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7. O Mercosul Como um Ator Importante do Cenário

Internacional: da américa latina e do cone sul
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Exatamente por isso é que se faz necessário em contrapartida que o Mercosul avance com 

o processo de institucionalização. Nesse mundo neoliberal, o poder das organizações é um 

feito a ser conquistado. As forças armadas eram a razão de desequilíbrio entre as nações, 

pelo contrário hoje se viabilizam a formação de organismos e grupos que assumem de 

forma democrática os destinos desses Estados. O Mercosul nesse sentido, parece ganhar a 

credibilidade para aumentar e concretizar a maior parte das negociações a serem realizadas.

A integração regional atualmente se transformou num meio legítimo para se conseguir 

desenvolvimento para determinada região, mas não se pode deixar de ver o cenário maior: 

das relações internacionais. No jogo de poder - o Mercosul aparece como um ator de peso 

relativo ainda, devido ao seu quadro institucional instável. A representação daquilo que se 

dá com o Mercosul é dimensionada por sua força de produção e de comércio.

Com a presença de organismos supranacionais, segundo Aron, em seus Estudos Políticos1, 

a competição militar entre os Estados perde aos poucos seu alcance e virulência. Assiste-se 

um cenário internacional que realmente vai além dos Estados estabelecidos, e que dá 

margem a posições emitidas por organizações legítimas e conscientes do seu momento 

histórico.

2 //ri^yniond. Estudos Políticos. 2" Edição - Brasília. Editora Universidade de Brasilia. 1985. p.386.

As relações internacionais tendem a ocorrerem num nível de concreticidade histórica e 

sociológica, onde existem cálculos acerca das forças alheias (contrárias), incluindo 

números, espaço, recursos, mas trazendo mais dados de realidade sócio-política e 
económica2. O comportamento dos atores atuais é comandado por um cálculo de forças 

diferenciado, ou seja, há uma quantidade de variáveis a serem examinadas. E nesse



não dá para compactuar com uma certa

,;3
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contexto internacional admite Arton, que 
simplificação na análise.

A sociologia explica ao Mercosul como uma organização supranacional articulada por uma 
soma de variáveis: económicas; políticas e sociais. Não há como negar que esse ator do 
cenário internacional tenha gerado controvérsias frente aos Estados Unidos e mesmo 
quanto às pretenções da U.E., ou ainda, que inspirou a África a tomar um novo rumo 

sobre as integrações. A organização Mercosul tem criado de sobra motivação para se 

refletir que o mundo vem sofrendo mudanças estruturais.

Como bem afirma Otávio lanni3 - passamos a viver no cenário contemporâneo por uma 
série de transformações que podem significar o caminho das rupturas, descontinuidades, 
imprevistos. Vivemos num mundo de contrapostos: modernidade e pós-modemidade, 
realidade e virtualidade, globalização e diversidade. As formas simplistas de entender o 

Mercosul nesse cenário novo são descartadas, pois o mundo impõe ao mesmo um papel que 
extrapole as fronteiras e que implique na superação de novos desafios.

O Mercosul simboliza abstratamente a força económica e política do Sul da América, e isto 
vem trazendo consequências ao eixo de discussão nesse continente. A partir do Mercosul a 
América do Sul fora visualizada como uma região potencialmente a ser revisitada e 
explorada comercialmente, mas isto devido a um aprofundamento de suas decisões. A 
integração do Cone Sul ganhou espaço no cenário em razão da sua impulsão interna para 
promover de fato a abertura da economia, e reformular suas estratégias de inserção 

internacional.

3 FERREIRA. Lcila da Costa (organizadora). A Sociologia no horizonte do século XXL São Paulo. 
Boitcmpo Editorial. 1997. p. 14.
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E é por essa razão que a sociedade global não tolera os abusos e desmandos políticos, muito 
menos os arranjos e soluções improvisadas - mas exige-se um compromisso aberto com as 
causas sociais. E essa sociedade global é a realidade social nova, com tessitura e dinâmica 
próprias, envolvendo configurações e movimentos ainda pouco conhecidos. Trata-se de 

uma totalidade em movimento, aberta e abrangente, cujos leis de tendência ainda estão por 
ser conhecidas.

Temos uma nova configuração para essa sociedade da integração, que certamente não se 

ajusta mais aos moldes de polarização política tradicional, nem as formas de fazer política 
são as mesmas, pois até os sindicatos vem sendo esvaziados em sua função social. Vários 
setores da sociedade passam a ser desfocados como ingénuos e desinteressantes nesse novo 
cenário globalizado.

Essas sociedade caminha junta através dos veículos de comunicação, e consegue incorporar 
pouco a pouco aquilo que é fundamental par ao processo de integração. Não se pode 

esquecer que os modernos meios de transporte e comunicações tomam as distâncias 
menores e as fronteiras permeáveis4.

E é exatamente por essa nova ênfase nas organizações internacionais, que notamos a 

complexidade e a velocidade das mudanças, pois suas decisões afetam o maior número de 

pessoas a cada momento. O dinamismo desta nova estrutura (como no caso o Mercosul) é 
uma força propulsora do seu próprio desenvolvimento5.

No cenário presente a integração regional significa também a formação de uma nova 
sociedade: mais liberada, diversificada, além fronteiras, que busca resultados, e que dispõe 
de melhores canais de comunicação. A população do Mercosul constitui uma sociedade 
U.E. funciona dentro de novas regras e posturas, envolvendo novas mentalidades, 
ideologias e utopias.

4
GENOV. Nikolai. Internationalization of Sociologv: The UnftnishedAgenda. Currcnt Sociologv. London. 

vol.39. n. 1. Sagc Publications. 1991. pp. 1 -19; citaação da p. 1.
’ CRUZ. Tadcu. Sistemas. Organização e Métodos. Ia cd - São Paulo. Atlas. 1997. p.126.
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Não é porque o fenômeno da globalização vem se estendendo com mudanças violentas, que 

possamos imaginar que o mercado vai dirigir a economia dos paises e das integrações. 

Alimenta-se falsa ilusão. O sistema globalizado necessita, isto sim, é de organizações fortes 

e determinadas7, que regulamentem suas atividades com o máximo de assertividade.

Isto quer dizer que neste novo tipo de organização, as nações buscam, antes de tudo, o 
interesse comunitário, ou pelo menos deveria ser assim. As nações se movem no sentido 
de aperfeiçoarem a integração, ainda que alguma medida desagrade a certo govemo. Agora 
é preciso entender que na realidade existem atritos e expectativas que não são atingidas. O 
mundo atual, segundo o sociólogo Octavio lanni6, oferece um grau de imprevisibilidade 

fora do limite, ou seja, não dá para garantir que certos paises venham a ter uma postura 

padronizada ou ajustada em relação à integração.

Há quem defenda até o fim da diplomacia como uma saída para esse novo tipo de 

organização. Porém, isto transformaria o Mercosul num espaço controlado apenas por 

empresários. Evidentemente, o suporte diplomático é a alavanca necessária para que a 

integração se desenvolva com moderação e estratégia. Nada pode substituir o trabalho 

daqueles que contribuem para que a organização institucional seja adequada à comunidade 

internacional.

E esse novo tipo de organização internacional tem que possuir visão a longo prazo, apesar 

da crise global. O posicionamento futuro do Mercosul no processo de integração pode ser 

projetado através de uma leitura de cenários, e três deles são apresentados:

Um dos riscos do Mercosul é querer ampliar o ingresso de países, e perder de fato a 

essência daquilo que fora programado anteriormente. O que enfraquece realmente uma 

integração é o entra e sai de nações, ou mesmo a falta de compromisso com os objetivos a 

serem conduzidos, tal como acontecera com o Pacto Andino.

6 1ANNI. O. A Sociologia numa época de globalismo. Artigo publicado pela UN1CAMP. 1998. p. 18.
7

CRUZ. T. Op.cil.. p.127.
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7.1- Mercosul: uma Integração com uma Dinâmica Própria para

Superar Desafios Internacionais

É evidente que o Mercosul hoje não compactua de avanços onde tenha que pegar carona, 

pois sabe que o mundo vem privilegiando as iniciativas autónomas. Como a integração 

independente vem conquistando mais presença internacional, e pode isto significar sua 

liderança estratégica no processo de achar soluções para a crise global.

Nafta e U.E. se equivalem em forças económicas e políticas, tanto que o PIB per capta 
anual dessas integrações alcançava, respectivamente. USS 22.790 e USS 23.9009. Por isso, 

o Mercosul deve conter num primeiro momento seu ímpeto de buscar coligações e 

parcerias.

O peso do Mercosul no cenário de fim de século é razoável considerando-se que essa 
integração se constitui numa globalização em miniatura10, e já colhe resultados 

promissores. Somente a redução das barreiras que ao longo dos séculos fora gerada - já 

justifica plenamente a existência desse processo no Cone Sul. Além disso nunca houve

Predomina o atual status quo, baseado na coexistência de blocos comerciais autónomos 

e independentes (Mercosul), (Nafta e UE) - o que não deixa de ser uma alternativa 
aparentemente conservadora, mas consiste em buscar seu espaço estrategicamente;

Admite-se a coligação do Mercosul com o Nafta liderado pelos Estados Unidos em 
tomo da criação da Alca - ora, isto também vem sendo descartado pelos Países- 

membros, numa prova de que o Mercosul precisa caminhar para a consolidação de sua 

estrutura;
E, finalmente, admite-se a conjugação dos interesses do Mercosul, com a U.E.

o
comandada por Alemanha e Inglaterra .

SIMONSEN ASSOCIADOS. Op.cit.. p.53.
9 IbicL. p.53.

Informe Mercosul - publicação mensal de análises sobre o Mercosul - consultora Pcggy Bcçak - São 
Paulo, ano 1. n.2. out/98. p.4.
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nessa região o livre intercâmbio consumado, o que dâ a dimensão da grandeza dessa 

conquista.

O Mercosul coloca o Paraguai e o Uruguai em um posicionamento privilegiado, pois 

passam a sentir a possibilidade de abrir o leque de diálogos e negociações. De países com 

pouco enfoque estratégico - passam a rever sua participação externa.

Vejamos agora a contribuição e o enfoque estratégico de cada um dos Estados incluídos 

nessa integração.

Os benefícios e as vantagens potenciais da integração para países como o Paraguai e o 

Uruguai são evidentes, já que os leva a participar, de forma mais direta, de mercados 

externos de enorme tamanho comparativo11. Esses mercados podem ser alcançados com 

baixo risco relativo, já que, por diferentes razões, sua produção interna dificilmente será 

afetada de maneira negativa pela integração.

Toda análise das perspectivas futuras vinculadas ao Mercosul deve incluir uma avaliação 

dos verdadeiros interesses estratégicos que cada país defende no contexto da integração, já 

que deles depende seu esforço integrador. É inegável que cada país busca, na medida do 

possível, seu bem-estar e crescimento, e tende a antepor esses fatores a qualquer outra 

consideração.

' ‘ SIMONSEN ASSOCIADOS. Op.cit.. p.45.
12 JbicL, p.45-46.

Além disso, esses países não poderiam12 - por motivos estratégicos - ficar à margem da 

iniciativa de integração, já que os riscos de permanecerem isolados, ou de terem seus 

produtos substituídos nos maiores mercados de consumo - seriam muito grandes.



7.1.1— Uruguai

O Uruguai teve em seu encalço uma esquerda atrasada, presente bem no governo municipal 

em Montevidéu, com o marxista Tabaré Vázquez, dando a impressão de que a reforma do 

Estado ficaria comprometida. Apesar da gestão carismática de Vázquez, o povo fora 

percebendo a raiz de seus problemas14.

Houve no período mais recente uma participação mais interessada do cidadão uruguaio nas 

questões vividas pelo Estado, e dá para perceber que a opinião pública uruguaia fora pouco 
a pouco entendendo a importância do desmantelamento da pesada superestrutura estatal14.

A sociedade uruguaia com bastante resistência admitiu a mudança e a reforma a que fora 

submetida sua nação, e não dá para deixar de notar que o desmantelamento do serviço 
público e as reformas liberais acabando com um Estado pesado e limitado trouxeram outro 

alento nesse período mais recente. Um país com a infiltração de uma esquerda que corre na 

contramão da história, mas que sem dúvida, acorda para a nova tendência mundial da 

reforma do Estado.

É fundamental lembrar que esse parceiro foi o primeiro pais a impulsionar um sistema de 

acordos binacionais com a Argentina e o Brasil, ainda antes da criação da Aladi. Isso 
permite afirmar que participar do Mercosul era uma condição de vital importância para os 

seus interesses e representava o resultado de muitos anos de esforço para integrar-se com 
seus vizinhos.

O Uruguai é apontado intemacionalmente como a nação com maior condição e 

credibilidade para dispor da integração bem como de suas oportunidades, sem correr os 

riscos dos outros.

13 CASAS. Juan Carlos. Um Novo Caminho para a América Latina. Rio dc Janeiro. Rccord. 1993. p.407.

Nota Explicativa: O Uruguai passava neste período por uma estranha contradição política, c o governo 
Lacallc propõe um avanço estrutural: reforma c enxugamento da pesada máquina burocrática do Estado.
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15 CASAS. J.C. Op.cil.. p.401.
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Veja, portanto, que o Uruguai teve que enfrentar “o perigo vermelho” de perto para colocar 

seu plano liberal em ação. Além de que a tese da privatização enfrentou duros golpes, e o 
convencimento fora à princípio complicado.

• serviço público no Uruguai é de boa qualidade e aparentemente era desnecessário uma 

mudança radical nesse sentido, e a insatisfação não se dá como na Argentina.

No começo dos anos 90 - o governo Lacalle já dava amostras de que iria fazer uma 
administração voltada para um perfil ligado ao Liberalismo. Isto traria consequências 
positivas ao país, já que neutralizava de certa forma o progresso relativo das forças 
marxistas. Em pleno final de século, onde as propostas totalitárias estão se exaurindo, só 

restava a presença de um governo que propusesse profeticamente a reforma estatal e 

defendesse um receituário liberal, tal como passamos a observar:

a) conter o déficit fiscal, reduzindo o gasto público;
b) diminuir a evasão, aumentadas a arrecadação e a atividade económica, reduzir a pressão 

fiscal;
c) manter o mercado de câmbio único, livre e flutuante;
d) passar à órbita privada e possivelmente desmonopolizar atividades industriais 

comerciais;
e) desregulamentar a atividade privada, eliminando controles e trâmites burocráticos;

f) simplificar a política alfandegária dando-lhe estabilidade;
g) fomentar os fundos de aposentados complementares ao sistema oficial

Lacalle sustentou em sua campanha eleitoral um discurso favorável já a integração 
regional, pois preparou campo para as idéias do Mercosul amadurecerem ainda mais. A 

integração fica forte na medida em que países como o Uruguai são atraídos pela tese de que 
é necessário privatizar as estatais e diminuir o tamanho do Estado.
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A verdade é que já se anunciava um tempo de combate à inflação e uma negociação mais 
eficaz quanto ao endividamento externo16.

A preocupação é no sentido de dar segurança jurídica à integração em movimento, bem 

como de conferir unidade sistémica a uma ordem comunitária.

Sem dúvida, analisando criticamente o governo Lacalle fora exageradamente moderado, 
talvez não tenha resultado em mudanças radicais. Mas conseguiu abrir caminho para um 

futuro político promissor.

A posição uruguaia a esse respeito é de que haja a aplicabilidade imediata e direta da 
essência de um direito comunitário para o Mercosul, pois se constitui na única forma que 

dá garantia de igualdade de direitos aos países membros e, fundamentalmente, segurança a 
parte estrangeira. Não se pode conceber um direito comum no qual sua vigência seja

Cabe afirmar que a nação vem oferecendo ainda maiores condições para a ampliação 

institucional da integração. Inclusive a delegação uruguaia vem desempenhando um papel 
dominante no sentido de que se crie de fato uma Corte de Justiça (independente), no sentido 

de dar a integração um melhor posicionamento internacional.

É preciso entender que o Uruguai teve uma participação fundamental no Mercosul no 

sentido de que inclusive se expôs bem mais que os outros. De país favorecido - 

diferenciado nas suas relações com Argentina e Brasil - teve que passar a competir de 
maneira totalmente aberta. Uma sucessão de governos trouxe essa abertura gradual, porém 
eficaz, tanto que houve a reconversão da atividade económica do país. Nos anos 
consecutivos houve a busca para que o país fosse o centro nevrálgico para as 

comunicações e demais serviços do Mercosul. E claro que o Uruguai abriga hoje uma 

maior responsabilidade em razão de posicionar-se como uma sede administrativa.

16 Ibid., p.410-411.
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O Uruguai saiu de uma situação incómoda para um cenário de amplas modificações, que 

de fato afetaram a opinião pública e a outros setores da sociedade, que não esperavam tal 

atitude pelo governo. Trata-se de uma transição democrática acompanhada por uma série de 

medidas corajosas no sentido de resgatar uma condição ideal de govemabilidade.

O Uruguai, seguindo o exemplo brasileiro, deu início, em 1990, a modificações estruturais 
em sua economia. Nesse ano, assumiu o poder o então presidente Luiz Alberto Lacalle, 

primeiro governante eleito de forma direta após longos anos de regime militar. Antes disso, 

em 1985, ocorreu um período de transição política para a restauração democrática, 

conduzido pelo presidente Sanguinetti .

submetida a vontade de um de seus membros, por quanto deixaria de ser comum17. É por 

essa razão que os europeus não deixam de fazer críticas construtivas a respeito.

O novo governo encontrou uma economia com graves desequilíbrios, como tendência à 

estagnação, baixo nível de investimentos (cerca de 9% do PTB), elevado déficit fiscal, 

inflação ascendente19, assim como pesada carga de dívida externa.

Os países da América Latina tiveram nos anos 90 a melhor alternativa para viabilizar seus 

projetos políticos, e isto só seria possível com a estabilização da economia. O governo 

uruguaio adotou um programa de ajustamento macroeconômico que visava estabilizar a 

economia e criar condições para a promoção do desenvolvimento sustentado. 

Adicionalmente, o programa contemplava reformas estruturais, tidas como necessárias ao 

incremento dos investimentos privados no país.

17 OTERMIN. Jorge Pcrcz. EI Mercado Comum del Sur - desde Asunción a Ouro Prelo. Urueua\.
Montevideo. Fundación de Cultura Univcsitaria. 1995. p. 102.

18 ~BRANDAO. Antônio Salazar. Mcrcosul - Pcrspcctivas da Integração. São Paulo. FGV. 1996 p 19‘> 
ibid., p. 192.

20 BRANDÃO. A.S. Op.cit.. p.193.
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Mesmo com a melhoria das contas públicas, a inflação em 1990 superou os três dígitos, 

alcançando 112,6%. Para isso contribuíram as políticas económicas adotadas na Argentina 
e no Brasil, que, ao incrementarem a demanda dos produtos uruguaios, pressionaram os 

preços domésticos. Além disso, a guerra do Golfo e o consequente aumento dos preços do 

petróleo impactaram negativamente as economias dependentes daquele produto, entre elas 

a do Uruguai23.

A situação internacional não favorecia plenamente ao país uma saída fácil, e o govemo fora 

imediato em suas decisões. À rigor foi proposto uma série de modificações estruturais, ou 

seja, a própria reforma do Estado. Ela fora desenhada de modo a gerar uma reação na 
atividade do setor privado. A reforma constituía-se em três vertentes fortes: - 

reestruturação e privatização das empresas estatais, modernização da administração pública 

e solvência do sistema de segurança social, em face do enorme volume de recursos para ele 

transferido pelo govemo central24.

Dessa maneira, foram enviados ao Congresso diversos projetos visando eliminar o 

monopólio estatal do álcool, dos serviços portuários, das telecomunicações e dos seguros.

No curto prazo, os objetivos eram o ajuste das contas públicas, a redução da inflação e o 

fortalecimento do balanço de pagamentos21. O esforço fiscal permitiu que as receitas do 

govemo central se elevassem em 9%, ao mesmo tempo em que as despesas reduziam-se 
em 10%. O volume do déficit global do setor público involuiu de 6,4% do PTB em 1989 

para 2.6% em 1990. Quanto à administração central, principal responsável por esse 

resultado, o déficit, que era de 3.6% do P1B no último ano do govemo Sanguinetti, 
transformou-se num ligeiro superávit de 0,6% em 199022. Vale ainda ressaltar a 

recuperação dos investimentos, que elevaram-se a 11,8% do produto bruto naquele ano.

21 Ihid., p. 193.
22 No inicio dc 1990 havia 20 empresas públicas no Uruguai.
23 O presidente Lacalle foi obngado a criar condições para a intensificação da atuação do setor privado na 

economia.
24 BRANDÃO. A.S. Op.cih.. p.194.
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É preciso considerar que o Estado tal como fora concebido na América Latina está falido, 
ou seja, uma instituição em processo de profunda mudança25. A transformação sociológica 

gerada nesses anos 90 merece ser analisada sob um prisma singular, já que houve um 

processo inusitado de mudanças sociais e políticas num curto intervalo de tempo. No caso 
uruguaio, a reforma na administração pública visa simplificar e desregulamentar atividades, 

incrementando sua eficiência26.

Em 1991, o governo Lacalle, contrariando os empresários do país, incrementou o processo 

de liberalização comercial, reduzindo as tarifas de importação, que caíram de um teto de 

40% para 30%.

Segundo o presidente Lacalle, só deveriam sobreviver as empresas que estivessem 

dispostas a cortar custos e investir em tecnologia.

Foi instituído o Programa Nacional de Desburocratização (PRONADE), à semelhança 

daquilo que é feito em outros países. Esse fundamentava-se em princípios como a 

substituição de normas específicas por normas gerais de regulamentação e a remoção de 
exigências burocráticas que estivessem onerando desnecessariamente pessoas e empresas.

• importante é notar que a incorporação do país ao Mercosul em 1990 precipitou a 
implementação de uma série de reformas, principalmente em nível industrial e de 

infra-estrutura (serviços portuários e de telecomunicações), necessárias ao desafio da 

integração.

Era a intenção do governo privatizar serviços básicos, como a 

telecomunicações e portos.

25 NAIM. M. Transição para o regime de mercado na América 1 .atina. In A Nova America Latina. Coord 
Carlos Langoni. Rio dc Janeiro. FGV. 1996. p.211.

’ BODEMER. Klaus. Estado gordo. Estado minimo. Estado eficiente. In: La reforma del Estado: mas allá 
de la privatización. Montevideo. 199.3.
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A modernização e o serviço privado tomaram os portos uruguaios equivalentes a qualquer 

outro país do mundo, ou seja, oferece a garantia de um serviço mais eficiente e ágil, como é 

necessário nesse período globalizado28. O tempo de permanência dos navios nas docas 

reduziu-se em 50%, em decorrência da elevação da produtividade das operações.

De fato, os Estados latinos estão sendo conduzidos peio cenário neoliberal a tomarem uma 

posição favorável aos investimentos empresariais e alertando quanto às medidas necessárias 
para frear uma crise generalizada. O Uruguai não fugiu a regra de sinalizar um caminho 

seguro para uma integração mais harmónica com seus vizinhos.

Quanto ao andamento das reformas estruturais, a lei de privatização promulgada em 

setembro de 1991 abriu espaço para a participação do setor privado em áreas como 

telecomunicações, aviação e energia elétrica, os primeiros que o governo Lacalle desejava 
transferir. No ano de 1992, houve um pequeno retrocesso quanto ao programa de 

privatização27, quando por plebiscito, a sociedade mostrou-se contrária à desestatização da 

Antel, a empresa nacional de telecomunicações, que opera em regime de monopólio.

Ainda em 1992 foi aprovada pelo Congresso a reforma dos portos, tão essencial aos 

negócios realizados no Mercosul, tendo mudado substancialmente a eficiência dessa 
atividade, crucial em termos de infra-estrutura. A lei permitiu entre outras coisas a 

execução de vários serviços portuários pelo setor privado. Para ter um exemplo simples, 
assim fora possível fazer o carregamento e descarregamento de mercadorias, contratação 

de estivadores e movimentação de commodities.

Até mesmo os custos portuários foram caindo em decorrência do incremento da 

concorrência.

27 Nota: Setores atrasados como o da Confederação dos Trabalhadores se insurgiu contra a política dc 
ajustamento dc Lacalle.

O V *
NA1M. M. Op.cit.. p.211.
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O Uruguai conseguiu, em parte, cumprir seu intento de privatizar estatais, talvez seu 

programa tenha sofrido restrições, porém, sem dúvida, algo fora feito para acompanhar a 

tendência predominante entre os países do Mercosul.

Contudo, obteve êxito com a privatização da companhia aérea Pluna, um feito histórico no 

Uruguai. Um consórcio formado pela Varig — empresa argentina de telecomunicações 
Tevicom/Fapeco e por empresários uruguaios passou a controlar a ex-estatal uruguaia.

Em seus cinco anos de governo, encerrados no começo de 95, a grande vitória política do 
presidente Lacalle foi conduzir a retomada do crescimento, conjugada à queda da inflação. 
O PIB avançou de USS 8,8 bilhões em 1989 para USS 15,6 bilhões em 1994 e a inflação 

(mal maior dos países do Cone Sul) reduziu-se de 112,6% em 1990 para pouco mais de 
40% em 1994. Desde o início do govemo, Lacalle tentou avançar no processo de venda das

• 29estatais .

A descoberta do mercado e a perda da confiança exagerada que se depositava no Estado 
fizeram maravilhas no Uruguai e demais países de América Latina. Até porque à partir do 
momento que debelaram em parte a inflação e modernizaram a estrutura administrativa, 
então fora notada uma retomada do crescimento económico.

A estratégia utilizada pelo Uruguai é conhecida intemacionalmente, ou melhor, dá ênfase à 
mudanças de regras macroeconômicas, e vai além - com a efetiva redução do tamanho e do 
alcance do Estado. A tentativa de combater ao protecionismo e estatismo30 foi a fórmula 

encontrada para colocar o país com possibilidades de inserção nesse novo cenário.

É preciso entender que a reforma do Estado gera em consequência uma série de mudanças 

estruturais que beneficiam a integração do Cone Sul. Apenas para citar alguns aspectos: - 
cortes orçamentários, desregulamentação do setor privado, privatizações mais

29 BRANDÃO. A.S. Op.cil.. p.195.
30 NAÍM. Moisés. Op.cil., p.222.
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simplificadas, reforma do funcionalismo, capacitação para promover as exportações31, tal 

receituário se adequa plenamente ao que é preconizado no Mercosul.

O Uruguai bem como outros países da AL precisava sair de uma condição de um Estado 
predatório32, com total incapacidade de administrar seus recursos e mesmo de evitar que os 

interesses de pequenos grupos, e até mesmo de famílias predominem sobre o bem público.

Os países do Mercosul tiveram que desviar de uma rota perigosa, pois não realizavam 

governos cujos propostas se voltavam ao benefício do grosso da população. Tanto Uruguai 

como seus vizinhos de integração eram regidos por metas estreitas e egoístas de elites 

(minorias)33.

Hoje o Uruguai tem consciência de que é necessário criar condições para o surgimento de 

um Estado desenvolvimentista, que produz um serviço público mais meritocrático e que 

evite ao corporativismo. É preciso haver eficiência e respeito aos cidadãos. O Estado 

desenvolvimentista é aquele que não está divorciado da sociedade, e que inclusive abre 
canais institucionalizados para a negociação continua de metas e políticas34.

Um estudo sociológico sério mostra que o fraco desempenho do Estado latino-americano 

reflete uma distribuição do poder económico e político, que predispõe a ação pública a 

favor dos ricos, espolia a classe média e exclui os pobres.

31 Ibid.. p.222.
.32

33

E por conseguinte, o país faz parte do Mercosul (Mercado Comum do Cone Sul) no sentido 
de somar com seus vizinhos para formar um Mercado Comum entre os Estados signatários. 

A nação uruguaia pretende incrementar seus laços comerciais e busca participar 

efetivamente das conquistas de desenvolvimento, além de contribuir para acelerar os 

processos de crescimento económico com justiça social.

EVANS. Pctcr. Rethinking embedded autonomy. Bcrkclcy. Univcrsity of Califórnia. Scpt. 1993. mimcog 
No pcriodo dos militares - houve inflação, falências, encerramento de fábricas, falta de investimentos a 
paralisação da economia.

34 NAIM. M. Op.cit.. p.227.



335

O Uruguai hoje tem na integração uma expectativa maior que a de Argentina e Brasil. Isto 
se justifica pelo fato de ser compensador em várias frentes: política e socialmente 

(prioritariamente).

Apesar da contradição partidária e politica - e mesmo de um jogo envolvendo frentes e 
alianças diversas, a nação soube absorver as mudanças recentes. Portanto, para o Uruguai 
fora fundamental se tomar um parceiro (que compete de forma aberta) aceitando as regras 
diferenciadas da integração35. Um Estado mais enxuto e seguro de suas possibilidades foi o 

segredo para tanta dedicação pelas metas a serem atingidas.

O governo uruguaio sabe que sua sociedade está preparada para entrar no novo século, pois 
dispõe de toda infra-estrutura social, ou seja, há indicadores imbatíveis na América do Sul: 

- anafalbetismo quase ausente; alto índice de universitários, um médico para 427 

habitantes; 85% da população tem acesso a água potável; 82% da população tem acesso a 
cuidados com a saúde; taxa de desemprego é baixa36. O argumento de que o pais seja 

menor em território não tira o mérito dessas conquistas sociais. Hoje o Uruguai opta pelo 

Mercosul de forma a constranger seus vizinhos.

35 FIGUEIRAS. Marcos Simão. Mercosul: no contexto latino-americano. São Paulo. Alias. 1994. p.49.
BISSIO. R.R. Third World Gui de. Lisboa. Tricontincntal Editora. 1993. p.437.
M AGARINOS. Gustavo, liru^uav en el Mercosur. Montevideo, fundación de cultura universitária. 1991. 
p.86.

Diante dessa situação diferenciada - a delegação uruguaia sempre fora defensora no 

Mercosul de um processo de institucionalização significativo. Desde o Tratado de 

Assunção houve uma preocupação com a parte da organização institucional. Isto sugere 

que sua participação pode ser decisiva para mudança estratégica na integração. O Uruguai 

através de Júlio Sanguinetti enxerga ao Mercosul como um ator fundamental do cenário 

internacional.

Gustavo Magarinõs37, um especialista em Ciências Sociais e Relações Internacionais 

mostra que o país se posiciona favorável à ampla discussão do tema institucional. Ele 

mesmo expõe que num acordo bilateral é admissível que os protagonistas sejam os
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É conveniente, portanto, que nos sistemas multilaterais de integração, como ocorre com a 
U.E. e o Grupo Andino, que o órgão condutor e executor comunitário seja estabelecido 

em ata fundacional e que entre em funcionamento o quanto antes. Caso isto não aconteça, 
se corre o risco de que acentuem as disparidades estruturais bem no momento da formação 
do Mercado Comum, de maneira a contribuir ainda mais para distanciar os outros pólos 

internacionais e políticos.

Numa sociedade latina - tão multifacetada e complexa, pelo exposto acima - se recomenda 

um planejamento cuidadoso para que prevaleça o interesse comunitário na integração, e 
que as conveniências nacionais sejam colocadas de lado3íi. O problema é delicado, mas o 

país defende uma busca por instituições que não sofram pressão governamental, ou seja, 
que funcionem com autonomia e independência. Essa é a garantia de que a integração tem 

autoridade própria para a condução do processo, e até que possa surgir uma harmonia maior 
entre as propostas de cada Estado-parte. O importante é manter a igualdade de expressão 

entre os parceiros, independente de sua capacidade económica.

governos. Contudo, é preciso considerar que no campo das integrações - organizações 

comunitárias - se faz necessário uma estrutura que dê conta das relações multilaterais. As 
instituições supranacionais, em seu entendimento, seriam como o corolário do 
desenvolvimento e conclusão do processo, e isto não pode ser visto como simples 

requisição.

