (CMPED). 

O primeiro é o órgão regulador do processo de integração, tomando as 

decisões, objetivando garantir o cumprimento dos prazos e das metas 

estabelecidas no Tratado, sendo composto pelos ministros das Relações 

Exteriores e da Economia dos Estados Partes e devendo em pelo menos uma 

vez ao ano, reunirem-se os presidentes dos respectivos países. O Conselho 

seria exercido de maneira rotativa, por ordem alfabética, a cada seis meses. 

Conforme o Art. 3 do Protocolo de Ouro Preto, “O Conselho do Mercado 

Comum é o órgão superior do Mercosul, ao qual incumbe a condução política 

do processo de integração e a tomada de decisões...”. 

Já o segundo, é o órgão executivo do bloco, coordenado pelos ministros 

das Relações Exteriores dos Estados Partes. O Grupo, após as decisões do 

Conselho, trabalha nos detalhes e prima pelo cumprimento dos acordos 

estabelecidos, tornando-se a parte executiva do Tratado. Este é composto por 



57 
 

quatro membros titulares e quatro suplentes, oriundos dos Ministérios de 

Relações Exteriores, de Economia e dos Bancos Centrais. 

Existe também a Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM), 

composta pelos membros dos Ministérios de Relações Exteriores dos Estados 

Partes, que tem por função acompanhar a aplicação dos instrumentos de 

política comercial comum, bem como acompanhar e revisar os temas e as 

matérias relacionados com as políticas comerciais comuns. Segundo Ribeiro 

(2012, p.48), “Tem por função assistir a GMC na aplicação dos instrumentos de 

política comercial comum que visam o funcionamento da união aduaneira e 

[...]”. 

O Parlamento do MERCOSUL foi preconizado, segundo Ribeiro (2012, 

p. 49), “No artigo 24 do Tratado de Assunção como Comissão Parlamentar 

Conjunta (CPC) do Mercosul, cujo objetivo era inserir o Poder Legislativo no 

processo de implementação do Bloco”. 

O Foro Consultivo Econômico – Social (FCES) reporta-se ao GMC e 

agrega diferentes setores da economia e sociedade dos membros do Bloco. 

Dentre as suas principais atribuições encontram-se: emitir recomendações por 

iniciativa própria ou sobre consultas, cooperar para a promoção do progresso 

econômico e social, analisar e avaliar o impacto social e econômico derivado 

das políticas de integração, contribuir para maior participação da sociedade no 

processo de integração, entre outros. 

Há, ainda, uma Secretaria Executiva, com sede em Montevidéu. Sendo 

os idiomas oficiais utilizados o espanhol e o português. As decisões devem ser 

tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados Partes. Segundo 

Amaral Júnior (2015, p. 472), “O Tratado de Assunção concebeu a Secretaria 

Administrativa do MERCOSUL como órgão destinado a servir de arquivo para 

os instrumentos legais de interesse do Bloco. ”.  

 

2.3 Acordos com outros países e blocos 

  

 Na atualidade o MERCOSUL possui parcerias existentes fora do 

continente americano, sejam eles Acordo de Livre Comércio, ou Acordo de 

Comércio Preferencial. Neste trabalho, utilizaremos como referência quatro 

sócios comerciais, sendo eles, Israel, Índia, Egito e União Aduaneira da África 
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Austral (SACU). Entre estes, o único que também é um arranjo comercial 

multilateral é a SACU, pois os demais são Estados individuais que negociaram 

com o bloco do MERCOSUL. 

 

 2.3.1 Acordo de Livre Comércio MERCOSUL e Israel 

O Acordo de Livre Comércio entre o MERCOSUL e o Estado de Israel 

busca eliminar as barreiras ao comércio de bens e facilitar sua circulação de 

forma a aumentar e diversificar substancialmente as oportunidades de 

comércio entre os países. Segundo os dados do Ministério da Economia8, o 

Acordo de Livre Comércio (ALC) MERCOSUL — Israel foi o primeiro acordo 

dessa modalidade a ser celebrado pelo bloco sul-americano com país 

localizado fora de nosso continente.  

 O Decreto do Executivo nº 7.159/2010 de 27/04/2010 promulga o 

Acordo de Livre Comércio entre o MERCOSUL e o Estado de Israel, assinado 

em Montevidéu, em 18 de dezembro de 2007. O ALC traz em seu Art. 3º os 

objetivos:  

Artigo 3 – Objetivos 
Os objetivos deste Acordo, conforme estabelecido mais 
especificamente em suas disposições, são: 
1. eliminar as barreiras ao comércio de bens e facilitar sua circulação 
entre os territórios das Partes; 
2.  promover as condições de livre concorrência na área de livre 
comércio; 
3. aumentar substancialmente as oportunidades de investimento nos 
territórios das Partes e aumentar a cooperação em áreas que sejam 
de interesse mútuo das Partes; 
4. criar procedimentos eficazes para a implementação, aplicação e 
cumprimento deste Acordo e sua administração conjunta; e 
5. estabelecer um marco para aprofundar a cooperação bilateral e 
multilateral para expandir e ampliar os benefícios do Acordo. 
(BRASIL. Presidência da República. Dec. 7.1592010)  
 

Ainda segundo o Ministério da Economia, O ALC engloba 8.000 linhas 

tarifárias ofertadas por Israel e 9.424 itens pelo MERCOSUL, com cronogramas 

de desgravação de, respectivamente, oito e dez anos.  A estrutura da 

desgravação está organizada em cinco categorias, a saber: 

                                                           
8
 BRASIL. Ministério da Economia. Mercosul/Israel. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-
o-brasil-e-parte/1832-acordos-mercosul-israel> Acesso em 03 set.2019. 

 

http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1832-acordos-mercosul-israel
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1832-acordos-mercosul-israel
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Categoria A - tarifas aduaneiras eliminadas na entrada em vigência 
do ALC; 
Categoria B - tarifas aduaneiras eliminadas em quatro partes iguais - 
a primeira na vigência do ALC, e as outras no dia primeiro de janeiro 
de cada ano subsequente; 
Categoria C - tarifas aduaneiras eliminadas em oito partes iguais - a 
primeira na vigência do ALC, e as outras no dia primeiro de janeiro de 
cada ano subsequente; 
Categoria D - tarifas aduaneiras eliminadas em dez partes iguais - a 
primeira na vigência do ALC, e as outras no dia primeiro de janeiro de 
cada ano subsequente; e 
Categoria E - tarifas aduaneiras sujeitas a preferências, conforme 
especificada para cada item tarifário, na entrada em vigência do ALC, 
mediante condições especificadas para cada item tarifário. BRASIL. 

Ministério da Economia. Mercosul/Israel. Disponível em: 
<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-
internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1832-acordos-
mercosul-israel> Acesso em 03 set.2019. 
 

Segundo os dados da Missão Econômica de Israel no Brasil9, alguns dos 

benefícios do Acordo favorecem tanto os exportadores do MERCOSUL, quanto 

os exportadores de Israel, sendo eles:  

Para o Exportador do MERCOSUL: Desde a entrada em vigor do 
Acordo: 
• 90% dos produtos que o MERCOSUL exporta para Israel tiveram 
eliminação imediata de taxas de importação.  
• Os demais produtos passam por reduções graduais de alíquotas até 
sua total eliminação.  
Para o Exportador de Israel: Desde a entrada em vigor do Acordo:  
• 50% dos produtos que Israel exporta para o MERCOSUL tiveram 
eliminação imediata das taxas de importação.  
• Os demais produtos passam por reduções graduais de alíquotas até 
sua total eliminação. Missão Econômica de Israel no Brasil. Acordo 
de Livre Comércio entre o Mercosul e o Estado de Israel. Disponível 
em:<http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreem
ents/BilateralAgreementsDivision/Mercosur/FreeTrade/FTA-Mercosul-
Israel-Portuguese.pdf> Acesso em 03 set.2019. 

 

Analisando o Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do 

Mercosul10, podemos constatar com o gráfico abaixo que, a partir de 2010, 

evidencia-se um incremento no valor das exportações, que se mantêm 

relativamente estáveis até 2018. Quanto às importações, os fluxos se 

alteram positivamente após a vigência do Acordo, mantendo a balança 

                                                           
9
 Missão Econômica de Israel no Brasil. Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e o Estado 

de Israel. Disponível em: 
<http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivi
sion/Mercosur/FreeTrade/FTA-Mercosul-Israel-Portuguese.pdf> Acesso em 03 set.2019. 
10

MERCOSUR. Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del MERCOSUR. Disponível em: 

<https://estadisticas.mercosur.int/> Acesso em 03 set.2019. 

 

http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1832-acordos-mercosul-israel
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1832-acordos-mercosul-israel
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1832-acordos-mercosul-israel
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Mercosur/FreeTrade/FTA-Mercosul-Israel-Portuguese.pdf
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Mercosur/FreeTrade/FTA-Mercosul-Israel-Portuguese.pdf
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Mercosur/FreeTrade/FTA-Mercosul-Israel-Portuguese.pdf
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Mercosur/FreeTrade/FTA-Mercosul-Israel-Portuguese.pdf
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Mercosur/FreeTrade/FTA-Mercosul-Israel-Portuguese.pdf
https://estadisticas.mercosur.int/
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comercial entre MERCOSUL e Israel desfavorável aos sul-americanos, com 

exceção para o ano de 2016. 

 
Gráfico 01 - MERCOSUL x Israel 

 

 Fonte: Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do MERCOSUL 

 

2.3.2 Acordo de Comércio Preferencial MERCOSUL e Índia 

 

O Acordo de Comércio Preferencial entre MERCOSUL e Índia busca ser 

o início de um processo que visa a tornar-se um ACL. Segundo o Art. 2º do 

Acordo: “As Partes acordam concluir este Acordo de Comércio Preferencial 

como um primeiro passo rumo à criação de uma área de livre comércio entre o 

MERCOSUL e a República da Índia. ”. 

Segundo os dados do Ministério da Economia11, o Acordo de Comércio 

Preferencial (ACP) entre MERCOSUL e Índia foi o primeiro acordo dessa 

modalidade a ser celebrado pelo bloco sul-americano com país localizado fora 

de nosso continente. Ele está vigente desde 01/06/2009, quando foi 

promulgado pelo Decreto do Executivo nº 6.864/2009, de 29/05/09 que:  

 

Dispõe sobre o modelo de formulário de certificação de origem a ser 
adotado, nos termos do Acordo de Comércio Preferencial entre o 
Mercosul e a República da Índia, celebrado em Nova Delhi, em 25 de 
janeiro de 2004, e dos respectivos Anexos, assinados em 19 de 
março de 2005, em Nova Delhi, e dá outras providências. (BRASIL. 
Presidência da República. Dec. 6.864, 2009)  

 

                                                           
11

 BRASIL. Ministério da Economia. Mercosul/Índia. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-
dos-quais-o-brasil-e-parte/1831-acordos-mercosul-india> Acesso em 03 set.2019. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1831-acordos-mercosul-india
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1831-acordos-mercosul-india
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De acordo com os dados do Ministério da economia12, o ACP engloba 

450 linhas tarifárias ofertadas pela Índia e 452 itens pelo Mercosul, com 

margens de preferência de 10%, 20% ou 100%. 

Analisando o Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do 

Mercosul13, é possível observarmos a partir do gráfico abaixo que houve um 

incremento nas relações comerciais com o advento do ACP.  

Verifique as exportações. Existe um aumento a partir de 2009, mesmo 

apresentando oscilações. No entanto, não retrocedem ao período anterior ao 

da validação do Acordo. Quanto às importações, poderemos perceber 

variações, desfavoráveis ao MERCOSUL até o ano de 2014. O saldo positivo 

para o MERCOSUL passa a consolidar-se a partir de 2015, conforme fica 

evidenciado no gráfico 02. 

 

Gráfico 02 - MERCOSUL x Índia 

 

Fonte: Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do MERCOSUL 

 

2.3.3 Acordo de Livre Comércio MERCOSUL e Egito 

 

O Acordo de Livre Comércio (ALC) entre o MERCOSUL e o Egito foi o 

primeiro acordo dessa modalidade a ser celebrado pelo bloco sul-americano 

com país do continente africano, já no seu preâmbulo fica evidente o interesse 

na ampliação das relações comerciais, alicerçadas no Direito Internacional e no 

fortalecimento do sistema multilateral, vejamos: 

                                                           
12

 BRASIL. Ministério da Economia. Mercosul/Índia. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-
dos-quais-o-brasil-e-parte/1831-acordos-mercosul-india> Acesso em 03 set.2019. 
13

 MERCOSUR. Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del MERCOSUR. Disponível em: 

<https://estadisticas.mercosur.int/> Acesso em 03 set.2019. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1831-acordos-mercosul-india
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1831-acordos-mercosul-india
https://estadisticas.mercosur.int/
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DESEJANDO criar condições mais favoráveis para o 
desenvolvimento sustentável, para novas oportunidades de emprego, 
para a diversificação do comércio entre si e para a promoção da 
cooperação comercial e econômica em áreas de interesse comum 
com base na igualdade, no benefício mútuo, na não discriminação e 
no direito internacional, DESEJANDO contribuir para o fortalecimento 
do sistema multilateral de comércio, [...] (BRASIL. Presidência da 
República. Dec. 9.229, 2017)  

 

O Acordo foi assinado em agosto de 2010, e o seu texto aprovado no 

Brasil, por intermédio do Decreto Legislativo nº 216/2015, entrando em vigência 

no âmbito internacional no dia 1º de setembro de 2017. Já a internalização do 

ACL no Brasil, garantindo validade interna aos seus termos, ocorreu por meio 

do Decreto do Executivo nº 9.229, de 06 de dezembro de 2017, que  

Promulga o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a República Árabe do 

Egito, firmado em San Juan, em 2 de agosto de 2010. 

Segundo os dados do Ministério da Economia14, tal ACL, destina-se à 

abertura ao mercado bilateral de bens, com abrangência de aproximadamente 

9.800 linhas do universo tarifário, além de conter cláusula evolutiva sobre a 

possibilidade de entendimentos, no futuro, para acesso em serviços e 

investimentos. 

Analisando o Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do 

Mercosul15, percebemos que vigorando efetivamente a partir de 2017, o ACL se 

destaca pelo saldo positivo ao MERCOSUL desde o seu nascimento em 2010. 

No entanto, com a assinatura do acordo, fica evidente o acréscimo até o ano 

de 2017, quando percebemos um decréscimo nos anos seguintes. A série 

histórica analisada no gráfico 03, abaixo apresentado, permite inferir tal análise. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14

 BRASIL. Ministério da Economia. Mercosul/Egito. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-
dos-quais-o-brasil-e-parte/1834-acordos-mercosul-egito> Acesso em 03 set.2019. 
15

 MERCOSUR. Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del MERCOSUR. Disponível em: 

<https://estadisticas.mercosur.int/> Acesso em 03 set.2019. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/deint/cgne/DL_216-2015.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.229-2017?OpenDocument
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1834-acordos-mercosul-egito
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1834-acordos-mercosul-egito
https://estadisticas.mercosur.int/
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Gráfico 03 - MERCOSUL x Egito 

 

Fonte: Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do MERCOSUL 

 
 

2.3.4 Acordo de Comércio Preferencial MERCOSUL e SACU 

 

O Acordo de Comércio Preferencial (ACP) entre o MERCOSUL e o 

SACU (união aduaneira formada pela África do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto 

e Suazilândia) está em vigor desde 1º de abril de 2016 quando foi promulgado 

pelo  Decreto do Executivo nº 8.703, de 01/04/16.   

O ACP foi firmado em 2008, em Salvador e segundo dados do Ministério 

da Economia16, engloba 1.026 de linhas tarifárias ofertadas pela SACU e 1.076 

itens pelo Mercosul, com margens de preferência de 10%, 25%, 50% e 100%. 

Observando o preâmbulo17 do ACP, fica evidente o interesse na 

ampliação das relações comerciais, visando tornar-se uma ACL, ampliação do 

comércio Sul-Sul, o fortalecimento do sistema multilateral, tudo isso alicerçado 

no Direito Internacional, vejamos: 

 
[...] CONSIDERANDO que a implementação de um instrumento para 
a concessão de preferências tarifárias fixas durante essa primeira 
etapa facilitará as negociações subsequentes para o estabelecimento 
de uma Área de Livre Comércio; [...] 
CONSIDERANDO que a integração regional e o comércio Sul-Sul, 
inclusive por meio do estabelecimento de áreas de livre comércio, são 
compatíveis com o sistema multilateral de comércio e contribuem 
para a expansão do comércio mundial, para a integração de suas 
economias na economia global e para o desenvolvimento social e 
econômico de seus povos; [...] (BRASIL. Presidência da República. DEC 8.703, 

2016) 
 

                                                           
16

 BRASIL. Ministério da Economia. Mercosul/SACU. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-
dos-quais-o-brasil-e-parte/1833-acordos-mercosul-sacu> Acesso em 03 set.2019. 
17

 BRASIL. Presidência da República. DECRETO 8.703, 01/04/16. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8703.htm> Acesso em 03 
set.2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.703-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.703-2016?OpenDocument
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1833-acordos-mercosul-sacu
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/132-acordos-dos-quais-o-brasil-e-parte/1833-acordos-mercosul-sacu
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8703.htm
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Analisando o Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do 

Mercosul18, podemos perceber que quanto às exportações, o processo de 

institucionalização do ACP não altera a relação favorável ao MERCOSUL, no 

entanto, esses episódios são acompanhados de decréscimos. Percebemos os 

valores mais altos da série histórica em períodos anteriores. Com relação às 

importações, verificamos seus valores mais elevados também anteriores ao 

processo de institucionalização. 

Segundo dados do Itamaraty19:  

 
Entre os setores produtivos do MERCOSUL que se beneficiarão das 
preferências comerciais no âmbito do Acordo encontram-se: químico, 
têxtil, siderúrgico, plástico, automotivo, eletroeletrônico e de bens de 
capital, além de produtos agrícolas. (BRASIL. MRE. ITAMARATY, 
2016) 

 

Ao longo de toda a série histórica analisada no gráfico 04 abaixo, é 

possível perceber que o saldo da balança comercial é sempre favorável ao 

MERCOSUL, no entanto, com os maiores valores verificados antes da 

assinatura do acordo, indicando que a formalização da parceria não implicou 

necessariamente ganhos comerciais no curto prazo. 

 

Gráfico 04 - MERCOSUL x SACU 

 

     Fonte: Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do MERCOSUL 

 

 

                                                           
18

 MERCOSUR. Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del MERCOSUR. Disponível em:     

<https://estadisticas.mercosur.int/> Acesso em 03 set.2019. 
19

 BRASIL. MRE. Nota 130. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-
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2.4 Acordo com a União Europeia (UE) 

 

O processo de negociação entre o MERCOSUL e a União Europeia com 

vistas a um acordo de livre comércio foi iniciado em 1999, sendo interrompido 

em 2004 e reiniciado em 2010. As negociações compreendem os domínios de 

bens, serviços, investimentos e compras governamentais. Em 28 de junho de 

2019, os comitês negociadores do MERCOSUL e da União Europeia (UE) 

divulgaram em Bruxelas, capital da Bélgica, a conclusão do ambicioso acordo 

comercial envolvendo os dois blocos econômicos.  

Após assinado, o acordo necessita ser ratificado por parte dos Estados-

membros tanto dentro da União Europeia quanto no interior do MERCOSUL, 

observando a quantidade de Estados envolvidos, bem como a complexidade 

dos temas envolvidos, a estimativa de tempo para que as ratificações sejam 

processadas (caso nenhum dos Estados decida barrá-las) é de 2 a 3 anos. A 

base das novas regras visa à redução imediata ou gradual de tarifas de 

importação entre os países europeus e sul-americanos, em muitos casos 

reduzindo os tributos a zero. 

Em nota conjunta20, após a conclusão do Acordo entre o MERCOSUL e 

a União Europeia, os ministérios das Relações Exteriores, da Economia e da 

Agricultura afirmam que: “O acordo é um marco histórico no relacionamento 

entre o MERCOSUL e a União Europeia, [...]. ”, apontando para um cenário 

auspicioso. Diz a nota: 

 
Segundo estimativas do Ministério da Economia, o acordo 
MERCOSUL-UE representará um incremento do PIB brasileiro de 
US$ 87,5 bilhões em 15 anos, podendo chegar a US$ 125 bilhões se 
consideradas a redução das barreiras não-tarifárias e o incremento 
esperado na produtividade total dos fatores de produção. O aumento 
de investimentos no Brasil, no mesmo período, será da ordem de 
US$ 113 bilhões. Com relação ao comércio bilateral, as exportações 
brasileiras para a UE apresentarão quase US$ 100 bilhões de ganhos 
até 2035. (BRASIL. MRE. ITAMARATY, 2019) 
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Em 12 de julho do corrente ano, o Ministério das Relações Exteriores, 

por intermédio do Itamaraty21, disponibilizou uma série de documentos tratando 

sobre os principais pontos debatidos no acordo comercial, elaborados pelo 

Mercosul.  

Tais documentos reconhecem as diferenças existentes entre os 

respectivos processos de integração e se dispõem a assumir compromissos 

para facilitar a implementação do acordo.  Deixando explícito que o “Acordo 

será vinculante para as Partes, conforme o Direito Internacional, somente após 

a conclusão dos procedimentos legais internos necessários para a entrada em 

vigor. ”. Conforme vemos a parte comercial do Acordo de Associação UE – 

MERCOSUL, no seu Artigo X22, que nos mostra: 

  

While recognising the differences in their respective regional 
integration processes, and without prejudice to the commitments 
undertaken under this Agreement, the Parties shall foster conditions 
which facilitate the movement of goods and services between and 
within the two regions. 

 

Decerto, o Acordo propiciará acréscimo significativo na competitividade 

da economia brasileira e dos demais Estados Partes, visto garantir aos 

produtores locais acesso a insumos com elevado teor tecnológico e preços 

mais baixos.  

Além de possibilitar a redução de barreiras tarifárias e de transparência 

nas regras, bem como, vislumbra-se maior segurança jurídica, que irão facilitar 

a inserção do Brasil e dos demais membros do MERCOSUL às cadeias globais 

de valor.  

Ademais, o Acordo alcançará os consumidores, visto que estes também 

serão beneficiados, com o maior acesso à multiplicidade de produtos, serviços 

e preços mais competitivos.  
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Devido à complexidade do Acordo MERCOSUL – União Europeia, - os 

inúmeros interesses envolvidos - deveremos assistir nos próximos anos 

debates acalorados nos pontos de vista político, econômico e ambiental. 

Segundo estudos preliminares do Ministério das Relações Exteriores23:  

 
O MERCOSUL e a UE representam, somados, PIB de cerca de US$ 
20 trilhões, aproximadamente 25% da economia mundial, e mercado 
de aproximadamente 780 milhões de pessoas. O acordo constituirá 
uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. A UE é o 
segundo parceiro comercial do MERCOSUL, que é o 8º principal 
parceiro extrarregional da UE. A corrente de comércio birregional foi 
de mais de US$ 90 bilhões em 2018. O Brasil exportou mais de US$ 
42 bilhões para a UE, aproximadamente 18% do total exportado pelo 
país. (BRASIL. MDIC, 2019) 

 
 

Analisando o Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do 

Mercosul24, é possível observarmos com o gráfico 05 abaixo que nas relações 

comerciais entre MERCOSUL e União Europeia existe um equilíbrio na balança 

comercial, sendo possível verificar na série uma preponderância nos superávits 

para o MERCOSUL. 

             

Gráfico 05 - MERCOSUL x UE 

Fonte: Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do MERCOSUL 
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2.5 Acordo com o EFTA (European Free Trade Association) 

 

 As negociações entre o MERCOSUL e a EFTA (European Free Trade 

Association), área de livre comércio formada pela Suíça, Noruega, Islândia e 

Liechtenstein, tem o seu início em dezembro de 2000, quando foi instituído 

o Comitê Conjunto MERCOSUL-EFTA. O acordo será mais um importante 

passo para aumentar a inserção internacional tanto da indústria quanto da 

economia em geral.  

Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores25, “[...] o acordo 

MERCOSUL-EFTA representará um incremento do PIB brasileiro de US$ 5,2 

bilhões em 15 anos. ”. Com o acordo, o MERCOSUL atinge seu segundo maior 

objetivo de abertura comercial no ano. Também neste acordo, alguns dos 

produtos que serão beneficiados com melhores condições de acesso ao 

mercado europeu são os vinculados ao agronegócio, sendo eles: carne bovina, 

carne de ave, vinhos, milho, mel, frutas e óleos vegetais. 

 Decerto, todas as previsões auspiciosas iniciais se deparam com a 

necessidade para a efetiva implementação do acordo com a EFTA que se 

processem as devidas ratificações de seus termos pelos Legislativos dos oito 

Estados envolvidos. 

De acordo com os dados do Itamaraty26, a EFTA permitirá um relativo 

incremento nas relações comerciais visto que: 

 
Com um PIB de US$ 1,1 trilhão e uma população de 14,3 milhões de 
pessoas, a EFTA é o nono maior ator no comércio mundial de bens e 
o quinto maior no comércio de serviços. Com outros 29 acordos 
comerciais já firmados, os quatro países do bloco estão entre os 
maiores PIB per capita do mundo e conformam mercado consumidor 
de grande relevância global. (BRASIL. MRE. ITAMARATY, 2019) 

 
Analisando o Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do 

Mercosul27, podemos perceber que mesmo em processo de institucionalização, 

as relações comercias entre os blocos são intensas. Ficando evidente na série 

histórica reproduzida no gráfico 06 um ligeiro superávit em favor dos Estados 
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europeus, existindo uma grande perspectiva para o incremento do comércio de 

serviços, principalmente nos setores de arrendamento e serviços de transporte 

marítimo.  

Gráfico 06 - MERCOSUL x EFTA  

 

Fonte: Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do MERCOSUL 

 

De forma geral, ao analisarmos as relações comerciais do MERCOSUL 

e os demais parceiros em acordos comerciais acima apresentados, 

percebemos que nos últimos três, quatro anos houve uma redução no 

montante do fluxo das balanças comerciais, reflexo de um cenário econômico 

menos favorável. Não obstante, acreditamos tratar-se de ciclos, com projeções 

de crescimento no futuro, favorecidas pelos acordos de livre comércio que 

institucionalizarão as relações comerciais entre os atores internacionais 

envolvidos.  

Diante do exposto, com a análise inicial feita, não é possível 

confirmamos a hipótese de que não há uma relação direta e imediata entre a 

institucionalização das associações comerciais de livre comércio e o valor de 

bens trocados, visto que são fenômenos mais amplos de comércio 

internacional.  

 As relações econômicas e comerciais se apresentam como processos 

de longa duração e afetados por múltiplas variáveis, além, por óbvio, dos 

acordos formais, visto a importância destes para além da segurança jurídica, 

permitir estruturar as parcerias a longo prazo e ampliar as relações multilaterais 

entre os diferentes atores envolvidos. 
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Para além das questões comerciais, os acordos anunciados incluem em 

seus termos outros compromissos, como por exemplo, o de proteção 

ambiental, de obediência ao desenvolvimento sustentável, da conservação de 

florestas e dos direitos trabalhistas.  

 
 
2.6 Ameaças aos Acordos com a EU e EFTA 

 
 

Conforme relatamos no início do capítulo, o Acordo MERCOSUL – União 

Europeia, necessita ser ratificado pelos 32 países que o integra, para começar 

a ter validade efetiva. Segundo dados do Governo brasileiro28, “O acordo 

comercial com a UE constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do 

mundo. ”. Juntos, os dois blocos econômicos representam cerca de 25% do 

PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. 

No entanto, ainda de acordo com as informações do Governo 

brasileiro29, “Pela sua importância econômica e a abrangência de suas 

disciplinas, é o acordo mais amplo e de maior complexidade já negociado pelo 

Mercosul. ” O que certamente deverá demandar estratégias e muita habilidade 

por parte dos Estados do MERCOSUL diante dos processos de ratificação do 

Acordo nos Estados que compõem a União Europeia. 

Neste diapasão, alguns impasses já começam a se delinear. A França, 

maior produtor agrícola da EU, já na semana seguinte à assinatura do 

protocolo, anunciava, segundo dados da Revista Veja30, “França diz não estar 

preparada para validar acordo EU – Mercosul”. Na mesma linha, o jornalista 

Jamil Chade em seu Blog da UOL afirma que: “Diante de tratores nas ruas, 

França condiciona acordo com Mercosul. ”. Vejamos: 
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Jean-Yves Le Drian, ministro das Relações Exteriores da França, 
explicou aos deputados que a ratificação não será automática. 
Segundo ele, pelo menos três aspectos terão de ser avaliados.  