A idéia passada é de que o Mercosul corre contra o tempo e contra seus próprios 

comandantes, pois não é possível admitir que as interferências políticas se perpetuem em 

detrimento de uma concepção ajustada de integração. Para o Uruguai essa questão se 
constitui um vazio sensível a ser tratado39, até porque lhe interessa participar do processo 

sem margem de contestação. Por puro diletantismo também não interessa se juntar às boas 

intenções dos outros vizinhos. Apesar do peso menor sob o ponto de vista económico e 

político, tal nação não deixa de manter sua postura firme de participar efetivamente das 

resoluções conjuntas do Mercosul.
iv

( MAGARINOS. G. Op.cil.. p.86.
3J IbicL. p.86.
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Ocorre que a América Latina ficou num espaço intermediário com o famigerado Acordo de 

Cartagena, bem próximo daquilo que está sendo cogitado no Mercosul. Ali houve a 

presença de ingredientes supranacionais, mas faltou uma definição acerca do 

funcionamento e, principalmente, vontade política para deixar manifestar-se, já que 

dispunha de prévia organização.

Para esse especialista uruguaio4’ o esquema mais avançado no mundo atual é aquele da 

criação de órgãos políticos imparciais de caráter supranacional, cujos resoluções 

prevaleçam sobre as disposições legais internas, de modo que entre em vigor um espaço 

jurisdicional integrado sem a necessidade de recorrer ao Legislativo, ou a qualquer 

entidade administrativa de cada nação participante.

No entanto, este estágio da integração não é facilmente aplicável no grau de evolução em 

que se encontram as relações internacionais. Segundo Magarinõs, a U.E. teve que 

perseverar no seu objetivo e dispor, inclusive, de uma Corte de Justiça, que exerça o 

controle quanto ao cumprimento dos compromissos dos Estados e também que arbitre suas 

decisões frente as diferenças legais nas relações entre Estados e órgão comunitário, ou 
mesmo envolvendo indivíduos e instituições do sistema. É evidente que tal órgão funciona 

para atender os reclames da comunidade basicamente, respeitando os direitos consagrados 

no corpo normativo do espaço integrado.

Magarinõs, mostra que a ALALC apesar de sinalizar algo acerca da formação de um 

mercado comum, não, entretanto, preferia conservar um programa específico em favor de

40 IbuL. p. 86-87.
4] 

Nota: Magarinõs foi secretário executivo da ALALC e embaixador na UE.

Magarinõs40 insiste que o critério a ser utilizado doutrinariamente numa integração seja de 

requerer o estabelecimento de um sistema institucional e jurídico, que defina com precisão 

a natureza, funções e competências de seus órgãos, assim como as interpelações entre as 

normas comunitárias e os direitos intemos dos países membros.



Além disso, o setor público que era a barreira de Uruguai e outros países, fora reduzido 

signifícativamente com a venda determinada de empresas estatais (mesmo sabendo de 
resistências fortes). A política internacional impunha uma decisão imediata por tais países 
desenvolvidos e com amplas possibilidades futuras. Nessa linha de privatização - os setores 

mais atingidos seriam assuntos a serem revistos com enorme urgência: - aviação, telefones, 

eletricidade e aço, fora aqueles conhecidos.

Segundo Janine Alves45, o Uruguai vem se potencializando com a reforma do Estado - um 
Estado reduzido que tende a se concentrar no intercâmbio comercial mais do que outra 

coisa. Aproveitando sua vocação para a exportação - tende a aproveitar bem essa relação

42
43

O cenário mundial mudou praticamente em pouco tempo, e países como o Uruguai tiveram 

que conviver com outra realidade. Vários Estados da região alcançaram altas taxas de 
crescimento, tanto que a situação de transferência de capitais para o exterior, nos anos 80, 

deu lugar a um fluxo de investimentos para os países da região da ordem de 45 bilhões 

anuais (em 1994)44.

44

45

O enfoque a ser deduzido nessa questão é o de que o Uruguai convive mais com a idéia de 
consolidar de vez institucionalmente ao Mercosul. E isto se dá porque vem fazendo “o 

dever de casa” - ou melhor, o Estado vem diminuindo sua participação em certos setores, e 

permitindo mudanças que conduzam à formação efetiva de um mercado comum. O país 
não tolera toda essa transitoriedade e tem demonstrado abertura para incrementar o 

processo de integração43.

MAGARINÕS. G. Op.cit.. p.87.
Nota: O Uruguai deseja incrementar, por exemplo, o setor energético, que c muito caro no pais, levantando 
oportunidades através do intercâmbio.

MUNÔZ. Hcraldo. A Nova Política Internacional. São Paulo. Ed. Alfa Omcga. 1995. p.28.
ALVES. Janine da Silva. Mercosul: - Caracleristicas estruturais de lirasil. Argentina. Paraguai e l ruauai

- unia análise de base e xploratòria de indicadores económicos e sociais. SC. UFSC. 1992 p 150
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uma zona de livre comércio42. Esse sistema já não requer sofisticação nas políticas e 
instituições como no caso da institucionalização.
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com vizinhos ilustres (Brasil e Argentina) - aliás não é novidade esse empenho uruguaio 
em investir na exportação, jâ que seus produtos são de boa qualidade e competitivos.

Seus principais produtos exportados para o Brasil são os seguintes: - arroz, queijo, malte, 
carne, leite, detergentes, lã, manteiga, PVC e couros. Jà para a vizinha Argentina - são os 

seguintes: basicamente produtos industrializados, até porque no setor agropecuário há uma 

forte concorrência.

O Uruguai vem percebendo a vantagem do Mercosul, mas em contrapartida teve que 

potencializar46 esse intercâmbio com atitudes amadurecidas, como a de se tomar um Estado 
com perfil desenvolvimentista e exportador, que reconhece seus fortes e fracos, 

promovendo uma relação de complementariedade com os outros. Sabe da importância de se 

estabelecer uma relação de troca na região, de forma a se estimular um processo integrado.

Ainda segundo o professor da FGV, Luciano Carvalho Ventura, esse país tem se esforçado 
para recuperar a sua estabilidade política, económica e social. O fortalecimento do seu 

regime democrático, a diversificação da sua pauta de exportação e, principalmente, a 

política de abertura de sua economia aos capitais internacionais têm trazido resultados 
promissores, que apontam na direção da recuperação da estabilidade perdida47.

Para quem esteve à beira do precipício — o Uruguai hoje desfruta de condição razoável, jâ 
que na década de 80 teve sua economia estagnada e a sua dívida externa tinha triplicado. 

Oferece atualmente uma situação estável à sociedade e toma uma postura inusitada na 
medida em que nega sua tendência estatizante. O Uruguai passa a ter uma configuração 

diferenciada (com a reforma) facilitando a aproximação do Mercosul e dando condições 

para que a integração avance para algo substancial deixando de possuir um caráter 

intergovemamental para ingressar de vez numa consolidação institucional (com apelo 

internacional - neutralizando participações intervencionistas). Novos esquemas de poder 

são visualizados nesse cenário da América Latina, e isto tem haver com a descentralização

46 Ibid.. p. 150.
47 VENTURA, L.C. - O Empresário e o Mercosul. São Paulo. Maltesc. 1994. p.64.
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política, delegação de poderes e mesmo com a recusa à concentração de poderes (tão 
enraizada por forças elitistas nessa região)48.

Entre 1989 e 1993 o Paraguai foi governado pelo general Andrés Rodriguez. Nesse período 
foram estabelecidas amplas medidas, que tiveram propósito incrementar o crescimento 

económico, equilibrar as contas públicas e fortalecer o balanço de pagamentos.

O Paraguai é um país que carece de credibilidade, jâ que passou por um governo corrupto e 
autoritário, que trouxe décadas de terror e quebra esmagadora aos direitos humanos. Esse 

país então herda um legado de conservadorismo e estreiteza de projetos sociais, tanto é 
verdade que ainda recentemente vem sofrendo pela confusão a que é submetida sua

E nesse mesmo contexto do Cone Sul temos a uma nação que menos recebe atenção 
quanto a sua participação, ou seja, trata-se do conturbado Paraguai. Esse é o parceiro mais 

relutante em termos de aceitação de reformas e mudanças sociológicas. Dos quatro países 
da integração — o Paraguai foi o último a promover reformas estruturais básicas em sua 

economia e Estado. Após 35 anos de regime ditatorial-militar liderado pelo general 
Stroessner, em 1989 o país iniciou um período de transição democrática bem complicado50. 

Isto se tomou possível depois de certo tempo de aprendizado.

O eixo das relações na América fora transformado e isto culmina com a imparcialidade das 
decisões emitidas nesse contexto da integração. O Estado deve diminuir sua participação no 
cenário global, e49 inclusive acatar as novas tendências advindas das organizações 

internacionais, pois delas sairão os rumos seguros das políticas e a própria destinação de 

recursos, além de direcionar novas alianças e projetos sociais.

48 BRADFORD. Colin. - Redefinig lhe State in Latin America. Paris. OECD. 1994.
49 GROSH. Margarclh E. - Social spending in Latin America: lhe xtory ofthe 1980s. Washington. The Word

Bank Discussion Paper. 1990, p. 106.
HAGGARD. Stcphan. - A reforma do Estado na América Ijitina. In: Conferência Anual do Banco 
Mundial sobre Economia do Desenvolvimento. Rio de Janeiro. 1995.
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E veja que o Paraguai justamente esteve alheio desde o começo da integração, quase 

ingressando sem repercussão alguma, já que mantinha uma luta acentuada para se 

conservar um regime democrático. O Paraguai acaba se tomando vulnerável, e tão delicada 
é a sua situação, que os parceiros maiores recomendam cautela . A relação fica estranha ao 
ponto de que o país depende deles, mas a dupla também espera uma reciprocidade 

adequada pelo vizinho.

Ao contrário do Uruguai — motivado com o choque de cidadania e liberdade política — esse 
país vive sob a cunha de lideranças que estão distantes dos ideais democráticos (na sua 
plenitude). As reformas constitucionais e políticas são feitas em ritmo lento, sem a 

disposição forte de buscar soluções efetivas.

O governo de Rodríguez fora um pouco de aparência, mas não trouxe uma medida enérgica 
para as mudanças sociais de base. Enquanto Brasil e Argentina se empenhavam em fugir 
claramente do cenário pessimista da década de 80 - esse país do Cone Sul parecia tratar de 
assuntos emergenciais, como o tráfico de drogas51. Havia uma vontade de exibir um 

sentimento de desprendimento, mas que não equivalia à realidade. E por isso que esse 
trabalho adverte que a sobrevivência da integração na região pode ser colocada em pauta, 

caso essa nação retroceda em seu processo político.

população no aspecto político. Quase ocorre uma escolha deliberada pela volta de um 

governo mais duro.

Enciclopédia de pesquisas USA 94. (Dados atualizados) - 1* Ed.. São Paulo. Editora Lisa S/A. 1995. 
p.376.

SE1TENFVS. Ricardo. - Para uma nova Política Externa Brasileira. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
1994. p. 101.

53 Jbid.. p. 101.

Até é possível questionar esse alargamento53 do Mercosul, na medida que a inclusão do 

Paraguai pode significar uma ameaça política a consecução dos planos da região. O 
Mercosul como um ator do cenário internacional não pode ser submetido à fragilização de 

seu propósito devido à incursão inconsequente. Depois ninguém entende como o país em 

foco pôde ser aceito tendo um baixo grau de industrialização, além de ser dependente de
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Essa nação recorre à integração de um modo diferenciado, e seu compromisso político pode 

ser até colocado em dúvida, tendo em vista sua arrumação intema.

produtos agropecuários. O potencial do pais ampliar as exportações dentro do âmbito do 
Mercosul é bem escasso. A verdade transparente deve ser exposta, ou seja, a economia 
paraguaia não lhe recomenda como parceiro direto, por exemplo, de Brasil-Argentina. 
Trata-se de afirmar que tal economia é a mais primária dos quatro países.

Os desafios colocados diante do Paraguai são maiores na medida que tem um espectro de 
obstáculos razoáveis: - ameaças da volta de militares; ausência de experiência democrática 
consistente; alta corrupção em seus quadros políticos; além de somar com uma sociedade 
desorganizada e fraca. Com essa situação o Brasil e Argentina são obrigados a realizar uma 

compensação de interesses ao nível interregional56.

54 FIGUEIRAS. Marcos Simão. Op.cit.. p.50.
FROMLICK. Egon Roque. Maiores obstáculos para a e fetiva integração. Pesquisa na área de Sociologia, 
agosto. 1992. UFRGS. p.32O.

'( Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial. Banco Mundial. Washington, setembro. 1996. p.236.

Depois temos que considerar que o Paraguai acrescenta pouco nessa integração regional, 
até porque é conhecida a sua instabilidade institucional e seu lado frágil em termos de 

relações externas. O que pesa mais aqui segundo pesquisa feita em 1992, num encontro 
Mercosul55 e a Comunidade Européia — é a instabilidade político-econômico-social. O 

Paraguai reúne poucas forças democráticas e políticas para resistir às eventuais crises que 
na região. É indiscutível que vem sendo o ponto frágil e vulnerável nesse

O Paraguai é de fato um caso “sui generis”; e não vai nessa abordagem qualquer 
discriminação, mas temos o dever de expor uma situação quase patética. A nação tem uma 

dependência umbilical com os seus vizinhos, especialmente com o líder Brasil, tanto em 
comércio como energia. A inserção do Paraguai no Mercosul representou apenas que houve 
um aumento sensível dessa dependência, e só poderá obter vantagens no sentido de poder 

distribuir seus produtos em terceiros mercados .
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Houve, por parte do govemo, uma tentativa desesperada de criar uma abertura do sistema 
político, e isto chocou-se com as pressões militares fortes que ameaçavam o acordo60. 

Portanto, o governante ficou acuado por sua falta de habilidade política - no sentido que 
permitiu a convivência de projetos antagónicos. O problema não é ideológico, mas a 
ausência de sabedoria para estabelecer uma transição democráticas sem tensões ou 
conflitos.

O presidente paraguaio, em pleno século XXI, faria uma aliança altamente questionável a 
essa altura, nada mais do que com facções do Partido Colorado e as Forças Armadas. Isto 

fora visto como uma postura inadequada ao momento atual. E pior do que isto - para 
solidificar sua autoridade, o presidente Wasmosy foi obrigado a fazer uma aliança de 
govemo com o mais importante partido da oposição, o Partido Liberal Radical Autêntico 
(PLRA), e com duas pequenas organizações59.

57
5K Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial - 1996. Opc.cit.. p.236.
59 D' ABENTE BRUN (Org.). Parapuayen transición. Editorial Nucva Socicdad - Caracas. 1993.

CORDELLIER. S .Anuário Económico e Geopolilico Mundial. São Paulo Ed.Ensaio 1996 n 398
Mlbid., p.398. ' ' ’

A posse de um membro do Partido Colorado, entretanto, não pôs fim às diversas lutas pelo 
poder que agitavam a sociedade paraguaia. O novo chefe de estado precisou enfrentar, de 
imediato, uma nova situação: um congresso dominado pela oposição, onde seus próprios 
partidários estavam divididos, e uma constituição, de 1992, que reforçava o poder 
legislativo58. Isto trouxe bastante constrangimento ao presidente, e explicitava um cenário 

de fragilidade institucional sem precedentes.

Em agosto de 1993, Juan Carlos Wasmosy, um civil, tomou-se presidente com a vitória 
eleitoral de 9 de maio - depois de 40 anos de governos militares. Portanto, esse pais passou 
por um período de conturbação e pessimismo comum na região. O Paraguai é reconhecido 
como um pais de renda média baixa (BM)57, e não por acaso, em razão da elevada 

instabilidade política WASMOSY herdou um Estado em colapso social económico.
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Sem exagero, o país em questão, teve uma ligeira melhora económica em 1993 — mas não 

suficiente para trazer mudanças estruturais. A taxa de crescimento subiu para 3,7%, contra 

1,5% em 1992; ao mesmo tempo em que a inflação aumentava também ligeiramente para 

18,5%, e os salários continuavam a baixar. A sociedade paraguaia teve que conviver com o 

resultado do entulho autoritário que sobrou nesse cenário político. Além do que a reforma 

agrária prometida fora ignorada por esse govemo, com a agravante de que era prevista na 

constituição.

As privatizações e a reestruturação do Estado, também foram objeto de controvérsia na 

medida em que o partido e as forças armadas controlam uma parte do setor público.

As reformas iniciadas em 1989 de certa forma, sinalizavam transformações importantes, 

tentando implantar um sistema económico baseado no livre comércio.62 Para isto, foram

A política económica do govemo sofria, também, influência de seus partidários. Os 

salários dos funcionários, dos militares e dos policiais foram aumentados, contrariando, 
por exemplo, os objetivos de estabilidade monetária e de equilíbrio orçamentário 

anunciados pelo presidente.

E justamente nesse sentido, o Estado teve que ser submetido a uma certa pressão externa, e 

mesmo houve um apelo na direção de trazer um desenho organizacional novo no país. O 

Paraguai não estava acostumado com a idéia de rever certas questões sociais básicas em seu 

contexto: - uma sociedade civil fragmentada e desorganizada; um medo demasiado de 

recorrer a mecanismos democráticos; em cenário económico oscilante e indefinido; a 

miséria rural (envolvendo camponeses); a queda dos salários; estrutura agrária pouco 

administrada; ausência de investimentos61.

61 TORRE. J. C. - The Politics of Economic Crisis in Latin America. Journal of Dcmocracy. vol.1V, n. 1.
janeiro dc 1993.

62 Nota: cm 1991 - um evento marcou a história do pais, qual seja a reforma fiscal. Esta reduziu o numero dc
tributos dc 80 para 10. simplificando sobremaneira o sistema tributário paraguaio.
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promovidas alterações no sistema cambial, que passou a ser determinado pelas condições 
de mercado63. Com o objetivo de incentivar a produção e a exportação de bens - de modo a 
dar um perfil diferenciado, foram eliminados os impostos incidentes sobre as exportações. 
Ainda na área da política monetária, houve a liberalização das taxas de juros.

À partir da premissa de que o setor privado era a base do programa de reformas do governo, 
foram promulgadas várias leis com o objetivo de fortalecer e dinamizar o setor produtivo..

A verdade é que o Paraguai não conseguiu implementar como os outros um programa de 
privatizações adequado - com resultados efetivos. Até agosto de 1995, apenas a companhia 

de avião LAP, havia sido privatizada, recebendo o governo cerca de US$ 22 milhões.

Cabe observar que os países da América Latina são especialistas em leis, mas péssimos 
cumpridores das mesmas, tanto que o Mercosul vem sofrendo resistências exatamente 

nesse sentido. O quanto antes esses países forem melhores cumpridores das leis, então o 
próprio processo de integração ganhará um filão de participação maior no contexto da 

comunidade internacional.

63 Nota: (2): Lei n. 126/91 - Privatização dc Empresas Estalais - foi autorizado a venda de sete empresas 
produtoras dc bens c serviços.

64
ALMEIDA. Fernando Galvão. Dc. Reforma do Estado como f ator favorável ao Processo de integração. 
Texto produzido pelo Centro dc Estudos dc Economia c Governo. 1BRE. 1996. P. 198.

O Paraguai, dentro de suas limitações políticas, soube no entanto, atacar nos pontos 
relacionados à ampliação do Mercosul, e pelo menos tentava coincidir com as linhas gerais 

dos demais Países-membros. Os principais tópicos levantados dessa política podem ser 

assim resumidos:
a) estabilidade económica, a ser alcançada com a adoção de políticas fiscais e monetárias 

austeras;
b) maior abertura da economia, a fim de que o país consiga uma integração mais 

competitiva na economia mundial;
c) menor interferência do Estado na economia, sendo incentivadas medidas de 

desburocratização e a privatização de empresas estatais64.



346

Evidentemente, essa situação ficou intolerável, já que o pais fora obrigado a se modelar 
para ingressar na parceria, não dava para continuar dependendo somente desse comércio 

“paralelo”, ou seja, foram realizados ajustes para criar uma mentalidade empresarial. Hoje 
o Paraguai faz um esforço demasiado para construir as bases do seu sistema económico. O 
país vem sofrendo forte impacto por essa abertura económica, e a eliminação das barreiras 

alfandegárias (bem como a unificação das tarifas), também contribuem para um perfil nada 

definido desse cenário.

A sociedade paraguaia vai ter que conviver com o ónus de adaptar-se rapidamente às 

circunstâncias trazidas pela integração. A economia informal tende a diminuir na medida 

que se desenvolve gradativamente uma via aberta para o sistema produtivo, e hajam 

investimentos. Por enquanto, o problema apresenta dimensões preocupantes em decorrência 
de dispor de apenas poucos anos para reconverter e construir as estacas desse novo sistema.

Entusiasta do Mercosul (como ator do cenário internacional) - por entender que este 

significa para o Paraguai não uma alternativa, mas a única via possível para que o país 

enfrente com êxito os atuais desafios da economia mundial, o presidente Wasmosy traçou 
como meta de seu govemo, dar continuidade às mudanças estruturais internas65.

O Paraguai fora obrigado a sair do lugar comum, ou seja, teve que rever sua postura frente 

ao mundo globalizado. É o parceiro mais pobre e possui um sistema produtivo ainda 
precário, tanto agrícola como industrial66. Cerca de 50% de seus vendas externas dão-se via 

o chamado “comércio formiga”, ou contrabando, com produtos (autênticos ou 
falsificados) vindos de todas as partes do mundo, adquiridos, sobretudo, por turistas de 

compras e intermediários brasileiros e argentinos.

65 MARTÍNEZ. Victor Mora. - Paraguay. sistema estadistico nacional. \n - Mercosur: sinopces estadistica. 
Reimpressão - 1993. p.243.

66 BRUN. Argemiro J. Op.cit.. p.56.
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A escassez de capital e a falta de mão-de-obra qualificada trazem do Paraguai um nação 
sujeita a enormes dificuldades67.

6K
69

70

A ampliação dos prazos para completar a ZLC 
traumática a integração para esse vizinho fraco69.

MONTIEL. Ramón Leiva c Luna. Gorgc Rolón c Coggiola. Osvaldo. - Mercosur: La Jntergraciõn 
Subordinada. Assunción (Paraguay. BASE Invcstigacioncs Socialcs. 1991 - 69p.
VIGNALE. H.A.A. -Mercosur: Balance v Perspeclivas. Umguay. FCU. 1996. p.2(>4.
Ibid.. p.56.
CASTRO. Thcrczinha de. - Panorama Geopolilico. In: Mercosul: Sinopce Esiaiisiica. Reimpressão, vol.l 

- IBGE. 1993. p.44.

Apesar de seu tamanho, esse país oferece condições naturais propícias para um amplo 

desenvolvimento. Basta lembrar do rio da Prata - com o Paraguai e o Paraná, foram a via

e a União Aduaneira - toma menos

Foram muito poucas as iniciativas feitas no sentido de robustecer a economia da região, 

haja visto que se fala na possibilidade de se constituir joint-ventures com empresários 

brasileiros e argentinos, mas nada com definições.

Observe que o Paraguai, em contrapartida, contém dados relevantes a seu favor, como o de 

constituir num centro da grande bacia fluvial platina, tendo quase todo o seu dinamismo 

girando em tomo da espinha dorsal constituída pelo rio que lhe deu o nome. Pais de 

planície integrado totalmente ao Prata, se constitui na “Mesopotamia Sul Americana , 

distando 1.200 Km., do Atlântico, em sua menor distância do mar. Suas fronteiras 

apresentam-se com um desenvolvimento longitudinal de 3.500 Km., dos quais 2.800 Km., 

correspondem a cursos de rios70.

O Paraguai participou, em 1994, do Acordo sobre Zonas Francas e áreas aduaneiras 

especiais. Bem como Chile e Bolívia fizeram o mesmo. A subscrição desse acordo 

Mercosul mostram que a União Aduaneira inaugura uma nova etapa na integração, e 

constitui num marco da economia internacional. O país entendeu a importância de se 

implantar um novo sistema de zonas francas, inclusive Ciudad del Este é uma das primeiras 

a serem criadas68.
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Resta a esse parceiro do Mercosul - sem destaque no cenário internacional - terpelo menos 

em vista três fatores de peso em sua nova trajetória:

O propósito do Paraguai parece ser de trilhar o caminho da industrialização e de aumentar 

de fato os níveis de exportação. São propostas postuladas de forma consciente pelo 

governo, e que refletem como tentativas e estratégias para uma aceleração do processo de 
desenvolvimento económico e social. A história política do país remete seus governantes 

atuais a uma avaliação fria de suas lacunas sociais e abismos económicos, sem qualquer 
exagero crítico.

Portanto, segundo a professora de Geografia e História Therezinha de Castro72, uma 

autoridade no assunto de geopolítica: enfatiza que, inclusive, o Mercosul pode apoiar-se na 
premissa de que a bacia do Prata, para onde convergem os ecúmenos estatais do Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai, constitui um autêntico pólo geopolítico no Atlântico Sul. 
Logo, a Bacia Platina vem se transformar numa razão forte para a aproximação dos países, 
e mesmo num desafio para se buscar maior desenvolvimento regional.

Depois temos que considerar que o maior afluxo comercial da América do Sul está 

exatamente nas fronteiras paraguaio-brasileira e argentina-paraguaia, que são faixas de 
intenso intercâmbio de bens, serviços e pessoas73. Desse modo, podemos entender que 

merece especial referência a significativa atividade económica que é exercida nas regiões 
fronteiriças dos países integrantes do Cone Sul. Esse intercâmbio comercial tem gerado ao 

Paraguai em particular uma oportunidade de transformar seu quadro económico e social de 
instabilidade, além de fortalecer as instituições.

71 ANDRADE. Manuel Corrcia dc. Geografia Económica. 1 Ia Edição. São Paulo. Ed.Atlas. 1992. p.l 17
72 Ibid.. p.43.
73

Conferência, feita pelo cientista político Hélio Jaguaribe - Significação dc Mercosul. 1SEB. 1992.

natural de escoamento da República do Paraguai, da porção setentrional da República 
Argentina e de Mato Grosso (no centro oeste do Brasil). Durante muito tempo, o Mato 
Grosso se comunicava com a capital do país através do rio da Prata, atravessando o 
território argentino e paraguaio71.
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Até porque, como vemos, o Paraguai em termos reais, consta com 70% (4,4 milhões em 

1994) da população com uma faixa de idade menor a 30 anos e aproximadamente 50% 
destes são menores de 18 anos, o que proporciona a cada ano um grande contingente de 
mão-de-obra para o mercado de trabalho75.

Parece que o Paraguai percebeu que a integração interessa mais do que qualquer outra 
alternativa, até porque seu histórico em relações internacionais é bem restrito e 

empobrecido. Houve apenas um registro acerca de sua participação, por exemplo, no 
Tratado da Bacia do Prata, em 196977. Se faria uma ação conjungada para o aproveitamento 

dos grandes recursos naturais. Hoje, isto se toma mais que viabilizado na medida que as 

decisões são compartilhadas.

1) para proporcionar uma vantagem competitiva de produção explorar recursos naturais 
(energia elétrica abundante proveniente da Usina de Itaipu - 6,3 milhões de Kw);

2) localização geográfica;
3) recursos humanos 74.

No processo de integração, sua posição geográfica central entre os países do Cone Sul 
estimula o surgimento de indústrias exportadoras, que podem se valer de baixos custo de 
transporte, por exemplo76. O caso paraguaio, então, merece ser estudado no sentido de se 
reverter seu cenário frágil em algo a ser explorado racionalmente e com a velocidade 
exigida pelos tempos modernos. É necessário mobilizar a sociedade atual para cumprir seu 
destino histórico: - consolidar de vez a democracia e montar um parque industrial 

competitivo.

7-1 Banco Intcramcricano dc Desenvolvimento. Progresso económico e social na América l^nina. Washington 
DC. 1991. 1992. 1993 c 1994.

5 BISSIO. R.R. Third World Guide. Lisboa, tricontincntal cd.. 1993. p.328.
'6 Nota: A visão dc Prcbish prega exatamente a aceleração no setor industrial, de modo a se intensificar as 

exportações.
SOARES. Esthcr Bucno. Op.cii.. p.20.
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A instabilidade paraguaia pode ser mostrada por um dado sociológico e político de grande 

relevância: - em 31 anos, sucederam-se 22 presidentes no poder, alguns dos quais 
permaneceram poucos dias no cargo. Aliás, isto serviu de pretexto para o golpe de Estado 

de 1954, que levou ao poder nada menos que o General Alfredo Stroessner 

admirador agudo do nazismo e protetor de criminosos de guerra fugidos da Europa

Pois bem, o pais ingressou num período ainda mais atroz de sofrimento, quando optou pela 

fachada de democracia79 do então Gen. Stroessner, que simplesmente fez-se reeleger por 

sete vezes. As bases desse governo são em última análise, uma repressão selvagem e a 

benevolência dos Estados Unidos, onde alguns políticos apresentam o pais como um 

modelo de “democracia viável”.

Paraguai saiu esmagado de guerras que lhe levaram a miséria, isto tanto em 1965 quando da 
tríplice aliança, como quando enfrentou a Bolívia na guerra do Chaco (1932-1935). A 

primeira guerra se caracterizou como um genocídio, no qual o país perdeu 150.000 Km 
quadrados de território. Na Segunda - numa guerra fratricida, teve uma perda de 50.000 

homens no campo de batalha.

Como vimos os indicadores económicos - o Paraguai não gozava de uma situação estável, 
e com a agravante do déficit social e político. Num enfoque crítico tal nação era 
marginalizada com razões até justificadas, e não dá para negar que seus traumas históricos 

foram ilimitados. Mas por outro lado, em contrapartida, vem crescendo a possibilidade 

desse parceiro do Mercosul ocupar um espaço mais digno nesse processo.

h TIBÚRCIO. José Arnaldo M. Geografia uma. Inálise cio Espaço Geográfico. São Paulo. Ed. Harbra. 
1995. p.66.

’9 IhicL. p.66.
*" VIOLA. Eduardo - Globalização, democracia e sustentabilidade. In - A Geografia Política do 

Desenvolvi mento Sustentável. Rio de janeiro. UFRJ. 1997. p.66

E não é sem razão de que o Paraguai atualmente é classificado no sistema internacional 

como um pais estagnado*0; e qualquer análise que deixa o Paraguai passar como um pais
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bem situado é falaciosa. Esse país fora oprimido demais pela ditadura, e hoje herda 
cenário de baixo dinamismo económico e pouca atratividade ao capital financeiro*1.

Por isso, as reformas executadas pelos govemos posteriores a era Stroessner dão esperanças 

de uma sociedade menos desorganizada e oprimida, ou seja, há sinais de uma revitalização 

social, já que prevalece a liberdade de expressão de um novo sentimento de cidadania.

Pela abordagem do sociólogo da UNB, Eduardo Viola, a produtividade económica cresce 

fabulosamente como produto da combinação de revoluções tecnológicas e gerenciais. O 

desenvolvimento da produtividade elimina massivamente empregos de baixa e média 
qualificação, produzindo desemprego estrutural. As sociedades desenvolvem um processo 

de dualização: - os incluídos (que podem ir daqueles que possuem nível educacional alto, 

até minorias ínfimas em países de baixa internacionalização) e os excluídos da economia 
globalizada82.

Em função dessa análise - o Paraguai em termos reais está posicionado entre os estagnados 

(incluindo lugoslávia, Ucrânia, Paquistão, Jordânia, Síria, Líbano, Marrocos, Gana, 
Equador, Bolívia, Panamá, Cuba)83. E mesmo seu ingresso no Mercosul fora muito 
contestado devido a essa condição. Como país instável e de govemabilidade afetada por 

longos anos, não restava outra maneira do que ocupar espaço estratégico aliando-se aos 

emergentes e àqueles países com maior possibilidade de liderança no cenário.

Segundo a consultora de relações internacionais - doutora Vera Thorstensen , o Paraguai 

fora motivado a entrar o Mercado Comum basicamente pelo receio de ficar marginalizado 

dos benefícios que a integração pode trazer de fato. Ou seja, o país busca de forma 

determinada, participar dessa oportunidade histórica. Dá para entender isto quando se 
verifica o Human Development Report (1994)85 do Programa das Nações Unidas para o

81 Ibid.. p.66.
82 VIOLA. E. Op.cit.. p.65.
83 Ibid.. p.66-67.
84 THORSTENSEN. Vera. O fírasilfrente a um mundo dividido em blocos. São Paulo. Editora Nobol. 1994.

p.248.
85 Relatório do Desenvolvimento Humano 1994. Portugal. Lisboa. Tricontincntal. Ed. - 1994, p.92 c 102.

(PNUD).
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Ao govemo paraguaio, num contexto de pobreza e limitação social, restou decidir por um 

alinhamento político com seus aliados internacionais. Além disto, aquela centralidade 

patológica do Estado fora diminuída e houve uma substituição por algo mais consistente e 

de resultados. A globalização da democracia trouxe mudanças no país, e vem crescendo 
uma sociedade civil internacional. Hoje, o Paraguai sabe que não pode se comportar como 

um Estado alheio às pretenções dos vizinhos.

Essa nova onda de democratização vem sendo responsável por colocar o Paraguai sob uma 
pressão constante, impedindo que elites antigas se aproximem do poder. O país pode, 

atualmente, apresentar o menor PIB per capta, fraca urbanização, pequena divida externa , 
mas tem passado por transformações estruturais que redundarão em melhores perspectivas. 

A maior reforma nesse país é a democrática, ou seja, a sociedade vem participando 

gradativamente da vida política e do mercado consumidor.

É bem verdade, que os bolsões de pobreza são uma realidade em toda a zona do Mercosul, 
incluindo suas metrópoles (Assunción, Montevideo, Buenos Aires, etc.), e não dá para 

negar que a integração tem que neutralizar essa situação ultrajante. Existe, ainda, um 

população do Cone Sul, excluída totalmente dos bens de consumo produzidos na região . 

O desafio de Paraguai e dos vizinhos é o de arranjar em pouco tempo um mercado 

consumidor (autêntico), que possa ter equivalência a outros no contexto internacional.

Desenvolvimento, que aponta ao Paraguai com um índice médio (IDH). E isto leva em 
conta a expectativa de vida; alfabetização de adultos; anos de escolarização; conclusão de 
escolarização; PIB real per capita.

86 MAGNOLL Demétrio. O Afundo Contemporâneo - relaçdes internacionais: 1945-2000. SãoPaulo.
Eá.Moderna, 1996, p. 190.

ibid.. p. 190.
88 Nota: o pais vem tentando sc tomar um Estado exportador c mudar seu perfil sócio-cconòmico.

O Paraguai precisa depender menos da produção rural tradicional88, ou seja, reverter seu 

papel ampliando a industrialização e criando linhas de crédito para extensão de negócios
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Fora essa legislação favorável aos investimentos (1991), 

incentivo às exportações de produtos não tradicionais e de produtos manufaturados. De 

acordo com essa legislação recente, os exportadores desses tipos de produtos estão isentos 

de qualquer imposto e liberados de qualquer restrição administrativa, cambial ou de outra 

natureza que possa afetar essas operações.

Segundo Fábio W. Lima89, o grande resultado obtido pelos Paises-membros do Mercosul, 

incluindo o Paraguai, é o fato concreto de que peia primeira vez na história destes países - 

os negócios inter-regionais superaram os feitos com os países desenvolvidos. E o diplomata 
Sérgio Florêncio90, mostra que os benefícios do Paraguai são menores proporcionalmente a 

Brasil-Argentina, mas em compensação o afluxo de investimentos tem sido alcançado.

da iniciativa privada. Hoje, isto vem se tomando possível com a retomada de uma situação 

favorável no aspecto político.

Como resultado desse período de reformas - o país assumiu uma legislação moderna, que 

estimula e garante, sem nenhuma distinção, os investimentos nacionais e estrangeiros. 

Através dessa lei, o governo outorga benefícios fiscais para as empresas que fazem 

investimentos em sintonia com a sua política económica e social. Esses benefícios podem 

chegar até a se consumarem como uma isenção total de impostos, que são concedidos por 

um intervalo de cinco anos, podendo ser renovados por igual período. E isto se dá para 

aqueles investimentos estratégicos, que se localizarem em áreas de desenvolvimento 

preferencial.

Ky LIMA. F.W. - Geopolitica. São Paulo. Pcncicri. 1994. p.24.
90 FLORÉNCIO. S. A L. - Op.cn.. p.102.
9/ ARROYO. Monica. (USP) - Mercosul: novo território ou ampliação de velhas tendências"! In 

Globalização e Espaço Latino-americano. 2“ Ed.. São Paulo. USITEC-ANPUR. 1994. p. 128-129.

A lógica da integração é a tendência “comercialista”91, e isto vem rendendo resultados 

razoáveis ao Paraguai. A intervenção estatal vem diminuindo e a participação de certos 

setores da economia aumentando, o que indica uma mudança efetiva em sua sociedade. O 

Estado Paraguaio vem acostumando com a idéia de que hoje o que é decisivo nesse cenário 

internacional são as forças do mercado. A imposição estatal dá espaço conscientemente
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para que haja uma competitividade sistémica. A base do desenvolvimento na região passou 

a ser a liberalização comercial progressiva.

O esforço político do Paraguai - parceiro menor na integração - é feito no sentido de 
reduzir, de fato, a configuração de um Estado paternalista92, e seguir abertamente a didática 

do Mercosul. Evita-se dogmatismos93 de qualquer natureza, e o país se dispõe a investir em 

eficiência e competitividade.

Nenhum desses países hoje tem mais desejo de chegar ao Mercado Comum que o pais 

argentino, até porque vem se preparando desde o início (Encontro Alfonsín e Samey) para 

alcançar algo melhor definido para a região. A Argentina sabe que o Mercosul não pode 

ficar estacionado apenas como uma união aduaneira, mas que pode progredir rapidamente 
para um mercado único, eventualmente chegar a uma união económica94.

De todos os atores desse desafíante Mercosul - a Argentina vem se destacando pela 

velocidade e determinação em mudanças sociológicas (reforma do Estado; reformas 

sociais, busca de um novo eixo económico; ampla participação em relações internacionais; 

pouca ênfase em embates ideológicos), além das mudanças em políticas públicas e 

macroeconômicas. O país é um exemplo atualmente nesse aspecto de trilhar uma agenda 

internacional intensa e progressiva, não deixando de procurar soluções que abranjam tanto 

sua situação interna como a de seus vizinhos estratégicos.

22 Nota: o cientista político Énio Resende c enfático quanto à existência de uma cultura da transferência de 
responsabilidade.

Nota (2): não dá mais para conviver. hoje, como o liberalismo ortodoxo, a fins (nacionalismo fanático).
94 CASELLA. Paulo Borba. Op.cit.. p.33 et seq
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e como tal 

no cenário

96

97

Num enfoque político e sociológico - a Argentina é hoje um pais emergente97, 

com amplas condições de reverter situações adversas e conquistar espaço 

mundial.

Nota: Esse Encontro de Magistrados ocorreu em abril de 1997, e a delegação argentina fora 
implacável em relação às definições institucionais e à organização do Mercosul (preocupação 
com o futuro).

Diário Argentino - La Naciôn - Edição de 22 de janeiro de 1996.
Nota (2): Isto tendo em vista a abordagem contemporânea de classificar os países diante do 
sistema internacional (Eduardo Viola, L1NB).

Nota: A Argentina hoje atua dentro da perspectiva da globalização democrática, extraindo o que 
há de melhor nela (sociol. A. Giddens).

num encontro de Magistrados e agentes do direito no Paraná, em 

Foz do Iguaçu95, ficara inquieta com as perspectivas do seu pais se voltarem para o 

NAFTA. Um palestrante americano ignorava esse fato, mas a verdade é que a Argentina é 
um país atuante em relações exteriores, e vem se transformando num importante 

interlocutor dos países do Cone Sul. O país prioriza ao Mercosul, mas se expõe de forma a 

dialogar com outras organizações regionais. A visão argentina é internacionalizada, e não 

tolera um avanço circunstancial.

No jornal La Nacion96, de maior circulação na Argentina, consta que o povo está 

interessado, acima de tudo, com a geração de empregos (crear fuentes de trabajo), e a 
sociedade demonstra seu apelo para soluções criativas. E o país tem reagido no sentido de 

tomar o Mercosul algo mais humano e voltado para às questões sociais. A inclusão de 

pautas ligadas à trabalho, desemprego, legislação trabalhista se deve a esse parceiro que 

agita o cenário da região.

A Argentina como tal tem demonstrado um forte interesse social na 

independente das mudanças e transformações ocorridas em seu Estado. Como potência 

emergente sabe que a sociedade precisa participar ativamente desse processo. A delegação 

Argentina vem de forma perene afirmando a importância de se expandir os contatos e 

diminuir as idiossincrasias. O país deseja mais que um mero projeto mtegracionista .
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E a Argentina não tem concebido a marginalização social nesse processo, nem deixado de 
enfatizar a importância da melhoria real da qualidade de vida dos nacionais.

Segundo o sociólogo brasileiro, há que se democratizar o processo, com o envolvimento 
intenso dos mais diversos segmentos sociais, os quais, até hoje, têm ficado à margem das 
discussões.

Diferente de seus vizinhos (Paraguai e Uruguai) vem adquirindo a tempos a existência de 
contornos institucionais democráticos, que culminem numa ampla participação da 
sociedade. A manifestação Argentina está vindo ao encontro da abordagem do sociólogo 
Octávio lanni , quando defende a efetiva participação social no processo, inclusive na 
construção do Mercado Comum.

" IANNI. Octávio. - Teorias da Globalização. Rio dc Janeiro. Civilização Brasileira. 1997. p. 125.
CERVO. Amado Luiz. - O Desafio Internacional. Brasília. UNB. 1994. p. 194.

10' FIGUEIRAS. M. S. Op.cit.. p.5().

A Argentina do Mercosul luta para que haja avanços estruturais, e que isto resulte em um 

novo ator do cenário internacional, e tem se programado como nação aberta ao diálogo com 
os vários segmentos do sistema internacional. Embora se perceba o desejo argentino de se 

integrar ao NAFTA, ZLC do Norte, deve ser ponderado que o mercado brasileiro também 
tem um grande potencial de crescimento101 e, devido à sua proximidade, poderá ser mais 

interessante do ponto de vista comercial.

Hoje, o país argentino postula por uma atuação entre seus pares em igualdade de condições, 
longe daquela obsessão pelo poder regional. A Argentina de Ongania100 era visceralmente 

voltada, na época dos militares, para centralizar a atenção em sua performance política. A 
nação queria manter a predominância sobre o Paraguai e a Bolívia, e se possível 

sacramentar o domínio sobre a Bacia do Prata.
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Não basta reformar o Estado - ou melhor, é sumamente primordial criar de verdade um 

Estado Democrático de Direito, que possa estar aberto a correr riscos e incrementar a 
cidadania global. O país tem que perceber que aquilo que foge a sua alçada, então pode ser 

orientado no processo por uma cidadania plena e coletiva.

Assevera Baracho104, que o Estado (europeu) tem renunciado a certas tarefas de interesse 

geral, confiando-as às coletividades próximas, respaldado no principio da subsidiariedade. 

como instrumento da cidadania plena e participativa, que redefine as relações entre o

102 FIGUEIRAS. M.S. Op.cit.. p.50.
CROZJER. Michcl. Estado Modesto, Estado Moderno: estratégia para uma outra mudança. Brasília.
FUNCEP. 1989. p. 19 c TSEQ.
BARACHO. José Alfredo dc Oliveira. Principio de subsidi aridade: conceito e evolução. Rio de Janeiro. 
Forense. 1996. p.76.

A Argentina vem percebendo por influência da U.E. que é preciso, atualmente, tomar 

algumas providências no sentido de tomar a integração: em espaço democrático e de 

pluralismo ideológico (algo expansivo). Contudo, sabe que é necessário remodelar ao 
aparelho Estatal, tão emperrado e improdutivo. O Estado do Bem Estar social103 está com 

os dias contados (paradigma europeu), pois burocratizado e enxuto, vem mostrando toda 

sua incompetência. Tal opção acaba sendo revista, de modo que haja um aprimoramento 

das instituições democráticas.

O enfoque estratégico da Argentina em relações internacionais - se dá no sentido de 

progredir essa integração, e deixá-la tão satisfatória que possa multiplicar os mercados de 
consumo. O país se lança mesmo em direção à produtividade, economia de escala, com o 
propósito de conseguir fácil acesso a terceiros mercados102. Seu parque industrial vem 
sendo reativado e modernizado para competir em igualdade de condições. A Argentina não 

está, portanto, alimentando falsas expectativas com o processo integrativo, mas demonstra 

determinação no momento mais apropriado dessa construção histórica.
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Estado e os cidadãos. Falta ao Mercosul, e particularmente a Argentina, considerar esse 
novo paradigma.

Submerso nas dificuldades económicas e sociais, Alfonsin renunciava em junho, ou seja, 
cinco meses antes do término do mandato, e a posse do novo presidente prevista para 10 de 

dezembro é antecipada para 8 de julho.

O governo Menem herdou um país frágil e desacreditado, e que oscilava entre penúria e 

opulência. E nada intimidou a esse governo, tanto que enfrentou de vez os sindicatos; o 

funcionalismo e o empresariado. Menem foi bem objetivo no sentido de apelar para

A Argentina de Menen, encontrou o caminho da democracia e da internacionalização, ao 
contrário dos dias com Raúl Alfonsin, quando havia o peso da desorganização económica e 
mesmo uma presença pouco marcante no cenário maior105. No período agonizante de 

Alfonsin o Estado estava falido, e as instituições sem crédito. Houveram saques a lojas e 
supermercados, quebra de organizações, fora o empobrecimento da população. A 
democracia se inviabilizava no govemo Alfonsin, tanto que a mudança teve que ser

A candidatura Menem, fora avaliada à época como algo ridículo, ou seja, que suas 
propostas eram provincianas. Até interpretavam que o peronismo havia cumprido seu ciclo 

histórico106. A verdade é que a Argentina saía da ingovemabilidade e passava para um 

tempo de ajustes e mudanças sem conta.

105 BARBOSA. M.L.V. Op.ctl.. p.211.
106 O‘DONNELL. Guillcrmo. - Argentina de Mova. Novos Estudos CEBRAP. n.24. julho de 1989.



a

107

101

109

359

desregulamentação da indústria petrolífera 

livre fixação de preços de
Também nesse tempo entrou em vigor, a 

argentina. As empresas passaram a poder praticar 

combustíveis.

Nota: Frase do Presidente Menem, rememorada por George Bush, em visita oficial - A 
democrácia está aqui para ficar. Fonte: O Estado de São Paulo, 6 de dezembro de 1990, p. 12.
Nota (2): - O presidente norte-americano Bush, revelou-se perplexo com o processo de 

privatização e o apoio militar no Golfo Pérsico.
BARBOSA, M.L.V. Op.cit., p.227.

transformações ligadas ao cenário internacional107. Suas medidas eram impopulares, como 

a abertura para o capital estrangeiro e mesmo a liberalização do dólar. E o programa de 

privatizações fora colocado dentro dessas metas como algo a ser atingido em curto prazo108.

Toma posse do Ministério da Economia — Domingo Felipe Cavallo, e a situação era 

propícia ao pessimismo. Sucessivos e fracassados planos económicos e a inflação de 1990 

fechando em astronómicos 1.300% faziam com que a credibilidade do governo fosse nula. 

Os preços aumentavam descontroladamente, os salários diminuiam, bem como o crédito 

para comprar imóveis e bens duráveis. Sociologicamente, a situação nesse país era que a 

classe média diminuía e aumentava a pobreza, a base da pirâmide social . Então, o 

govemo argentino sabia que corria contra um cenário desfavorável, e precisava tomar 

decisões drásticas e convincentes em curto prazo de tempo.

O Presidente Carlos Menen, iniciou o ano de 1991, pondo em marcha seu plano de 

racionalização administrativa. Vinte e cinco mil funcionários contratados pelo Estado 

argentino foram despedidos no dia 1° de janeiro, ficando previstas mais demissões. Ao 

mesmo tempo, outras medidas foram tomadas. A administração pública passou a 

terexpediente integral, para impedir falcatruas.
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Mas Domingo Cavallo, como um empreendedor no executivo argentino, não terminou por 

isso, pois proibiu toda a indexação de contratos, incluindo aqueles feitos com empregados. 

Abriu a porta para as importações com a redução de taxas alfandegárias e eliminou o 
112 protecionismo

E nesse contexto depreciativo surge um administrador realmente ousado, que comanda a 
situação portenha com visão além fronteiras. Em pouco tempo, Cavallo11’ obteve a 

aprovação do Congresso para seu plano de conversibilidade do austral: a taxa de câmbio 

foi fixado em 10.000 austrais por dólar e o Banco Central ficou obrigado, por lei, a trocar 

por dólares, dentro dessa relação, todos os austrais que lhe fossem oferecidos. O govemo 

garantiu, então, o fortalecimento da moeda local.

A voracidade estatal na América Latina de tempos passados foi a razão de tantas 

integrações nominais e mesmo de acordos infrutíferos. A democratização do Estado atual 
levou a sociedade a refletir nos limites e exageros envolvidos no quadro político latino- 

americano.

110 Nota: A sociedade em que vivemos hoje c diferente daquela de antigamente, pois a priori não existem 
soluções, elas são criadas ao longo de um processo (Fonte: Kcnichi Ohmac. 199X).
Nota (2): Segundo a socióloga Maria L. Barbosa, através de Cavallo. a Argentina conseguiu a aprovação 
do FMI. c obteve aval para financiar de vez a reforma do Estado. Estava domada a inflação c conjurada a 
recessão.

112 O Estado de São Paulo. 8 de setembro de 1991. p. 19. matéria de Roberto Muniz.

Aliás, tanto a Argentina como os outros vizinhos sabem que os problemas sociais não 

dependem mais exclusivamente de atuações governamentais, ou seja, isto chegou a 
exaustão. O Estado atual faz o mínimo necessário para prevenir e remediar as crises. Nesse 
trabalho acadêmico, já se percebeu que os govemos estão perdendo espaço forçosamente 
para um cenário globalizado110, onde as decisões acabam sendo compartilhadas de fato por 

outros países. A Argentina absorveu essa realidade com agudeza e determinação, e deixou 
que os anos 90 fossem marcados por programas e planos adequados ao cenário 

internacional.
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À partir daí, surgem resultados que sujeitam os vizinhos estratégicos a questionamentos, 

como o Brasil, afinal os salários argentinos sinalizam poder aquisitivo, e mais que isto: - o 

salário mínimo no país passou para 150 pesos (o austral foi rebatizado de peso) e significa 

que é 50% superior ao que é pago no Brasil.

E é visível que o Estado argentino também não fora capaz de sustentar essa situação por si 

só, ou seja, o Estado atual tem maiores limitações. Na análise do sociólogo moderno Alan 
Touraine”5, o neoliberalismo impõe um cenário de riscos e perigos e acarreta uma situação

Esse receituário neoliberal trouxe à Argentina uma postura diferenciada frente às 

dificuldades da contemporaneidade internacional, já que administrou bem um cenário 
pessimista e pobre em soluções efetivas. O país entrou integralmente num caminho sem 
volta, onde a criatividade e a segurança política foram determinantes. Com sutileza e 
empenho - o governo argentino conseguiu dar a nova face do Estado latino (criando um 

ânimo renovado em sua gente). Isso fora possível com o combate aberto a setores atrasados 

(como o da cúpula da Igreja Católica), além de medidas austeras: - a dolarização da 

economia; ao programa de privatizações; à abertura do capital extemo; ao controle do 

déficit público; e acima de tudo houve vontade política para mudar um clima pesado de 

adversidades diversas. 113

Segundo o jornalista Celso Ming1'4 da Editoria de Economia, do Jornal da Tarde, Grupo 

Estado, a Argentina vivia dias de profunda mudança social e económica. Quanto à 

dolarização da economia e a confiabilidade assegurada pelo Plano Cavallo - houve uma 

intensa atração de capitais. Só em 1991, entraram na Argentina nada menos que US$ 5,1 

bilhões, contra apenas US$ 522 milhões em 1990. Depois de longos e frustrantes anos de 

estagnação económica, o PIB argentino cresceu cerca de 5% em 1991.

Nota: Segundo a socióloga Maria Lucia Barbosa, existia uma sensação (a Argentina) no pais de 
que estava voltando a ser de! primcr mundo. Esse ufanismo impede uma auto-critica 
construtiva.

1,4 Jornal da Tarde, 13 de maio d e 1992, p.8, matéria de Celso Ming.
11 TOURAINE, Alan. - Seis hipóteses sobre a America Ixuma. Extraído da Revista de Derecho del 

Mercosur, ed. La ley, tomo Io, 1997, p.41 e ss.
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O cenário internacional não favorece a idéia de um Estado aparente - que cria situações 

artificiais, e vive concentrado em gerar resultados convenientes. Ao contrário, a Argentina 

e outros países estão se adequando a um novo paradigma: um mundo sem fronteiras. Hoje 

tem mais peso nesse cenário global o que se denomina Regiões-Estado (Kenishi Ohmae) , 

numa economia sem fronteiras, do que a força de um Estado bem administrado.

A Argentina foi o primeiro dos quatro países do Mercosul a iniciar um processo de 

reformas estruturais em seu modelo de desenvolvimento, que durante décadas notabilizou- 

se pela forte presença intervencionista do Estado. As reformas propostas visavam no

Essa Argentina voltada para uma visão internacional do mundo, corresponde exatamente 

àquela que gerou uma economia ajustada a essa perspectiva moderna. Não dava para ficar 

estacionada em busca de melhores resultados internos, sem tomar decisões que refletissem 
outro estado de coisas. Ou seja, conforme o sociólogo Liszt Vieira118, o que está ocorrendo 

é que os Estados nacionais ficam privados da possibilidade de articular uma política 

autónoma de desenvolvimento.

no Anhembi, pelo consultor internacional Doutor Kenishi

de acentuada dualização social e mesmo de ingovemabilidade. As decisões vindas desse 
Estado são suspeitas por não serem harmónicas e ajustadas para reduzir a exclusão, mas 
pelo contrário reforça a desconfiança da sociedade. Os atores atuais a serem conclamados a 

operarem no cenário político são especializados em administrar conflitos. Ou seja, precisa 
haver um entendimento de que esses novos atores sociais, autónomos116, e que dominam o 

contexto do sistema político são aqueles que vão orientar as grandes decisões. Sejam 

empresários ou executivos - estão sendo agentes diferenciados nesse processo, até porque 

a máquina estatal é emperrada e virulenta da para agir com a determinação que solicita a 

época global.

,,b TOURAINE, A. Op.cz/., p.41 e ss.
"7 Palestra proferida em 25/11/98, 

Ohmae (Fonte: Informe Mercosul)
11S VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro. Editora Record, 1997, p.87

Op.cz/
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As reformas introduzidas em 1989, como vimos, pelo recém-empossado presidente Menén 

(governo dirigido a erradicar a hiperinflação vigente) - tinha por propósito fundamental 

reconstruir o Estado, concentrando-o em suas funções específicas, e assim criar condições 

para a prática da livre concorrência, a promoção da desregulamentação dos mercados de 

capitais, de bens e serviços, em suma, dar condições a esta economia renovada de integrar- 

se àquelas mais avançadas.

Ao contrário dos vizinhos - Paraguai e Uruguai - a visão estratégica da Argentina vai além 

fronteiras, ou seja, fez reformas estruturais para reunir condições no plano externo , pois 

as formas de demonstração de força são sócio-econômicas. Hoje, ninguém nega a pré- 

disposição portenha de atacar as posturas norte americanas e seu visível interesse em 

dialogar com outras organizações do contexto internacional, no entanto, a prioridade 

continua sendo o Cone Sul.

mínimo combater uma crise económica e social que se aguçou no final dos anos 80 e 
atingiu seu ápice em 1989119, quando os preços ao consumidor elevaram-se a 3.443%. O 

quadro de hiperinflação era estimulado pela emissão de moeda, instrumento utilizado pelo 
govemo para atenuar desequilíbrios fiscais. No geral, se criou um enorme endividamento.

119 Texto extraído da FIEL - Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Capital 
de Infraestructura en la Argentina. Buenos Aires, 1982.
ALVAREZ, Gladys Lechini de. EI Mercosur una perspectiva desde Argentina. In; - Mercosul: 
desafios a vencer. São Paulo, CBRI, 1994, p.48.

Com o govemo Meném, fora possível o país se lançar para o cenário internacional em 

curto prazo, pois teve determinação em conseguir a reforma do Estado. A nação obteve 

êxito em transferir empresas e ativos do govemo para o setor privado. Sem sombra de 

dúvida, essa postura política foi decisiva para que o esquema na área económica fosse 

administrado.



a) projetos orientados para exportação da região para o resto do mundo;

c) projetos que incorporem tecnologias de vanguarda;

d) projetos que melhorem a eficiência da cadeia produtiva;

• • 123e) projetos que transformem as vantagens competitivas

- Relações
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b) projetos que podem ampliar eficientemente 

complexos económicos;

a articulação de cadeias produtivas e de

E no bojo dessas mudanças estão projetos integracionistas, plenamente incorporados ao 

contexto da Argentina, e que levam em conta uma visão conjunta de mercado e a 

possibilidade de atrair investimentos. São projetos industriais de integração, que passam 

com os critérios rigidos do Mercosul, e que devem ser vivenciados por todos países. Dentre 

tais critérios destacam-se os seguintes (numa visão macroeconômica).

A Argentina, hoje, é um aliado do Brasil no sentido de não permitir uma proposta de 
integração hemisférica, até porque a resistência latino-americana vem se ampliando121, e os 

países podem formatar uma região economicamente viável e produtiva. Então, o país já 

percebeu que isolado não poderá subsistir, e redefine um processo acelerado a sua inserção 

internacional: compondo alianças; intensificando suas transações comerciais; impedindo 

que cresça indicadores sociais desfavoráveis. Há uma busca real e uma febre 

integracionista122, que está modificando a trajetória da Argentina e seus parceiros.

121 STUART, A.M. Precedentes Históricos da Integração Hemisférica. In 
Internacionais e sua construção jurídica. Vol. I, São Paulo, FTD, 1998, p.54.

" Visão de Wilson Femandez.
Zzz nueva de la tntegración regional. México: - Sistema Económico Latino-americano/Fondo de 
Cultura Economica, 1992, p.41.
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O governo Menem vem insistindo numa cadência progressiva dos países vizinhos-sócios, e 

isto significa cuidar dos problemas domésticos - como também teratenção no cenário 

externo125. Deve haver na verdade, um alinhamento mais que possivel das economias 

nacionais, e assim estabelecer posturas relacionadas à integração.

A política exterior de Menem leva em conta um giro pragmático, vinculado tanto uma 

percepção particular da ordem pós-guerra fria, e dando ênfase á região do Cone Sul, de 

modo a extrair vantagens para sua inserção internacional124. A busca do crescimento 

económico está diretamente ligada a possibilidade de se realizar uma integração forte e 

harmoniosa, que resulte em benefícios efetivos à região.

Independente do arrojo argentino em defender ao Mercosul, é conhecida a aproximação 

deles em relação aos EEUU e aí se configura a tentativa inédita de um ingresso individual 

no NAFTA, mas isso dependerá exclusivamente dos interesses e direção das políticas do 

país do Norte. Portanto, como se sabe, a Argentina privilegiou a integração regional (com 

clima amistoso e sensível), e busca também acesso preferencial no importante mercado do 

Norte. Ou seja, a nação esteve aberta internacionalmente nesse período de maior 

estabilidade e mudanças - a intensificar sua participação no contexto de relações exteriores

A Argentina quer tornar a região uma fonte de renda e acima de tudo um espaço 

macroeconômicos de sucesso internacional, onde se consiga aliar produtividade e 

competitividade.

O perfil “economicista” da política exterior argentina, não causa surpresa, pois o pais 

procura um diferencial nessa economia global e regional, no sentido de tomar sua presença 

no cenário internacional, através de seu desempenho económico - algo inevitável. A 

integração se toma estratégica para abrir possibilidades no quadro de (des)ordem mundial.

124 Observações do chanccllcr Di Telia - conferência para. i.v primeiras jornadas regionais sobre o A íercosul 
Rosário. 25/11/91-
ALVAREZ. G.L.(7p-C7/..p.49.
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A Argentina desenvolve diálogo objetivo com potência regional e com uma potência 

hegemónica, sem perder de vista aquilo que já está acordado em sua agenda internacional.

A Argentina com sua visão internacionalizada trouxe em pouco tempo uma filosofia de 

governo aberta a mudanças, e debelou aquelas abordagens estupidificadoras firmemente 

estabelecidas por décadas127. Não mais se ajoelharam atrás de muros de proteção, para 

salvaguardar seus monopólios ou cartéis nacionais. Inversamente, tarifas e outras restrições 

de importação tem sido reduzidas drasticamente12X. A meta é eliminar de vez aquelas 

barreiras que impedem um melhor desempenho comercial. E nesse sentido, o pais vem 

também intensificar sérias conquistas no campo político, quando efetua a venda de 

empresas estatais dadas até então como sacrossantas, incluindo um filão intocável: - como

O programa de reforma do governo ficou evidenciado com o Decreto n.° 2.284/91, que 

instituiu a política de desregulamentação de preços e mercados, ampliando as condições 

para o estabelecimento de uma economia baseada na concorrência (com demonstrações de 

visibilidade quanto ao seu futuro). Com essa decisão na área macroeconômica, o país - tão 

voltado para o cenário externo - conseguiu definitivamente desarmar aquelas instituições e 

estruturas regulatórias que atuavam em vários mercados. Houve uma espécie de revolução 

na questão portuária e de navegação.

Segundo o professor de Sociologia Manuel Castells126, da Universidade de Madri, os 

países da América Latina estão dando sinais de reestruturação económica e crescimento nos 

anos 90. A Argentina em especial redescobriu o caminho desse crescimento já em 91, tendo 

passado por incrível instabilidade de 1989 a 1990. Mas o sociólogo enfatiza que falta não 

somente a Argentina passar por um processo de modernização substancial bem como 

montar uma infra-estrutura produtiva ajustada aos tempos novos.

126 CARNOY, Martin. The New Global Economy in lhe Information Age. Pennsuivania, Penn State 
Press, 1993, p.34.

127 VOLCKER, Paul. A Nova Ordem Económica. Porto Alegre, Ortiz, 1993, p.204.
’2Í Ibid., p.204-205.



- inclusive, atingindo atividades como energia.

Reforma política e social na Argentina

Os elementos fundamentais do peronismo eram conhecidos por todos:

1. o impulso ao processo de industrialização;

era.

b) independência económica do pais diante dos monopólios estrangeiros;
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É fato que o peronismo se constitui numa ideologia muito arraigada do pais. Mas nem 

mesmo esses postulados políticos tão absorvidos pela sociedade portenha - puderam 

obstaculizar esse sentimento de que era preciso mudar de rota. A começar que o governo 

teve que fazer uma opção radical, pois não poderia continuar paternalista e centralizador, e 

muito menos ser intervencionista.

a) justiça social, baseada não na luta de classes, mas na melhoria do nível de vida dos 

trabalhadores;

2. uma política de salários mais altos para os setores operários. O Estado argentino servia 
então de árbitro julgador entre o capital e o trabalho130. Acontece que hoje o Estado 

moderno não tem mais esse espaço, e nem mesmo o poder de centralizar e 

monopolizar essas questões. Atitudes populistas e personalistas são substituídas mais 

recentemente por uma certa delegação de poderes.

empresas aéreas, companhias telefónicas129 

transportes e saneamento.