O primeiro deles é o "respeito integral" pelo Acordo de Paris. A 
França quer saber se o Brasil, além de se manter no tratado, vai de 
fato cumprir o que está sendo exigido.  
O segundo critério é a questão das normas sanitárias, um assunto 
que ganhou forte destaque na Europa depois dos escândalos dos 
embarques de carnes brasileiras e casos de corrupção entre os 
fiscais.  
Por fim, a França quer garantias de que, caso seus produtores 
estejam sendo afetados de forma negativa, cláusulas de proteção 
comercial poderão ser acionadas e barreiras erguidas.  
"É com a análise dessas três linhas vermelhas que a França assumirá 
uma posição" 
 (UOL. CHADE, Jamil. Diante de tratores nas ruas, França condiciona 
acordo com Mercosul. Disponível em: 
<https://jamilchade.blogosfera.uol.com.br/2019/07/02/diante-de-
tratores-nas-ruas-franca-condiciona-acordo-com-mercosul/> Acesso 
em 03 set.2019.) 

 

 Em matéria do dia 08/10/19, O Globo31 mostra que o Governo da França 

se encontra decidido em dificultar a ratificação do Acordo: “A França não 

assinará o acordo entre União Europeia e Mercosul sobre questões agrícolas 

nas condições atuais, afirmou nesta terça-feira a ministra francesa do Meio 

Ambiente, Elisabeth Borne”. Ainda de acordo com a reportagem, a ministra 

teria afirmado em entrevista à televisão francesa BFM que: “Não podemos 

assinar um tratado comercial com um país que não respeita a floresta 

Amazônica, que não respeita o tratado de Paris (do clima). ”. 

Em outro flanco, o Parlamento da Áustria aprovou em setembro 

passado, uma moção que obriga o governo do país a vetar o acordo comercial 

perante o Conselho Europeu. Segundo o site de economia da OUL32, “Com a 

rejeição pelos parlamentares, o novo governo austríaco, que deverá ser eleito 

no final deste mês, será obrigado a votar contra o pacto comercial entre os 

blocos europeu e sul-americano no âmbito do Conselho Europeu. ”.  

 Outra sinalização no sentido de vetar o Acordo vem da Irlanda, em 

agosto, em meio aos debates provocados pelos incêndios na Floresta 

Amazônica, o Governo da Irlanda por intermédio do seu Primeiro-Ministro, 
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ameaçou vetar o acordo caso o Brasil não cumpra seus compromissos 

ambientais. Segundo matéria de O Globo33, "De maneira alguma a Irlanda 

votará a favor do acordo de livre comércio UE-Mercosul se o Brasil não cumprir 

seus compromissos ambientais." 

 A Alemanha também pressiona com cobranças ambientais, segundo o 

site Terra34, relata a fala da ministra do Meio Ambiente da Alemanha à revista 

Spiegel, propondo certificação da carne brasileira: "A soja e a carne bovina só 

podem ser importadas se for possível provar que a produção não prejudica a 

floresta tropical". Ou seja, ganham força as barreiras não tarifárias. 

 Outro tema que se encontra relacionado diretamente às discussões 

MERCOSUL – EU, embora este, não esteja vinculado diretamente ao nosso 

trabalho é a questão do Fundo Amazônia35, que tem como principais doadores 

os Governos da Noruega e da Alemanha, este, membro e principal PIB da EU, 

e a Noruega, membro do EFTA e principal doador do Fundo.  

Visto que o atual Governo brasileiro pretende implementar mudanças no 

Comitê Orientador do Fundo (COFA), bem como na distribuição dos recursos, 

consequentemente na governança, o que não tem agradado os representantes 

dos dois países. Segundo matéria da Exame36, “Noruega e Alemanha são 

contrárias à mudança de regras do Fundo, que atualmente não permitem o uso 

do dinheiro para o pagamento de indenização por desapropriação”.  

 Como já mencionado anteriormente, os Acordos necessitam de análises 

e estudos mais apurados, no entanto, preliminarmente, algumas análises nos 

permite inferir que não são apenas questões de natureza ambiental que 

ameaçam a ratificação do mesmo. As discussões se processam no âmbito da 

agenda ambiental, mas o cerne da questão é econômico e político-ideológico. 
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Estudos preliminares apontam que com a efetiva vigência do Acordo 

MERCOSUL-UE, produtos de grande interesse para o agronegócio do 

brasileiro terão suas tarifas eliminadas, como suco de laranja, frutas e café 

solúvel. Os exportadores brasileiros obterão ampliação do acesso, por meio de 

quotas, para carnes, açúcar e etanol, dentre outros.  

As empresas brasileiras serão beneficiadas com a eliminação de tarifas 

na exportação de 100% dos produtos industriais. Serão, desta forma, 

equalizadas as condições de concorrência com outros parceiros que já 

possuem acordos de livre comércio com a UE. Sendo a liberalização de 

comércio para produtos industriais considerados sensíveis com previsão entre 

dez e até quinze anos. 

 Decerto, os Estados que compõem o MERCOSUL enfrentarão desafios 

ainda maiores, visto o cenário de disputas internas que certamente se darão no 

âmbito dos Estados envolvidos. Um Acordo que levou duas décadas em 

negociações e que envolve países com assimetrias tão significativas, nos 

permite afirmar que o nível de complexidade das discussões nos processos de 

ratificações transcenderá ao que já assistimos. 

Em nota à imprensa37, após a conclusão da negociação do Acordo, foi 

apresentado por parte do Governo brasileiro, um escopo do Acordo de 

Associação entre MERCOSUL e União Europeia. Neste estudo, o referido 

acordo “[...] inclui três pilares: diálogo político, cooperação e livre comércio. ”. 

Logo, ensejamos que tais pilares sejam observados no decorrer dos processos. 

De acordo com o referido estudo, nos últimos acordos comerciais concluídos 

pela UE, esse processo levou de 7 meses a 3 anos. 

 Quanto ao Acordo com o EFTA, que também representará importante 

incremento nas relações comerciais brasileiras, existem ameaças de revisão ou 

oposição ao processo de ratificação, em decorrência de questões ambientais. 

Segundo matéria publicada em jornal O Estado de Minas38, a primeira-ministra 
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da Noruega “lamentou nesta terça-feira (27) o ´péssimo momento` do acordo 

comercial concluído com o Mercosul no contexto dos incêndios na Amazônia”, 

coincidindo com o anúncio da suspensão da sua contribuição financeira para o 

Fundo Amazônia, acompanhando os passos da Alemanha. 

Decerto, essa postura visivelmente protecionista, subjacente às 

questões ambientais por parte de alguns Estados europeus, será o principal 

desafio aos membros do MERCOSUL, notadamente do governo brasileiro, e 

demandará robustos argumentos dos que defenderam, ao longo dos últimos 20 

anos, um acordo comercial de tamanha envergadura.  

 Outrossim, o ambiente político no âmbito interno do bloco, encontra-se 

susceptível às instabilidades ideológicas, que acompanham o processo de 

integração regional. Não seria demais afirmar, que nas duas últimas décadas, 

tais instabilidades contribuíram para que o MERCOSUL prosseguisse como 

uma união aduaneira ainda imperfeita. 
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3        A CLÁUSULA DEMOCRÁTICA NO MERCOSUL 

 O processo de constituição do MERCOSUL se dá, conforme já relatado 

nos capítulos anteriores, em meio ao processo de redemocratização dos 

Estados do Cone Sul. O Tratado de Assunção de 1991 não deixa dúvidas de 

que o objetivo principal do acordo se encontra relacionado ao aspecto 

econômico. No seu Art. 1º, observamos: 

 

Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que 
deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e que se 
denominará "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL). 
Este Mercado Comum implica: 
A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os 
países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários 
e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer 
outra medida de efeito equivalente; 
O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma 
política comercial comum em relação a terceiros Estados ou 
agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros 
econômico-comerciais regionais e internacionais; 
A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os 
Estados Partes de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, 
monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegárias, de 
transporte e comunicações e outras que se acordem, a fim de 
assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados 
Partes, e 
O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, 
nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de 
integração. 
(MERCOSUL, 1991) 

 
Registre-se que só no seu preâmbulo, algumas considerações quanto ao 

aspecto social são mencionadas: 

 

[...] CONSIDERANDO que a ampliação das atuais dimensões de 
seus mercados nacionais, através da integração, constitui condição 
fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento 
econômico com justiça social; [...] 
 (MERCOSUL, 1991) 

 
Contudo, não existe no documento menção ao aspecto político-

democrático. O momento de restauração dos espaços democráticos no 

continente não foi contemplado no Tratado, não consta quaisquer referências à 

democracia, às conquistas de liberdades individuais e garantias sociais, nem 

tão pouco aos direitos humanos. 

A incorporação de aspectos democráticos ao Tratado só irá acontecer 

de forma gradual, com a assinatura dos Protocolos de Ushuaia, em julho 1998, 
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e Ushuaia II, em dezembro de 2011, que discutiremos em seguida no decorrer 

do capítulo.  

 

3.1 MERCOSUL e Direitos Humanos 

A discussão quanto à temática dos direitos sociais e humanos é 

relativamente nova, ganhando maior espaço nos debates acadêmicos em 

meados do século passado, como resultado das atrocidades promovidas no 

decurso da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a preocupação com a 

dignidade da pessoa humana tem no filósofo Kant um dos seus primeiros 

bastiões. Para Kant (1974), na sua obra, Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, o ser humano existe como fim em si mesmo, não simplesmente 

como meio. 

No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra 
como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o 
preço, e portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade. 
(KANT, 1974, p. 234) 

 

Porém, somente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, a ideia de uma igualdade essencial entre os homens foi proclamada por 

meio de um documento internacional. Diante dos horrores provocados pelos 

Estados envolvidos nos confrontos da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-

1945) e, consequentemente, da destruição causada por tais confrontos, os 

líderes mundiais resolvem começar a trabalhar por uma paz duradoura, criando 

a Organização das Nações Unidas (ONU), cuja Carta de fundação foi assinada 

por 51 países, em 1945, marcando o início da internacionalização dos direitos 

humanos. Segundo Comparato (2007): 

 

[...] a compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e de 
seus direitos, no curso da História, tem sido em grande parte, o fruto 
da dor física e do sofrimento moral. A cada grande surto de violência, 
os homens recuam, horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se 
abre claramente diante de seus olhos; e o remorso pelas torturas, as 
mutilações em massa, os massacres coletivos e as explorações 
aviltantes fazem nascer nas consciências, agora purificadas, a 
exigência de novas regras de uma vida mais digna para todos 
(COMPARATO. 2007, p. 38) 
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Historicamente, os direitos humanos são construídos paulatinamente, ou 

seja, de maneira lenta e gradual. Para Bobbio (2004, p. 05), “os direitos do 

homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, [...] e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem todos de uma vez por 

todas”. Logo, assistimos, ao longo da história da humanidade, a consolidação 

dos direitos do homem que, com o surgimento do Estado Moderno, e, mais 

vigorosamente, com o fortalecimento do contratualismo — cujo conjunto de 

teorias busca afirmar a necessidade da existência de leis e regras para manter 

a ordem social dentro de um Estado —, evitando, assim, o uso da violência 

pessoal na resolução de conflitos entre os homens. Citamos aqui a Declaração 

Independência dos Estados Unidos de 1776, 

 
Consideramos as seguintes verdades como auto-evidentes, a saber, 
que todos os homens são criaturas iguais, dotadas pelo seu Criador 
de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a 
busca da felicidade. 
É para assegurar esses direitos que os governos são instituídos entre 
os homens, sendo seus justos poderes derivados do consentimento 
dos governados. (COMPARATO, 2007, p. 109) 

Bem como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789,  

Artigo Primeiro. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em 
direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade 
comum.  
Art. 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos 
direitos naturais e imprescritíveis do homem. Tais direitos são a 
liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 
(COMPARATO, 2007, p. 158) 
 

Deixando cristalina a preocupação com os ideários de liberdade, 

segurança e propriedade, estabelece-se, assim, o que se convencionou 

chamar de primeira geração dos direitos humanos, ligados aos aspectos da 

liberdade, direitos civis e políticos. Com o advento da Revolução Industrial e os 

resultados advindos do primeiro grande conflito mundial (1914-1918), surgem 

as primeiras estruturas normativas contemplando, também, direitos de 

conteúdo social. É a Constituição de Weimar, que, no Art. 119 da sua segunda 

parte, traz: 

[...] A higidez, saúde e o progresso social da família são tarefas do 
Estado e dos Municípios. As famílias de prole numerosa têm direito a 
exigir amparo e auxilio do Estado. 
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A maternidade deve ser amparada e protegida pelo Estado. [...] 
(COMPARATO, 2007, p. 197) 

Assim, nesse contexto de crises do sistema internacional, nasce a OIT, 

que está incumbida da formulação e aplicação das normas internacionais que 

se referem ao trabalho (convenções e recomendações). As convenções, uma 

vez ratificadas por decisão soberana de um Estado, passam a fazer parte de 

seu ordenamento jurídico pátrio. O Brasil, que é membro fundador da OIT, 

participa da Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião, 

realizada em 1919. Em seu site oficial39, a Organização expressa: “[...] é a 

agência das Nações Unidas que tem por missão promover oportunidades para 

que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, 

em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. ”  

Podemos entender uma preocupação em reestruturar o Estado, como 

sendo o de garantir os direitos e deveres fundamentais, bem como, incluindo 

os direitos de índole social. Surgindo, dessa maneira, a segunda geração dos 

direitos humanos. 

Desta feita, quanto aos direitos humanos, assistimos ao longo do século 

passado significativo esforço supranacional no sentido da sua consolidação. 

Piovesan (2006) ratifica a concepção contemporânea sobre o movimento de 

internacionalização dos direitos humanos e a pluralidade dos seus 

conhecimentos, destacando a Declaração Universal de 1948 como o marco 

maior do processo de reconstrução dos direitos humanos.   

Considerando a historicidade destes direitos, pode-se afirmar que a 
definição de direitos humanos aponta a uma pluralidade de 
significados. Tendo em vista tal pluralidade, destaca-se a chamada 
concepção contemporânea de direitos humanos, que veio a ser 
introduzida com o advento da Declaração Universal de 1948 e 
reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993.  
Esta concepção é fruto do movimento de internacionalização dos 
direitos humanos, que constitui um movimento extremamente recente 
na história, surgindo, a partir do pós-guerra, como resposta às 
atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo 
(PIOVESAN, 2006, p. 6) 

Acrescenta a autora que a Declaração de 1948 inova o repertório dos 

direitos humanos ao introduzir a chamada concepção contemporânea de 
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direitos humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade desses 

direitos. 

 Marques (2000, p. 533) enfatiza que “atualmente não se pode negar 

que o respeito e a promoção dos direitos humanos é um padrão de conduta de 

natureza obrigatória”. O autor acima citado afirma que deve haver a 

obrigatoriedade da tutela dos referidos direitos, pois o mesmo possui caráter de 

jus cogens. A não observância dos direitos humanos expressa uma violação 

aos princípios básicos da convivência internacional. Portanto, tais direitos 

devem não apenas ser protegidos, mas, principalmente, garantidos, para que a 

integração dos povos ocorra por meio da sua tutela. 