A palavra de ordem lançada pelo Peronismo131

129 VOLCKER, P. Op.cit., p.205.
130 BOBBIO, N. Dicionário de Política. Brasília, EDUNB, 1992 (vol.2), p.924.
131 Ibid., p.923.
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Pois bem, atualmente, Menem ignora essa versão quase doméstica dos fatos políticos, e 

redimensiona um governo que se abre para o mundo com racionalidade e sem 

demonstrações de força. A Argentina truculenta de outrora modera seu discurso e concorre 

para favorecer não somente a sua sociedade (na medida que tem posição quanto ao 

processo integracionista). Seus compromissos externos são mais intensos do que aqueles 

reservados às causas nacionais.

Como visto, sua posição renovada frente aos desafios exteriores, vem gerando também 

transformações sociais e políticas fundamentais. Além peronismo, a Argentina conseguiu 

sair da decadência e mesmo de crises intestinas que impediram seu crescimento 

económico. Os militares, que entraram e saíram do governo diversas vezes, desde o 

primeiro governo Perón, não foram capazes de enfrentar os problemas sociais e económicos 

numa demonstração de fraqueza. Perón e os peronistas representaram, na verdade, a

identificação de 

áreas percebidas como de 

,32. Conceber esse novo

c) chamada terceira posição no âmbito internacional, entendida como uma atitude 

neutralista em relação aos dois grandes blocos que, durante anos, se defrontavam na 
guerra fria.

A Argentina atual está voltada em aprofundar suas relações com seus vizinhos - e mesmo 

engajada junto com o Brasil em três grandes projetos de repercussão na política 

internacional: - a promoção acelerada de sua integração bilateral; a 

posições comuns frente aos chamados temas globais e em 

importância estratégica por ambos; e a edificação do Mercosul 

tratamento dado pelo país às situações externas prova sua descentralização e até um 

desprendimento de ordem ideológica.

132
JÚNIOR, G.F. (org.) - Temas de Política Externa Brasileira II. São Paulo, Paz e Terra 1904 
p.67.
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seus parceiros económicos, então vem gradativamente 

certos assuntos incómodos, porém, decisivos nesse novo

O enxugamento no Estado argentino, seu programa amplo de privatizações, a liberalização 
comercial, a ausência de medidas populistas, enfim, sem dúvida, a sociedade percebe um 

planejamento adequado a um cenário de incertezas. A Argentina corre os riscos necessários 

para modernizar sua economia, e mostra um entendimento razoável da abordagem 

neoliberal134. Perto do que o pais peronista passou a décadas, a opção atual significa um 

avanço institucional e político, não deixando margem para o descrédito da comunidade 

internacional.

O Brasil passa, ainda, por situações distintas a de seus vizinhos estratégicos, e longe de ser 

uma potência regional, vem se desenvolvendo com a finalidade de conseguir o minimo 

exigível para uma inserção no cenário internacional. Sem realizar reformas de forma 

ostensiva e precisa como 

melhorando sua posição em 
mundo.

A Argentina realmente se transformou num global trader™', e como tal defensora de uma 

visão de regionalismo aberto, e anseia de fato, diversificar suas relações no mundo 

globalizado. O país sabe, no fundo, que sua busca pela estabilização e sua decisão em 

favorecer a liberalização comercial - foram determinantes para a abertura do mercado sub- 

regional à concorrência, e daí obter bons resultados.

133 PEREIRA, L.C. Bresser. Reformas Económicas em Democracias Novas. SãoPaulo, 
Nobel, 1996, p.58.

134 Jbid., p.59.
135 E continua sendo - A Perspectiva do RrasU

burguesia industrial133 orientada para o mercado interno e os trabalhadores urbanos. Hoje, 

o país respira liberdade política e sente os efeitos progressivos dessa abertura económica.
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O Brasil sabe que a América do Sul sempre fora olhada por um prisma de dependência e 

atraso, agora ressurge a possibilidade de tirar partido de uma situação inusitada - uma

Depois da confrontação da guerra fria, ficou a impressão negativa de que paises como o 

Brasil estariam colocados num certo ostracismo internacional. A verdade é que sendo 
realista, de fato, tais países perderam o interesse estratégico que despertavam no contexto 

dos mais ricos. No entanto, os países do Cone Sul (incluindo o Chile), segundo a visão do 
professor do Núcleo de Relações Internacionais, Doutor Guilhon Albuquerque'36, podem 

não estar descartados do mapa económico mundial. Sua reinserção no novo dinamismo das 

relações económicas internacionais depende basicamente de sua capacidade de completar o 

processo de transição mediante reformas institucionais que afastam os riscos maiores de 

instabilidade e criem obstáculos poderosos aos desmandos populistas na economia.

inverso daqueles países mostrados nessa pesquisa - O Brasil carece, ainda, de uma 
estrutura institucional realmente democrática, tanto que as reformas se arrastam no 
Congresso Nacional, sem a projeção necessária que merecem e com atrasos infundados. A 
crise institucional reflete numa procrastinação daquilo que é essencial hoje nesse cenário 

globalizado, e não dá para conviver bem na integração ou com a comunidade internacional 

- tendo uma agenda aparente ou cheia de boas intenções.

1,0 MOISÉS, José Álvaro, (org.) - () Futuro do Brasil: A América Ixitina e o fim da guerra fna.
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p 163

’”/W, p.163.
Nota: O pais ganha credibilidade com as medidas de estabilização, baixa da inflação, mas 
principalmente, com as reformas estruturais, passando uma imagem positiva - sem nscos (Fonte. 
L.F. Lampreia-NAIPRE).

Olhando criticamente o cenário, tal professor uspiano, se reserva a enfatizar que as 

reformas'37 devem ser amplas, incluindo desde o sistema eleitoral até a forma de 

representação política. Pois bem, hoje o Brasil vem passando de forma lenta por uma 

espécie de “assepsia institucional”, e revendo suas práticas e vicios a serem largados



O pais é ingovemável na medida que existem efeitos perversos da democracia crescente da 

ordem social: explosão de demandas: saturação da agenda; excesso de pressões; expansão

e Instituições Multilaterais: respostas à
- O Futuro do Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992,

posição de relativa independência, que pode ser vista como potencialidade para desenvolver 

laços cooperativos e parcerias. Mas, para isto resta ao Brasil organizar-se melhor 
intemamente, ampliando as reformas e adequando-as em prazo exiguo. Não dà mais para 
ficar tolerando esse sistema político ineficiente e hipócrita, que privilegia o corporativismo 

e o clientelismo. Além disso, é urgente uma reforma dos partidos políticos - que não 

possuem uma plataforma programática diferenciada uns dos outros.

O professor Guilhon sugere que os países do Cone Sul precisam despertar para as 

oportunidades colocadas pelo novo cenário, mas em contrapartida o desafio está em 

intensificar mudanças que tenham haver com esse novo universo político139. Países como o 

Brasil e a Argentina passam a entender conceitos fundamentais, enriquecidos pelo 

liberalismo. - interdependência; instituições multilaterais; relações assimétricas. Segundo 
Robert Keohane140, explicita que a autonomia dos Estados fora minada pela 

interdependência económica internacional. Um país precisa aprender que nem se deve 
forçar a soberania nacional e nem aderir a instituições multilaterais. A combinação ideal se 

dá numa determinada relação de poder, dependendo das regras envolvidas, e assim não se 

pode generalizar.

E o Brasil vem percebendo que essas transformações mundiais exigem uma postura 

ajustada e “harmoniosa”, implicando efetividade nas reformas. Temos que considerar, 

acima de tudo, que há uma deficiência a ser apontada nessa abordagem: - a ineficácia do 

poder público na gestão dos problemas mais prementes - como o desequilíbrio económico, 
e desigualdade, a deterioração social e os altos índices de exclusão e violência141. O Estado 

brasileiro precisa passar por mudanças estruturais para sanear esses problemas.

139 MOISÉS, José Álvaro (org.). Op.cit., p. 163.
140 KEOHANE, Robert O. Soberania Estatal

interdependência assimétrica. In
p. 165-169.
DINIZ, Eli. Crise. Reforma do Estado e Govemabilidade. Rio de Janeiro, FGV, 1997, p.180
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O governo brasileiro nem se deu conta que a tal transição já passou, e é quase certo que 

venha sofrendo pressões sociais , em razão de sua paralisia decisória e devido a perda de 

credibilidade em suas instituições. As reformas solicitadas pela sociedade são exatamente 

aquelas conclamas pela comunidade internacional. O Estado vem percebendo bem depois 

desse período de transição democrática, que é preciso teroutro compasso para acompanhar 

as demandas sociais e principalmente as políticas. O que se observa, ao longo da última 

década, que o governo fora incapaz de implementar políticas públicas e fazer valer sua 

decisão142.

desordenada do quadro partidário, prevalência de uma dinâmica de proliferação e 
fragmentação da estrutura partidária, indisciplina do Congresso, desequilíbrio entre a 
capacidade de resposta do govemo e o poder de pressão da sociedade. São aspectos que 
somam para um contexto pleno de expectativas e com poucas soluções.

E a demonstração de que existe uma deficiência governamental, é assinalada sem dúvida, 

através da produção legal, que supera na média à produção do Congresso, sendo que as 

decisões acabam sendo impostas por MPs: uma peculiar âncora institucional desses 

governos143. A opção das elites brasileiras é clara por vias coercitivas de implementação - o 

que se traduziu na preferência por instrumentos legais capazes de garantir a precedência do 

Executivo em relação ao poder Legislativo. Ou seja, o Brasil precisa modernizar sua 

estrutura intema, pois se percebe um retrocesso na existência dos famigerados C,decretos- 

lei”.

Os governos brasileiros estão proliferando em práticas a serem abolidas pelo contexto 

internacional, e ninguém nega hoje essa tendência de retirar a primazia do Executivo para 

formular políticas públicas. Até já se comenta que o regime de decisões do país se encerra 
numa clausura restrita, ou melhor, um pequeno círculo144 tem acesso às questões

142 DINIZ, Eli. ()p. Cit.,p. 180.
,4' MONTEIRO, Jorge Vianna. O jogo da política económica no ambiente de governo 

representativo. São Paulo, 1EA/USP, 1996, p. 15.
144 DINIZ, Eli. Governahilidade. democracia e reforma do Estado: os desafios da construção de 

uma nova ordem no Brasil dos anos 90. In Reforma do Estado e democracia no Brasil: 
dilemas e perspectivas. Brasília, UNB, 1995.
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Em virtude das mudanças ocorridas no plano externo, e mesmo em funções das demandas 

novas no âmbito interno - o país teve que viabilizar ao menos um novo referencial, 

incluindo valores e orientações distintos de tudo que já fora vigente no país. O paradigma 

sociológico da parceria passou a ser chave para entender como se desenvolve esse cenário. 

O primeiro impacto sofrido por esse Estado altamente elitista e tardio em tomar decisões - 

sem dúvidas, foi se confrontar com a ideia de que não se constitui em algo consciente. O 

Estado brasileiro tenta agir como se fosse onipresente e atuar de forma unilateral, e isto 
termina em crises de todas as ordens: - financeiras, operacional, política, social e ética145.

O Estado brasileiro vai viabilizar tal parceria em curto prazo, como forma de manter seu 

compromisso democrático moderno. O país passa a negociar com as partes interessadas e 

seus principais agentes económicos - entre empresários, centrais sindicais - formas 

diferenciadas de implantação de políticas públicas.

O Brasil bem recentemente começa a conceber que seus projetos devem ser 

compartilhados, e o choque social e político é grande devido às resistências de setores e 

grupos que desejam monopolizar as decisões. No entanto, é fato que a parceria com a 

iniciativa privada, através de mecanismos de cooperação e de estratégias conjuntas vêm 

redundando novo modelo económico e de desenvolvimento. Além disto, há inclusive a 

parceria com a sociedade, pois o novo modelo económico se baseia numa relação complexa 

e abrangente (de caráter sistémico)146.

fundamentais. Foi assim com Samey e Collor, e o presidente Femando Henrique dá 

demonstrações incontrastáveis de falta de transparência (e ausência de consulta popular).

145 VELLOSO, João Paulo dos Reis. A Nova Inserção Internacional do Brasil. Rio de Janeiro, 
José Oiympio Editora, 1994, p. 14.

'*Ibid.,p. 14.
DINIZ, Eli. O Plano Collor: paradoxos e miragens. Rio de Janeiro, iuperj, 1990 (Cadernos de 
Conjuntura, 26).

Deve se destacar que o governo Collor147 representou o auge da tendência discrepante a 

essa apresentada acima, pois se caracterizou pela tática das ações fulminantes e 

inesperadas, imobilizando o Congresso pela política do fato consumado. Munindo-se de 

poderes ilimitados de intervenção na ordem económica e na vida social, na guerra contra a
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O Estado brasileiro, não muito diferente de seus vizinhos, usurpou um papel que de fato 

nem lhe pertencia, ou seja, por vários momentos históricos monopolizava as decisões com 

um paternalismo sem precedentes.

inflação, o presidente Collor impôs ao país um pacote económico que transgrediu preceitos 

constitucionais, violou garantias e direitos básicos da cidadania, por atitudes como a do 

confisco, de modo a determinar até a suspensão do Estado de direito.

Depois esse governo atual percebeu que o desafio do desenvolvimento exige a mobilização 

total da sociedade, e ainda mais a implementação de reformas bem discutidas: - a 

estabilização económica em um quadro de equilíbrio de contas públicas, a privatização e a 

liberalização comercial, a criação de infra-estrutura adequada e de um sistema financeiro 

ágil e moderno, a recondução do Estado ao seu campo prioritário de atuação na prestação 
de serviço básicos, em particular em educação e saúde149. Este conjunto de reformas vem 

sendo acompanhado à distância pela comunidade internacional, e vem rendendo relativo 

espaço na mídia mundial.

Para o presidente Femando Henrique, o papel do Estado deve mudar. Esse governante 

propõe que sejam feitas parcerias criativas, no sentido de evitar até que erros passados 

sejam cometidos novamente, de maneira a pleitear espaço para governar junto com a 

sociedade, e mesmo naquelas questões mais complexas - consultar o empresariado. O 

Estado deve ainda ter contato constante com as ONGs. Ressalte-se entre as partes que uma 

verdadeira parceria só tem condições de existir desde que, entre as partes se estabeleça 

democraticamente o consenso nas tomadas de decisão148.

14R ALCOFORADO. Femando. Globalização. São Paulo. Nobcl. 1997. p. 115.
149 lbid..p. 115.

FARO. Luiz César. Brasil: Proposta de Reforma. Rio de janeiro. Paz c Terra. 1994. p. 53.

E o professor Hélio Jaguaribe150 explica com excelência que o pais, historicamente, teve 

um Estado adequado para sua condição de sociedade de notáveis e para sociedade de classe
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Transformar o Brasil em uma 

verdadeiramente democrático

O diagnóstico da crise do Estado extrapola, portanto, as questões ligadas ao poder decisório 

concentrado nas agências governamentais, envolvendo ainda, e sobretudo, a capacidade de 

gerar adesão e garantir sustentabilidade política às decisões

O país, segundo Jaguaribe, construiu ao longo de décadas um perfil social inviável: - 

dividindo os brasileiros entre participantes e não-participantes, miserável e não-miserável, 

modernos e arcaicos A existência de um Estado nessas condições sociais fica inimaginável, 

até porque o nível de desagregação é enorme. E temos ainda a considerar que o sistema 

institucional em boa parte impede as mudanças que seriam necessárias para recuperar a 

viabilidade de um novo projeto político.

Neste quadro crónico do Estado - fora preciso combater além das deficiências 

institucionais, nada mais que a superinflação galopante. A inflação por sua vez não 

permite de fato a reforma do Estado, pois não se conseguem os recursos necessários para 

pôr em marcha o sistema público. E como a reforma do Estado não pode ser feita, a 

inflação não pode ser corrigida151.

média, mas não conseguiu montar um Estado para sua condição de sociedade de massas. O 

resultado é a deliqúescência geral, a desorganização do Estado e a decadência do setor 

público. Isso afeta as instituições, que não funcionam. E tudo o que é objeto do Estado - 

como a saúde, a educação, consequentemente também não funciona. Estamos diante de um 

Estado inchado e ineficiente, e altamente disfuncional. O Brasil da sociedade de massas - 

tentando fazer uma democracia de massas - não foi capaz do conjugar a legalidade 

democrática com racionalidade pública.

economia moderna exige um Estado eficiente, confiável, 

e forte. Em razão de desinformação, incompetência e

151 FARO. Luiz César. Op. Cil.. p. 54.
152 KAUFMAN. Robcrt R. Corpotatism. clientelism and partisan conflict: a siudy of servem countries. In - 

Malloy. J.M. (cd.). Authoritarianism and corporatism in Latin America. Piltsburgh. Univcrsity of 
Pitlsburgh Press. 1977.
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obediência a interesses particulares durante os últimos anos, o Estado brasileiro foi 
enfraquecido. Trata-se de um grande erro153. Pois, além disto, se faz necessário considerar 

que em contrapartida o Estado deve ter força para implementar políticas adequadas ao 

contexto.

Hoje é inconcebível sim a intervenção direta do Estado na economia, levando-se em conta 

que vivemos num cenário em que basta interferir somente quando necessário. Qualquer 

regulamentação ou interferência direta é perniciosa, como podemos cogitar. E o Estado 

brasileiro - a exemplo da Argentina, promoveu sua industrialização adotando o tradicional 

modelo de desenvolvimento latino-americano, que se baseava exclusivamente na 

substituição de importações. Essa proteção demasiada do mercado interno e a forte 

presença do Estado na economia - redundaram na construção de um Estado monopolista, 

centralizador e inchado (sem considerar o tamanho do estrago por permanecer inerte em 

termos científicos e tecnológicos).

O gigantismo das estatais incrementou problemas de natureza orçamentária, 

comprometendo a capacidade de investimento do setor público. Por outro lado, fatores 

segunda crise do petróleo, o aprofundamento do custo da dívida - especialmente a 

externa -, a aceleração inflacionária e, finalmente, a supressão dos créditos externos em 

1982 determinaram o desmantelamento do modelo de desenvolvimento brasileiro.

O Brasil fora consumidor em sua vitalidade exatamente porque tinha que promover seu 

desenvolvimento, além do que havia restrições exageradas quanto a capitais estrangeiros, e 

ainda um controle de preços rígidos. Com essa situação interna não fora possível atrair 

capitais privados para o setor de infra-estrutura. O país teve que viabilizar os investimentos 

necessários e o resultado já conhecido é de que perdeu tempo precioso com uma estrutura 

enviesada e atrasada.

153 ALENCAR. Geraldo dc. lirasil e seu futuro. São Paulo. Makron Books. 1996. p.67.
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a) a negociação da dívida externa;

b) a privatização;

154
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Na sua ótica a reforma do Estado se impõe porque a economia internacional mudou, e 

requer por consequência uma série de regras e tarefas regulamentadoras, para evitar que o 

mercado cause um sufoco na sociedade155

Mas essa prática neoliberal não é suficiente se não for encaminhado pelo governo 

programa de reformas urgentes a complementar essa visão. São as reformas estruturais - 

junto com a reforma do Estado, que fazem com que o Brasil saia do lugar comum no 
cenário internacional, por exemplo. Em texto recente, Edmar Bacha157, aponta aquilo que 

seria crucial a ser implementado por esse governo atual:

E o governo vem usando a estratégia de recuperar a confiança perdida dos agentes 

económicos, afastando a possibilidade de choques sucessivos (económicos) e atraindo 

investidores, de quem o governo precisa não somente para financiar o déficit público, mas 

principalmente para reter voluntariamente a dívida pública. Em síntese, o governo 
Fernando Henrique tenta abrir o máximo possível o leque de opções aos investidores156.

Segundo a visão do sociólogo Fernando Henrique Cardoso154, a reforma do Estado passa a 

ser algo prático e não ideológico, isto implica em dizer que o problema brasileiro é 

diferenciado, na medida que aqui temos um Estado deformado pelo clientelismo, pelos 

interesses privatistas e pela incapacidade de atender bem a população.

TOLEDO. Roberto Pompcu. O Presidende segundo o Sociólogo. São Paulo. Companhia das Letras. 
1998. p.288.

155 Ibid., p.288-290.
156 BACHA. Edmar. Perspeciivas Económicas lirasileiras em regime de feijão com arroz. In: - (vários 

autores). Economia e polinca da crise brasileira. - Rio de Janeiro: Rio Fundo Ed.. 1995. p.81.
157 BACHA, E.L. Op.cit., p.82.



c)

d) a reforma fiscal;

e) a reforma da previdência social;

0 a liberalização do comércio exterior.
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Como visto, a experiência demonstra que o governo atual tem abordagem neoliberal (sem 

inquietações). A sua política centrada na privatização de empresas estatais como a Vale do 

Rio Doce, na abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro, na política de livre 

negociação salarial e na desregulamentação no plano económico, entre outras medidas, é 

uma demonstração evidente do seu posicionamento neoliberal. A visão abrangente de FHC 

e seus aliados é a de que os entraves ao desenvolvimento do Brasil se situam no gigantismo 

do Estado, nas estatais ineficientes, no exagerado protecionismo do mercado interno e na 

excessiva regulamentação da economia brasileira159.

Esse programa mínimo vem sendo desenvolvido com a intenção de adequar o país à 

economia de mercado e mesmo transpor as barreiras do conservadorismo político, no 

sentido de preparar a nação para uma integração regional mais aprofundada

a reforma financeira (principalmente para fechar o acesso ao Banco Central não só do 
Tesouro, mas também do BB e dos Bancos estaduais);

Analisando criticamente essa postura brasileira - dá para pensar que na América Latina, a 

ascensão ao poder de govemos com abordagem neoliberal (como o de Femando Henrique), 

tem causado um efeito a ser revisto Trata-se da implementação de um modelo de

158 CERRONI. Umbcrto. Política:-Métodos Teorias Processos Sujeitos ■ Instituições- Categorias 
São Paulo. Editora Brasilicnsc. 1993. p.76.

159 ALCOFORADO. Femando. De Collor a FHC. - () Hrasil e a nova fdestordem mundial. São Paulo.
Nobcl. 1998. p. 139.
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A mudança ocorrida no Estado não pode ser incrementada apenas e tão somente para 

dispor o país a funcionar numa integração que favoreça e satisfaça interesses comerciais 

setoriais, contribuindo para a manutenção do “status quo” . Aqui reside o perigo do país se 

precipitar numa alternativa superficial, ou seja, uma integração de mercócratas.

Melhor seria uma opção pelo que Jacques Ginesta chama de integração democrático- 
progressista161, centrada não precisamente no mercado, senão que enfatize o homem e a 

comunidade social, como um novo meio de redimensionar e potencializar a região em sua 

inteireza, inclusive pretendendo melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, ou seja, a 

única forma de proporcionar a sustentabilidade social ao progresso.

integração regional com desenvolvimento c(mservadvr-comercialista}(Á), algo liderado por 

governantes e tecnocratas, que estão à serviço de setores hegemónicos dominantes, e pior 
que tudo isto resulta na escassa participação da sociedade.

Tanto o Brasil como seus vizinhos serão obrigados a reduzir a desproteção existente162 em 

relação à globalização, principalmente defender os interesses e pleitos da sociedade civil na

O Brasil e a Argentina sabem que esse modelo conservador tem sido qualificado 

criticamente como defeituoso devido ao déficit democrático-social que tem se explicitado. 

Deve ser analisado pelo aspecto sociológico - que esse déficit se tem constituído numa 

pendência do processo de integração. Não adianta nada criar o desmantelamento do Estado 

e oferecer uma administração mais equilibrada, mas faltar com propostas consagradoras em 

relação à integração, como os avanços sociais e da cidadania em geral.

LAREDO. Íris Mabcl (Doutora cm Diplomacia: Mestre cm Relações Internacionais). Integracion y 
participacion conio reaseguro frente a la globalizaciõn. In: Mercosul no cenário internacional: Direito e 
sociedade. Curitiba. Juruá. 199X. p.264.

161 Ibid., p.264.
Nota: - Celso Furtado aponta c adverte sobre a crescente vulnerabilidade c.xtcma c a agravação da 
exclusão social (O Capitalismo Global).
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E nesse novo cenário internacional se constata que o Estado-nação é um fenômeno 

histórico a ser fragilizado, pois sua supremacia sempre foi débil, e está cada vez mais

Mas, ao que estivemos verificando ocorreu também nesse período recente na região um 

esgotamento de paradigmas e modelos, que estão sendo superados pelo tempo. Os governos 

da região foram pressionados a buscarem outras alternativas para viabilizarem melhores 

oportunidades. Esses países não podiam continuar reféns da política internacional, e nem 

aceitarem a situação de endividamento extemo como algo definitivo e taxativo. Foi então 

que surgiram reações pontuais ajustadas com um modelo de desenvolvimento para o Cone 

Sul.

NEVES. Carlos Augusto R. Santos. .1 América do Sul e os blocos emergentes. In: - MARTINS. Luciano 
(coord.) A Nova Ordem Mundial em Ouestão. Rio dc Janeiro. José Olympio. 1993. p.427.

região. A pauta de reformas nos países pode tersentido duplo: - causar boa impressão na 
comunidade económica internacional e gerar forte conscientização social..

que os países do Mercosul possuem uma rota comum e ultimamente estão 

alinhados em incrementarem mais o processo de integração, tendo em conta que existem 

decisões a serem tomadas diante do novo cenário institucional e levando em consideração 

os desafios colocados em relação ao melhor assentamento do processo. E ninguém contesta 

que o contexto da globalização financeira, económica e política venha favorecendo a 

adoção de medidas neoliberais. E esses países do Cone Sul vem desenvolvendo 

gradativamente na década de 90 - um amplo programa de reformas e transformações, de 

forma a romper com tudo aquilo que jogou a AL no “Terceiro Mundo”: Estado predatório; 

inchaço institucional; desequilíbrio orçamentário; falta de ajustes fiscais; inflação 

desenfreada; protecionismo163; modelo de substituição de importações.

Programa Neoliberal Acelera aEm Que Medida o

Institucionalização
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VIEIRA. Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro. Editora Rccord. 1997. p.76.
Ibid.. p.76.
VIEIRA. L. Op.cil.. p.77.

164

165

166

As tradições marxistas e liberais passam por choque e golpes duros, pois o entendimento de 

tantas décadas não serve para esclarecer fatos contemporâneos, e o intemacionalismo toma 

conta — sem radicalismo racional da “esquerda” ou “direita”. O mundo atual instiga uma 

discussão ampla e aberta, que vai contra os apelos extremistas. Os países aprenderam a 
conviver com várias linguagens políticas e segmentos, a essa interpenetração de valores e 

costumes ameaça àquelas visões tradicionalistas.

,M. Os

Brasil e Argentina pensam conjuntamente no que há de melhor para o Mercosul, e isto vai 

ficando claro a cada ano que passa na integração. Nenhum desses países do Cone Sul 

arrisca um movimento estranho ao contexto dessa região. As relações internacionais forçam 
um comportamento legítimo de busca de soluções para problemas globais e locais166. E isto 

nada tem haver com a pré-história da globalização da década de 60, quando as áreas 

periféricas começavam a ser sacudidas pelas transnacionais. Ocorre, que hoje paises até 

então sem projeção — conseguem dar credibilidade as suas metas e organizam-se com 

pendores pouco ortodoxos.

questionada por se contrapor a identidades, comunidades e valores mais regionais 
países do Cone Sul percebem que hoje a sociedade é democrática e pluralista, e que as 
relações sociais (internacionais) estão transpondo barreiras. Já é verificado por especialistas 
que as relações internacionais não são mais “interestatais”. O futuro modelo apresentado 
parece ser o da supressão de fronteiras165.

Os países do Cone Sul estão sendo influenciados positivamente a procurarem uma base 

de mudanças significativas à longo prazo, tais como: - programa de privatizações, 

desregulamentação e flexibilização dos mercados; agudização da concorrência
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Segundo o sociólogo Liszt Vieira, a trilha da integração passa também pelo questionamento 

da construção de polarização perigosas, como aquelas entre países semi-industriais (de 

crescente peso na economia mundial) e países pré-industriais marginalizados.

capitais privados e capitalismos nacionais; criação de infra-estrutura 
para avanços tecnológicos; e assim estão contribuindo para a internacionalização167.

Os países do G-7 passam a observar esse cenário com bastante agudeza crítica e com a 

moderação de quem pretende dialogar amplamente num nível compatível. Logo, no fundo 

mesmo a queda d e governos passionais e o desmoronamento dos nacionalismos 

corporativos na América do Sul fora decisivo para se incorporar esse novo cenário168. Vai 

sendo suplantada a idéia fixa de que o Cone Sul é uma região sem atrativos, pelo contrário 

tende a potencializar sua presença nas grandes questões mundiais.

A principal critica ao neoliberalismo, se dá no campo de atuação económica, onde se 

levanta que há uma internacionalização do capital financeiro169. E o mal estaria em 

constatar que aufere mais lucros quem movimenta capitais, ao invés de se concentrar em 

investimentos produtivos. Ora, é exatamente nesse sentido que os países do Cone Sul vem 

caminhando gradativamente, ou seja, o processo de integração terá que cuidar para que a 

região não dependa de capital especulativo. E neste momento já se cogita uma instituição 

que pudesse regulamentar e trazer regras claras com o objetivo de debelar esse problema.

É aqui que entra a valorização da estabilidade institucional e mesmo do planejamento 

político - tão fundamentais para a atração de capitais (investimentos). O Mercosul deve 

possuir mecanismos para inibir o chamado capital volátil, que circula sem bandeira e que 

foge da região ao menor sinal de um melhor negócio (ou proposta). O capital apátrida - 

flutuante - especulativo deve passar longe da integração, em contrapartida deve-se enfatizar 

a eficiência da produção, pela especialização dos agentes económicos segundo suas 

vantagens comparativas ou competitivas.

Ibid.. p.~n.
16X .. • .Nota: - h importante terem conta que existem correntes que polemizam sociologicamente acerca da 

colonização global, algo que tem haver com uma hipcrconccntração global de recursos financeiros 
^especulativos (Fonte: Pablo Gonzálcz Casanova - O Colonialismo Global c a Democracia).

VIEIRA. L. Op.cit.. 78 - critica levantada pelo sociólogo Tourainc.
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O neoliberalismo passa a cooperar para um entendimento mais abrangente da realidade 

mundial, e se tem causado alguma exclusão social (fome e desemprego), não tem sido o 

único responsável. É importante compreender que as transformações sentidas pelos países 

atuais são cada vez mais determinantes para outros contextos. O maior exemplo disso está 

em que os governos latino-americanos, uns menos, outros mais, recorreram à política de 

substituição de importações por produções locais; estas, portanto, foram muito protegidas, 

não só por créditos estatais, mas também por impostos e tarifas discriminatórios contra 

importações de iguais produtos estrangeiros. O resultado foi o sucateamento das máquinas 

e da própria organização interna das empresas beneficiadas por demasiado tempo. O

O mesmo executivo afirma que já é tempo das autoridades estatais saírem do cenário, e 

deixar que instituições supranacionais se solidifiquem e protagonizem as mudanças futuras. 

E isto tem haver com a realidade apregoada pelo neoliberalismo: - globalização da 

economia; revolução científico-técnica (terceira revolução tecnológica); a falência do 

Estado (corporativista e ineficiente); o esgotamento de modelos económicos; e mesmo 

tendo em vista a força de mercado. A institucionalização vem dar a esse cenário 

aparentemente confuso, consistência e suporte organizacional para impedir distorções e 

mesmo, uma macroregionalização do mundo.

Em recente entrevista170 a uma emissora brasileira de televisão a cabo, o ex-ministro da 

Economia Domingo Cavallo da Argentina, fora bastante enfático em sua conclusão: - que o 
Mercosul caminha para a institucionalização, e essa etapa parece ser inevitável em função 
dos acontecimentos mundiais. Inclusive, como forma de trazer regras mínimas para se 

evitar esse comportamento especulativo. Isto reflete que o neoliberalismo tem em parte 

contribuído para que haja uma retomada à organização institucional desse mundo em 

des(ordem), e vários setores ligados à integração já reconhecem esse encontro com essa 

questão crucial do cenário contemporâneo.

170 Entrevista concedida a Globonews - cacanl 40 - 08/12/98.



384

neoliberalismo tem favorecido um desmonte racional das excessivas proteções, de modo 
seletivo, gradual e flexível.

A integração não pode se transformar numa região fechada e ausente das possibilidades que 

lhe cercam, e aí está a importância do processo de institucionalização, e por consequência 

a tentativa do neoliberalismo de facultar espaço para um desenvolvimento planejado e 

seguramente articulado. O programa neoliberal prevê sim uma espécie de estabilização 

desse quadro instável. Apesar do aparente paradoxo, começa haver uma revisão quanto ao 

papel desse mercado sem amarras e livre. E nesse sentido, se faz coro por uma formulação 

institucional fiscalizadora e reguladora desse mercado global.

O Mercosul - com o processo de institucionalização - tendo a intenção de superar desafios 
constantes, nem deve tentar ser uma fortaleza regional Pelo contrário, vendo as 

dificuldades internas tem a possibilidade de ampliar acordos entre os outros blocos, e 

desenvolver outras afinidades e potencialidades. A integração pode ganhar mais com a 

aproximação estratégica em relação a África lusófona: - Ilhas de Cabo Verde, São Tomé e 

Príncipe, mais as continentais Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, estas últimas 

vizinhas da África do Sul.

No livro A morte do dinheiro172, o seu autor Joel Kurtzman, faz uma análise mostrando 

que nesse contexto internacional a melhor opção seria a criação de meios que reduzissem 

a volatilidade do mercado. É necessário haver uma mobilização para se estabelecer regras 

mínimas que impeçam investimentos especulativos, e que se resista na medida do possível 

aos capitais flutuantes175.

171-CHACON. Vamirch. O Mercosul: a integração económica da América Latina. São Paulo. Ed.Scipionc. 
1996, p.64.

172 KURTZMAN. Joel. A Morte do dinheiro. Ia Edição. SãoPaulo. Editora Atlas, 1995, p.220.
173 Ibid., y.TMò-Tló.
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E fato que a própria U.E. vem tendo como seu fundamento seu sistema monetário. A 

proposição por uma única moeda é básica. Os cientistas sociais, planejadores e arquitetos 
do mercado comum europeu acham que para o comércio e o investimento prosperem (sem 
especulação) - é necessária haver estabilidade de preço. Com uma única moeda não haverá 

preocupação com mudança de preço devido a variações cambiais. Os preços das 

importação e exportações podem ser fixados com grande antecedência.

Partindo-se da hipótese de que é desejável evitar amplas flutuações entre as moedas do 

espaço económico de integração, discute-se a conveniência ou não de implementar 

mecanismos (regionais) institucionais que assegurem paridades relativamente estáveis entre 

as moedas. Ao mesmo tempo, o grau de institucionalização está em parte associado ao 

formato privilegiado do acordo de integração. Se o futuro reservado ao Mercosul é de fato o 

de um mercado comum então, se faz necessário a coordenação ampla e consistente de 

políticas cambiais.

As próprias integrações estão sentindo que é preciso recorrer à institucionalização, e isto, 

tem haver com um mundo instável, que vem transferindo as decisões cada vez mais às 

empresas privadas, grandes corporações, autoridades supranacionais, e essa situação tende 

a se perpetuar com a cumplicidade da sociedade global.

Apenas para reforçar a importância dessa questão basta dizer que o cenário de instabilidade 
cambial é apontado por Genberg e De Simone (1993)174 como um dos principais fatores 

explicativos do fracasso dos projetos de integração da América Latina nas décadas de 60 e 

70.

O Neoliberalismo tecnológico permite em contrapartida um contexto favorável às agências 

multilaterais e a expansão de negócios bem estudados, incluindo análises bem 

especializadas, prospecção de oportunidades e aferição de riscos. A integração mesmo 

depende desses estudos externos para melhor desempenho, e no sentido de uma busca de 

ajustes sistémicos.

GENBERG. H. & DE SIMONE. F. N. Regional iniegranonsagreements andmacroeconomia discipline. 
In: Andcrson. K. Regional iniegration and lhe global trading system. Havcrstcr. 1993.
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Podemos então entender que a proposta do Mercosul se deu, inicialmente, como resultado 
do processo de reaproximação político-económico que vivenciaram os países do cone sul 
após a queda dos militares, e, mais recentemente, pela afinidade dos governos empossados. 
A proposta vencedora nas eleições foi a neoliberal, que previa a abertura da economia e a 
retirada do Estado da órbita económica. E o neoliberalismo latino-americano vem 

destruindo para criar uma nova configuração integrativa, em meio a crises, sucateamentos 

e disparidades175.

O Neoliberalismo contribuiu com suas teses incisivas: o mercado como princípio fundador, 

auto-unificador e auto-regulador das sociedades; ênfase numa visão contratualista de 

direitos; a combinação de desenvolvimento social com o desenvolvimento despolitizado do 

mercado. Essa ideologia contrária ao Estado intervencionista fora decisiva para fazer com 

que a região do Cone Sul pudesse adotar de vez o receituário da liberdade económica.

E essa redistribuição de autoridade para cima e para fora do Estado nacional parece ser uma 

tendência irreversível do século XXI. Já se pode verificar que as grandes instituições 

internacionais são consultadas com maior intensidade. O papel exercido pelas Nações 

Unidas, UNESCO, o Banco Mundial e o FMI - mostra a densidade das relações 

protagonizadas. Estas organizações cooperam para a paz e a estabilidade no mundo.

Norberto Bobbio1 /6, um neoliberal polido, afirmaria que hoje estamos assistindo a um 

cenário em que tem persistido em resumo: - a tecnificação do governo, hipertrofia 

burocrática, a queda da produção governamental. E neste sentido o neoliberalismo moderno 

vem cooperando para eliminar esses entraves políticos. As integrações regionais não podem 
ficar dependendo de uma estrutura intergovemamental comprometida com interesses 

menores. É fundamental deixar que o processo se agilize num tom democrático, e que 

envolva a participação ampla da sociedade. A representação supranacional deve espelhar 

paritariamente os interesses das sociedades do Cone Sul.

175 Nota:- A convergência niacrocconôniica será pomo de honra se o Mercosul pretende ser uni espaço 
económico unificado.

176 MERQU1OR. José Guilherme. O Liberalismo Antigo e Moderno. 2a Edição. Rio de Janeiro. Ed.Nova 
Fronteira. 1991. p.211.
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Os quatro países membros do Mercosul possuem o desafio de se situarem acerca das 

relações internacionais, e esse compromisso não pode ser adiado como o das reformas. As 

cobranças feitas pela comunidade internacional são no sentido de consolidarem uma 

estrutura ainda mais adequada às demandas do século vindouro. E aquilo que vem sendo 

reproduzido na integração regional corre o risco de não acompanhar as tendências 

predominantes em termos de poder.

7.3 - A Institucionalização e o Esquema Contemporâneo de Equilíbrio 

de Poder: Paradigma da Interdependência Complexa

Contudo, a independente de mudanças de governo, e principalmente de desvios da rota 

neoliberal, o processo de institucionalização parece ser uma questão definitiva. Os órgãos 

supranacionais devem surgir em função das dificuldades colocadas pelo mercado global, 

tais como: - harmonização de todas as forças envolvidas; visões e interesses empresariais 
nem sempre convergentes; abuso e concorrência desleal por grandes corporações; 

especulação financeira. Mas, não somente isto, é preciso cuidar das relações de consumo, 

trabalho e cidadania.

Também estão surgindo organizações supranacionais de tipo regional, especialmente para 

finalidades comerciais. E a pressão existente se dá no sentido de que as diferenças 
nacionais são apagadas'77. A institucionalização mostra sua face gradualmente com a 
proposta segura de construir um unidade económica e política. Daí haver um cenário de 
integracionista (neoliberais) que vislumbram a erosão dos poderes nacionais, e 

diagnosticam soluções efetivas para um contexto de turbulências locais e globais.

177 KENNEDY. Paul. Preparando para o Século X\'I. Rio dc Janeiro. Editora Campus. 1993. p.129.
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Dentro do contexto deste conceito motor podem se concretizar distintos esquemas. - 

unidade, equilíbrio bipolar, equilíbrio multipolar, bipolarismo, cooperação; também cabem

Nem mesmo os Estados Unidos - como superpotência mundial - estão conseguindo, 
isoladamente, atuarem no campo tão flutuante dessas relações, e tiveram que somar forças 
com outros países. Então, nesse cenário de incertezas - a melhor recomendação é aquela de 
prestar atenção nos movimentos e tendências do mundo atual.

No jogo das relações internacionais o primeiro conceito motor a considerar é do poder. O 

poder é a capacidade que se possui de impor uma determinada conduta aos demais. A 
medida do poder’7* se dá na relação existente, considerando-se os elementos e as vantagens 

disponíveis no contexto.

Uma atitude mais elaborada e pensada dos centros de poder independentes consiste em dar 

suporte às relações através do conceito motor da composição de interesses . Os atores 

passam a não somente confiarem em suas próprias forças, mas tentam conciliar os 

interesses dos outros. Isto vem ocorrendo no sentido de trazer algum tipo de ordem, e maior 

estabilidade nas relações, ao menos reunindo os centros de poder que protagonizam um 

novo cenário.

Em suas relações mútuas os centros de poder independentes baseiam sua ação neste 

conceito motor quando não são capazes de imaginar outras. Quando conseguem confiar que 

estão em uma posição material absolutamente favorável a respeito dos oponentes, então se 

arvoram nessa direção. Ou ainda, podem desconfiar da honestidade de seus rivais, e daí 

tomarem outras decisões ou curso às negociações.

178 VIGINALI. Hcbcr Arbuct. Lecciones de Historia de las Relaciones Internacionales. Tomo I -
Montevideo. FCU. 1993, p.3().
Ibid., p.34



Portanto, antecedendo ao plano das integrações atuais, o mundo conservava uma série de 

movimentos previsiveis, e até era possível se fazer uma leitura mínima. Hoje, num cenário 

pós-guerra fria, com o desaparecimento da União Soviética - os Estados Unidos se 

apresentam na condição de única superpotência, e assim temos uma estranha distribuição 

unipolar do poder1 82.

180

181

182

Exatamente neste sentido temos a intenção de explicitar um pouco acerca do esquema de 

equilíbrio de poder (multipolar ou bipolar), realidades que antecederam historicamente ao 

Mercosul e a contemporaneidade. Esse esquema responde dentro de um contexto favorável 

a composição de interesses. Faz parte da questão crucial, trazida pela Escola Realista com 
Morgenthaun180 (seu expoente maior). Esses autores percebem no sistema de equilíbrio um 

mecanismo mediante o qual os Centros de Poder atual conscientemente procurando 

homogeneizar seus respectivos quantum de poder, para que possam, dessa forma, buscar 

relações satisfatórias para todos.

dentro do conceito distintas atitudes quanto aos centros de poder: a neutralidade em suas 

diferentes formas e o não alinhamento em seus formatos diferenciados.

Segundo o Professor Heber Arbuet Vignale181, especialista em Relações Internacionais, as 

nações não buscam o equilíbrio por necessidade, mas senão que essa situação se dá sem que 

seja desejada pelos protagonistas.

VIGNALI. H. A. Op.cit.. 0.36.
ibid.. p.36.
MAGNOLI. Dcmctrio. - Ouestões Internacionais Contemporâneas. Brasília. FUNAG. 1995. p.73.
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Aproveitando o fato de que a região do Cone Sul é homogénea em suas pretenções 

políticas, e exista uma certa afinidade de projetos para redefinir o seu futuro estratégico, 

então, o melhor a fazer é construir um relacionamento estratégico distendido, moderno e 

satisfatório para a região'*4.

Nesse contexto, países como Argentina e Brasil, passam a entender que armas e poder são 

paradigmas em baixa. A nova ordem internacional que se desenha nos últimos anos 

desmancha essa identidade, desvinculando o poder geopolítico dos arsenais militares. A 

força do dinheiro (em especial os capitais apátridas e flutuantes - especulativos) lança um 
cone de sombra na direção da força das armas’*3.

As atitudes de Washington diante das transformações radicais do sistema internacional 

oscilaram entre o super-engajamento, expresso na disponibilidade intervencionista do 

presidente G. Bush, e uma forma particular de neo-isolacionista, expressa as prioridades 

domésticas e na valorização da diplomacia comercial proclamadas pelo presidente Bill 
Clinton.

O eixo contemporâneo não é mais o da segurança (militar), e sim o da economia, porém, 

com matizes peculiares. A guerra económica depende de centros de poder supranacionais. 

Ou seja, países do Mercosul dão conta que há riscos enormes a serem sentidos, em função 

de mudanças drásticas. O comando de um Estado é insuficiente para lidar com esse novo 

contexto. Daí surge o contrapeso da institucionalização, e uma conciliação de interesses que 

vão além fronteiras. Até porque os chefes de Estado tem sido transformados em agentes 

condecorativos.

,S3 MAGNOLI. D. Op. cit.. p.74.
SADENBERG. Ronaldo Mota. - .1 inserção Esiralépico do lirasil. Working Papers - Naippc/USP - 
outubro dc 1995. p.21.
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Vignalli, oportunamente aborda acerca de um esquema de poder, cujo conceito motor é a 

coordenação (de interesses), que requer uma maior incidência de normas jurídicas - regras 

do jogo - , e se possível uma ampla renúncia das atribuições reservadas a decisão particular 

dos Estados. Assim, os Estados poderiam confiar em instituições que teriam um poder 

superior (supranacionais). Ao que indica tal esquema vem de encontro com a proposta

O momento para o Mercosul não é de isolamento unilateral, pelo contrário, cativar e atrair 

novas interações; de concatenação (União Européia/UE); de parceria necessária (NAFTA); 

de interação diversificada (APEC); de parceria qualificada (Rússia/CEI, China, índia, 

África do Sul e África Atlântica); e a integração deve se apoiar em um esquema multiforme 

e sem radicalismos186.

As manobras utilizadas pelos países do Mercosul nessa complexa teia de relações de poder 

(de alcance planetário), por certo, devem ser abrangentes. Num mundo de tantas 

perplexidades - resta a esses países em comum, pensar na implementação de concatenações 

estratégicas e parcerias qualificadas que mirem em direção aos pivôs táticos (isto inclui 
África, Europa, Ásia, além dos Estados Unidos)185. A integração pode caminhar dando 

respostas diferenciadas a essa nova ordem de relações, de forma a aumentar seu espectro 

de influências.

A região claramente não constitui campo privilegiado para o emprego da força ou para que 

se pense em termos de ameaças. Não se configura balanços de ameaças em nível regional 

ou bilateral. Aliás, esse cenário unipolar favorece francamente um gerenciamento 

estratégico, no sentido de se criar oportunidades e melhores arestas para expansão do 
Mercosul.

185 DREIFUSS. R.A. .1 época das Perplexidades. Rio dc Janeiro. Ed. Vozes. 1996. p.279.
186 DREIFUSS. R.A. Op.cit.. p.279.
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Apesar das dificuldades existentes, o cenário internacional aponta para um esquema onde 

seja fundamentai a coordenação de interesses, ou seja, o desenvolvimento do esquema de 

cooperação. Os centros de poder passam gradativamente a aceitarem uma instância ou 

autoridade superior.

conferida às integrações. Embora tal esquema seja mais justo e adequado, contudo, carece 

de maior prazo para se consolidar. E necessário, ainda, manter-se conectado a forte 

processo de mudanças estruturais.

E neste momento da abordagem, acima delineada, cabe ressaltar criticamente, que não se 

menciona um cenário voltado a um governo mundial, o que seria um esquema de poder 

tenebroso. Noan Chomsky,xx, adverte para o perigo de uma configuração nova onde o 

mercado seria engolido por uma força dominante entendida como um forte Estado 

transnacional que dita a política económica e planejada à alocação de recursos. O FMI, 

Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento são algumas das instituições 

ameaçadoras nesse contexto atual, e possuem de fato, uma caracteristica transnacional, 

além de possuir influência económica sobre boa parte dos paises.

Esse esquema explica porque países como do Cone Sul - estão buscando afinidades reais e 

estabelecendo uma cooperação bem estreita. Nesse esquema é possível terpaíses 

emergentes e países menores, porém, tendo uma atuação em política internacional 

sincronizada. A tentativa nas integrações é de formas um equilíbrio maior (ampla 

conciliação de interesses).

187 VIGNALI. H.A. Op.cil.. p.44-45.
CHOMSKY. N. Novas e velhas ordens mundiais. São Paulo. Scritta. 1996, p.226.

Teoricamente se entende que hoje estamos assistindo a um esquema de poder chamado 

pluralidade de blocos, 1X7 e cada bloco estaria submetido às instituições superiores 

(supranacionalidade), e daí surgiriam a composição de interesses. Evidentemente essa visão 

favorece um esquema de equilíbrio de poder multipolar entre blocos.
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Longe desse esquema traiçoeiro de poder, parece que os países aspiram, isto sim, sairem 
das amarras de qualquer espécie de absolutismo contemporâneo, ou totalitarismo 
organizacional.

Como lembra oportunamente o sociólogo Alain Touraine190, os paises da América Latina - 

mesmo na sua fragilidade, sempre buscaram uma terceira via: - a que combina crescimento 

económico e participação social. Hoje, já é possível vislumbrar no Cone Sul uma região 

que alimenta a esperança de sua população, não admitindo qualquer forma de dependência 

e debelando gradativamente suas áreas de exclusão.

Antes a integração económica - nesse cenário ameaçador e vulnerável - se constitui numa 

forma de dinamizar as relações, e opera até como uma estratégia defensiva. A ingerência 

externa nas relações internacionais económicas tem limites e não se dá de modo 

dominante. Sobre o território de países centrais e periféricos interatuam os processos de 

integração, globalização - modernização e mais recentemente a institucionalização, de 

maneira a determinar uma nova organização espacial de diferentes níveis: - global; 

supranacional; regional; local; produzindo um novo tipo de fragmentação e resultados 

diferenciados. Trata-se de um mundo que conduz a inclusão ou exclusão de lugares, 
setores produtivos, mercados, dependendo das atitudes e decisões tomadas1 X9

189 CICCOLELLA. Pablo. Intepración y Mundiahzaciòn: claves dela reierritorialización capitalista en el 
ConoSur. FFYL. UBA. Arg.. 1992. p. 85.

190 TOURAINE. Alain. Palavra e Sanyue-Polinca e Sociedade na América Latina. SP. Ediiora UN1CAMP. 
1989. p. 534.
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Caso não consolide uma versão moderna de Europa-fortaleza, toda encastelada política e 

economicamente, então será possível imaginar outra configuração para os blocos. O mais 

verossímil é que os países da América Latina não sejam obrigados a escolher entre Estados 

Unidos e Europa, mas que Mercosul, a U.E. e o NAFTA podem e devem ser concebidos

Há de fato um “nicho de oportunidade”1 Jl no cenário do Mercosul, envolvendo todas as 

suas relações e aproximações estratégicas. Essa oportunidade se dá no sentido de consolidar 
a institucionalização e as reformas estruturais, que são necessárias nesse novo cenário (mais 

exigente). Muito além da estabilização da moeda, do abandono da política de substituições 

de importações e protecionismo, tal região carece em tomar-se um bloco ou comunidade 

plenamente consolidado, onde não hajam perigos de rupturas.

É inevitável a valorização do Mercosul frente à U.E. e outras integrações, podendo até ser 

um parceiro natural nesse novo cenário pós-guerra fria, se constituindo numa área de 

estabilidade e de cooperação. O Mercosul pode num futuro próximo (começo do século 
XXI) contribuir efetivamente para a legitimação do modelo multipolar de organização do 

sistema internacional.

Com o fim da bipolaridade - os países do Mercosul passam a condição de aliados e 
parceiros a nível regional e global, e se apresentam num momento de redefinição das 

solidariedade, indispensáveis para fazer frente aos grandes desafios do fim do século. Por 
mais poderosa que seja uma nação, nesse contexto não terá condições de enfrentar tudo 
sozinha. Numa confluência de alianças e propostas políticas - soluções e alternativas, hoje 

mais do que nunca os países da América Latina ( Cone Sul em especial) - estão fazendo 
parte nada menos do que da reestruturação de um outro cenário mundial. Ao contrário do 

que se pensava, essa região passa a compartilhar das mutações dominantes e dos valores 

apregoados.

191 Nota: Expressão cunhada por Celso Lafcr c utilizada pelo professor Hélio Jaguaribc.



395

Como visto, as mudanças no contexto internacional, de forma alguma, eliminam a 
existência de conflitos de interesse, equilíbrios de poder, e assimetrias na detenção de 
recursos políticos ou económicos entre as unidades que integram o sistema internacional193. 

Mas trazem as bases para uma redefinição de forças e resolução de conflitos, e o processo 

de institucionalização vem colaborar para conceder regras mínimas para um melhor 

desempenho dos atores no cenário mais ampliado e complexo (instituições dos blocos 

regionais nas arenas multinacionais).

como espaços abertos, não excludentes e cooperando entre si, fazendo a integração a base 
de um novo multilateralismo192.

192 MARTINS. Guilherme d' Oliveira. Uma Europa que não se feche sobre si mesma. In: O enigma 
europeu. Lisboa. Quclzal Editores. 1993. pp. 83-92.

193 VELLOSO. J.P. dos Reis. O Brasil e o Mundo no liminar do novo século. Rio de Janeiro. José Olympio. 
Editora. 1998. p. 120.
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Aliás atualmente, o Mercosul é disputado como um ator parceiro importante nas relações 

internacionais, e isto tem gerado expectativa positiva na região. No começo da integração 

reinava uma espécie de sentimento ambiguo e uma insegurança devido a outros fracassos. 

Mas a virtude desse processo tem sido a persistência numa melhor configuração para o 

futuro. E reside atualmente uma visão na América Latina de que essa integração possa 

servir como um catalisador da integração na América do Sul.

1 LAMPREIA, Luiz Felipe. Diplomacia Brasileira - Palavras, contextos e razões. Rio de Janeiro. Lacerda 

Editora. 1999. p. 320.

O Mercosul é hoje uma história de sucesso na longa e difícil trajetória da integração 

continental, em especial na América Latina. Trata-se de uma integração que teve que 

resistir ao tempo, e como já vimos desafiar diversos interesses contrários. As conquistas 

do Mercosul parecem estar conectadas à abertura da economia, e principalmente, ligada 

ao ressurgimento vigoroso da globalização. A presença da globalização nessa região do 

Cone Sul tornou a década de 90 um símbolo de grandes realizações. Segundo o Ministro 

das Relações Exteriores - Luiz Felipe Lampreia - (do Brasil) a integração tem um PIB que 

ultrapassa 1, 1 trilhão de dólares e se constitui um mercado de mais de 200 milhões de 

habitantes.1 E desta forma, o Mercosul é hoje um poderoso fator de identidade e projeção 

internacional dos países que o integram.

Parece que o Mercosul veio para ficar e consegue obter uma credibilidade nunca 

imaginada, pois reúne forças para se tomar inclusive, um foco de atração de 

investimentos (capitais) e de iniciativas diplomáticas. Sua provisoriedade institucional 

vem sendo questionada, e há uma tentativa de fortalecer essa posição como definitiva.

8. O MERCOSUL NUMA PERSPECTIVA MAIS CRÍTICA E ATUAL - 
CONSIDERANDO AS VISÕES RELATIVAS À GLOBALIZAÇÃO
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Tanto que a integração passa a sofrer influências desprovidas de qualquer tipo de 
intencionalidade externa, ou seja, a sustentação dos Estados Membros é alimentada por 

seus próprios recursos e resultados. O Mercosul vem se transformando num património 
dos povos que o integram. Tanto isto é verdade que a ALCA vem sendo estrategicamente 

evitada, ou melhor, colocada em plano secundário. As questões da ALCA são tomadas 
tendo em vista as reais possibilidades da integração mercosulina. O Itamaraty reconhece 

que a discussão da ALCA é coordenada, concertada, respaldada pelos países membros. 

Por enquanto, o Mercosul é a prioridade maior; e existem três princípios básicos nessa 

questão' o da indissolubilidade do Mercosul, o do gradualismo das negociações e o do 
equilíbrio entre os compromissos oferecidos e os ganhos obtidos pelos participantes.2

Os países do Mercosul já conseguem se desprender das propostas externas, e mesmo que 

fossem pressionados não iriam transigir de maneira facilitada. A integração vem 

gradativamente assumindo uma posição mais arraigada com assuntos polêmicos. Dentre 

esses problemas resultantes de seu amadurecimento político - está colocada a adoção 
integral de instituições comunitárias de tipo supranacional. A evolução política futura do 

Mercosul parece mesmo ser a do salto qualitativo para uma integração supranacional. 

Essa transição é apontada como uma situação fática que ocorrerá mais cedo ou mais tarde 

nos paises membros.3 A etapa inicial serve apenas como o embrião dessa trajetória 

institucional.

Atualmente, essa questão se manifesta como a maior dificuldade a ser superada pelo 

Mercosul. Não é apenas discutida com propósitos diletantes. No entretanto, a matéria 

pode ser interpretada superficialmente caso se desconsidere suas implicações e 

consequências para um futuro próximo. Num contexto de globalização deve-se imaginar

2
LAMPREIA. L. F. Op.cit.. p. 320.

3 ALMEIDA, P. R. O futuro do Mercosul: os desafios da agenda interna e da liberalização hemisférica. In 
O Mercosul no limiar do Século X\'l. SP. Cortcz Editora. 2000. p. 23.

Ocorre que a globalização das finanças - economia global, vem pressionando o mundo 

atual a ordenar e estabelecer novos paradigmas. O Mercosul não pode ignorar um cenário 
fortemente concentrado em transformações pontuais.



4 ALMEIDA. P. R. Op.cit.. p. 24.
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A opção continuada dos países membros do Mercosul por estruturas do tipo 
intergovemamental, submetidas a regras de unanimidade, pode ser considerada como a 

mais adequada na etapa atual do processo integracionalista em escala sub-regional.

que o Mercosul não está deslocado da realidade mundial, tanto que há uma preocupação 
constante com o chamado “interesse nacional”.

É bom notar que não existe a fixação de que o Mercosul precise atingir os mesmos 

objetivos da U.E., bastando apenas atribuir-lhe personalidade de direito internacional e 

implantar um marco de disciplina coletiva no exercício das respectivas soberanias.

Contudo, o que pode fazer diferença nesse processo atual é a necessidade da criação de 

uma Corte Arbitrai permanente no Mercosul. Isto poderia desarmar a maior parte dos 

impedimentos colocados pelos lobbies setoriais nacionais, que são contrários à abertura 

efetiva dos mercados intemos à competição dos agentes económicos dos demais 
parceiros. Talvez, este seja o “primeiro grão” 4 de supranacionalidade e de direito

E nesse contexto recente a questão ainda mais recorrente é a da possibilidade de formação 
de uma nova ordem jurídica comunitária no Mercosul. Como já visto, não se trata de uma 
cópia similar a ser empregada como na experiência européia. Tal iniciativa é aguardada 

com expectativa, mas não pode ser precipitada automaticamente. O Mercosul com todas 
suas especificidades culturais exige uma abordagem diferenciada, onde se respeitem seus 
avanços e progressos, suas evoluções e transições, nada acontece nessa região com 

iniciativas teorizadas, ou ensaiadas. O começo improvisado do Mercosul aponta para 

mudanças igualmente inesperadas. As elites económicas de cada país sabem da 
necessidade desta decisão, mas optaram conscientemente por procrastinar esse fato. 

Parece distante o dia em que o Mercosul possa reunir os benefícios da construção 
comunitária, da internacionalização efetivas de suas economias e mesmo da assumida 

interdependência entre os países.
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O Mercosul pode chegar sem dúvida, as fases mais avançadas do processo integracionista 
a exemplo da experiência européia, e permitir o estabelecimento de uma cooperação e 
coordenação política propriamente institucionalizada. O predomínio de uma orientação 

empresarial não pode ser suprimida. A ênfase na flexibilidade do mercado de trabalho é 
uma tese adotada facilmente nesse contexto latino americano.

comunitário que caberia, por simples questão de racionalidade económica, impulsionando 
outra realidade.

Podemos deduzir que o Mercosul gravita nesse cenário global como uma das forças 

integracionalistas - que melhor entendeu o espirito dessa época de mudanças. A própria

Parece certo que o futuro Mercosul não será uma acomodação política conveniente com 
os interesses nacionais,5 já que a própria globalização não permite a criação de uma zona 
económica exclusivista e isolada. As resistências e intolerâncias numa integração 
económica devem ser evitadas a todo custo, e com o Mercosul não parece diferente, até 

porque seu objetivo crucial depende de um contato maior e abrangente com o exterior. A 

globalização impede sistematicamente no mundo atual a formação de parcerias ou 

estratégias meramente domésticas.

5 Nota: O Brasil foi o grande responsável pela preservação do caráter intcrgovcmamcnlal da estrutura 
orgânica mcrcosulina. isto no período Pós-Ouro Preto (consenso entre diversos estudiosos).

O Mercosul na era da globalização atual parece representar uma força de revitalização 

dos esquemas de regionalização. E inegável que o Mercosul surge no cenário para 
coincidir com uma série de novas propostas de integração. Houve coincidência com o 

NAFTA, e logo em seguida com a idéia da “Iniciativa para as Américas” sob a forma de 

uma zona de livre-comércio hemisférica (ALCA). Ao mesmo tempo - outros esquemas de 

integração eram lançados ou se desenvolviam em diversos quadrantes do planeta.

E todos esses blocos regionais mostravam seguir uma cartilha minima de sobrevivência: - 

funcionarem como blocos comerciais abertos; fazer uso e bom proveito da 

interdependência; ingressar no panorama contemporâneo dos esquemas multilaterais.
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Sem contar que os norte-americanos esperavam uma receptividade diferente desses paises 

(aparentemente mais dependentes e carentes de melhores oportunidades). O Mercosul

U.E. seja a integração menos aberta de todos os esquemas. Porém, tem a mesma uma 

participação significativa no comércio mundial. Ocorre que como sabemos, seus acordos 
carecem de um conteúdo melhor definido, já que vacilam no problema da liberalização 
do comércio recíproco de produtos agrícolas, uma das bases inquestionáveis do 
protecionismo europeu.

Resta ao Mercosul relacionar-se com os diversos esquemas sub-regionais, mas preservar 
seu capital de conquistas no Cone Sul. Em outros termos, a associação feita com parceiros 
individuais - Chile e Bolívia - ou de grupos de paises (como da Comunidade Andina)6 
deve ser uma alternativa viável. A verdade é que o Mercosul pode concentrar no 

momento seus cuidados aos interesses dos próprios países membros. Isto tudo para evitar 
que os efeitos benéficos do processo de integração sub-regional não sejam diluídos num 
movimento livre-cambista que apenas desviaria comércio para fora da região.

O Mercosul de forma inteligente vem administrando a sua relação com a chamada ALCA, 
não fazendo uma negociação precipitada. Precisa ao que parece antes investir na 
consolidação da complementariedade intra-industrial entre Brasil e Argentina. O 
Mercosul pretende ao que tudo indica, expandir suas condições comerciais internas. E 

também, garantir seu espaço no próprio continente. Essa estratégia tem haver com essa 

época flexível da globalização, onde não é possível perder oportunidades. A integração 

tenta ganhar terreno na América Latina, para posteriormente pensar em outras 

alternativas. No momento a integração do Cone Sul evita uma série de impedimentos, 

caso se aproximasse da ALCA. Isto poderia prejudicar no processo de liberalização 

comercial. Tal aproximação com a ALCA poderia dificultar o fluxo de comércio com 

outras regiões. Brasil e Argentina tem mais consciência das potencialidades e do poder de 

barganha da integração nesse cenário pleno de negociações. Nem fica bem ao Mercosul 

radicalizar nessa era tão dinâmica em tomo de um único caminho.

6 ALMEIDA, P. R. Qp cit.. p. 25.
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Esse cenário global apresentado neste trabalho pode se configurar como um espaço 
singular onde as integrações diversas funcionam em vário aspectos (políticos, sociais, 
culturais, trabalhistas) promovendo um mosaico de interesses e conciliações. O Mercosul 
capta uma identidade nada privilegiada, ou seja, qualquer integração pode ter sucesso

Nessa época de globalização - o melhor para o Mercosul, segundo o especialista Dr. 