   Na Convenção Americana de Direitos Humanos, que neste trabalho 

chamaremos de Pacto de San José, os Estados membros da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), signatários da Convenção (1969), expressam no 

seu Art. 1º, que trata de respeitar os direitos:  

 
[...] comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 
que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por 
motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de 
qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição 
econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.  
(OEA - CIDH. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana
.htm> Acesso em Acesso em 10 jun.16.) 

No continente americano, o compromisso com o estabelecimento de 

direitos humanos remonta ao ano de 1969, quando da aprovação da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, por intermédio do Pacto de San 

José, que vinculada à Organização dos Estados Americanos, contempla nos 

seus artigos a criação de órgãos para observar e defender os direitos 

humanos; destacamos, aqui, o Art. 33: 

São competentes para conhecer os assuntos relacionados com o 
cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes 
nesta Convenção. a) Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
doravante denominada a Comissão; e b) a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. (COMPARATO, 
2007, p. 377) 

É facultado aos Estados membros da Organização dos Estados 

Americanos optar em aderir à Convenção Americana de Direitos Humanos, 

Pacto de San José. Dentre outros direitos, que estão contemplados no Pacto, 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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podemos destacar: O direito à vida, o direito de não ser submetido à 

escravidão, o direito à liberdade, o direto à personalidade jurídica, o direito a 

um julgamento justo, o direito à liberdade de pensamento, o direito à liberdade 

de movimento. A convenção restringe-se em estabelecer que os Estados 

alcancem progressivamente a plena promoção dos mencionados direitos. 

Na América Latina, é possível visualizarmos alguns avanços relativos ao 

aspecto econômico, bem como ao aspecto político-democrático, no entanto, 

quando buscamos analisá-los de maneira acurada. Não é possível fazer o 

mesmo, por exemplo, quando se analisa os dados relativos aos direitos 

humanos.  

De certo que, ao longo dos vinte e oito anos da constituição do bloco, 

alguns avanços podem ser identificados, porém tímidos, quando confrontados 

os desafios apresentados aos Estados Partes, o que fica explícito na redação 

inicial do Tratado de Assunção em 26/03/1991: 

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República 
do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, doravante 
denominados "Estados Partes"; (...) 
CONVENCIDOS da necessidade de promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico dos Estados Partes e de modernizar suas 
economias para ampliar a oferta e a qualidade dos bens de serviço 
disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida de seus 
habitantes; (MERCOSUL, 1991) 

Fica evidente que, apesar de no continente já existirem governos 

democraticamente eleitos, não houve preocupação no que concerne ao 

ordenamento jurídico construído para constituição do MERCOSUL, com temas 

relacionados aos direitos humanos, aos direitos sociais, aos direitos étnico-

raciais, dentre outros. 

Embora não exista consenso doutrinário a respeito da distinção entre 

direitos humanos e direitos fundamentais, entende-se que, ambos, possuem a 

mesma finalidade. No entanto, encontram-se em documentos distintos, uma 

vez que, o primeiro está previsto em documentos internacionais, enquanto o 

segundo é previsto nas constituições de cada Estado. Conforme entende 

Canotilho (2003, p. 290), “[...] são um elemento constitutivo do estado de 

direito, os direitos fundamentais são um elemento básico para a realização do 

princípio democrático”. 

Ainda conforme o mesmo autor: 
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[...] direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-
institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente

1
. Os 

direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o 
seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais 
seriam os direitos obejectivamente vigentes numa ordem jurídica 
concreta

2
. (CANOTILHO, 2003, p.393) 

 

 No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988, os direitos 

humanos adquirem um caráter de destaque no ordenamento jurídico nacional, 

visto o anseio da sociedade recém-saída de um regime de exceção, e trazem 

no seu preâmbulo a essência das ideias que alimentaram o processo de 

criação da Magna Carta: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 
República Federativa do Brasil. (BRASIL, 1988) 

 
É importante destacar que no Art. 4º da Constituição Federal brasileira 

consta a prevalência dos direitos humanos nos princípios que regem as 

relações internacionais do Estado brasileiro. No entanto, o Pacto de San José 

só foi ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, coincidindo, como já 

exposto anteriormente, com o processo de redemocratização vivenciado no 

Brasil. 

Na Argentina, a Constituição Federal reformada em 1994 denota a 

preocupação com a questão da justiça social, dos direitos individuais e da 

democracia. Mostramos aqui o preâmbulo: 

Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos 
en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las 
provincias que la componen, en cumplimiento de pactos 
preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la 
justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, 
promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la 
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los 
hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: 
invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: 
ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la 
Nación Argentina

40
. (ARGENTINA, 1994) 
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 Nós, representantes do povo da Argentina no Congresso montado Assembleia Geral 

Constituinte pela vontade e eleição das províncias que compõem, em conformidade com os 
acordos existentes, a fim de formar uma união nacional, justiça garantia, paz doméstica seguro 
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No Artigo 36 da Constituição argentina, fica evidente a preocupação dos 

constituintes com a manutenção da ordem democrática, tratando, inclusive, das 

possíveis punições em caso de quebra da ordem e dos sistemas 

constitucionais. Segue o referido Artigo:  

ARTÍCULO 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando 
se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden 
institucional y el sistema democrático. Estos actos serán 
insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción 
prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar 
cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la 
conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, 
como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas 
para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los 
que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones 
respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el 
derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza 
enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema 
democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado 
que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo 
que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El 
Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de 
la función. 

41
 (ARGENTINA, 1994) 

No Paraguai, a Constituição da República de 1992 também traz no seu 

preâmbulo a atenção para com a dignidade humana, as garantias de 

liberdades, igualdade e justiça, além da reafirmação aos princípios 

democráticos: 

El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes 
reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, 
reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la 
igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia 
republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la 
soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad 

                                                                                                                                                                          
, providencie a defesa comum, promova o bem-estar geral e garanta os benefícios da 
liberdade, para nós, para nossa posteridade e para todos os homens do mundo que querem 
viver no solo argentino: invocar a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça: ordenamos, 
ordenamos e estabelecemos esta Constituição para a Nação Argentina. (Tradução livre do 
autor) 
41

 ARTIGO 36.- Esta Constituição manterá seu império mesmo quando sua observância for 
interrompida por atos de força contra a ordem institucional e o sistema democrático. Esses atos 
serão insanamente nulos. Seus autores estarão sujeitos à sanção prevista no artigo 29, 
permanentemente desclassificada da função pública e excluída dos benefícios do perdão e 
comutação de sentenças. As mesmas sanções serão aquelas que, como conseqüência desses 
atos, usurparem as funções previstas para as autoridades desta Constituição ou as das 
províncias, que responderão civil e criminalmente por seus atos. As respectivas ações serão 
imprescritíveis. Todos os cidadãos têm o direito de resistência contra aqueles que executam os 
atos de força enunciados neste artigo. Ele também tentará contra o sistema democrático que 
comete um delito grave contra o Estado que implica enriquecimento, sendo desativado pelo 
tempo determinado por lei para ocupar cargos ou empregos públicos. O Congresso promulgará 
uma lei sobre ética pública para o exercício da função. (Tradução livre do autor) 
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internacional, SANCIONA Y PROMULGA esta Constitución
42

. 
(PARAGUAY, 1992) 

Os Artigos 1º, 4º e 5º da Constituição paraguaia retratam, de forma 

inequívoca, a preocupação com a questão social, a dignidade humana, a 

democracia representativa e os direitos humanos. Abaixo os referidos Artigos: 

Artículo 1 - DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO 
La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se 
constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y 
descentralizado en la forma que se establecen esta Constitución y las 
leyes. 
La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia 
representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento 
de la dignidad humana. 
Artículo 4 - DEL DERECHO A LA VIDA 
El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza 
su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la 
pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su 
integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. 
La ley reglamentará la liberta de las personas para disponer de su 
propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos. 
Artículo 5 - DE LA TORTURA Y DE OTROS DELITOS 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 
El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de 
personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son 
imprescriptibles

43
. (PARAGUAY, 1992) 

 

No Uruguai, a Constituição de 1967, com as alterações concluídas em 

novembro de 1989, novembro de 1994 e dezembro de 1996, traz em bojo as 

preocupações observadas nas demais constituições analisadas, ou seja, a 
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 O povo paraguaio, por meio de seus legítimos representantes reunidos na Convenção 
Nacional Constitucional, invocando Deus, reconhecendo a dignidade humana para garantir 
liberdade, igualdade e justiça, reafirmando os princípios da democracia republicana, 
representativa, participativa e democrática. soberania e independência nacionais pluralistas, 
ratificadoras e integradas à comunidade internacional, SANTAM E PROMULAMOS esta 
Constituição. (Tradução livre do autor) 
43

 Artigo 1 - DA FORMA DO ESTADO E DO GOVERNO 
A República do Paraguai é para sempre livre e independente. É constituído em um Estado de 
direito social, unitário, indivisível e descentralizado da maneira estabelecida por esta 
Constituição e leis. 
A República do Paraguai adota democracia representativa, participativa e pluralista para seu 
governo, fundada no reconhecimento da dignidade humana. 
Artigo 4 - DIREITO À VIDA 
O direito à vida é inerente à pessoa humana. Sua proteção é garantida, em geral, contra a 
concepção. A pena de morte é abolida. Toda pessoa será protegida pelo Estado em sua 
integridade física e psíquica, bem como em sua honra e reputação. A lei regulamentará a 
liberdade das pessoas de dispor de seu próprio corpo, apenas para fins científicos ou médicos. 
Artigo 5 - SOBRE TORTURA E OUTROS CRIMES 
Ninguém será submetido a tortura nem a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes. Genocídio e tortura, bem como o desaparecimento forçado de pessoas, 
seqüestros e homicídios por razões políticas são imprescritíveis. (Tradução livre do autor) 
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dignidade da pessoa humana, as garantias e liberdades individuais, a 

igualdade e justiça social, além da reafirmação aos princípios dos 

democráticos. No Artigo 6º, fica expresso o desejo de buscar a integração 

social e econômica dos Estados latino-americanos, vejamos: 

Artículo 6º - En los tratados internacionales que celebre la República 
propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre 
las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros 
medios pacíficos. La República procurará la integración social y 
económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo 
que se refiere a la defensa común de sus productos y materias 
primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus 
servicios públicos

44
. (URUGUAY, 1992) 

 Já no Artigo 82, fica estabelecida a forma de governo republicana e a 

opção pela democracia representativa. Abaixo, o referido Artigo:  

Artículo 82 - La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática 
republicana. 
Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en 
los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por 
los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo 
conforme a las reglas expresadas en la misma

45
. (URUGUAY, 1992) 

Na Venezuela, a Constituição da República de 1999 traz no seu 

preâmbulo o desejo de estabelecer uma sociedade democrática, com valores 

de liberdade, solidariedade, com garantias ao direito à vida, ao trabalho, à 

justiça social e à igualdade, fundada em Estado Democrático de Direito, 

buscando, também, consolidar o processo de integração latino-americana, 

dentre outros valores:   

[...] con el fin supremo de refundar la República para establecer una 
sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y 
pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que 
consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la 
solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el 
imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el 
derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia 

                                                           
44

 Artigo 6 - Nos tratados internacionais que a República concluir, proporá a cláusula que todas 
as diferenças que surgirem entre as partes contratantes serão decididas por arbitragem ou 
outros meios pacíficos. A República buscará a integração social e econômica dos Estados 
latino-americanos, especialmente no que se refere à defesa comum de seus produtos e 
matérias-primas. Da mesma forma, tenderá à complementação efetiva de seus serviços 
públicos. (Tradução livre do autor) 
45

Artigo 82 - A nação adota para seu governo a forma democrática republicana. 
Sua soberania será exercida diretamente pelo Corpo Eleitoral nos casos de eleição, iniciativa e 
referendo e indiretamente pelos Poderes representativos estabelecidos por esta Constituição; 
tudo de acordo com as regras nele expressas. (Tradução livre do autor) 
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social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; 
promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y 
consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio 
de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía 
universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización 
de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio 
ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común 
e irrenunciable de la humanidad; [...]

46
 (VENEZUELA, 1999) 

Os Artigos 2º e 3º da Constituição Bolivariana apresentam os valores 

relatados no preâmbulo, tais como: liberdade, justiça, igualdade, solidariedade, 

democracia, responsabilidade social, direitos humanos, ética e pluralismo 

político: 

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social 
de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad 
social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la 
ética y el pluralismo político. 
Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el 
desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio 
democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad 
justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar 
del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y 
deberes consagrados en esta Constitución

47
. (VENEZUELA, 1999) 

 

 Já nos Artigos 19 e 23, fica estabelecida a garantia inalienável do gozo e 

exercício dos direitos humanos, sendo obrigatório ao Estado a garantia desses 

direitos, bem como garantir que todos os tratados de direitos humanos 

assinados e ratificados pela República sejam cumpridos: 
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 [...] com o objetivo supremo de fundar a República para estabelecer uma sociedade 
democrática, participativa e líder, multiétnica e multicultural, em um estado de justiça federal e 
descentralizado, que consolide os valores da liberdade, independência, paz, solidariedade, 
bem integridade territorial comum, coexistência e Estado de Direito para esta e as gerações 
futuras; garantir o direito à vida, trabalho, cultura, educação, justiça social e igualdade, sem 
discriminação ou subordinação; promover a cooperação pacífica entre as nações e promover e 
consolidar a integração latino-americana de acordo com o princípio da não intervenção e 
autodeterminação dos povos, a garantia universal e indivisível dos direitos humanos, a 
democratização da sociedade internacional, o desarmamento nuclear, o equilíbrio ecológico e 
ativos legais ambientais como patrimônio comum e inalienável da humanidade; [...] (Tradução 
livre do autor) 
47

 Artigo 2. A Venezuela se constitui em um Estado democrático e social de direito e justiça, 
que advoga como valores mais elevados de seu sistema jurídico e seu desempenho, vida, 
liberdade, justiça, igualdade, solidariedade, democracia, responsabilidade social e, em geral, a 
preeminência dos direitos humanos, ética e pluralismo político. (Tradução livre do autor) 
Artigo 3. O Estado tem como objetivos essenciais a defesa e o desenvolvimento da pessoa e o 
respeito à sua dignidade, o exercício democrático da vontade popular, a construção de uma 
sociedade justa e pacífica, a promoção da prosperidade e bem-estar do povo e a garantia do 
cumprimento dos princípios, direitos e deveres consagrados nesta Constituição. (Tradução livre 
do autor) 
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Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al 
principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y 
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos 
humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del 
Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre 
derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes 
que los desarrollen. 
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía 
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que 
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de 
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del 
Poder Público

48
. (VENEZUELA, 1999) 

 De certo, após essa rápida passagem por fragmentos das Cartas 

Magnas dos Estados que compõem o MERCOSUL, e neste capítulo trazemos 

aspectos da Venezuela, observamos a preocupação em dotá-las de valores 

democráticos, de garantias de direitos sociais, bem como em buscar garantir 

acesso aos direitos humanos.  