Paulo Roberto de Almeida* é mesmo a preservação de uma imagem positiva quanto às 

instituições muItilaterais, de modo que não seja discriminado indevidamente em qualquer 
área de seu interesse específico, seja como ofertante competitivo de produtos diversos, 

recipientário de capitais e tecnologias necessárias. A OMC representa nesse sentido, um 

foro primordial de negociações económicas, e, como tal, um terreno comum de 

entendimento com os diversos esquemas regionais de integração.

frustra um plano americano, e começa a concentrar toda a sua atuação em novos 

interesses e projetos relacionados a própria região. E ainda, passa a ficar evidente a 
aproximação da U.E. que necessita compatibilizar uma melhor relação com esse processo 
integracionista. Até parece que o Mercosul e a U.E. tenham delineado de maneira mais 
efetiva as bases de um vasto esforço de cooperação e de liberalização reciproca.7 A 

tentativa feita pela Cimeira em 1999 resulta em futuras negociações tendentes a 

conformar, se não um novo esquema de integração, pelo menos um processo progressivo 

de liberalização do comércio recíproco dos dois espaços de integração regional. E preciso 
observar criticamente, que como no caso da ALCA, a possibilidade de resultados 
positivos do ponto de vista do Mercosul depende do grau de coesão interna do grupo, 

tanto no terreno económico como no político.

Nota: A Gazeta Mercantil datada de 03/09/2000 - noticia que cmtcr uníamos comerciais - ambos os blocos 
económicos partilham um sucesso: desde que se implementaram as uniões aduaneiras, o volume de trocas 
internas quase triplicou cm ambos os casos, com pcrspcctivas de aumento.

ALMEIDA. P. R. Qp cit.. p. 25.

8.1. A POSIÇÃO SOCIOLÓGICA SOBRE O CENÁRIO GLOBAL 

IMPLICAÇÕES NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MERCOSUL
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As integrações possuem expectativas diferentes, e há uma espécie de adequação a certas 
medidas necessárias. No caso do Mercosul, a região procura não rivalizar com outra 
integração, mas deixa a porta aberta para futuras negociações.

tema
capitalismo moderno 
sistema capitalista mundial
inultidunensionalidade
modernização
civilização global

As mudanças acarretadas pela globalização" alteraram também o papel dos Estados como 
atores das relações internacionais e quanto à sociedade, introduzindo novos participantes e

Ocorre que na chamada globalização - a idéia da interdependência entre os atores parece 
ser chave. O Mercosul não pode permanecer atuando em apartado num cenário complexo 
e intrincado, que merece um estudo detido. A maior interdependência entre as economias 
nacionais modificou profundamente, nas últimas duas décadas, a forma de atuação dos 
governos - tradicionalmente ciosos de sua soberania, forçando-os a adotarem estratégias 
cooperativas. Uma consequência central dessas estratégias é a integração regional, 
pensada como instrumento facilitador das novas demandas que surgem na sociedade.

com essas possibilidades amplas de intercâmbios. Apenas é necessário decidir em tomo 
de estratégias e de um planejamento seguro para atingir seus objetivos maiores.

Fica claro à essa altura que a globalização reforça uma imagem interessante das 
integrações, mas não vem privilegiando qualquer processo integracionista em particular. 
A ameaça de um processo hegemónico e esmagador é pura conjectura9. Tanto o 
Mercosul como a U.E. e o NAFTA-APEC-ASEAN e outros necessitam uns dos outros, 
tendo suas parcerias estratégicas. Não existe a possibilidade de um predomínio acentuado 
que pudesse criar uma situação de alto risco económico para um ou outro espaço regional.

9 Nota: Para o Sociólogo Fernando Henrique Cardoso, a Globalização da economia não elimina o estado, 
mas. admite que a globalização c a divisão do mundo cm blocos económicos, levam a uma redefinição do 
conceito de soberania, o que era manifcstção de soberania ontem, hoje não c mais.

10 VIGEVANI. Tullo. Estratégias e Alianças entre os Atores sociais. In: Chaloult. Yvcs (org.). .Mercosul. 
Nafta e Alca - a dimensão social. SP. Ltr. 1999. p. 98.

São atribuídas as mais diversas datas ao inicio da globalização:
Autor inicio
Marv século XV
Wallerslein século XV
Robcrtson 870-1920
Giddens século XV1L1
Pcrlmuttcr conflito Ixste/Ocste
Fonte: BECK. Ulriclt. Q que c globalização? Equívocos do globalismo: Respostas a globalização. SP. 

Editora Paz. eter umara. 1999. p. 46.
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Nesse sentido, a supranacionalidade passa a ser uma forma de equacionamento entre essas 

tais demandas sociais (novas) e as respostas governamentais.

Portanto, sociologicamente, o Estado é ainda o agente de ação nesses processos 

integracionalistas. Ocorre que esse aparelho burocrático, unitário, segmentado, moroso não 

pode intervir como fazia em outros tempos. E a globalização vem dificultar a sua atuação 

como a ampliação das temáticas contemporâneas, tomando necessária a definição de 
estratégias bem delineadas. Houve também uma nova difusão de valores como democracia, 

direitos humanos, meio ambiente, e tais assuntos alteraram a relação entre o Estado e a 

sociedade. Essas novas demandas sociais são responsáveis por um novo cenário, onde as 

respostas governamentais são questionadas.

A globalização aqui definida por Anthony Giddens é a referência teórica a ser utilizada, e 

sem dúvida dá subsídios para essa questão recorrente da supranacionalidade. Giddens 

define a globalização como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que 

ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por 

eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa.12 Inclusive, o sociólogo 

britânico afirma que a transformação local é uma parte importante dessa globalização. E as 

mudanças ocasionadas serão não necessariamente uniformes, mas advém de uma rede de 

laços económicos (por exemplo).

novas formas de interação que enfatizam a atuação das empresas transnacionais no 
comércio mundial, identificando-as como os atores centrais da globalização, enquanto os 
Estados estariam perdendo sua capacidade de controle sobre as ações desses 
conglomerados económicos.

A supranacionalidade pode ocorrer nessa 

intensificação de relações em escala mundial.

sociedade global como resultado nessa

'* GIDDENS, Anthony. /Is consequências da modernidade. SP. Editora UNESP, 1991. p. 69.
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As várias integrações regionais do mundo estão vulneráveis às alterações de preços, e 

mesmo às mudanças tecnológicas. Mas não é por esse motivo que os países vão enveredar 

pelo protecionismo (que fica bem como estratégia em alguns momentos). E Giddens deixa 

claro que a globalização não pode ser condenada sumariamente como a causa fundamental 

das desigualdades mundiais. É conhecida a situação em que o desenvolvimento pode 

chegar a certas regiões nunca imaginadas, onde se concluí que não necessariamente a 

globalização esteja atrelada a um grupo de países. Tem um caráter descentralizado, e pode 

provocar uma inversão nesse raciocínio.

O Próprio Mercosul fora alcançado enquanto região emergente devido a toda essa 

mobilização global em tomo das integrações, e possivelmente na década de 80 - ninguém 

sonhava com todos esses avanços. Evidentemente, tal integração é resultado desse

A globalização neste plano pragmático e dinâmico é tecnológica, política e cultural, tanto 
quanto económica14. Giddens critica aqueles teóricos que radicalizam em tomo da 

economia, posicionando que a globalização seja simplesmente entendida como um 
processo reducionista da realidade - voltado exclusivamente para o mercado global. E 

depois se constitui um erro colocar toda culpa na noção do livre comércio. E uma 

temeridade pensar que o livre comércio seja um beneficio absoluto. A abertura de uma 

determinada região ao livre comércio pode mesmo solapar uma economia local de 

subsistência.

O Mercosul no caso vem passando por essas transformações no seu cotidiano, pois a 
integração vem sinalizando avanços estruturais em sua região. Os países estão recebendo 

diversas influências e certas localidades (apesar da distância) estão adotando as tendências 
da liberalização comercial. Existem inúmeras cidades da região do Cone Sul que foram 
guindadas pela globalização. Aliás mais que isto, ou seja, a globalização pode servir 
segundo Giddens,13 para acirrar um sentimento nacionalista por parte de certos setores. E 

isto tem sido outro aspecto presente na integração.

13
GIDDENS, Anthonv. Mundo em descontrole. Rio dc Janeiro. Edilora Rccord. 2000. p.23.

14 Jbid..p. 21.
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O Mercosul por exemplo tem tentado acompanhar esses novos desafios de uma sociedade 
cosmopolita16 discutindo novas pautas e ampliando sua agenda. Mas, como já vimos, falta 

ainda considerar que seus canais intergovemamentais são insuficientes para atenderem às 

demandas atuais. Os Estados Membros ao longo do tempo percebem que as instituições 
incipientes da formação do bloco regional são inadequadas para atenderem às expectativas 

de uma sociedade mudada.

processo descentralizado. Houve também uma preparação criteriosa para que pudesse 
funcionar no cenário mundial.

15 GIDEENS, A .Op.cit., p.28.
16 Nota: Essa expressão cosmopolita sintetiza bem o efeito espontâneo da globalização, que c o da diluição 

dos limites entre o local, nacional c o internacional; a porosidade entre intemo c externo (Fonte: VIOLA. 
Eduardo. Artigo - Globalização, democracia e sustentabilidade. 1977).

Giddens tem a ousadia de pronunciar a idéia de uma sociedade cosmopolita global.15 As 
integrações são assumidas hoje com desenvoltura também porque as mudanças estão se 
generalizando. As circunstâncias da vida pessoal de cada cidadão do Cone Sul fora mudada 

numa velocidade imprevisível. A primeira geração a viver nessa sociedade de integração 
está tendo que se adaptar a uma série de condições, como percebido no capítulo passado. 

As nações, as famílias, os trabalhos, as tradições, a natureza, enfim são muitas as 
transformações ocasionadas pela globalização.

No que pese a critica severa à globalização, o bode expiatório de todas catástrofes 

mundiais, inclusive a miséria, é possível ter uma visão nem cética e nem radical. Na 

região do Mercosul - uma das mais endividados do mundo, as nações estão conseguindo 

neutralizar em parte seus maiores infortúnios. Não impera no Cone Sul a idéia - conceito 

superado de “terceiromundialização”. Os países do Mercosul compartilham também dos 

benefícios advindos do exterior. O cenário global não pode apenas ser confundido com o 

mercado global, segundo o sociólogo britânico, e daí resulta a falta de entendimento 

generalizada - onde se dá ênfase à criação do bloco apenas e tão somente como mercado 

económico. Essa ligação globalização/integração é um equivoco. A razão do bloco como já 

discutimos antes, não é só a circulação de mercadorias, e fora documentado que no
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Essa leitura enviesada do cenário global17 impede o melhor entendimento de que a 
estratégia do Mercosul está acima de quaisquer influência e ingerências externas. Parece 
até que o Mercosul caminha em uma mão única, ou seja, deve inevitavelmente trilhar uma 

trajetória comercial, que serve unicamente para aumentar o faturamento de certos setores. 
Ocorre que a integração vem progredindo em sua dimensão social, e alguns aspectos 

relacionados à sociedade vem sendo impactados de modo positivo.

E constitui um erro ainda maior imaginar que a integração foi elaborada e está sendo 
orquestrada em todo tempo por Grandes Conglomerados, sendo então que a globalização 
ocorreria de modo a reforçar essa silenciosa transferência de poder. E preciso desmistificar 

um pouco essa presença manipuladora por grandes corporações. Não é adequado 

simplificar demais as relações entre empresas e governos. Como visto no capítulo passado 
as grandes corporações precisam receber regras e limites para o desempenho de suas 

atividades.

Partir da premissa que os mercados globais dominam o mundo é pura ficção. Segundo Paul 

Krugman1 x, em sua obra Globalização e Globobagens: verdades e mentiras do pensamento 

económico, se constitui verborragia culpar os mercados globais por uma gama de males 

sociais e económicos por aquilo que acontece em certos países. Krugman cita o exemplo 

da França - que ficou paralisada - não pelas forças impessoais do mercado, mas pela 

determinação dos seus políticos sedentos de prestígio em não deixar o franco se 

desvalorizar em relação ao marco alemão. Isto quer dizer que a França se mantém inerte, e 

as demandas da integração européia ficam prejudicadas. E a culpa dessa postura política, 

passa a ser do onipotente “mercado global”.

17 Nota: Segundo Giddcns há unia visão pessimista da globalização que considera que o cenário favorece um 
negócio do Nono industrializado, cm que as sociedades do Sul têm pouco ou nenhum papel ativo. 

KRUGMAN. Paul. - Globalização e Globobagens: verdades e mentiras do pensamento económico. RJ. 
Campus. 1999. p. X4.

Mercosul há um objetivo abrangente: a circulação de bens, serviços e fatores produtivos. 
Está implícito uma atuação voltada para o social. De qualquer forma - é preciso refletir que 
a integração criticamente, não representa apenas um aumento de mercado .
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Não somente o Brasil - mas os outros parceiros do Mercosul foram perdendo vigor em suas 

economias nacionais, com significativo declínio dos investimentos. Somado ao fato de que

Assim parece que a globalização antes de tudo merece um aprofundamento teórico 
considerando a definição de Giddens, e uma contribuição será realizada quanto à postura 
estratégica do Mercosul nesse cenário atual. A integração reúne um conjunto de 
dificuldades perfeitamente compreensíveis. Os países que se associarem neste mercado 
comum, são muito assimétricos, tanto económica quanto socialmente. É reconhecido que 

com tantas diferenças (processos históricos) a tarefa não seja fácil. No entanto, o Mercosul 

vem objetivando uma melhor inserção no processo de globalização.
O Brasil é o gigante da área - representando 69% do PIB e 79% de sua população. Sua 

renda per capita em 1997 estava próxima da metade da Argentina. O Paraguai é o parente 
mais pobre da família, com uma renda per capita de menos de um quarto daquela19 da 

Argentina e menos da metade da do Brasil. Os níveis de renda são desiguais entre esses 
países. É necessário lembrar que as disparidades de renda entre Estados Membros no 

Mercosul são muito maiores do que as encontradas na U.E..

Esse levantamento preliminar não modifica o propósito colocado e fixado pela integração. 
O Mercosul pretende ao que tudo indica romper (ou eliminar) esses dados incómodos à 
longo prazo, mas é preciso entender que a integração não se concentra exclusivamente 

nesta questão. O que deve ser conhecido é que o Mercosul revitalizou essa região toda 
antes esquecida, ou pouco notada no cenário internacional. A condição social da região é 

fruto das adversidades passadas nos anos 80 e devido a insistência em um modelo 
económico superado. A crise da divida no Brasil20 - deflagrada pela abusiva elevação da 

taxa de juros pelo FED entre 1979 e 1982, marginalizou o pais no mercado financeiro 

internacional. Além disto, a grave desorganização das finanças públicas foi outro aspecto a 

aumentar a crise interna (a instabilidade inflacionária).

19 SAHA. Suranjit Kuniar. -Mercosul. competitividade eglobalização. In: LIMA Marcos Costa (org.). O 
Mercosul no limiar do século X\'I. SP. Cortcz. 2000. p. 65.

20 IF.7Z.IN1 Nadcr Ali. A globalização e seus impactos sociais. Curitiba. Jurua Editora. 1999. p. 81.
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O Mercosul surge justamente neste contexto favorável na economia mundial, mas seu 

propósito parece transcender as conjecturas económicas. A integração teve uma motivação 
política, e por certo, vem assumindo uma consolidação estrutural. A participação social no 
Mercosul acompanha esse crescente organizacional. A sociedade participa da integração 

não somente do processo negociador em suas diferentes instâncias, mas concorre para a 

articulação de interesses de agentes sociais.

A década de 80 foi madrasta do ponto de vista económico com a América Latina, havendo 
um fluxo relevante de recursos para os credores externos. Houve uma reviravolta no 
cenário internacional que culminou na significativa redução das taxas de juros, onde foram 

criadas condições para uma busca generalizada por aplicações alternativas, a taxas de 

retomo mais atraentes e permitiu aos mercados emergentes atrair financiamentos.

A participação social ocorre ultrapassando as esferas económicas e comerciais, e isto se 
traduzem em ações concretas das quais são estes mesmos agentes os principais sujeitos. E 

essa participação progressiva (com o decorrer dos anos) levou até à modificação da agenda 

do Mercosul. Essa ação social projeta nova iniciativa para a integração, e acaba criando
2] uma nova identidade na região. O Mercosul caminha para um sentido de comunidade, 

(grifo nosso) - contestando as expectativas pessimistas dos críticos de plantão. Hoje o

Mercosul encaminha soluções para problemas vividos no passado recente, aparentemente 

desafios insuperáveis. Foram criados canais e processos comuns que atendem à expectativa 
- sabendo que foram obedecidos princípios e valores comuns.

2 ] • •*VAZ. Alcides Costa. A Integração no Mercosul: novos atores c o desafio da participação política c social. 
In: CHALOULT. Y. Mercosul, Nafta c Alca - a dimensão social. SP. Ltr. 1999. p. 72.

são países sem perfil exportador. Esses países passaram por inúmeras restrições e 
constrangimentos.

A integração dispõe de atores sociais que colaboram na formação de uma agenda bem 

especializada, dando razão para protagonizar uma série de iniciativas tanto no âmbito 

sócio-econômico como no aspecto sócio-cultural e político.
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A capacidade decisória da integração fica ainda restrita ao órgão executivo do Grupo 

Mercado Comum, responsável por exercer funções jurisdicionais, caso as negociações 

diretas não levem a uma solução satisfatória. Passa a dar pareceres. E existe um recurso 

mais técnico: a arbitragem.

O núcleo decisório do Mercosul constitui o ponto polêmico diante do novo cenário global, 

pois está sujeito a um círculo de influências desnecessárias e sofre pressões 
governamentais constantes. As maiores restrições presentes no contexto do Mercosul ainda 

são suas decisões distantes da realidade atual da globalização. Tais decisões são 
explicitadas primeiramente por dirigentes governamentais, as burocracias ministeriais e os 

grupos empresariais, fora a intervenção das cúpulas presidenciais. São esses grupos 
responsáveis por boa parte daquilo que se processa na integração.

Os órgãos responsáveis pelas decisões são basicamente intergovemamentais, incluindo: o 

Conselho do Mercado Comum, Grupo Mercado Comum, e a Comissão do Comércio do 

Mercosul (e suas respectivas burocracias e instâncias técnicas, como subgrupos de 

trabalho, etc). Essas estruturas respondem por uma atuação meramente administrativa e 

burocrática, sem qualquer conexão profunda com o cenário global. Tanto isto é verdade 

que os temas levantados por essas entidades ainda são atrelados a um cenário ultrapassado. 

O Mercosul não promove uma contextualização (atualização necessária) das pautas e 

assuntos globais.

22 Nota: Os postulados liberais podem ser clcncados dessa forma:- livre concorrência; livre mercado; 
flcxibilização da relação de trabalho; avanço tecnológico; democracias multipartidárias; ampla conciliação 
de interesses; livre manifestação política; sistema de valores de alcance universal; desenvolvimento de 
uma cidadania global; livre intercâmbio de ideias c iniciativas; busca por melhor qualidade de rida. O 
Mercosul vem apontando por uma agenda doméstica: (unilateral) política agrícola: práticas desleais de 
comercio; funcionamento dos postos de fronteiras; proteção a polos turísticos; situações relativas à 
migração; agilização pelos transportes; redução de custos c fretes relativos às embarcações; degradação 
ambiental; a discussão da carga fiscal onerosa. Os temas são relevantes aos rcspcctivos governos, mas não 
se aproxima da realidade global. Fora o fato de que há evidencias da formação de reuniões inócuas c 
intermináveis.
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No entanto, um enfrentamento correto dessa situação implica num diálogo permanente e 

harmónico, no sentido de buscar a melhor solução para toda a região, evitando-se um clima 

desfavorável. A circulação de trabalhadores não pode ser um risco ou ameaça, mas uma 

forma de melhor ocupação do espaço social no Cone Sul. Não se pode deixar a classe 

trabalhadora dispersa, sem guarida legal oferecida pela integração.

A visão brasileira atual do Mercosul é contida, defensiva e insegura, pois não concebe uma 
alternativa mais aprofundada para a integração. Uma visão ocasionalista23 repercute 
segundo a melhor tradição brasileira. Trata-se de uma visão que se alimenta somente da 
posição governamental. O Brasil tem apostado no Mercosul com um exagerado 
conservadorismo político, onde parece se satisfazer com uma visão à curto prazo ou médio 
prazo, atentando para resultados imediatos. É preciso considerar que há uma ressalva 
imperdoável no documento oficial do Mercosul - apontada por Freitas Júnior, enfim, entre 
os dez subgrupos integrantes no Anexo V, em sua versão original, não figura nenhum 
ocupando a temática diretamente relacionada à política social.24 A temática social só veio a 

ser incluída no Tratado de Assunção, ainda assim com caráter retórico (ao contrário do 

Tratado de Roma), por objetivar, tão somente, assegurar a livre circulação de bens, 

serviços e fatores produtivos entre os países. O Mercosul insiste em não discutir essa 

dimensão social do processo.

O sentido de comunidade pode ficar prejudicado, caso não se faça uma observação detida 

das assimetrias mercosulinas, de modo a manter uma coesão mínima no aspecto social. E 
preciso entender que a ampla circulação de trabalhadores, por exemplo, poderia gerar um 

fluxo desordenado de pessoas, o que poderia então tomar o bloco regional 

desinteressante25 para as regiões mais prósperas e industrializadas.

GONÇALVES. Rcinaldo. O Brasil e o Comércio Internacional - transformações e perspectivas. SP. 
Editora Contexto. 2000. p. 128.
FREITAS JÚNIOR. Anlonio Rodrigues de. - Globalização. Mercosul e crise do Estado-Xação. SP. Ltr. 
1997. p. 32.
SOUZA. Dcnis Bonat Azevedo dc. - Tribuna! de Justiça do Mercosul: necessidade ou utopia'! In: 
FERRARI. R. M. M. Ncn. - O Mercosul e as ordens jurídicas de seus Estados-Membros. Curitiba. 
Juruá. 1999. p. 55.
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Como vimos por Giddens, a globalização reduz as distâncias e pode principalmente, 
modelar positivamente as localidades. A transformação local é tanto parte da globalização 
quanto a extensão lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço. O processo 
descrito pode consistir numa influência poderosa, de modo a estabelecer-se uma ampla 

melhoria social. A globalização, portanto, dá subsídios sim para uma integração regional 

alcançar seu objetivo maior do Mercado Comum. Intensifica os contatos sociais e prepara 
um espaço mais harmonioso, provocando até um arrefecimento das chamadas assimetrias 

económicas.

A globalização alavanca a integração, mas só o próprio Mercosul é responsável pelas 
políticas integrativas, tendo que se preocupar com o alcance positivo das regiões mais 

pobres, notadamente com projetos de interesse social, visando combater as desigualdades e 

evitar as migrações desordenadas. É por essa razão, que tudo leva a crer que há 

necessidade impostergável de órgãos supranacionais

Ao lado dessa manifestação, a globalização das relações sociais permite a expansão da 
consciência dos atores individuais e coletivos, bem como, segundo observa Habermas.2< 

diferenciação e a ampliação dos sistemas, redes, mercados, e organizações. O que importa 

notar, entretanto, é que se o crescimento dos sistemas e das redes importa na 

potencialização dos contatos e das informações disponíveis, não é suficiente para 

ocasionar, per se, a expansão de um mundo compartilhado intersubjetivamente

26 H ABERM AS. Júrgcn. - O Estado-nação Europeu frente aos desafios da Globalização. Novos Estudos, n.
43. São Paulo. 1995. pp. 87-101.

No cenário global, uma integração tem que manter uma estratégia segura daquilo que será 
realizado, ou senão, estará fadada ao debate improdutivo. O Mercosul vem adquirindo uma 
participação social significativa em sua região, mas ainda não consegue dar a essa 
comunidade uma identidade e uma certa autonomia de atuação. Já que o modelo da U.E. 
não pode ser transposto para o Mercosul, de forma exata, então a temática da livre 
circulação de pessoas (grifo nosso) merece cuidadosa análise, dentro de um Projeto de 

Desenvolvimento Regional.
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Os globalistas numa concepção liberal-intenacionalista, de fato, são teoricamente hoje - 

aqueles defensores em que o livre-mercado e a plena vigência das regras de concorrência 

seriam o principal veículo na maximização de vantagens de todos os atores internacionais, 
estatais e privados. Em termos de Sociologia das Relações Internacionais, os globalistas 

acreditam que o cenário global é composto pela livre-concorrência antes de tudo, de modo 

que, oferece aos cidadãos (cidadania global) produtos de melhor qualidade e preços 

inferiores. Logo os globalistas compreendem como positiva: a difusão das novas 

tecnologias ou sistemas produtivos .

Essa perspectiva da globalização orienta uma visão equilibrada, onde a integração seja 

realizada tendo em vista pelo menos três princípios:- graduação, flexibilidade e equilíbrio. 

Basta notar que anteriormente as integrações assumiam na AL uma forma de excessiva 
regulamentação. No que pese a estrutura intergovemamental, o Mercosul parece progredir 

na produção ampla de uma rede de conexões, como nunca fora visto no Cone Sul. A 
potencialização de contatos e mesmo essa referida intensificação das relações sociais vêm 
sendo programada de modo gradativo. À medida que a institucionalização efetiva do 

Mercosul se concretizar, de maneira visível, então pode ser gerada essa etapa.

Até mesmo a teoria marxiana, através da contribuição de Immanuel Wallerstein,27 leva a 
atender a globalização como um processo de intensificação das relações sociais mundiais, 
decorrentes da unificação dos mercados e da internacionalização dos processo produtivos, 
a ponto de aproximar distâncias, homogeneizar expectativas de consumo e imaginários 
culturais, bem como subsumir o poder soberano do Estado-Nação a uma teia 
progressivamente complexa de compromissos internacionais e de políticas traçadas ao 

nível de organismos e de arenas transnacionais.

27 Nota: Sua posição sociológica dc fundo marxista, levava a distinção analítica traçada entre centro, periferia 
c semi-periferia económica do sistema capitalista. Para ele. as redes dc conexão económica jã existiam cm 
eras antigas, principalmcntc nos últimos quatro séculos.

2X VIGEVAN1. Tullo. - Realismo versus Glohalismo nas Relações Internacionais. In: Globalização, 
Regionalização e Nacionalismo. SP, UNESP. 1999, p. 215-227.
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O Mercosul deve assim criar novos centros geográficos à longo prazo, convertendo 

evidentemente a situação geral desses locais em focos de inclusão social. Isto vem 

acontecendo progressivamente nos países envolvidos em processos integrativos. Regiões 

ora isoladas e abandonadas pelos governos e administrações estão sendo atraídos por uma 

série de negócios e oportunidades que viabilizam o desenvolvimento. O Cone Sul não é o

O Mercosul, em particular, fora construído dentro dessa linha de raciocínio, expressando 
uma visão menos ufanista, e mais contida. A integração manifesta o anseio através de seus 
principais documentos de ampliar suas condições visando objetivamente à formação de um 
Mercado Comum adequado à realidade latino americana. Mas deixa clara a tentativa de 
adequar-se no cenário fortemente internacionalizado. Não há como negar que seus países 
(Argentina e Brasil, principalmente, no atual contexto) estão medindo forças numa 
perspectiva realista. No entanto, o Mercosul enquanto ator internacional vem adquirindo 
uma visão de longo alcance, que lhe impulsiona em busca de novas estratégias nesse 

cenário.

O Mercosul parece disposto a manter uma amplitude de intercâmbios e trocas, parcerias, 

que dão uma dimensão dessa vertente liberal. A região vem sofrendo a influência dessa 

posição e concretamente, seus resultados são notados pelo incremento do comércio de bens 
e serviços, pela geração de empregos, por um fluxo financeiro maior, fora às 

consequências sociais e culturais. O Mercosul se tomou responsável direto por novos focos 

de desenvolvimento regional: a região sul do Brasil - mais especificamente o caso do Rio 

Grande do Sul - exemplo de que a integração alavanca progresso. O RS saiu do isolamento 

no extremo sul do país para uma posição de centro geográfico da integração.

Hoje o Mercosul já alcança o Nordeste brasileiro com seu fluxo comercial, gerando outra 

perspectiva favorável. É reconhecido que se traduz em algo incipiente, mas tem dado bons 

resultados: as exportações no período de 90 a 96 foi de USS 96,4 para USS 482,2 milhões. 

E a SUDENE dá conta que as importações subiram de USS 246,6 milhões para USS 670,3 

milhões (1997). Isto já representa 12,5% das exportações totais do Nordeste, claramente 

simbolizando uma crescente participação da região no processo de integração.
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mesmo desde que ingressou nesse processo, e passa a ser referência permanente no cenário 
global de integração bem sucedida e com tendências a avanços múltiplos.

A própria diplomacia brasileira discursa regularmente pelo mundo, acenando com boa 
visibilidade a idéia de que o Mercosul deve necessariamente projetar-se no cenário 
internacional, como entidade com personalidade própria, e não sendo configurada como 
mera etapa transitória no processo de integração em certos circuitos geográficos. Os paises 
comungam de uma posição comum de busca por uma ampla participação e inserção no 

cenário mundial.

O globalismo defende um projeto político amplo que desemboca num desenvolvimento 
social irrestrito, em que podem ser atingidas diferentes sociedades. Não existem fronteiras 
e barreiras para o desenvolvimento dessas sociedades.29 Por isso, o Mercosul se comporta 
antes de tudo, como uma região com ideário liberal, voltada cada vez mais a perder os 
vícios do passado: exagerada regulamentação; exclusivismo comercial; protecionismo; 
simplificação das crises; fuga de capitais; ausência de cooperação; incorporando um 

sistema de valores próprios e atendendo as demandas comunitárias.

A estratégia mercosulina não consiste em transformar-se numa fortaleza comercial, sujeita 
a passar constantemente pelo crivo dos interesses nacionais. Aliás, a integração não se 

constitui mero privilégio de certas localidades próximas ou pretexto para solução de 
disputas domésticas. Desde sua origem revela vocação para atender aos desafios globais e 

preserva um entendimento renovado desse cenário atual. O Mercosul considera a 

importância dessa época, tanto que tenta desenvolver o máximo possível aproveitando a 

intensificação das relações nesse processo. Respeitando a posição de Wallerstein - a 

integração parece tirar proveito dessa economia-mundo. E essa carona do Mercosul - U.E., 

NAFTA, e outras integrações nessa perspectiva fora consciente, senão vejamos, que o 

fenômeno da globalização ensejou uma mudança qualitativa que não pode ser desprezada.

29 Nota: a primeira menção à globalização íõra feita cm 1985. por Thcodorc Levitt. em .4 globalização dos 
mercados, aludindo à proposta liberal. Isto representa que houve mudanças rápidas na difusão mundial da 
produção, consumo c troca de bens, informações, capital c tecnologia.
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E parte desse processo de globalização se dà no âmbito jurídico-político, pois consiste 
numa perda da capacidade de formulação - de definição e de execução de políticas públicas 

pelo Estado-Nação, capacidade essa que progressivamente vai se deslocando para arenas 
transnacionais ou supranacionais. 31

O Mercosul é produto então, de uma nova mentalidade sociológica e política, que numa 
fase de transformações de qualidade, passa a prescindir do Estado-Nação. A conveniência 
da proteção e da regulação estatais parece ter sido colocada em questão, não dando mais 

para admitir tais paradigmas nesse cenário global.30

A globalização é um fenômeno sociológico sem precedentes, de certa forma, pois dá 

subsídios reais (e não utópicos) no atual panorama mundial para mudanças estruturais. O 
poder soberano do Estado fora erudito de modo sintomático. Isto nada tem haver com a 
posição de Gilpin, que garante a prevalência de uma autorização silenciosa do Estado 

nacional em relação à globalização. Esse fenômeno não é contingente, ou seja, não 

depende de uma estrutura hegemónica de poder. Fica portanto, necessário deduzir que a 

expansão dos mercados não é induzida ou provocada por um poder hegemónico liberal.

e seDita mudança reside no fato de que até os anos 80 o capitalismo cresceu 

internacionalizou por intermédio da regulação, quando não pela proteção do Estado-Nação.

30 Nota: Boavcntura Santos adverte para a circunstância dc que mesmo admitindo que existe uma economia- 
mundo desde o século XVL c inegável que os processos dc globalização se intensificaram cnormcmcntc 
nas últimas décadas.

31 FREITAS JÚNIOR. A . R. Op.cil.. p. 73.

No que pese a presença do ator de importância central - os Estados Unidos, no cenário 

global, ainda assim, não tem mais a capacidade de fazer prevalecer seu poder hegemónico. 

Essa liderança estratégica mundial tem que conviver com os mesmos problemas globais de 
outras partes do mundo. Por essa razão, a supranacionalidade surge como uma força não 

induzida ou atrelada a algum poder hegemónico. Pelo contrário, trata-se de uma legitima 

alternativa de poder que pode ser compartilhada em qualquer região do mundo. Por isso, 

parece se reduzir à um radicalismo sem base aquela posição resistente a
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supranacionalidade por meras questões de conveniência governamental, ou mesmo, e pior, 
por entender não fazer parte das tradições culturais, ou ainda, devido às razões relativas às 
assimetrias sociais.

A teoria liberal-intemacionalista proposta promove a utilização de novos mecanismos de 

gestão política e económica, e subsiste suporte teórico para a adoção de órgãos preparados 
para tomar decisões supranacionais. O cenário globalista33 envolve temas do interesse 

geral: desenvolvimento sustentado; da preservação do meio ambiente; da biodiversidade; 

do direito administrativo do Mercosul; da coerção a atividades ilegais de porte. Passamos a 

considerar a abrangência das questões relacionadas à alternativa da supranacionalidade., 

sabendo que promove um desenvolvimento sustentado, o que implica em afirmar que traz à

Ora, parece que essa proposição se traduz numa grosseira mentira, porque na trajetória 
histórica do Mercosul - a maioria dos países se posicionaram à favor da institucionalização. 

Talvez, as negociações dos contenciosos do bloco estejam sendo conduzidas por 
instituições intergovernamentais, desprezando o impacto da globalização jurídico-política. 

As divergências da integração mereceriam, segundo o consultor João Bosco Machado, da 

Funcex, serem comandadas por uma equipe neutra e imparcial, que tratasse dos pontos de 

uma agenda mais positiva.

32 Nota: Os ncomarxistas parcccm achar que hã o perigo da formação de uma sociedade mundial capitalista.
A U.E. c apontada como um dos espaços mais poderosos do mundo, interessado direto no 
enfraquecimento dos Estados. A U.E. poderia ser responsável pelas regras do comercio global.

33 FERRARI. Regina M. M. Nery. O Mercosul c as ordens jurídicas de seus Estados-Mcmbros. Curitiba. 
Jurua. 1999. pp. 59-62.

Consolidar a 
políticos,32

Exatamente porque o Mercosul constitui uma integração política disposta a ampliar seus 

compromissos internacionais, fica difícil imaginar a restrição a avanços mais estruturais.

institucionalização do Mercosul parece ferir interesses ideológicos- 
e ameaçar setores satisfeitos com seus resultados. A tendência à 

supranacionalidade é descartada pela imprensa, ou por especialistas, porém, sempre 

apresentando argumentações frágeis. A Gazeta Mercantil datada de 3 de setembro de 2000 

- difundia de forma categórica que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai sempre (grifo 

nosso) rejeitaram a noção de supranacionalidade.
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Essa prática extrativista e predatória não se coaduna com a noção de desenvolvimento 

sustentado, especialmente no tocante à preservação dos recursos naturais não renováveis, 

tido como preciosos para a própria sobrevivência de uma nação, sendo, portanto, 

estratégicos.

O verdadeiro alcance do signo desenvolvimento sustentado está longe de ser implementado 
pela atual sistemática do MercosuL Não existem evidências nos documentos do Mercosul, 
que singularizem uma real implantação desse projeto. Esse trabalho vem demonstrando 

que a integração fica relegando a segundo plano a temática social. Os presidentes dos 
países acenam apenas com boas intenções, mas parecem embaraçados com questões 

técnicas e relacionadas aos interesses nacionais. Há uma visão periférica daquilo que a 

integração possa produzir de efetivo na área social.

região como um todo - um bem estar social generalizado. Essa mudança estrutural do 
Mercosul, no contexto sociológico, pode se converter sim numa transformação de 
qualidade. A sociedade do Cone Sul é o primeiro beneficiado nessa questão aparentemente 
resolvida.

Como já vimos em outro capítulo - a cultura presidencialista latina não admite ser 

contrariada, ou mesmo contestada por posições mais razoáveis. Prevalece um ranço 
autoritário que esmaga qualquer possibilidade de mudança social. Tanto isto é verdade, que 

as crises consecutivas do Mercosul são criadas por essa forma particular de enxergar o 

mundo. Não existe autocrítica para reverter uma situação incómoda.
E pior que isto, os países da AL,34 explorados pelos colonizadores - desde o 

descobrimento, se acostumaram com a mentalidade extrativista, fornecendo grandes 

quantidades de matéria-prima aos países ricos, por preços irrisórios, quando muito. Essa 

dependência marcou essa região, e parece que os países insistem em não aprofundar 

projetos necessários ao Cone Sul por mero comodismo e aceitação dos fatos. O Mercosul 

no estágio atual - demonstra inoperância perigosa pondo em risco o futuro da região.

34 EKMEKJDJ1AN. Miguel Angcl. Conferência no IBEJ - Dircilo Comunitário c Mercosul. (1997).
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A falta de vontade política dos Estados nessa questão deve fazer a sociedade refletir sobre 

a necessidade da opção pela supranacionalidade. O Mercosul por enquanto, é inteiramente 

responsável pela forma descuidada em que trata certos assuntos fundamentais para a 
comunidade mercosulina. Os debates realizados “intramuros” por subgrupos temáticos são 

produzidos sem qualquer convicção.

Assim é possível que no Mercosul - que um ecossistema se estenda por vários países, 
havendo necessidade de políticas conjuntas para a sua preservação; por outro lado, pode

O desenvolvimento sustentado não deve ser tomado como peça de retórica, de 
ambientalistas e especialistas de ponta, como já provado nos países mais desenvolvidos, 
sabendo-se que tal prática danosa leva em prazos exíguos, ao empobrecimento, na sua 
forma mais sinistra. Diante dessa realidade fática, cabe dizer que o globalismo promove de 
fato, uma visão de conjunto, que abranja às questões mais espinhosas. O Mercosul vem 
ignorando as propostas globais, e cuida de pautas comerciais à exaustão - demonstrando 

uma insensibilidade para causas sociais lastimáveis.

E o que comentar acerca da preservação do meio ambiente,35 onde há uma questão no 
mínimo curiosa a ser observada. Segundo o Professor Marés,36 a comunidade temtorial dos 

países segue, mais ou menos, a “cultura constitucional” decorrente da influência francesa, 
a justificação de territórios e soberania, independentemente de eventuais diferenças 

culturais, sociais, ou mesmo dos ecossistemas.
Ao observarmos o mapa dos países, com raras exceções, verificamos que as fronteiras 

físicas quase sempre não correspondem aos ecossistemas mais definidos, ou seja, os 

ecossistemas têm características próprias - independentemente das fronteiras dos paises.

35 Nota: Não sc trata dc ofensa à soberania dos Paiscs-Partcs. decisões supranacionais dc caráter ecológico, 
posto que tais medidas são dc interesse comunitário. Isto cria ate um sentimento autêntico dc cidadania do 
Mercosul. não compartilhado ate hoje. Fora o fato, dc que tal movimentação tem haver com a proteção dos 
interesses das futuras gerações. Nesse cenário global, nada c feito por diletantismo político, ou por falta do 
que fazer. (Fonte: SOUZA. Dcnis B. A . Artigo: Tribunal dc Justiça do Mercosul: Necessidade ou utopia? 
In: FERRARI. R. M. M. N. O Mercosul c as ordens jurídicas dc seus Estados-Mcmbros. Curitiba. Juruá 
Ed..l999. p. 60.).

’ MARÉS. Prof. do IBEJ. no Módulo dc Direito Ambiental do Mercosul. 1997.
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ocorrer, uma série de motivos, inclusive de natureza política, a omissão de um pais parte na 
conservação do ecossistema, daí a necessidade de poderes supranacionais.

Outra questão global não cuidada pelo Mercosul se refere a manipulação, comércio e 
transporte de materiais tóxicos. Ocorre que pode haver um desastre ecológico na região 
toda, devido ao descaso das autoridades responsáveis pela integração. A repercussão disto 

vai mais além das fronteiras, daí a necessidade de severo controle. A integração se furta a 
tratar de questões sociais para se entreter com polêmicas técnicas, ou apenas transpor 

37 barreiras domésticas.

Sem desviar do assunto chave dessa pesquisa, pode-se afirmar objetivamente que o 

Mercosul está atrasado e superado em algumas questões atreladas à integração. E os países 

se preocupam em retardar mais esse ritmo de discussões, sentindo a ameaça da proposta 

supranacional. Para completar nossa análise, em matéria de biodiversidade, a situação é 

ainda mais vergonhosa, pois há conivência política com grupos estrangeiros que vem se 

apossarem de nosso património (ervas medicinais) na maior tranquilidade. Seria justo esses

E apenas como registro do descaso dessa integração, fica patenteado que há na 
prática exploratória por garimpagem, que pode causar a contaminação de recursos fluviais 

independentemente de fronteiras, com o “fantasma” da intoxicação por metais pesados, 

que merecem cuidadosa atenção. Por essa razão, a dimensão supranacional é racionalmente 

proposta.

É bom observar que nesse cenário global - tratar de ecologia de modo sério e eficiente, 
também é visto como tarefa social a ser desempenhada por uma integração regional. As 
reuniões de cúpula deveriam arranjar tempo para destinarem espaço às questões 

ecológicas. Alternam discursos demagógicos e populistas sobre assuntos ambientais, 

ferindo a inteligência do cidadão mercosulino.

37 SOUZA D. B. A . Op.cit.. p. 61.
38 Nota: Uma observação da ambicntalista Helena Sobral: a política ambiental constitui uma das finalidades 

dos blocos, c não dá para deixar de enfrentar problemas ecológicos, ate tendo uma visão conjunta.
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grupos colherem nossos produtos para desenvolverem medicamentos, nos grandes centros 
de pesquisa mundial?

Outra questão levantada que aponta para a supranacionalidade, e que é reflexo do cenário 

global - trata-se do avanço do chamado Direito Administrativo do Mercosul. Isto 
representaria simplesmente a supressão de órgãos comuns, o fim de decisões fortemente 

centralizadas, maior agilidade e abrangência.

O Direito Administrativo - segundo consta é dos campos jurídicos mais promissores, em 

termos de integração, posto que não haver outro interesse senão o da vontade geral, o que 

deveria corresponder aos anseios de todos os cidadãos do Mercosul, dentro de um projeto 

de desenvolvimento.

E ainda - caberia ao Mercosul assumir a supranacionalidade, devido a necessidade de 

coerção a atividades legais. No cenário global (atual) nada é mais repugnante e prejudicial

Com a derrocada do Estado-Nação, resta mesmo apelar somente para poderes 
supranacionais, que certamente, não tolerariam invasões e explorações descabidas, 
protegendo com prioridade a biodiversidade da região. Um poder supranacional poderia 
visar o bem, comum de todos, e além disto, promover para que a pesquisa permaneça nos 

domínios da integração.

Contudo, não existindo, no momento, um Tribunal de Justiça do Mercosul, persiste a 

odiosa postura provincial, uma infinidade de legislações conflitantes, com expressões 

excludentes, cuja harmonização se toma por demais enfadonha.

Segundo o Professor Bacellar Filho,39 especialista na área, o que se busca, por exemplo, 

numa licitação, não é igualdade entre os proponentes e sim competição; quanto maior 
competição, maior número de propostas, mais amplo universo de opções, maiores as 

chances de se conseguir a melhor proposta, segundo a ótica da sociedade.

39 SOUZA D. B. A. Op.cil.. p. 61.
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Visto que a necessidade da supranacionalidade é algo real, nesse cenário global, o suporte 

teórico do globalismo reforça essa posição, ao propor a implementação de novas estruturas. 
O globalista Alain Mine - relata a situação tormentosa da França que procura de modo 

desesperado resistir aos avanços da globalização. Ocorre que a Europa toda se fragmenta e 
se emancipa, mas mantém a solidariedade necessária à integração. A França tenta se 

desvencilhar enquanto Estado nacional dos efeitos dessa globalização, mas sabe que se 
marginaliza ao se distanciar de seus objetivos. Deve futuramente, segundo Mine - se render 

a uma aceitação vantajosa da globalização.41

A mesma situação ocorre no Mercosul - não há como resistir à exigência do cenário global 

(nas devidas proporções), ou seja, o Brasil principalmente precisa repensar sua posição 

frente à tendência supranacional. Não pode ignorar as vantagens da globalização, 

independentemente de suas pretensões de liderança regional e outras. No que pese a 

resistência brasileira ser mais discreta do que a francesa, de fato, não dá para imaginar a 

manutenção dessa intolerância política.

à sociedade do que a lavagem de dinheiro, o narcotráfico, tráfico de armas,40 que são 
atividades ameaçadoras à ordem pública e mundial. Não existe pelo Mercosul um 
entendimento padrão para lidar com esses crimes tão comprometedores. Poderes 
supranacionais são vitais para lidar com adequação com o crime organizado internacional, 
e aqui reside a necessidade de um tribunal voltado a essas e outras questões.
A vontade da região do Cone Sul como um todo não se coaduna com interesses escusos e 
parciais, mormente em atividades ilegais de porte, sendo de todo adequada, uma 

centralização de informações, para repressão eficaz. Os próprios países estão 
demonstrando de forma explícita uma total incompetência para diminuírem a incidência 

desses crimes, deixando a sociedade desamparada.

40 Nota: O Mercosul carccc dc uma ação mais efetiva contra o crime organizado, buscando a paz social, dc 
modo a valorizar a justiça, ou senão a credibilidade da região ficará cada vez mais prejudicada.

41 M1NC. Alain. As vantagens da globalização. Rio dc Janeiro. Bcnrand Brasil. 1999. p. 154.
42 Nota: Privatisla e desentralizadora a onda liberal - c igualmcntc intcmacionalizantc: o Estado-Nação c 

pequeno demais para a solução dc problemas cruciais: paz. direitos humanos, desenvolvimento 
sustentável, produção c tráfego dc drogas, terrorismo crescimento demográfico explosivo, disparidades dc 
oportunidades, etc.
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O tratamento do Mercosul é aparentemente favorável às imposições globais, mas revela 
um lado assustador ao se negar ou se omitir em decisões chaves. Não importa quais sejam 

pretensões contingenciais, deveria rever suas posições em favor dos interesses do 
bloco.

No que pese a combatividade teórica acima descrita, a onda mercado-privatista tem se 

sustentado bem nos países do Mercosul, (com bons índices de liberdade económica) - e 

demonstra como se dão as vantagens nesse cenário globak-

Os marxistas persistem em fazer uma leitura crítica dos anos 80 - nesse cenário, 

diagnosticando de forma ingénua que as forças de mercado são desprezíveis, não 

produzindo o suposto desenvolvimento. Não importa a quantidade de capital que seja 

investida para isto.

Assim como o cidadão francês fica entre a posição isolacionista (e protecionista) e a 

perspectiva liberal, também o cidadão brasileiro parece relutar entre os avanços políticos 
do Mercosul e o seu efetivo aprofundamento. A nação brasileira ainda não tomou parte 

nesta decisão, porque o governo despreza e descarta essa possibilidade. Mas, num processo 
a longo prazo, a retomada dessa questão será inevitável, e a opinião pública ter amplas 
condições de entender a sua importância.

E cabe concluir nesta parte que a globalização não possui essa face sociológica totalitária, 

tão apregoada ultimamente. Isto porque promove como visto, projetos de 
desenvolvimento, independentemente de ênfases na competitividade. É uma terrível 

contradição pensar que a globalização promova o surgimento de integrações regionais, e 
não passe também subsídios para uma penetração social maior, então gerando um bem 

estar generalizado. E evidente que não existe a perfeição neste processo. Os projetos de 
integração tem sido cotizados sob uma influência positiva e um impulso significativo da 

globalização. Ou seja, tal cenário contribui efetivamente também para a consecução de 

projetos sociais.
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As vantagens sociais presentes na formação de um Mercado Comum são enunciadas 

abaixo - tendo em vista esses mesmo cenário global:-

Portando, Mercados Comuns nesse cenário global - sem neutralidade, são estratégias para 

ganhos de várias maneiras:- competitividade; custos, espaços económicos; recuperação de

aumenta as receitas e diminui as despesas governamentais;

eleva a produtividade (eficiência média) da economia;

desconcentra o poder económico do Estado, fonte potencial de operação política, 

libera a ação dos agentes económicos para investimentos e desempenhos em setores 

antes definidos como monopólios públicos;
e finalmente, reduz o tamanho e o consequente custo do Estado.43

43 Nota: A globalização não c um processo ideologicamente neutro. Nela há perdedores c ganhadores. Os 
estados nacionais são desfalcados de pane importante da soberania. Perdem as empresas c organizações 
que sobrevivem cm clima de subsídios. Ganham: os governos regionais, as empresas transnacionais c as 
ONGS.

44 Extraído de documento do Ministério das Relações Exteriores - Brasil.

maior eficiência na produção, pela especialização crescente dos agentes económicos 

segundo suas vantagens comparativas;

altos níveis de produção pelo maior aproveitamento das economias de escala 

permitidas pela ampliação de mercado;

uma melhor posição de barganha no plano internacional;

mudanças obrigatórias na eficiência económica dos agentes em virtude de maior 

concorrência;

transformações ocasionadas por avanços tecnologicos;

a intensificação comercial - permitindo uma alocação ótima de recursos;

a coordenação de políticas monetárias e fiscais num sentido teoricamente mais 

racional;
os objetivos do pleno emprego, altas taxas de crescimento económico e de uma 

melhor distribuição de renda tomam-se comuns.
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atrasos; maior possibilidade de parcerias; desenvolvimento regional; inclusão social à 
longo prazo, e tanto mais.

Fica prejudicada essa visão radical que o cenário global é perverso,45 produzindo somente 

a exclusão social, pois vimos que a globalização generaliza o alcance do fluxo de 
investimentos, como no caso do Paraguai. Não existe uma discriminação dos países. Fora 

o fato, de que os países que se submetem ao processo paralelo da regionalização - 
(paralelo a globalização) são também atingidos por esse fluxo de capitais, como ocorre no 

NAFTA, Mercosul e APEC.

Pode-se concluir que nenhum país hoje nesse cenário global, pode isoladamente 

estabelecer normas contrárias a essa lógica atual impunemente, pois faz sob a pena de 
presenciar uma inesperada fuga de capitais,46 como a França no governo Miterrand 

presenciou.

Enquanto isto, deve-se buscar 
regional, pois a tendência

A supranacionalidade então, expressa um poder de competência superior aos ganhos, 

resultando da necessidade de transferência de parcelas de suas soberanias a mão menos 
importante normatização do poder da ordem comunitária (KERBER, Gilberto. 2001: 84).

O processo dc globalização c avaliado pelo Dr. Milton Santos - da USP. como algo perverso. Sintetizando 
seu pensamento - aponta para a tirania do dinheiro c da informação. A competitividade c a fonte dc novos 
totalitarismos. Assim - a perversidade sistémica c um dos seus corolários. (Fonte: SANTOS. M. - Por 
uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. RJ. Ed. Rccord. 2000. p. 37.).

46 CALDAS. Ricardo W. - Introdução à Globalização: noções básicas de Economia. Marketing 
Globalização. SP. Celso Bastos Editor. 1998. p. 172.

47 Conferencia realizada pelo Presidente Fernando Hcnnquc Cardoso, no Colégio do México - discurso
reproduzido na Folha dc S. Paulo - datada dc 21.01.96 - Cidade do México.

Cabe aos Estados um novo papel - canalizar investimentos para os serviços públicos 
básicos, entre os quais saúde e educação.47 Enquanto isto, deve-se buscar o 

aprofundamento institucional da integração regional, pois a 

supranacionalidade, como provada, reclama um espaço nesse processo. Parece ser natural 

nesse cenário global a queda de barreiras e a quebra de resistências.
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O diferencial do Mercosul no inicio talvez fosse essa presença forte do componente 

mercado (e comércio), mas no decorrer do processo vem se ampliando o leque de 

atividades e projetos. Seguramente, os documentos oficiais já não conseguem reproduzir 

direito esse conjunto harmonioso de mudanças, tanto sociais como políticas, culturais como 

administrativas, até porque os reveses sofridos estão sendo assimilados de modo mais 
amadurecido. A integração enfrenta as dificuldades no percurso, transformando-as em 

novos desafios.

8.2. Uma Avaliação Crítica dos Desafios e Resultados Institucionais 
do Mercosul

Considerando o que fora notado sobre o cenário global, e seus efeitos altamente benéficos 

para as integrações regionais, então é possível entender que o Mercosul não é uma 
exceção, vem recebendo também novo impulso em seu funcionamento, inclusive ao que 

tudo indica ampliando as suas estratégicas políticas - dando assim saltos qualitativos 
numa época plena de novidades. As oportunidades passam a se constituir num filão 

atraente para diversos atores sociais presentes neste processo integrativo. Como vimos, há 
uma possibilidade de ganhos sociais que não necessariamente estão relacionados à 

negócios.

Um dos maiores empecilhos no Mercosul seria a presença de um pais como o Paraguai, 

variável difícil de ser enquadrada numa integração regional. A situação ficou tensa ao se 

configurar uma crise política sem precedentes em 1998, bem recente. Depois de tanta luta 

para restabelecer a democracia no país (para ter uma idéia Wasmosy fora o primeiro 

presidente civil eleito em 182 anos de vida independente do Paraguai) - a suspeita levantada 

de um golpe de Estado4* transtornou o governo, e ameaçou a paz do Mercosul.

E mesmo no ingresso desse país no Mercosul, já existiram criticas e restrições, o que indica 

um quadro político bem vulnerável e incerto.

4S Enciclopédia do Mundo Contemporâneo.São Paulo: Publifolha.: Rio de Janeiro. Editoratcr umacciro 
Milénio. 2000. p. 468.
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Em dezembro de 1992, o Paraguai assinou com a Argentina, o Brasil e o Uruguai um 

acordo para a constituição de um mercado comum, o Mercosul, que entraria em vigor em 

1995.

Pressionado pelos Estados Unidos, Wasmosy nomeou o general Ramón Rozas Rodríguez 
chefe da luta antídrogas. Rozas foi assassinado em 1994, quando devia apresentar um 

relatório de ilícitos. Tal avaliação complicava a vida do general Lino Oviedo. E aqui 

começa uma crise que faz o Mercosul intervir com uma postura mais firma.

Tudo ocorreu depois das conquistas frente aos militares - inclusive com a derrubada do 
general Strossner49 - descendentes de alemães, admirador profundo do nazismo. Numa data 

histórica - 3 de fevereiro de 1989, o general foi derrubado por um movimento de tropas 
liderado por seu consagro, general Andrés Rodriguez. Essas eleições serviram como um 
ponto de partida para um processo de democratização. Outra data inesquecível foi a da 
substituição da carta Magna de 67 pela nova de 1992, promulgada com grande impacto, 
tendo um caráter progressista (admitido até a utilização de mecanismos supranacionais), 

incluindo ampla proteção aos direitos humanos.

Em abril de 1996 - o presidente passou para a reserva oito militares de alta patente. O 

desafeto - general Lino Oviedo resistiu à ordem e se aquartelou, junto com um grupo de 

jovens oficiais. Em seu refugio na Embaixada dos Estados Unidos - Wasmosy nomeou 
Oviedo ministro da Defesa, numa tentativa de debelar a crise, mas revogou mais tarde essa 

decisão.

49 Ibid.. p. 467.

Ao assumir o novo presidente Wasmosy - o Congresso lhe outorgou o poder civil e o 

controle do aparelho militar. Em maio de 1994, o governo instituiu uma lei que proibia os 
militares de desenvolver atividades político-militares. Começou aqui um mal estar de 

ordem jurídica.
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Em 1997 - Oviedo fora indicado candidato presidencial, com 36% dos votos, e em outubro, 
foi preso sob a acusação de rebelião. A condenação de Oviedo a 10 anos de prisão, 
sentenciado em abril de 98 por um Tribunal Militar, desencadeou uma forte onda de 
rumores de golpe de Estado (grifo nosso)50 e de adiamento das eleições presidenciais. A 

incerteza política agravou a crise económica, e trouxe sérias consequências à integração. O 
Mercosul51 teve que reforçar o compromisso de cada Estado-Membro com a condução de 

um regime democrático de governo. O Paraguai fora pressionado positivamente a se 

emendar e buscar soluções à instabilidade política.

E isto tudo resultou num balanço positivo ao Mercosul, quando os países estiveram 

envolvidos a chamar atenção para seus laços de união, ou seja, o Mercado Comum 
demanda um esforço real dos mesmos na busca de uma estabilidade política. Além do 
desempenho económico, passa a se perceber uma preocupação constante com a boa 
condução da política interna. Esses acontecimentos do Paraguai foram entendidos como 
uma advertência a todos de que é necessário despertar para a importância da própria 

integração.

O Paraguai dá demonstrações explícitas de ser à favor da existência de um direito 
supranacional, encontrando-se este país já preparado constitucionalmente para o advento de

50 Nota: Postcriormcntc. o general íõra liberado, c se desencadeou novas crises institucionais, que 
recrudescem com a morte do vice Arganã. c a renúncia de Cubas (refugiado no Brasil). Lino Oviedo 
conseguiu um salvo-conduto para se instalar na Argentina.

Nota: Documento do Mercosul - art.2“ do Tralado de Assunção - O Mercado Comum estará fundado na 
reciprocidade de direitos c obrigações entre os Estados-Partcs.

Sem dúvida, o Paraguai parece ser o parceiro político mais frágil do Mercosul, mas é 
aquele também que surpreende de forma não convencional. É o país que melhor definiu em 

sua Constituição a presença de uma ordem jurídica supranacional. Em seu artigo 145, como 
já mencionado vem prescrever que admite essa ordem que garanta a vigência dos direitos 

humanos, da paz, da cooperação e desenvolvimento, no aspecto político, económico, social 

e cultural.
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O quadro geral do Paraguai não deixa segurança de que houve a consolidação democrática. 

A democracia neste país depende mesmo - em grande medida, do desmantelamento (algo 
enfático) do complexo político-militar-colorado. O fato de o pais ter um presidente civil no 

poder não significa que a situação política esteja estável. Os militares são protagonistas 
ainda de crises no país. A desvinculação dos militares da esfera política e sua subordinação 

ao poder civil como se estabelece na Carta Magna, é uma condição sine qua non para a 

consolidação da democracia no Paraguai. Para que isto resulte em êxito, deveria haver a

O Paraguai ainda em 1993 esteve voltado a desmantelar as forças militares, garantindo com 

certeza a formação do Estado de direito democrático. Além dessa iniciativa política de 
neutralizar a força dos militares, o então governo legítimo passou a reformar o Judiciário. 
Novos magistrados foram admitidos para assumir em primeira e segunda instância, num 
processo bem complexo e difícil. A atual Corte fora resultado de insistentes negociações da 

nascente democracia, tendo a responsabilidade de lograr modernização à administração da 

justiça.

No momento mais difícil do Paraguai, fora essa situação extema que conduziu o país a 
debelar uma tríplice crise: social, política e cultural. O acordo entre Brasil e Argentina 

desencadeou a ampliação de condições favoráveis para um novo entendimento das relações 
internacionais. O Paraguai foi potencializado a mostrar vontade política e mudar seu 
contexto ditatorial, pois já se completava 35 anos de poder centralizado.

50 SIMON, J. L. Op.cit.. p. 385

Foi a partir dessa transição política que o Paraguai criou forças para incorporar-se 
ativamente no processo integrativo. As assimetrias sociais foram diminuindo 
sensivelmente, e a realidade nacional fora transformada com um modelo de 
desenvolvimento mais justo, democrático e participativo. O quadro político sofreu tantas 
mudanças, que inclusive - o país se tomou no anfitrião55 dos mandatários de cada pais, para 

assinar o Tratado, que se constitui no marco institucional e inicial da integração.
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Um dos maiores desafios do Mercosul será então contomar essas crises políticas 

paraguaias, ou mesmo ter uma firmeza para tomar uma postura mais radical. Existe uma 

pressão dos paises para que o Paraguai se recomponha o mais rápido possível, o que ainda 
parece não ter uma sido concretizado. E é bom refletir que a história política desse pais é 

sui generis, submetido a massacres e opressões, o que sugere que seu esforço como 

membro dessa integração será redobrado. Tal pais se constitui numa complicação razoável 

para os planos do Mercado Comum.

Outro desafio a ser superado pelo Mercosul - fora esse da instabilidade política e assimetria 

económica do Paraguai, sem dúvida, é o da relação Brasil e Argentina no aspecto da busca 

de uma liderança regional e mesmo quanto às aspirações elevadas de cada um. São paises

parcela de contribuição dos partidos de oposição, mídia, 
entidades classistas, no sentido de efetuar essa pressão.56

a sociedade civil organizada, e

Com isto, pretende-se pontuar que o Paraguai ainda é uma ameaça real à sobrevivência da 
integração (em parte), desde que não se exagere nesse contexto. Ou pelo menos pode 
redundar numa crise sem paralelo na região. A sua conservação na integração tem 

dependido de concessões, protocolos, entendimentos, mas é certo que tem funcionado como 
uma situação de “pedra de tropeço” política no caminho à longo prazo dessa integração.

Atualmente, esse país representa pouco na integração, não tendo a projeção internacional 

esperada. Brasil e Argentina vem contemporizando sobre a sua participação. Além do que a 
U.E. tem países mais pobres por assim dizer, mas que possuem meios de compensação 
nesse sentido. O NAFTA tem um México sempre instável, mas que acompanha bem os 
outros. Tem potencial económico e maior projeção. Mas no caso do Mercosul - o Paraguai 

reforça a assimetria57 com uma perigosa crise institucional (que reflete um cenário 

pessimista).

% Ibjd., pp. 381-385.
57 Nota: E para agravar o Paraguai tem dc ionge uma das piores distribuições de renda do mundo, sendo que 

os 20% mais pobres do pais são piores do que os 20% mais pobres da Índia. A media da ronda per capta 
dos 10% mais ricos era 67 vezes maior do que a dos 10% mais pobres. (Fonte: SAHA S. K. A Economia 
c o Mercosul. SP. Cortes. 2000.p.85.)
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Contudo, é bom lembrar que o Brasil, sozinho, responde por mais de 70% de todo o ter um 
território do Mercosul, e é três vezes maior do que o país vizinho. Além do que, a distância 

entre os seus principais pólos económicos, São Paulo e Buenos Aires, é de 2 mil km. Se 

analisarmos cidades mais aos extremos de seu território, como Belém e Bariloche, esta 

distância se aproxima de 7 mil km.

Em contrapartida, existem certas vantagens advindas das conquistas do cenário moderno. 

Para se ter uma idéia - entre São Paulo e Buenos Aires já existem, hoje, sete vôos diários, 

frequência que deve aumentar no futuro. Além disso, o sistema de telecomunicações da 

região está se modernizando e se integrando para atender ao incremento dos negócios.