A democracia tem sua essência na soberania popular e deve realizar tal 

soberania, aquela que é o princípio legitimador de uma sociedade democrática, 

onde há legitimidade democrática nas decisões emanadas do povo. A 

Constituição não apenas deverá ter ascendência na democracia, mas também 

deverá organizar um Estado que proporcione tal soberania popular. 

Essa temática não ficou instituída com o Tratado de Assunção de 1991. 

Esse aspecto também começa a ser corrigido com O Protocolo de Ushuaia, 

assinado em julho de 1998, sobre o Compromisso Democrático no 

MERCOSUL. 

3.2 Qual democracia? 

 Utilizo como subtítulo do capítulo o título da obra de Bobbio (2004), na 

qual o autor procura fazer uma reflexão quanto às regras de funcionamento do 
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Artigo 19. O Estado garantirá a todas as pessoas, de acordo com o princípio da 
progressividade e sem discriminação, o gozo e o exercício inalienável, indivisível e 
interdependente dos direitos humanos. Seu respeito e garantia são obrigatórios para os órgãos 
do Poder Público, de acordo com a Constituição, os tratados de direitos humanos assinados e 
ratificados pela República e as leis que os desenvolvem. 
Artigo 23. Os tratados, convênios e convenções referentes a direitos humanos, assinados e 
ratificados pela Venezuela, têm hierarquia constitucional e prevalecem na ordem interna, na 
medida em que contenham regras sobre seu gozo e exercício mais favorável aos estabelecidos 
por esta Constituição. e a lei da República, e são imediata e diretamente aplicáveis pelos 
tribunais e outros órgãos do Poder Público. (Tradução livre do autor) 
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sistema democrático, sobre o realismo político e quanto à contradição entre os 

ideais de igualdade e o de liberdade.  

 Preliminarmente, procurarmos conceituar democracia, algo que, desde 

logo, afirmo não ter a pretensão de esgotar a discussão, sendo apenas um 

referencial para a nossa reflexão. Desse modo, nos acostamos em alguns 

teóricos, que ao nosso entendimento permite definir de maneira mais coerente 

o referido conceito, bem como subsidiar nosso trabalho. 

 Partimos da premissa de que democracia é um conceito revestido de 

ambiguidade, além de ser alvo de inúmeras discussões no campo acadêmico e 

ideológico. Fazendo um recorte mais contemporâneo, Bobbio, em Dicionário de 

Política (2000), afirma que:  

Ao longo de todo o século XIX, a discussão em torno da Democracia 
se foi desenvolvendo principalmente através de um confronto com as 
doutrinas políticas dominantes no tempo, o liberalismo de um lado e o 
socialismo do outro. (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 2000, 
p.323).  

 Confronto este que se faz perceber nos dias atuais, notadamente na 

América Latina, especificamente no Cone Sul. Nesse diapasão, buscamos a 

afirmação de Bobbio, em Dicionário de Política (2000), que nos mostra:  

 
[...] por Democracia se foi entendendo um método ou um conjunto de 
regras de procedimento para a constituição de Governo e para a 
formação das decisões políticas (ou seja das decisões que abrangem 
toda a comunidade) mais do que uma determinada ideologia. 
(BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 2000, p.326). 

 

De certo, o conceito de democracia se adequa a qualquer uma das 

doutrinas, segundo Streck (2014, p.111), “[...] a conceituação de democracia é 

uma tarefa quase impossível, mormente porque o termo “Democracia”, com o 

passar do tempo, foi se transformando em um estereótipo, [...]”. Ainda na 

mesma obra, cita CHAUÍ apresentando o conflito inerente ao conceito: 

[...] a democracia é invenção porque, longe de ser a mera 
conservação de direitos, é a criação ininterrupta de novos direitos, a 
subversão contínua dos estabelecidos, a reinstituição permanente do 
social e do político. (CHAUÍ, 2014, p. 111). 

 Nesse sentido, observa-se a dificuldade em definir um conceito fechado 

de democracia, visto ser, a democracia, talvez, o único regime político que traz 

no seu gene a legitimidade do conflito político, e se constrói no exercício diário. 

Não obstante, se faz necessário refletir, e a história nos tem mostrado que 
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alcançar o patamar de Estado Democrático não é tarefa fácil, manter-se como 

tal, mais difícil ainda. Na América Latina, este receio é permanente. 

 Ao analisar a democracia, Przeworski (1994, p.25) relata que 

“Evidentemente nem todas as democracias são iguais; é possível arrolar um 

sem-número de variações e distinguir diversos tipos de instituições 

democráticas. ” Segundo seu pensamento, a democracia é um sistema de 

resolução de conflitos, e que os resultados dependem das ações dos 

participantes. Para Przeworski (1994, p.28): “A democracia cria a aparência de 

incerteza, porque é um sistema de ação estratégica generalizada em que o 

conhecimento é inevitavelmente particular. ” Para o referido autor: 

A democratização é um ato de submissão de todos os interesses à 
competição, é uma ação de institucionalização da incerteza. O passo 
decisivo em direção à democracia é dado pela transferência do poder 
de um grupo de pessoas para um conjunto de regras. 
(PRZEWORSKI,1994, p.31) 

 Nesse diapasão, há uma analogia possível ao direito de integração, pois 

ao aderir em um processo de integração, aquele grupo de Estados terá como 

referência um conjunto de regras, fruto de um processo marcado por intensas 

negociações e conflitos, não obstante o nível de incerteza que permeia o 

processo. 

A América Latina vivenciou nos últimos anos (do início do século XXI 

aos dias atuais) um processo de transformação social e político bastante 

peculiar, mostrando de forma cristalina a necessidade de que se reflita como 

tais acontecimentos contribuíram de forma direta para as transformações 

econômicas com as quais tais Estados se encontram no momento atual.  

Ao analisar o regionalismo na América Latina, Riggirozzi (2011) afirma 

em seu artigo intitulado “Hacia un regionalismo post-neoliberal en América 

Latina: reforma o ruptura?”, que: 

 
No obstante el indisputable énfasis comercial que impulsa proyectos 
de integración regional, un nuevo contexto de política económica em 
América Latina abrió un espacio para la emergencia de nuevas 
articulaciones políticas y sociales que reclaman, y tal vez re-inventan, 
principios de solidaridad y coletivismo regional que caracterizaron 
prévios proyectos regionalistas

49
. (RIGGIROZZI, 2011, p.283) 
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 Apesar da ênfase comercial indiscutível que impulsiona os projetos de integração regional, 
um novo contexto de política econômica na América Latina abriu espaço para o surgimento de 
novas articulações políticas e sociais que demandam, e talvez reinventem, princípios de 
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Assistiu-se, de forma quase que sistematizada, ao surgimento de 

governos ditos de centro-esquerda em diversos dos países do hemisfério sul 

ao longo do início do século, tal movimento que começa a sofrer uma inflexão 

em meados da década atual, quando da ascensão de governos ditos de centro-

direita. Segundo estudo de Desiderá Neto (2014): 

Nos anos 2000, com a chegada ao poder de grupos políticos de 
centro-esquerda, com nuances ideológicas variadas na maior parte 
das nações sul-americanas, os diferentes exercícios de integração 
existentes no continente passaram por revisões gradativas 
relacionadas principalmente com a ampliação de seu escopo temático 
e com a maneira de conceber as relações econômicas nestes 
espaços coletivos, recuperando também algumas idéias do 
regionalismo desenvolvimentista outrora propostas ainda nos anos 
1950 pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(Cepal). (DESIDERÁ NETO, 2014, p. 92-93) 

Tais governos implementaram, sempre que possível, um posicionamento 

de não alinhamento com os Estados Unidos, empreendendo uma política 

econômica de afrontamento ao Consenso de Washington, buscando, de forma 

sistemática, introduzir políticas protecionistas e de conteúdo nacional, que, de 

maneira concreta, terminou contrariando a iniciativa de implementação da 

ALCA. Segundo Riggirozzi (2011, p. 284): 

La cartografia regional que se destila desde mediados de los años 
2000 presenta nuevos modelos de cooparacion regional basados em 
nuevas agendas post-comerciales, sino que además presentan 
relaciones de poder em aberta oposición al neoliberalismo y 
fundamentalmente al multilateralismo liderado por EEUU

50
. 

(RIGGIROZZI, 2011, p.283) 

Apresentando um discurso político-ideológico que parecia lembrar o 

período da Guerra Fria, e que, para Granillo Ocampo (2009, p. 459): “[...] os 

setores políticos de esquerda da América Latina, consideram que a Alca é mais 

um instrumento da política imperialista dos Estados Unidos, em busca de uma 

                                                                                                                                                                          
solidariedade e coletivismo regional que caracterizavam projetos regionalistas anteriores. 
(Tradução livre do autor) 
50

 A cartografia regional destilada desde meados dos anos 2000 apresenta novos modelos de 
cooperação regional baseados em novas agendas pós-comerciais, mas também apresenta 
relações de poder em oposição ao neoliberalismo e fundamentalmente ao multilateralismo 
liderado pelos EUA. (Tradução livre do autor) 
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abertura de mercados[...]”, por outro lado, observa-se contradições entre o 

discurso e a prática: 

O divórcio entre a palavra e o fato é sempre a melhor evidência da 
renúncia ao realismo. O presidente Lula voltou a delirar sobre sua 
“nova geografia econômica do planeta”. Os argentinos denunciaram o 
virtual colapso do Mercosul. O presidente venezuelano Hugo Chávez 
citou Amorim para anunciar uma “nova geopolítica” baseada na 
cooperação Sul-Sul (...) Um indisfarçável tom farsesco contaminou os 
discursos. (MAGNOLI, 2006, p. 182) 

É importante destacar que mencionamos o cenário e os acontecimentos 

acima, no intuito de contextualizar o processo de formação do MERCOSUL, 

visto que coincide com os processos de redemocratização nos respectivos 

Estados, e a consequente ascensão de governos de centro-esquerda nos 

diversos países da América Latina.  

De certo, em meados da década em curso, há um processo de inflexão 

nesse cenário, começando pela Argentina em 2015, Chile e Paraguai em 2018 

e Brasil em 2019, permitindo a ascensão ao poder de governos ditos de centro-

direita, com perfis conservador, o que altera substancialmente o ambiente 

político-ideológico na região.  

Evidencia-se também a preocupação em reparar a falta de cláusulas que 

abordem questões de direitos humanos e democracia no Tratado inicial do 

bloco. Outrossim, nos faz refletir a afirmação de Chauí que a democracia é a 

criação ininterrupta de novos direitos, bem como a institucionalização de 

incertezas trabalhadas por Przeworski.  

É oportuno salientar que a integração essencialmente econômica, 

inicialmente proposta para o MERCOSUL, necessitou, para os fins de 

sua constituição, da existência de democracia formal nos Estados Partes. No 

entanto, na América Latina, muito possivelmente em virtude do processo 

histórico vivenciado por seus países, esse modelo de democracia ainda não foi 

capaz de se fazer sentir por parte substancial da população. Para muitos, o 

conceito se resume ao ato de sufragar com votos os seus candidatos. 

Dessa forma, e tendo em vista que o conceito de democracia pode ter, 

conforme mencionado, diversas interpretações, resgato a afirmação de Bobbio 

(2000). Predominante do termo é o de um conjunto de três regras gerais, quais 

sejam: 
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[...] para uma definição mínima de democracia, como é a que aceito, 
não bastam nem a atribuição a um elevado número de cidadãos do 
direito de participar direta ou indiretamente da tomada de decisões 
coletivas, nem a existência de regras de procedimento como a da 
maioria (ou, no limite, da unanimidade). É indispensável uma terceira 
condição: é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a 
eleger os que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas 
reais e postos em condição de poder escolher entre uma e outra. 
(BOBBIO, 2000, p. 32) 

Por fim, utilizo-me das palavras de Streck (2014, p. 115): “Não é possível 

falar em democracia em meio a indicadores econômico-sociais que apontam 

para a linha (ou abaixo da) da pobreza. Uma grande dose de justiça social é 

condição de possibilidade da democracia. ”. 

3.3 O Protocolo de Ushuaia 

O Protocolo de Ushuaia apresenta-se como um contrato de ratificação 

do propósito de proteção do aspecto democrático no MERCOSUL e instituiu as 

penalidades nas hipóteses de descumprimento do mesmo.  

De certo, observa-se que todos os países que compõem o Bloco estão 

comprometidos com os ideais da Declaração dos Direitos do Homem (1948); 

bem como ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969); 

tendo em suas Cartas Magnas o devido destaque aos direitos fundamentais. 

No entanto, no âmbito do Bloco, as ações mais concretas relacionadas aos 

direitos supramencionados só foram instituídas em 24 de julho 1998, por meio 

do Protocolo de Ushuaia, já com as adesões de Bolívia e Chile, no qual 

reconhecem como fundamentais para o processo de integração à vigência de 

instituições democráticas, conforme podemos confirmar nos artigos abaixo: 

Art. 1º A plena vigência das instituições democráticas é condição 
essencial para o desenvolvimento dos processos de integração entre 
os Estados Partes do presente Protocolo.  
[...] 
Art. 3º Toda ruptura da ordem democrática em um dos Estados 
Partes do presente Protocolo implicará a aplicação dos 
procedimentos previstos nos artigos seguintes.   
[...] 
Art. 5º Tais medidas compreenderão desde a suspensão do direito de 
participar nos diferentes órgãos dos respectivos processos de 
integração até a suspensão dos direitos e obrigações resultantes 
destes processos. (MERCOSUL, 1998) 

Ou seja, após a constatação de ruptura da ordem democrática em algum 

dos Estados Partes, e da atuação dos demais Estados frente ao Estado, no 
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qual detectou-se a referida ruptura, após as devidas tratativas para o 

restabelecimento da ordem, sendo as mesmas frustradas, poderá haver, 

inclusive, a suspensão dos direitos e deveres frente ao MERCOSUL. Nesse 

cenário, a participação do referido Estado somente será restabelecida após a 

reinstituição da ordem democrática. 

Em 2004, por intermédio da decisão MERCOSUL/CMC/DEC Nº 40/04, 

foi criada a Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias 

do MERCOSUL (RAADH). Este órgão foi institucionalizado na estrutura 

organizacional do MERCOSUL, e compreende grupos de trabalho que 

desenvolvem questões específicas vinculadas à temática dos direitos 

humanos, percebendo-se uma inflexão dos Estados Partes no que concerne ao 

tema.  

Comparando o atual organograma do Bloco (anexo 01)51, ao inicial 

(anexo 02)52, fica evidente que houve uma reestruturação. Foram inseridas 

áreas não contempladas na estrutura inicial, como por exemplo a Reunião de 

Ministros e Altas Autoridades de Mulheres (RMAAM); Reunião de Ministros e 

Altas Autoridades de Povos Indígenas (RAPIM); Reunião de Ministros e Altas 

Autoridades do Turismo (RMTUR).  

Evidencia-se, dessa maneira, o reordenamento implementado por parte 

dos signatários do Protocolo, no sentido de contemplar questões de índole 

relacionadas aos direitos humanos. Não obstante, apresentar limitações 

impostas pelas assimetrias inerentes aos Estados Partes.  

Em 2005, o Conselho do Mercado Comum decide, por meio de 

MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 17/05, reafirmar os compromissos com a 

democracia e os princípios e normas na Declaração Americana de Direitos e 

deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 

outros instrumentos regionais de direitos humanos, assim como na Carta 

Democrática Interamericana; acordam no Art. 1º “A plena vigência das 

instituições democráticas e o respeito dos direitos humanos e das liberdades 

                                                           
51

 Fonte:  Mercosul. Disponível em <https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/organograma-

mercosul/> Acesso em 18 set.2019. 
52

 MERCOSUL. BRASIL. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-

mercosul >Acesso em 27 mai.2016. 

 

%3chttps:/www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/organograma-mercosul/
%3chttps:/www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/organograma-mercosul/
http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul
http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul
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fundamentais são condições essenciais para a vigência e evolução do 

processo de integração entre as Partes.” 

Em 2009, ampliando as ações voltadas à afirmação dos direitos 

humanos entre os Estados Partes, instituiu-se, por meio da decisão 

MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 14/09, o Instituto de Políticas Públicas de Direitos 

Humanos (IPPDH), cujo objetivo é: 

 

Art. 2º - (...) contribuir para o fortalecimento do Estado de Direito nos 
Estados Partes, mediante o desenho e o seguimento de políticas 
públicas em Direitos Humanos, e contribuir com a consolidação dos 
Direitos Humanos como eixo fundamental da identidade e 
desenvolvimento do MERCOSUL. (MERCOSUL, 2009) 

No entanto, o Protocolo não estabelece ou deixa claro qual o conceito de 

democracia será considerado válido pelos países membros do MERCOSUL, 

estimulando o seguinte questionamento: é possível que a não definição de um 

conceito de democracia para o Protocolo que institui Cláusula Democrática no 

MERCOSUL, permite, a sua utilização de forma subjetiva e ou estratégica 

pelos membros do bloco?   

Deve-se assinalar que tal indagação se dá em razão de movimentos, ao 

nosso entender, estratégicos por parte de alguns Estados ao utilizar o conceito 

de democracia em seus posicionamentos, sejam eles de cunho econômico, 

social ou político. Isso ficará demonstrado quando for apresentada a análise 

dos casos concretos ao longo do capítulo. 

 

 3.4 O Protocolo de Ushuaia II 

 

O Protocolo de Ushuaia II, pactuado em instante posterior, permite que o 

governo do Estado Parte, que vivencia ou tenha vivenciado a ruptura da ordem 

democrática, possa provocar o MERCOSUL, para que este atue no sentido do 

restabelecimento da ordem. 

Em 20 de dezembro de 2011, com a adesão dos Estados Associados 

Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, foi assinado o Protocolo de Ushuaia II, 

considerando e reiterando os compromissos democráticos e com os direitos 

humanos dos países membros do Bloco: 
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CONSIDERANDO que a plena vigência das instituições democráticas 
e o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais são 
condições essenciais para a vigência e evolução do processo de 
integração entre as Partes. 
REITERANDO o compromisso com a promoção, defesa e proteção 
da ordem democrática, do estado de direitos e suas instituições, dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais como condições 
essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento do processo de 
integração e para a participação no MERCOSUL; (MERCOSUL, 
2011) 

 Foi exposto acima alguns trechos do preâmbulo do documento oficial, 

nos quais restam evidenciadas as aspirações do Bloco em atingir um 

compromisso, com a causa democrática e dos direitos humanos de maneira 

progressiva. No Art. 1º do Protocolo, lemos: 

 

O presente Protocolo será aplicado em caso de ruptura ou ameaça 
de ruptura da ordem democrática, de uma violação da ordem 
constitucional ou de qualquer situação que ponha em risco o legítimo 
exercício do poder e a vigência dos valores e princípios democráticos. 
(MERCOSUL, 2011) 

Aduz o Protocolo a possibilidade de o Estado Parte afetado pela ruptura 

na ordem democrática poder acioná-lo para o início de tratativas, evitando, 

assim, possíveis sanções, que estão descritas no Artigo 6º: 

 

a.- Suspender o direito de participar nos diferentes órgãos da 
estrutura institucional do MERCOSUL.  
b.- Fechar de forma total ou parcial as fronteiras terrestres. 
Suspender ou limitar o comércio, o tráfico aéreo e marítimo, as 
comunicações e o fornecimento de energia, serviços e 
abastecimento.  
c.- Suspender a Parte afetada do goze dos direitos e benefícios 
emergentes do Tratado de Assunção e seus Protocolos, e dos 
Acordos de integração celebrados entre as Partes, conforme couber.  
d.- Promover a suspensão da Parte afetada no âmbito de outras 
organizações regionais e internacionais. Promover junto a terceiros 
países ou grupos de países a suspensão à Parte afetada de direitos 
e/ou benefícios derivados dos acordos de cooperação dos que for 
parte. 
e.- Respaldar os esforços regionais e internacionais, em particular no 
âmbito das Nações Unidas, encaminhados a resolver e a encontrar 
uma solução pacífica e democrática para a situação ocorrida na Parte 
afetada.  
f.- Adotar sanções políticas e diplomáticas adicionais.  
(MEROCUSL, 2011) 

 
No entanto, ainda é possível identificarmos profundas assimetrias dentre 

os Estados Partes, em questões como a desigualdade social, a miséria, a 

violência, a falta de acesso à justiça. Estes são alguns dos problemas 
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enfrentados pelas populações que habitam os países que compõem o 

MERCOSUL. Tais assimetrias evidenciam as dificuldades em garantir os 

direitos fundamentais constitucionalmente assegurados no plano interno dos 

referidos Estados. 

De certo, com o compromisso democrático assumido no Protocolo, 

encontram-se a existência do Estado de Direito e o seu aparato, a garantia das 

liberdades fundamentais, a reverência aos direitos humanos, visto serem 

percebidos como elementos elementares da democracia.  

Nesse sentido, é relevante conhecer as medidas que têm sido adotadas 

pelos países integrantes do Bloco, visando assegurar avanços na 

reestruturação organizacional, principalmente no que diz respeito às 

obrigações com as questões democráticas e garantia dos direitos humanos.  

A violação da ordem constitucional ou que venha a provocar alguma 

circunstância que coloque em cheque a vigência dos valores e princípios 

democráticos, bem como o legítimo exercício do poder, levará à ruptura da 

ordem democrática. 

A adoção de medidas que garantam e reforcem a importância em 

debater sobre quais grupos serão estabelecidas políticas, e que possam 

conduzir a compreensão sobre quais políticas serão mais adequadas para a 

efetivação do ideal de justiça social e promoção da dignidade humana, em 

outras palavras, garantir direitos fundamentas da pessoa humana, serão de 

grande valia à manutenção da ordem democrática.  

No entanto, outro óbice encontrado reside em fazer o judiciário interno 

aplicar a legislação comunitária diretamente, sem a existência de norma que a 

internalizasse, e ainda garantir a supremacia frente ao direito nacional. Isso 

porém, não é tarefa simples, demanda discussão e tempo de maturação.  

 

3.5 A Questão do Paraguai 

 

Em junho de 2012, o Senado paraguaio condenou ao afastamento o 

então presidente do país, Fernando Lugo, em um processo político, aberto na 

véspera e percebido pelo governo e pela comunidade de países sul-

americanos como um “golpe” à democracia. O placar pelo impedimento do 
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presidente foi de 39 senadores pelo afastamento, 04 contrários e 02 

abstenções. A Constituição no seu Art. 255 preconiza a necessidade de dois 

terços dos senadores para o afastamento, bem como que o vice-presidente 

assuma imediatamente o cargo:  

Artículo 225 - DEL PROCEDIMIENTO  
El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del 
Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el 
Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor 
General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal 
Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio 
político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos 
en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación 
será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos 
tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría 
absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la 
Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto 
de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de 
delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.

53
 

(PARAGUAY, 1992) 
 

 Em resposta ao processo político vivenciado pelo Paraguai, os Estados 

Partes do MERCOSUL decidiram suspender a República do Paraguai do 

Bloco, alegando para o fato do descumprimento da Cláusula Democrática do 

Protocolo de Ushuaia; assim, em 29 de junho de 2012, por ocasião da XLIII 

Reunião do Conselho do Mercado Comum em Mendonza, na Argentina, por 

intermédio do Comunicado Conjunto dos Presidentes, afirmam que: 

 
Reiteraram sua condenação pela ruptura da ordem democrática 
produzida na irmã República do Paraguai, sublinharam que o 
restabelecimento das instituições democráticas é condição 
indispensável para o desenvolvimento do processo de integração e 
decidiram suspender, no marco do Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromisso Democrático do MERCOSUL, o direito desse país a 
participar nos órgãos do MERCOSUL. Ressaltaram seu compromisso 
com que os efeitos da aplicação desta medida não provoquem 
prejuízos ao povo paraguaio. A suspensão cessará quando, conforme 

                                                           

53 Artigo 225 - DO PROCEDIMENTO 
O Presidente da República, o Vice-Presidente, os Ministros do Poder Executivo, os Ministros 
do Supremo Tribunal de Justiça, o Procurador Geral do Estado, o Provedor de Justiça, o 
Controlador Geral da República, o Subcontrolador e os membros do Tribunal Superior da 
Justiça Eleitoral, eles só podem ser submetidos a julgamento político por mau desempenho de 
suas funções, por crimes cometidos no exercício de suas funções ou por crimes comuns. A 
acusação será formulada pela Câmara dos Deputados, por maioria de dois terços. Caberá à 
Câmara dos Senadores, por maioria absoluta de dois terços, julgar os acusados pela Câmara 
dos Deputados em julgamento público e, se necessário, declará-los culpados, com o único 
objetivo de separá-los de seus cargos, em casos de suposta comissão de deputados. crimes, o 
fundo será passado à justiça comum. (Tradução livre do autor) 
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estabelecido no Artigo 7 do Protocolo de Ushuaia, for verificado o 
pleno restabelecimento da ordem democrática na parte afetada. 
(MERCOSUL, 2012). 

 

  

Curiosamente, uma das acusações para o processo de afastamento do 

presidente Lugo foi a assinatura do Protocolo de Usuaia II, que foi visto como 

um atentado contra a soberania da República. Segundo a acusação, o 

presidente não fora transparente quanto à assinatura do documento, uma vez 

que até aquela data não havia encaminhado cópia ao Congresso.  

O Governo Paraguaio, por sua vez, alega que a atitude do MERCOSUL 

em afastar um Estado Parte dessa forma incorre na mesma violação que os 

estão acusando, ou seja, não estão cumprindo o Artigo 4º do Protocolo de 

Ushuaia, que menciona: “No caso de ruptura da ordem democrática em um 

Estado Parte do presente Protocolo, os demais Estados Partes promoverão as 

consultas pertinentes entre si e com o Estado afetado”. Neste aspecto, 

percebemos um forte viés ideológico no comunicado do Bloco, uma vez que o 

mesmo faz alusão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando da 

declaração de “Cidadão Ilustre do MERCOSUL”. 

Destacaram a Declaração de “Cidadão Ilustre do MERCOSUL” do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reconhecendo sua invalorável 
contribuição à integração regional e seu permanente compromisso 
com a democracia, a ordem constitucional, o estado de direito e o 
respeito irrestrito dos direitos humanos e liberdades fundamentais. 
(MERCOSUL, 2012) 

Na realidade, o afastamento do presidente Lugo, e, concomitante, a 

suspensão do Paraguai do MERCOSUL, teve outra consequência imediata ao 

Bloco, pois tornou possível algo que o Senado paraguaio bloqueava há anos. O 

Paraguai, como já mencionado, é um membro fundador do MERCOSUL, tinha 

neste mesmo órgão (o Senado) o óbice em anuir o ingresso venezuelano ao 

bloco. 

 A República Bolivariana da Venezuela havia pleiteado aderir ao Bloco, o 

que necessita da ratificação dos quatro Estados Partes. Todos concordavam, 

exceto o Senado paraguaio. Após a suspensão imposta ao Paraguai pelo o 

MERCOSUL, imediatamente, o Bloco deu as boas-vindas à Venezuela como 

membro, conforme Comunicado Conjunto dos Presidentes: 
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Congratularam-se pelo ingresso da República Bolivariana da 
Venezuela ao MERCOSUL, salientando que o processo de 
integração é um instrumento para promover o desenvolvimento 
integral, enfrentar a pobreza e a exclusão social. Convocaram, para 
tanto, uma reunião para efeitos da admissão oficial da Venezuela ao 
MERCOSUL em 31 de julho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. 
(MERCOSUL, 2012) 

 

Quanto ao posicionamento brasileiro, na questão do afastamento 

paraguaio, percebemos certa ambiguidade, visto que existe um número 

significativo de latifúndios no Paraguai, contra os quais o campesinato local 

está lutando, que incluem um grande número de propriedades de brasiguaios 

(brasileiros instalados no Paraguai). 

 Outrossim, o Paraguai é um importante fornecedor de energia 

hidrelétrica para o Brasil. Não podemos negligenciar a importância de Itaipu 

Binacional ao nosso setor energético. Assinado em 1973, o Tratado de Itaipu 

estabelece que cada país (Brasil e Paraguai) tem direito a 50% da energia 

gerada pela usina. Como usa apenas 5% da parte que tem direito, o Paraguai 

vende grande parte do seu excedente para o Brasil.  

O Brasil não quer, e nem poderia cortar os laços econômicos com o 

país, bem como existem também as questões geopolíticas. Recentemente, a 

proposta de revisão e possíveis alterações no contrato de fornecimento de 

energia entre Paraguai e Brasil provocaram ameaças de novo processo de 

impeachment, desta feita, o presidente Mario Abdo Benítez seria o alvo. 

 Segundo matéria do site G154, “parlamentares da oposição paraguaia 

criticam o acordo [...] e afirmaram que os termos levariam a um aumento na 

conta de luz. O documento foi classificado de entreguista e contrário aos 

interesses paraguaios. ”. A ameaça da oposição, associada ao temor de um 

provável processo de impeachment, levou o governo brasileiro a aceitar 

passivamente o cancelamento unilateral do acordo de revisão por parte do 

governo paraguaio. 

De certo, nos dois episódios, a saber: o impeachment do Presidente 

Fernando Lugo em 2012 e a ameaça de impeachment contra o Presidente 

Mario Abdo em 2019, é possível inferir que a Cláusula Democrática do 

                                                           
54

 G1. Mundo. LIS, Laís; GUTIERREZ, Felipe. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/01/entenda-a-crise-desencadeada-no-paraguai-

pelo-acordo-com-o-brasil-sobre-itaipu.ghtml> Acesso em 18 set.2019. 

%3chttps:/g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/01/entenda-a-crise-desencadeada-no-paraguai-pelo-acordo-com-o-brasil-sobre-itaipu.ghtml
%3chttps:/g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/01/entenda-a-crise-desencadeada-no-paraguai-pelo-acordo-com-o-brasil-sobre-itaipu.ghtml
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MERCOSUL encontra-se como pano de fundo, visto o cenário político-

institucional do bloco e dos Estados Partes em ambos os momentos. 

É importante mencionar que no momento do impeachment do presidente 

paraguaio, a República do Paraguai exercia a presidência pró-tempore da 

UNASUL, causando algo inusitado; como ficou estabelecido pela suspensão do 

Estado paraguaio também na UNASUL, a República do Peru teve que assumir 

a presidência pró-tempore daquele organismo. 

 

3.6  A Questão da Venezuela 

 O processo de isolamento da Venezuela no bloco regional começa a ser 

desenhado desde meados de 2016, quando os sócios fundadores do 

MERCOSUL bloquearam o acesso do país à presidência rotativa do bloco. Em 

setembro de 2016, os quatro países ocuparam a presidência de modo 

colegiado, intimando o governo venezuelano a adotar, até 01 de dezembro de 

2016, todos os compromissos de adesão ao bloco, dentre os quais, a livre 

circulação de mercadorias entre os membros e, relativas aos direitos humanos, 

notadamente a aplicação da cláusula democrática. Segundo o Itamaraty, por 

intermédio de nota à imprensa 337/2016:  

Os Chanceleres dos quatro países fundadores do Mercosul – Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai – aprovaram, neste 13 de setembro 
de 2016, "Declaração Relativa ao Funcionamento do MERCOSUL e 
ao Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela". 
A Declaração estabelece que a presidência do Mercosul no corrente 
semestre não passa à Venezuela, mas será exercida por meio da 
coordenação entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que 
poderão definir cursos de ação e adotar as decisões necessárias em 
matéria econômico-comercial e em outros temas essenciais para o 
funcionamento do Mercosul. O mesmo ocorrerá nas negociações 
comerciais com terceiros países ou blocos de países. 
Em 1º de dezembro de 2016, a persistir o descumprimento de 
obrigações, a Venezuela será suspensa do MERCOSUL. 
(ITAMARATY, 2016). 

 Fazendo um breve retrospecto, com a morte do então presidente da 

República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chaves, em 05 de março de 2013, 
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e a consequente ascensão de Nicolás Maduro ao poder, inicia-se uma tentativa 

de manutenção do Chavismo, ou Bolivarianismo55.  

No entanto, a realidade econômica mundial mudou e como não poderia 

ser diferente, afetou a economia venezuelana, que tem como sustentáculo a 

exploração do petróleo. Vivenciando, nos anos de 2013 e 2014, uma abrupta 

queda dos preços da commodity no mercado internacional. Como efeito da 

retração dos preços no cenário externo, evidentemente, a economia 

venezuelana, inicia o processo de deterioração, com o aumento expressivo da 

inflação, acarretando, por óbvio, grande instabilidade social e, 

consequentemente, política, tanto no âmbito interno, como no âmbito externo. 

 Os protestos se intensificam, e sob a alegação de tentativa de golpe e 

ingerência externa, o governo venezuelano intensifica a repressão, 

ocasionando prisões, dentre outras, de líderes oposicionistas, bem como a 

morte de centenas de manifestantes. 

 Em junho de 2015, uma comitiva de senadores brasileiros, oito no total, 

em missão oficial pelo Senado da República e liderada pelo presidente da 

Comissão de Relações Exteriores, hoje, ministro das Relações Exteriores, foi 

hostilizado por manifestantes Chavistas, e precisaram abortar a missão 

principal de visitar o líder oposicionista Leopoldo López, preso em presídio nos 

arredores de Caracas, o que causou repercussão internacional, bem como na 

política interna brasileira.  

 Em nota oficial, o Itamaraty56 lamenta o ocorrido:  

O Governo brasileiro lamenta os incidentes que afetaram a visita à 
Venezuela da Comissão Externa do Senado e prejudicaram o 
cumprimento da programação prevista naquele país. São inaceitáveis 
atos hostis de manifestantes contra parlamentares brasileiros. [...] À 
luz das tradicionais relações de amizade entre os dois países, o 
Governo brasileiro solicitará ao Governo venezuelano, pelos canais 
diplomáticos, os devidos esclarecimentos sobre o ocorrido. 
(ITAMARATY, 2015) 
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 Neste sentido, vide SUANO, Marcelo (2019) em sua obra: Como destruir um país - Uma 

aventura socialista na Venezuela. No livro, o autor apresenta de maneira didática e com uma 

narrativa abrangente, todo o processo que levou ao fracasso econômico, político e social, uma 

das mais promissoras economias do continente americano.    

56
 BRASIL. MRE. Nota 229. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-

imprensa/10241-visita-da-comissao-externa-do-senado-a-venezuela> Acesso em 12.out.2017. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/10241-visita-da-comissao-externa-do-senado-a-venezuela
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/10241-visita-da-comissao-externa-do-senado-a-venezuela
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 Ao final do ano de 2015, foi eleito, na Argentina, o candidato de centro-

direita pondo fim a doze anos de kirchnerismo naquele país. Em 2016, com a 

definição do processo de impeachment no Brasil e a consequente ascensão ao 

poder de um governo apoiado por um conjunto de partidos tidos de centro-

direita, fecha-se o cerco ao governo venezuelano. 

O afastamento da Venezuela foi consumado em agosto de 2017 quando, 

invocando o segundo parágrafo do artigo 5º do Protocolo de Ushuaia sobre 

Compromisso Democrático no Mercosul, subscrito em 24 de julho de 1998. De 

acordo com o Itamaraty, por intermédio de nota à imprensa 255/2017: 

1) Suspender a República Bolivariana da Venezuela de todos os 
direitos e obrigações inerentes à sua condição de Estado Parte do 
Mercosul, em conformidade com o disposto no segundo parágrafo do 
artigo 5º do Protocolo e Ushuaia.               
A suspensão a que se refere o parágrafo anterior terá efeito a partir 
da data da comunicação da presente Decisão à República Bolivariana 
da Venezuela, de acordo com o disposto no artigo 6º do Protocolo de 
Ushuaia. 
2) Os Estados Partes definirão medidas com vistas a minimizar os 
impactos negativos desta suspensão para o povo venezuelano. 
3) A suspensão cessará quando, de acordo com o estabelecido no 
artigo 7º do Protocolo de Ushuaia, se verifique o pleno 
restabelecimento da ordem democrática na República Bolivariana da 
Venezuela. 
(ITAMARATY, 2017) 

 Segundo o site do EL País57, a suspeita de fraude nas eleições para a 

Assembleia Constituinte foi decisiva para a sanção: “As denúncias de fraude 

durante o pleito, que foi superestimado pelo Governo segundo a empresa 

Smartmatic, responsável pelo sistema de voto usado na eleição da Assembleia, 

foi decisivo para que os parceiros do bloco tomassem essa decisão”. 

 De certo, a sanção aplicada tem efeito suspensivo, ou seja, apenas a 

suspensão dos direitos e deveres enquanto Estado Parte do bloco, não 

trazendo consequências ou repercussões mais expressivas, tendo um efeito 

meramente didático e de isolamento do Governo venezuelano.   

 O aprofundamento da crise econômica, política e social vivenciado pela 

Venezuela tem causado uma onda de deslocamento humano, tornando-se 

mais um, e, com certeza, o principal problema da crise no MERCOSUL. Uma 

crise humanitária com a qual os Estados vizinhos não contavam, passando a 
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 El País. Brasil. HERMIDA, Xosé. Disponível em:   
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/05/politica/1501947965_233058.html> Acesso em 18 
set.2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/05/politica/1501947965_233058.html
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receber números recordes de cidadãos venezuelanos, especialmente a 

Colômbia e Peru, devido ao aspecto geográfico e de idioma. 

 No Brasil, foi lançada pelo governo federal, desde março de 2018, a 

Operação Acolhida, uma iniciativa que reúne vários ministérios e órgãos 

federais, estaduais e municipais visando fazer frente à crise humanitária 

provocada pela onda migratória venezuelana, que muitos transtornos 

trouxeram, notadamente ao Estado de Roraima.  

Em nota58 de 17/01/19, o Itamaraty ressalta que “O Brasil tudo fará para 

ajudar o povo venezuelano a voltar a viver em liberdade e a superar a 

catástrofe humanitária que hoje atravessa. ”. Em abril do corrente ano, o 

Governo brasileiro edita a Medida Provisória nº 880/201959, que abre crédito 

extraordinário no valor de R$ 223.853.000,00 (duzentos e vinte e três milhões e 

oitocentos e cinquenta e três mil reais), para o programa de assistência 

emergencial e acolhimento humanitário de pessoas advindas da República 

Bolivariana da Venezuela, em meio à crise que levou ao fechamento das 

fronteiras venezuelanas junto ao Brasil e a Colômbia.  

 Criado em agosto de 2017, o Grupo de Lima reúne 12 países 

representados pelos seus respectivos ministros de relações exteriores, visando 

contribuir com o restabelecimento da ordem democrática na Venezuela, 

mostrando a relevância que a crise venezuelana adquiriu, extrapolando os 

limites do MERCOSUL.  

 Em 14/04/19, diante do acirramento dos conflitos internos na Venezuela, 

o Grupo de Lima emite uma nota60, onde exorta a comunidade internacional ao 

reconhecimento dos representantes designados pela Assembleia Nacional 

como legítimos, condenam a sistemática violação dos direitos humanos 

cometidas pelo regime tido como ilegítimo e exigem a libertação imediata dos 

presos políticos. Dentre outras:  

Os Governos da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela, 
membros do Grupo Lima, expressam o seguinte: 
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 BRASIL. MRE. Nota 15. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-

imprensa/19970-reuniao-com-forcas-politicas-venezuelanas> Acesso em 18 set.2019. 
59

 BRASIL. Congresso Nacional. MP nº 880/2019, de 30/04/19. Disponível em: 
<https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136530> Acesso 
em 18 set.2019. 
60

 BRASIL. MRE. Nota 89. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-
imprensa/20293-declaracao-do-grupo-de-lima-vnz> Acesso em 18 set.2019. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/19970-reuniao-com-forcas-politicas-venezuelanas
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/19970-reuniao-com-forcas-politicas-venezuelanas
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136530
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20293-declaracao-do-grupo-de-lima-vnz
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20293-declaracao-do-grupo-de-lima-vnz
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1. A Venezuela vive uma crise humanitária, política, econômica e 
moral causada pelo regime ilegítimo e ditatorial de Nicolás Maduro, 
que constitui uma ameaça à paz e segurança internacionais, com 
consequências regionais e globais. [...] 
4. Reiteram seu reconhecimento e respaldo à Assembleia Nacional 
da Venezuela e ao Presidente Encarregado Juan Guaidó, e exigem o 
respeito absoluto à sua nomeação e competências constitucionais, 
bem como às de todos os membros da Assembleia Nacional, e 
responsabilizam Nicolás Maduro pela vida, liberdade e integridade 
deles e de seus familiares. 
5. Condenam a sistemática violação dos direitos humanos cometidas 
pelo regime ilegítimo de Nicolás Maduro e exigem a libertação 
imediata dos presos políticos e a cessação de práticas de detenção 
arbitrária, tortura e ação violenta de grupos paramilitares. Para isso, 
fazem um apelo ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o 
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a priorizarem a 
situação na Venezuela. [...] 
10. Fazem um chamado à comunidade internacional para que 
continue a impor sanções ao regime ilegítimo de Maduro e a instam a 
colocar à disposição exclusiva do governo interino do Presidente 
Encarregado Juan Guaidó os bens pertencentes ao povo 
venezuelano no exterior, conforme o ordenamento jurídico de cada 
Estado. [...]. 

 Em julho do corrente ano, o Brasil assumiu a presidência pro tempore do 

MERCOSUL, 54ª Cúpula de Chefes de Estado do bloco sul-americano se deu 

na cidade argentina de Santa Fé. Em fala ao site da EBC61, o Chanceler 

Ernesto Araújo afirmou: “Nossa proposta é consolidar esse novo Mercosul. 

Estamos renovando [o bloco] em grande parte a partir propostas brasileiras”, o 

que por óbvio, em se tratando de Venezuela, deverá significar maior pressão 

sobre o atual governo no sentido do restabelecimento da ordem democrática. 

3.7 Perspectivas atuais do MERCOSUL 

Diante da atual quadra no sistema internacional, as perspectivas ao 

MERCOSUL são ambíguas. Para alguns especialistas, é possível aproveitar o 

cenário de crise e se reafirmar enquanto projeto de integração, buscando 

ocupar as lacunas deixadas ao longo da caminhada. Para outros, no entanto, 

percebem o momento a partir de uma perspectiva mais refratária, tendo como 

justificativa o ambiente hostil surgido com o advento das crises. Seja pela crise 

das commodities, pela relevância das cadeias globais de valor, ou até mesmo 

pela questão do terrorismo, inúmeras são as adversidades que se apresentam.  
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 EBC-Empresa Brasil de Comunicação. ROMILDO, José. Disponível em:  
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-07/em-clima-de-renovacao-
bolsonaro-participa-da-cupula-do-mercosul> Acesso em 03 set.2019. 
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É importante mencionar que o Mercosul não se consolidou em nenhuma 

das fases de integração pleiteadas, ou seja, não é uma zona de livre comércio, 

união aduaneira, ou mercado comum. A integração mostra-se imperfeita em 

qualquer dos estágios mencionados. 

O MERCOSUL possui um potencial econômico, social e político robusto. 

Quando da sua implementação, conforme mencionado em momento anterior, o 

bloco vislumbrava o incremento das relações comerciais. Conforme infere 

Amaral Júnior (2015, p. 461), “[...] da leitura do art. 1º, foi instituir uma união 

aduaneira, caracterizada pela completa eliminação de barreiras alfandegárias e 

não alfandegárias entre os países membros e por uma política comercial 

comum em relação a outros mercados. ”, bem como a estabilidade política e 

social da região. 

Para sustentar a recente democracia paraguaia e evitar que o 
Uruguai e Paraguai ficassem isolados de seus sócios comerciais mais 
importantes (Argentina e Brasil) e com o interesse de eliminar o 
estancamento das relações econômicas na região, os presidentes 
Julio Matia Sanguinetti, do Uruguai, e Andrés Rodríguez , do 
Paraguai, acolheram o convite para criar um grande espaço regional 
integrado, à base das relações ou acordos bilaterais já existentes 
entre a Argentina e o Brasil, o que ocorreu já em 1990. (GRANILLO 
OCAMPO, 2009, p. 466) 

É possível pensar o MERCOSUL como um instrumento para reduzir as 

desigualdades no Cone Sul, visto que a conjuntura internacional ora vivenciada 

traz oportunidades e desafios ao bloco.  

No entanto, alguns aspectos devem ser superados. O primeiro deles a 

redução das assimetrias. Segundo Guimarães (2012, p.18), “A redução das 

assimetrias é essencial para que as economias e as sociedades possam se 

beneficiar de forma equitativa do processo de integração. ”. Tal redução é 

fundamental para a consolidação do bloco. Evidentemente requer vontade 

política, investimentos financeiros e na infraestrutura regional. 

O segundo aspecto perpassa pela ampliação e pelo fortalecimento do 

bloco. Conforme aduz Guimarães (2012, p. 20), “É de todo interesse dos 

Estados do Mercosul criar condições as mais favoráveis possíveis ao ingresso 

da Bolívia, do Equador, do Suriname e da Guiana como membros plenos no 

Mercosul...”. No entanto, tal situação é pertinente quando definido entre os 

atuais Estados Partes qual característica terá o bloco. 
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No entanto, os recentes acontecimentos envolvendo notadamente a 

Venezuela apontam para um período de instabilidade política e social no Cone 

Sul, apesar de concordar com a afirmação de Riggirozzi (2011, p. 283) de que: 

“A diferencia de crisis (mundiales) anteriores, la región se encuentra 

posicionada de manera más firme para enfrentar política y económicamente 

cuestiones cleves de identidad, autonomia y cooperación”62. Até então tem 

demonstrado isto. 

Ademais, resta observar nos movimentos dos Estados Sul-americanos 

no início do século XXI aos dias atuais que o processo de integração regional, 

protagonizado pelo MERCOSUL, relaciona-se como outros arranjos nos quais 

o aspecto político-ideológico ocupa o espaço destinado ao aspecto comercial. 

Foi assim com a UNASUL (2008), visando fortalecer o viés de esquerda no 

hemisfério, é assim com o PROSUL63 (2019), que visa a fortalecer o viés liberal 

conservador no hemisfério.  

Por fim, diante de um cenário internacional desafiador, cada vez mais 

competitivo e conectado, se faz necessário que os Estados Partes sinalizem 

qual estratégia promoverá o efetivo crescimento do bloco, não negligenciando 

as assimetrias, garantindo, dessa maneira, o atendimento dos interesses 

nacionais. 

Temos no MERCOSUL um bloco em constante transformação, estando 

suscetível às mudanças políticas nacionais, regionais e/ou globais. Tais 

mudanças permitiram, em momentos anteriores, afetar o desenvolvimento 

deste projeto de integração, cuja essência original e primordial encontrava-se 

voltada para questões econômicas, e que, no estágio atual, vislumbra-se 

objetivos políticos. 
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 Diferentemente das crises anteriores (globais), a região está mais bem posicionada para lidar 

política e economicamente com questões importantes de identidade, autonomia e cooperação. 

(Tradução livre do autor) 

63
 PROSUL (Foro para o Progresso da América do Sul). Constitui-se como fórum regional de 

diálogo. Tal iniciativa partiu dos presidentes do Chile (Sebastián Piñera) e da Colômbia (Iván 

Duque). Sendo sua criação efetivada em 22 de março de 2019, com a assinatura da 

Declaração Presidencial sobre a Renovação e o Fortalecimento da Integração na América do 

Sul – Declaração de Santiago. Oficialmente, assinaram a Declaração de Santiago, os 

representantes dos seguintes países: Argentina (Mauricio Macri), Brasil (Jair Bolsonaro), Chile 

(Sebastián Piñera), Colômbia (Iván Duque), Equador (Lenín Moreno), Guiana (embaixador 

George Talbot), Paraguai (Mario Abdo Benítez) e Peru (Martín Vizcarra). 
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Considerações Finais 

Ao término deste trabalho acadêmico, pôde-se observar que houve, ao 

longo da história, uma relativa evolução com relação à área do Direito da 

Integração. Neste sentido, foi realizada uma análise histórica do processo de 

integração regional que se dá no continente sul-americano, tendo sido possível 

contribuir para a observação das assimetrias, contradições e transformações 

ocorridas no MERCOSUL. 

Conforme se avançou no trabalho, percebeu-se a importância e 

contribuição de estudar o Direito Internacional e a sua relação com outras 

áreas do conhecimento, notadamente com o Direito Econômico Internacional, 

com as Relações Internacionais, com a Economia Internacional e com a 

Ciência Política.  

Neste contexto, destaca-se a utilização do Direito da Integração, parte 

da ciência do Direito que permite estudar, compreender e explicar os processos 

de associação entre dois ou mais Estados, relacionando-os com a teoria dos 

Estados Nacionais, tanto pela análise de regulação positiva em relação ao 

processo de associação quanto pela necessidade de compreender e definir as 

tendências que impulsionam tais processos associativos. 

No decorrer do trabalho, exploraram-se as principais etapas ou formas 

de integração por meio de uma análise teórica, respaldada por vasta pesquisa 

bibliográfica. Em especial, acerca dos arranjos que permitiram o surgimento do 

Sistema Multilateral de Comércio.  

Após realizar uma análise histórica do surgimento do Sistema 

Multilateral de Comércio, foi possível perceber que substanciais mudanças 

ocorreram e estão ocorrendo na forma como os Estados inter-relacionam-se. 

Neste aspecto, é possível verificar que o objetivo fundamental nesses 

processos é ampliar as relações comerciais entre os Estados membros, 

permitindo, assim, um incremento da economia regional, ou, em outros casos, 

dos Estados partes partícipes dos arranjos. No entanto, com o decorrer do 

processo, outros aspectos vão sendo introduzidos nas negociações. 

  Não obstante, é importante destacar o fenômeno da globalização como 

processo diretamente vinculado à constituição do Sistema Multilateral de 

Comércio, vista a complementaridade existente entre globalização e 
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regionalismo. Ademais, em razão da revolução tecnológica atualmente 

vivenciada, o fenômeno torna-se cada vez mais perceptível, seja no seu 

aspecto econômico, social, político, cultural ou ambiental. No entanto, e 

paradoxalmente, também é contestado. 

Em seguida, passou-se à análise do MERCOSUL, bloco regional que, ao 

longo de sua história, apresenta momentos de avanços e recuos. Atualmente, 

encontra-se, talvez, no seu melhor momento, se pensarmos nas perspectivas 

econômicas, vista a conclusão de duas importantes negociações com blocos 

europeus, primeiro com a UE, em seguida, com o EFTA.  

Por outro lado, para além das questões comerciais, nos acordos 

anunciados com blocos europeus, observamos que começam a surgir diversas 

incertezas em relação aos mesmos acerca de questões como proteção 

ambiental, obediência ao desenvolvimento sustentável, conservação de 

florestas e dos direitos trabalhistas, dentre outros; estes temas se apresentam 

como obstáculos possíveis.  

Buscou-se demonstrar com a pesquisa que o MERCOSUL é uma 

associação voluntária entre Estados, constituída por meio de um tratado e de 

protocolos subsequentes, que estabelecem aparelhamento institucional 

permanente. Além disso, é dotada de personalidade jurídica de Direito 

Internacional, distinta dos Estados que lhe deram origem, e que possui, como 

objetivo principal, a busca por interesses comuns, por intermédio da 

cooperação entre seus membros. 

Observamos ao longo das últimas décadas a alternância das forças 

políticas no interior dos Estados Partes. No primeiro momento, com o 

surgimento de governos ditos de centro-esquerda, em diversos dos países do 

hemisfério sul, ao longo do início do século XXI, e, em momento posterior, o 

movimento começa a sofrer uma inflexão, quando, em meados da década 

atual, se deu a ascensão de governos ditos de centro-direita. Isso permite 

examinar as diversas visões quanto à maneira de condução do bloco; nenhuma 

delas, salvo melhor juízo, é capaz de garantir convergência político-ideológica.  

Diante do exposto, é possível inferir que o ambiente político, no âmbito 

interno do bloco, encontra-se susceptível às instabilidades político-ideológicas 

que acompanham o processo de integração regional desde o início. Não seria 

demais afirmar que, nas duas últimas décadas, tais instabilidades contribuíram 
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para que o MERCOSUL prosseguisse como uma união aduaneira ainda 

imperfeita. 

 Todavia, antes de adentrar a análise central do trabalho, faz-se oportuno 

destacar que, apesar de se constituir como integração essencialmente 

econômica inicialmente, o MERCOSUL necessitou, para os fins de 

sua constituição e consequente evolução, da existência de democracia formal 

nos Estados Partes. O seu marco inicial, coincidiu com início da 

redemocratização dos Estados do Cone Sul. 

  Dentre os aspectos relativos à democracia formal nos Estados Partes 

do MERCOSUL, embora tal conceito não tenha merecido o devido destaque 

nos tratados iniciais do bloco, as Constituições dos Estados Partes 

apresentam, ao que parece, consenso doutrinário a respeito da distinção entre 

direitos humanos e direitos fundamentais. Entende-se que ambos possuem a 

mesma finalidade; a de garantir a realização do processo democrático. 

 No entanto, na América Latina, muito possivelmente em virtude do 

processo histórico vivenciado por seus países, bem como pela complexidade 

inerente ao conceito, o modelo de democracia em curso ainda não foi capaz de 

se fazer sentir por parcela substancial da população. 

 Neste sentido, cabe aqui uma reflexão quanto aos conceitos de 

democracia trabalhados na pesquisa. O primeiro, de que a democracia é a 

criação ininterrupta de novos direitos, faz com que, ela subverta os direitos 

existentes constantemente. O segundo, de que a democracia é a 

institucionalização de incertezas, observa-se no fato de que ela impõe a 

submissão de todos os interesses à competição.  

 A adoção da chamada Cláusula Democrática, por intermédio do 

Protocolo de Ushuaia, de julho 1998, e do Protocolo de Ushuaia II, de 

dezembro de 2011, não estabeleceu ou deixou claro qual o conceito de 

democracia que seria considerado pelos países membros do MERCOSUL, o 

que decerto permitiu a sua utilização de maneira subjetiva e/ou estratégica 

pelos membros do bloco. 

 A análise dos dois casos concretos, quando da utilização da Cláusula 

Democrática, permite inferir que os atores se serviram da vaga definição de 

ordem democrática para sua utilização, com interpretação subjetiva e de 

maneira estratégica.  
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No primeiro caso, a Questão do Paraguai, permitiu o ingresso da 

Venezuela no MERCOSUL, uma vez que, com a decisão de suspender o 

Paraguai do bloco, utilizando como pretexto a quebra da ordem democrática, 

ocasionada pelo rápido processo que culminou com o impeachment do 

presidente paraguaio, eliminou-se o único voto contrário à adesão da 

Venezuela ao MERCOSUL. 

 No segundo caso, a Questão da Venezuela, apesar de efetivamente 

haver existido a comprovação da quebra da ordem democrática, a utilização da 

Cláusula Democrática só foi possível devido à inflexão da conjuntura interna 

dos Estados Partes, dada a eleição de candidato de centro-direita na Argentina 

e a definição do processo de impeachment no Brasil. Uma vez que a 

deterioração da ordem democrática se encontrava em estágio avançado 

naquele país e até, aquele momento, nenhuma atitude mais enérgica no âmbito 

do MERCOSUL havia sido implementada.  

Em ambos os casos, é possível observarmos a utilização de forma 

subjetiva e/ou estratégica da Cláusula Democrática pelos membros do bloco, 

algo que, inclusive, no início do corrente ano, provocou um recuo estratégico 

na negociação entre Brasil e Paraguai com relação à Itaipu Binacional, por 

temer à ameaça da oposição ao governo paraguaio, associado ao temor de 

uma provável abertura de processo de impeachment naquele país. 

Neste sentido, a observação dos movimentos empreendidos pelos 

Estados Sul-americanos, no início do século XXI, permite inferir que o processo 

de integração regional, até o presente momento, protagonizado pelo 

MERCOSUL, cede espaço para outros arranjos, como por exemplo a UNASUL 

(2008) e, mais recentemente, o PROSUL (2019), nos quais é possível perceber 

o aspecto político-ideológico ocupando espaço destinado ao aspecto comercial.  

Assim sendo, ante todas as considerações feitas, percebendo o 

MERCOSUL como um arranjo regional em constante transformação, e, 

estando ainda, suscetível às mudanças nas políticas nacionais, regionais e/ou 

globais, este bloco encontrará as estratégias que propiciarão alcançar o efetivo 

desenvolvimento, desde que haja o amadurecimento dos atores que o 

compõem; isto, associado ao aprimoramento dos mecanismos institucionais, 

bem como da democracia no interior dos Estados Partes.  
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Cabe destacar a relevância da presente pesquisa para a comunidade 

acadêmica e para a comunidade em geral, visto que visa a abordar o processo 

de integração ao qual o Brasil tem dedicado tanto empenho ao longo das 

últimas décadas, que se consolida como um caminho para a inserção do Cone 

Sul de forma geral, e do Brasil, em particular, nos mercados globais, 

significando um acréscimo sem precedentes na competitividade das economias 

dos Estados envolvidos. 
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Anexo – 01 

 

Cronograma atual do MERCOSUL 

 

Fonte:  Mercosul. Disponível em <https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/organograma-

mercosul/> Acesso em 18 set.2019. 

 

 

 

 

 

%3chttps:/www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/organograma-mercosul/
%3chttps:/www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/organograma-mercosul/


121 
 

 

 

Anexo – 02 

 

Cronograma inicial do MERCOSUL 

 

Fonte:  MERCOSUL. BRASIL. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-
mercosul >Acesso em 27 mai.2016. 
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