As fronteiras de Brasil e Argentina foram trabalhadas a muitas gerações passadas, fluxo de 

comércio e integração contínuos. Contudo, não houve a vontade deliberada desses paises de 

estabelecer um canal mais direto (estrada, ferrovia, túneis, etc). Ninguém pode se iludir

De fato, o relacionamento Brasil-Argentina vem se alterando drasticamente ao longo dos 
séculos e passou de uma sinalização negativa dos conflitos armados à procura da mais 
construtiva intimidade. Argentinos e brasileiros passaram de inimigos a rivais, de rivais a 
aliados, e agora, em nossos dias, parece pelo menos, de aliados a sócios,5X completando um 

trajeto marcado por acordos bilaterais - e demais tentativas.

bem integrados em algumas questões internas, mas que quase sempre divergem sobre 
política externa e prioridades no cenário internacional. E há uma rivalidade sintomática que 

vem desde tempos remotos, quando no Prata o interesse das duas metrópoles ibéricas se 
chocaram e assim, a geografia e a história atuaram de maneira sinérgica para dar aos dois 
grandes atores a convicção de que, qualquer que fosse o signo da relação, esta seria sempre 
imensamente importante.

5X AZAMBUJA. Marcos Caslrioio. - Temas de Política Externa Brasileira. São Paulo. Paz eicr umara. 1994. 
p. 65.
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As pendências entre esses dois países são constantes e os estremecimentos quase naturais, 

em questões como:- problemas de aproveitamento hídrico do Rio Paraná, Guerra das 
Malvinas - em que o resultado final de tempestuosos processos foi o reforço da percepção 

de que os interesses em favor do entendimento prevalecem.

Atualmente, Brasil e Argentina parecem estar alinhados59 e engajados simultaneamente em 

três grandes projetos:

com essa relação: imaginando algo como França e Inglaterra com o seu Canal da Mancha. 
Até pouco tempo não existia uma política pública para realização de grandes obras. Por 

isso, não existem registros efusivos de contatos mais estreitos.

Foi lento e difícil o processo do que hoje se chamaria criação de confiança entre os dois 
paises, mas desde a Guerra da Tríplice Aliança, brasileiros e argentinos não se viram 

formalmente em campos opostos e, embora vários momentos tomassem agudas as 
diferenças de percepção, e a oposição de interesses, pouco a pouco chegando à cooperação.

um melhor aproveitamento do Mercosul como forma para uma inserção internacional;

a busca do aprofundamento do Mercosul - significando até sua adequação institucional 

à longo prazo;
a identificação de posições comuns aos chamados temas globais.

É verdade que o Brasil nunca teve a Argentina em sua totalidade - como uma inimiga 

política, tendo até certos aliados no litoral argentino. As controvérsias ocorriam com a 

província de Buenos Aires, tendo aliados em Entre Rios, Comentes e Santa Fé.

59 Nota: Esses paises estão juntos devido às condições adversas da década de 80. quando os dois paises 
estiveram prostrados, endividados, c experimentaram os efeitos diretos da inflação galopante. Tiveram a 
percepção do momento político c diminuíram as rivalidades diplomáticas, (pensamento extraído do texto 
de Marcos C. Azambuja).

É evidente que tudo isto é perfeitamente cabível, porém vem ocorrendo uma disputa 

“silenciosa” pela liderança do bloco, que por vezes, chega a incomodar os vizinhos, a
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Fica ciaro que a Argentina ao alegar que isto representaria um desequilíbrio na região, vem 

denunciando uma aspiração de resguardar seu dominio na região. Não quer permitir que o 

Brasil seja colocado numa posição de destaque internacional, em detrimento daquilo que 

espera conseguir no cenário.

Cabe registrar aqui, uma constatação fática, que tem sido a dispersão de esforços presente 

na região, com a ampla participação dos dois paises. Seja o NAFTA, a ALCA, a EU, 

ALADI, Grupo Andino, ora tal proposta de integração não pode desconcentrar de sua 

própria projeção. O Mercosul está ainda no estágio da década de 60 comparado à EU, e 

precisa focalizar a sua edificação com cuidado. Brasil e Argentina parecem estar alheios às 

vezes, a essa realidade, e acabam assinando acordos variados. Atualmente, estão se

Como o Mercosul depende muito desses dois paises, qualquer crise política pode sim afetar 
o desenvolvimento da integração. Ainda recentemente, em 1997 - os dois países 

protagonizaram um vexame passado pela imprensa internacional, quando Menem fora 
deselegante e ofensivo ao expressar com boa visibilidade que a Argentina era contrária às 

pretensões brasileiras quanto a assumir uma cadeira de membro permanente do Conselho 
de Segurança da ONU.60 Ao invés, de reconhecer o potencial do pais, até sua liderança 

natural já que dispõe de maior peso demográfico,territorial e económico - demonstra uma 

rejeição nada discreta. E essa situação marcou na época um período de novos 

constrangimentos61 e um certo distanciamento de posições.

e mesmo a comunidade internacional. Há mais semelhanças do que 
ressentimentos entre os paises, mas ocupar essa liderança na região vem sendo um atrativo 

perigoso para ambos. Tanto Argentina como Brasil tem demonstrado o anseio de garantir 

uma posição estratégica nesse cenário regional, o que poderia redundar numa ampliação 

das pautas comerciais e uma projeção significativa no cenário internacional.

60 Jornal: O Estado de S. Paulo - datado dc 17/08/1997. com a manchete de primeira página: Menem rejeita 
pretensão do Brasil na ONU.

61 Jornal O Estado dc S. Paulo - datado de 19/08/1997. com a chamada Manobras prejudicam harmonia 
regional. No artigo consta que analistas acreditam que aproximação dc Argentina c EUA agita relações do 
Cone Sul. Existe uma manobra diplomática do governo Menem para assumir o papel dc aliado estratégico 
dos Estados Unidos.
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Ingenuamente o Brasil acredita que EUA e Canadá venham a tomar providências quanto às 

barreiras comerciais. E afirma que a ALCA tem que servir para representar um instrumento 

para a superação dos desníveis sócio-econômicos nas Américas.

Fora o fato de que ambos os países possuem diferenças relevantes e algumas até 

insuperáveis, fica a impressão que estão partindo para uma adesão sem critérios, ampliando 

ou alargando as possibilidades do Mercosul - mas, garantindo uma série de problemas 

estruturais no futuro. O Mercosul passa a apostar em relações que visivelmente podem 

redundar na contrariedade de suas aspirações. Tais decisões emergenciais são 

comprometedoras ao futuro institucional do Mercosul, e demonstram uma fragilidade 

considerável.

E ao que tudo indica, Brasil e Argentina persistem cometendo erros estratégicos, que serão 

repercutidos no devido tempo. Mas, o que mais chama atenção é que estão sendo induzidos 

a aderirem a essa febre integracionalista da América do Sul. Os países latinos devem 
concluir as negociações, até 2005, para a criação da Área de Livre Comércio das Américas. 

No encontro de Brasília62 - anunciaram a meta de se chegar a um acordo de livre comércio 

entre o Mercosul e a Comunidade Andina, a vigorar a partir de 2002, com a participação do 

Chile, da Guiana e do Suriname.

aproximando dos países andinos (sem qualquer representatividade internacional), do 

México e tentando intensificar as relações relativas à ALADI. Trata-se de um erro 

estratégico permanecer insistindo em acordo ou compromissos que esbarram em questões 

básicas como logística e infra-estrutura. O passado remete esses países a escaparem de 

certas propostas atraentes, porém prejudiciais pelo desgaste operacional oferecido. O 

Mercosul não ganha nada ampliando terreno no próprio continente, já que existem países 

que pouco podem oferecer nestas relações.

62 Jornal: GAZETA MERCANTIL - 10 dc setembro de 2000 -. Iriit^o: Integração é a Palavra de Ordem ...
PAIVA. Paulo.
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Há uma troca de (constantes contatos) provocações gerando clima hostil entre os países, 

tanto que se ampliou uma agenda já conflituosa de negociações. O anúncio de assuntos 
pendentes e não resolvidos produz (ultimamente) um panorama sombrio para o Cone Sul. A 
Argentina começou a sentir dúvidas sobre as vantagens nas relações, como parte 

interessada. Dai a uma escalada protecionista64 foi apenas um passo, envolvendo o aço 

brasileiro, o papel, os calçados, os têxteis e, de forma mais contundente, a Resolução 911, 
em bom tempo suspensa, que permitia a imposição de medidas de salvaguarda pela 
Argentina a todo e qualquer produto proveniente do Mercosul.

63 LIMA. Marcos Costa^.-l caixa de Pandora da globalização: o futuro do comércio internacional e o 
Mercosul. In: MEDEIROS. Marcelo A . (org,). - () Mercosul no limiar do século XXL SP. Corlcz, 2000. p.
107.

64 LIMA. M. C. Op.cit.. p. 107.
65 Nota: As críticas severas à gestão do bloco são pertinentes, mas os dois paises contribuíram para todo esse 

retrocesso c para um certo imobilismo danoso á região. Os paises cuidaram dos interesses c das 
necessidades da integração - agravando a crise.

A dimensão da crise65 Argentina fica evidenciada com uma observação no setor 

automotivo, devido às repercussões desfavoráveis (trazidas pelo Brasil) na cidade de 
Córdoba, com 1,3 milhão de habitantes e sede das duas maiores montadoras argentinas,

E o comércio bilateral63 entre o Brasil e a Argentina antes da crise detonada em janeiro de 
1999, e já sinalizada em 1998, continuou crescendo a taxas superiores a 20% ao ano até 

1997, insuflado pela convergência de desempenhos macroeconômicos. Em 1998, o refluxo 

do comércio no Mercosul só não acirrou ainda mais a situação em virtude de o intercâmbio 
com terceiros países também ser decrescente, mas, com a alteração cambial, a chamada 

Brasil-dependência alastrou-se na Argentina, gerando toda uma expectativa de explosão das 

importações brasileiras, de queda das exportações, de redução da capacidade de atração de 
novas indústrias. A esses temores argentinos somava-se o fim do regime de adequação no 

início de 1999, que terminava com os mecanismos de salvaguarda para uma série de 
produtos que tinham diferenciais de competitividade bastante acentuados entre os dois 

países. Ambiente esse que se tomou nada propício ao entendimento (nova conjuntura 

adversa).
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A idéia é ampliar o prazo para setores como têxteis, aço, papel e celulose, calçados, frango, 
até que adquiram competitividade e não sejam destruídos pelos produtos brasileiros. A 
diplomacia brasileira - em contrapartida, e com certa razão, admite a nova estratégia, mas

onde ocorreu a demissão em massa de 10 mil trabalhadores. Tendo ainda a ameaça real de 
que empresas variadas poderiam estar se transferindo para o Brasil.

Portanto, o objetivo maior seria de contornar a crise e fortalecer o bloco por meio do 
relançamento do processo de integração, apontando rapidamente os novos caminhos e as 
prioridades. Aliás, o embaixador especial66 para o Mercosul, José Botafogo Gonçalves, 

admite que um dos erros nos processos de integração foi o de fixar regras e prazos irreais. 
Do lado do governo argentino, o novo ministro da Economia, José Luis Machinea, tem 
afirmado que o governo pretende avançar no Mercosul, a partir da criação de mecanismos 

de transição para setores mais afetados pela crise de 1999. Os governos estão evoluindo 
para o estabelecimento de um regime de transição, evitando que a maior competitividade 
brasileira interfira ou atropele o processo de integração.67

Arrefecida momentaneamente a tormenta da recessão brasileira a partir do segundo 
semestre de 1999, que fez cair o ritmo da economia do pais - definidora do ritmo de toda a 
economia da América do Sul e, sobretudo, da mudança do regime cambial brasileiro, que 

alterou substancialmente os preços brasileiros, reduzindo o fluxo do comércio entre os seus 
sócios, novos fatores, desta vez políticos, tiveram influência positiva para a retomada do 
êxito no curso do Mercosul. A eleição de Fernando de La Rua, na Argentina, com posturas 
firmes em relação aos Estados Unidos e um entusiasta em relação aos avanços da 

integração, motivando a superação de impasses. De qualquer forma, a Argentina continua 
ressentida com a crise, e tem demonstrado toda sua vulnerabilidade. Considerando suas 
investidas diplomáticas, e seu impulso para achar novas saídas, então o Brasil precisa 
permanecer cauteloso - e tentar estabelecer uma liderança estratégica restabelecendo a 

ordem - compondo uma agenda interessante à integração.

66 Nota: Cargo criado cm janeiro de 2000 pelo governo brasileiro, como uma demonstração da prioridade do 
Mercosul.

67 LIMA. M. C. Op.cit.. p. 109.
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reclama compromissos firmes capazes de eliminar as restrições comerciais ao fim do 
regime

Resta ao Mercosul cuidar de sua agenda - e lançar bases mais sólidas para a sua 
manutenção, diante de tanta retórica, e falta de eficácia. A prioridade nessa nova agenda é 
avançar na coordenação macroeconômica, ou senão, esses dois países vão acabar se 

engolindo num momento qualquer. E o fortalecimento institucional está atrelado a questão. 
Fora, a necessidade de uma harmonização das intenções geopolíticas.

Brasil e Argentina precisam deixar os ressentimentos de lado, amenizar as assimetrias, 

compor conciliações em favor do bloco, pois uma eventual disputa ou acirramento político 
pode fazer seus projetos sofrerem desvios de rota ameaçadores. E necessário definir uma 
agenda positiva que consiga trazer resultados concretos. Retomar, no curto prazo, o 
comércio intra-regional sustentado. Estabelecer políticas de médio e longo prazo que 

indiquem um caminho para o futuro. Buscar parcerias no campo educacional e tecnológico. 
Fechar posição conjunta (muito importante nesse cenário global) nos fóruns internacionais 

e lutar por reconhecimento internacional.

E ainda os dois países carecem dotar o Mercosul de instituições que permitam reduzir os 

impactos das soluções de controvérsias internas.

Mas o que Brasil e Argentina parecem retardar são as políticas macroeconômicas 
(progressivas), tão necessárias para estabelecer a estabilidade e o equilíbrio na região. E 
urgente mesmo reduzir as fragilidades dos principais países em relação ao dólar.

Além do desafio de reduzir essa rivalidade política e diplomática, parece que o Mercosul 

encontra-se mesmo envolvido num cenário atual - dramaticamente recessivo. Passamos a 
considerar agora, com mais vagar e fundamento a necessidade de aprofundamento da 

integração, tendo em vista a crise gerada pela desvalorização do Real.
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É necessário lembrar que o desafio do Mercosul no momento é estabelecer uma estratégia 
relacionada à política externa e a economia dos Países-Membros. Devido ao impacto da 
desvalorização da moeda - pode perdurar pelo ano de 1999 uma situação ainda tensa. Por 

isso, fora recomendado a diminuição do ímpeto e do ritmo integracionalista.

Se já não existe nesses países o temor da inflação - pela queda dos preços derivada do 
avanço tecnológico e pelo baixo preço do petróleo, surgem sinais de excedente produtivo 
(The Economist, 1999), da ampliação do desemprego europeu, da queda da poupança 

nacional bruta dos países da OECD, dos intermitentes e cada vez mais próximos 
sobressaltos monetários e financeiros.69

A primeira questão a ser levantada, segundo Marcos Lima, diz respeito às medidas de 
controle ou monitoramento da crise financeira, sobretudo pelos Estados Unidos e a U.E. 

que, pela força de suas economias, são decisivos no comportamento do conjunto da 
economia mundial. Tem-se indicadores fortes e nada animadores, do já longo período de 
baixo crescimento do PIB nas economias do G-7.68

O Mercosul vem se sentindo desafiado pelos EUA a participar da ALCA, mas a recente 
aproximação com a U.E. sugere outro caminho. O regionalismo hemisférico a esta altura - 
comandado pelos EUA, tem que ser minimizado em sua importância. A integração latina 

do Cone Sul não arrisca tudo numa relação apenas. A postura adequada nesses cenário 
desfavorável é de tomar cuidado com ganhos imediatos, nichos de mercado e outras

6s KRUGMAN. Paul. - Iniernacionalismo Pop. São Paulo. Campus. 1997.
69 CHESNAIS. F. .-1 emergência de um regime de acumulação financeira. Praga, n.3. (1997). p. 19-46.
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A segunda questão, a crise cambial brasileira - a forma atabalhoada e confusa com que foi 
alterada, com o governo ignorando todos os avisos e sinais de especialistas, de que a 

situação brasileira era insustentável e que o país era apontado como a bola da vez, dado o 
nível crescente de sua exposição, seu déficit público e a fragilidade de sua situação 

externa, que exigiam juros estratosféricos.
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propostas de inserção, pois poderá significar também 
regionais.

O govemo brasileiro - em que pesem os percalços, está convencido de que as dificuldades 

conjunturais que criou, não podem colocar em risco o processo de integração. O país 

mostra firmeza no pior momento.

Passado o primeiro impacto da crise, algumas propostas de encaminhamento vêm sendo 

apontadas:

A verdade é que essa crise cambial não é difícil apenas para a Argentina, mas para os 

outros parceiros do Mercosul, uma vez que tanto o Uruguai quanto o Paraguai têm seu 

comércio em grande medida dependentes do Brasil e da Argentina. Empresários uruguaios 

afirmaram que durante 1998, o seu país colocou 40% de suas exportações no Brasil, mais 

de 3 bilhões de dólares.70 O empresariado do Mercosul jogou a culpa no Brasil, numa 

crítica embasada, já que esse país (baseado nas assimetrias entre os quatro sócios) é aquele 

responsável pela sustentação do processo de integração, sendo que representa 2/3 do PIB 

sub-regional, o que determinaria as relações económicas do Bloco.

Não existe obviamente neutralidade política por parte dos Estados Unidos, e setores sociais 

brasileiros e sul-americanos mostram uma obstinada resistência à antecipação desses 

planos.

Houve um encontro emblemático dos governos,71 onde fora prescrito que é necessário 

acelerar a agenda de consolidação e aprofundamento do Mercosul, de modo até a 

promover-se às exportações do bloco para o resto do mundo.

o agravamento de problemas

70 VELASOUEZ Jorge Luis. - Este es el precio de la lirasil dependencia. Economia/Clarin. 27 dc onero 
(1999)

71 Nota: É preciso observar que os 4 países intensificaram mais seus esforços para facilitarem as atividades da
integração. O impacto da crise foi positivo ao impulsionar maior compromisso.
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Outra questão a ser lembrada neste trabalho, sem dúvida, é a insistência numa política de 

alargamento do Mercosul, algo teria que ser feito para traduzir essa associação em 
resultados mais concretos. Na verdade, hâ uma tentativa de boa fé, porém ingénua, de 
projetar a América no cenário internacional. Isto é produto ainda de uma ideologia

Como visto, os desafios do Mercosul são complicados, e isto se deve a como já foi 
mostrado à cultura personalista e populista de nossos presidentes. É a soma de fatores 
políticos e culturais que fazem a integração perder em força. Como vige o sistema da 

intergovemabilidade, então as crises se sucedem, ora por instabilidade política, ora por 
rivalidades em ocupação de espaço, e mesmo por falta de ajustes na área macroeconômica. 
Seja a ameaça de um golpe de Estado, ou o perigo de um desvio de rota em política externa, 
ou ainda, uma decisão atrasada na questão económica - tudo isto pode revelar que o 
intergovemamentalismo revela-se incapaz de garantir a segurança institucional necessária 

ao bom encaminhamento da integração.

0 
g)

a) A coordenação de políticas macroeconômicas entre os quatro sócios (aperfeiçoar 
mecanismos de coordenação);

b) O aprofundamento da discussão sobre a insuficiência institucional do Mercosul;
c) O estabelecimento pelos setores económicos do Mercosul de cooperação tecnológica 

e de especialização;
d) Promover e financiar de forma conjunta exportações extrazona e projetos de 

exportação conjuntos;
Agilizar a burocracia nas fronteiras, promovendo a harmonização das legislações 
técnicas e do quadro regulatório;

Incluir o Chile e a Bolívia como membros plenos do Mercosul;
Examinar a forma mais rápida de autorizar - pelos Bancos Centrais - os pagamentos 
em moedas locais, tentando contornar a escassez e volatilidade do dólar;
Expandir a cooperação nos setores onde há menor resistência, sobretudo nos setores 
de educação, cultura, justiça, meio ambiente entre outros.

LIMA Marcos Cosia. Processos de Integração Regional: o político, o económico e o jurídico nas 
Relações Internacionais. Curitiba. Juruá. 1999. p. 17j.
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E mesmo deixando isto de lado, temos que avaliar criticamente a questionável consolidação 

democrática na região. Ao contrário do Mercosul, onde fora incorporada uma cláusula 
democrática, os países seguem uma retórica vazia. Apesar da última reunião de Cúpula 
recente, em Brasília, a situação atual mostra uma Colômbia fracionada pela guerrilha - um 
Peru fragilizado sob o efeito da fújimorização política, e ainda uma Venezuela com um 

governo fortemente centralizador. Manifestações ufanistas de políticos populistas podem 

colocar a região numa situação delicada.

desenvolvimentista latina (nacionalista) que lança a concepção de que todos unidos podem 
efetuar maiores conquistas. Tal tendência explora o lado vantajoso dessa projeção, mas 
desconsidera-se que na sua maior parte esses países não oferecem a mínima credibilidade 
para prosseguirem nessa empreitada.

Uma aproximação com os países andinos pode significar antes um retrocesso político, pois 
nenhum deles vem demonstrando intemamente o anseio de mudar seu quadro complexo. 
Apenas para exemplificar - a Colômbia de Andrés Pastrana vem demonstrando sérios 
indicadores de uma crise institucional sem precedentes em sua história,73 e temos que dar 
conta de que seu PIB é de apenas USS 90.102 (Fonte: BID), fora o fato de que passa a 
possuir forte ingerência norte-americana em seu território devido à expansão desastrosa do 

narcotráfico.

Esse problema colombiano já é apontado como um fator que pode desestabilizar a tal 
unidade dos países. Há quem afirme que se trata do principal problema da região. Esse 
tema polêmico do narcotráfico deixa os Estados sul americanos fragilizados, e sem 
competência organizacional para combatê-lo. Temos que avaliar que a sociedade 
colombiana na sua totalidade vem incorporando um comportamento permissivo em relação 
às drogas. O narcotráfico é um poder paralelo dentro do Estado colombiano, fora à questão 
de que o país em pouco tempo se tomou um dos três Estados mais violentos do mundo.

3 Nota: Estimativas dc diversos organismos indicam que no inicio dc 1997. um milhão dc colombianos 
havia sido expulsos dc seus lugares dc origem na zona dc conflito, pela ação dc grupos paramilitarcs. 
Segundo o governo, os guerrilheiros obtêm um investimento anual liquido dc 750 milhões dc dólares. 
(Fonte: Enciclopédia do Mundo Contemporâneo. SP. Publifolha. 2000. p. 212.).
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A América do Sul está inserida ainda num contexto de vulnerabilidade internacional, e 
sendo assim, não vem podendo precipitar uma condição diferente a toda região. A maioria 
desses países que tentam essa integração, estão sendo afetados por problemas da conjuntura 
mundial (segurança internacional): -

Imaginar que o Mercosul venha ganhar com esse alargamento, no minimo é ingenuidade 
politica. Exatamente, por possuir uma estrutura institucional intergovemamental é que seus 
problemas estão ampliando numa dimensão razoável. Senão vejamos, que os países andinos 
já vêm transferindo responsabilidades demais a essa nova integração. A soma de problemas 
do Cone Sul ao de toda essa região - pode significar a paralização de projetos vitais, e 
mesmo a prevalência de um imobilismo sem precedentes na trajetória integracionista.

O Mercosul não tendo uma estrutura compatível com o seu momento histórico, pode então, 
retroceder enquanto integração regional ao trazer uma abrangência maior a sua atuação. 
Nesse sentido, o Mercosul revela a aspiração apenas de que as negociações com o Pacto 
Andino (CAN) - signifiquem o fortalecimento dessa região para uma provável negociação 

com a ALCA.

Mudança climática;

Crescimento da população;

Fome - novos e resistentes vírus;

Subemprego, desemprego e pobreza;

Inchaço das cidades;
Narcotráfico, lavagem de dinheiro, contrabando de armas, crime organizado, 

corrupção e terrorismo,
Instabilidade económica e distribuição injusta de renda.74

74 DUPAS. G. - O Hrasil e as Xovas Dimensões da Segurança Internacional. SP. Editora Alfa-Omcga. 1999. 
p. 169.
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Portanto, essa lógica mercosulina de aproximação estratégica com os países andinos, e 
posterior avanço na ALCA pode resultar desastrosa. O próprio Brasil sabe que os países 
desenvolvidos têm muito mais capacidade que os latinos para gerar novos produtos 
industriais, criar inovações que reduzem custos de produção, trabalhar na fronteira 
tecnológica. Isso é que determina os rumos da competição, em termos de longo prazo. 
Assim, no estágio atual da economia brasileira, esse tipo de integração com economias 

mais desenvolvidas tende a aumentar o déficit comercial.

E o Brasil aposta numa maneira de buscar um lugar permanente no Conselho de Segurança 

da ONU.

Uma política protelatória pelo Mercosul é uma estratégia necessária nesse contexto da 
ALCA. O Mercosul precisa priorizar aquilo que lhe convém. Um sistema multipolar 
interessa mais ao Cone Sul. Os EUA buscam de modo cinico (não explícito) - defender uma 

postura favorável a um amplo mercado internacional aberto, que se traduz numa opção 
otimizante para todos, porque a alocação de fatores se fará em função de critérios de 

maximização de vantagens. Uma situação a ser questionada.

Segundo o Professor Hélio Jaguaribe,7’' posição essa bem apurada, a constituição da ALCA 
implicaria praticamente no desaparecimento do Mercosul, por conduzir à eliminação de 
fronteiras aduaneiras, eliminando assim a tarifa externa comum, caracteristica fundamental 
deste Bloco.

O primeiro grande embate do Mercosul se fará ao nível da consolidação da ALCA, e, muito 
embora a diplomacia brasileira seja considerada vitoriosa no primeiro confronto 
diplomático, conseguindo que os quatro Estados-Membros do Mercosul fossem 
considerados em bloco e obtendo a postergação da Zona de Livre Comércio para 2005, as 
tentativas estão correndo. Criada a ALCA, as decisões de política económica estabelecidas 

nos EUA terão uma influência enorme sobre o Mercosul.

75 JAGUARIBE. Hélio. (1998) - Mercosury las alternativas de ordenamento mundial. Revista SELA. n. 53. 
Enero-Junio. p. 169.
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Considerando-se a parte institucional do Mercosul, vem merecendo reparos e emendas no 
decorrer da integração, e como vimos, não consegue dar a estabilidade ao processo, tão 
necessário. O desenvolvimento da integração não tem sido pleno devido a um sistema de 
decisões inadequado à sua realidade. E a preocupação existente também se dá no sentido de 
que haja a incorporação de novos atores e uma participação mais aprofundada.

O neofuncionalismo considerava a existência de democracia como um dos principais 
pontos para a integração. Isso justifica o período inicial escolhido como aquele que trouxe 

importantes mudanças no Cone Sul. A partir de 1985, com a emergência dos governos civis 
nos dois principais países do Mercosul - fora possível às negociações em tomo da 

cooperação, que avançaram em qualidade.

Diante desse contexto de desafios decisivos - cabe à integração não colocar grandes 
expectativas no mencionado alargamento. Mas, isto sim, possivelmente optar por um 

aprofundamento institucional do Mercosul, não perdendo de vista a alternativa de uma 
rápida aproximação com a EU,76 estabelecendo uma Zona de Livre Comércio capaz de 

minimizar a hegemonia norte americana na região.77 Caso isto aconteça de fato, então a 
tendência pela supranacionalidade ganharia um contorno bem delineado, já que dai não 
haveria riscos de uma posição hegemónica.

76 Nota: O cenário da multipolaridadc toma-sc mais atrativo ao Mercosul. pois assim, a integração deixa de 
ser apenas um sistema a proporcionar mercado ampliado a seus sócios para tomar-se um instrumento 
fundamental de política externa (conclusão do Dr. Marcos Costa Lima).

77 Nota (2): o empresariado se demonstra contrário à aceleração das negociações com a ALCA. defendendo a 
consolidação do Mercosul (IED1 - 1998 - Agenda para um Projeto de desenvolvimento Industrial. SP - 
outubro. Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial).

A corrente teórica que desenvolve este tipo de enfoque é a neofuncional. Surgida da 
tradição liberal nas relações internacionais, a teoria neofuncional surge a partir de 1945, 
tendo como objeto de estudo as experiências de integração regional, com Karl Deutsch (que 
abordava as comunidades pluralistas de segurança) e Emst Haas (que focalizava a 

unificação européia, como já observado).
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De um lado, fica claro que os autores que utilizam este enfoque, que os interesses presentes 
nas sociedades em processo de integração regional deveriam estar articulados e planejados, 
pois partiam da constatação de que a integração provoca modificações que abarcam vários 
níveis, sejam estes económico, político ou cultural.

O fato de estes estudos ressaltarem a necessidade da democracia como requisito básico da 
integração, é explicado pela extrema importância que este enfoque atribui à articulação de 
interesses no interior do processo integrativo.

A predição central do neofuncionalismo era a de que a integração se tomaria auto- 
sustentada e a metáfora fundamental seria a do respingar (spill-over). Dois tipos de efeitos 
secundários aprofundariam a integração, atuando por meio da pressão de grupos de 

interesse, da opinião pública e da socialização da elite. Primeiro, o efeito secundário 
funcional, pelo qual os pequenos passos iniciais na estrada da integração criariam novos 
problemas que só seriam resolvidos com mais cooperação. Segundo, o efeito secundário 
político, pelo qual a existência de instituições supranacionais dispararia um processo de 

autoconsolidação na construção de instituições. O que é defendido por essa teoria de RIS na 
verdade, parece ser uma ênfase numa gestão moderna tecnocrática, e também um espaço 
adequado para uma liderança composta de funcionários supranacionais. Essa teoria fora 
muito criticada na situação européia - por subestimar a resistência do Estado-Nação e das

O neofuncionalismo desempenhou papel fundamental, se bem que muito criticado, no 
desenvolvimento de teorias sobre a integração européia. Os neofuncionalistas 
argumentavam que os níveis altos e em elevação de interdependência estabeleceriam o 
ritmo de um processo contínuo de cooperação que acabaria levando à integração política. 
As instituições supranacionais7* eram vistas como os meios mais efetivos para resolver 
problemas comuns, começando pelas questões técnicas e não controvertidas, mas com 
respingos ou efeitos secundários no domínio da alta política. Isto faria com que houvesse 
uma redefinição de identidade do grupo em tomo da unidade regional.

78 HURRELL. Andrcw. - O Ressurgimento do Regionahsmo na Política Mundial. Jan.jun 95. pp. 23-59.
Texto extraído
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A teoria é bem critica em relação aos regionalismos contemporâneos,79 pois isto se justifica 
por enfatizar o papel das instituições dentro das estruturas planejadas, e deixando de lado as 
eventuais razões que explicam a origem destes esquemas. As expectativas de declínio do 
papel do Estado são colocadas como algo determinante para a consecução da integração, e 
isto pode não valer para qualquer regionalismo. E por fim, tal teoria neofuncionalista 
delibera favoravelmente a uma efetiva institucionalização, e tem dificuldades em aceitar um 
grau baixo da mesma num esquema regional.

Houve no Mercosul em pouco tempo um certo crescimento institucional e os efeitos 

secundários em diferentes setores. Emerge também nesse contexto a possibilidade de 
formação de elites técnicas e aproveitamento de burocracias internacionais; e o complexo 
processo de negociação abre caminho para a mobilização de grupos de interesse 

transnacionais.

Baseando-se numa análise neofúncional (em termos de decisões institucionais), 
considerando um sistema decisório, concebe as duas tendências intergovemamental

No caso do Mercosul, fica claro que desde o início não alimenta esse tipo de expectativa, 
mas poderá ocorrer no futuro80 já que tende a consolidar a cooperação regional e 
aprofundar no aspecto institucional. A gradual evolução institucional do Mercosul aponta 
(fora os dispositivos de longo alcance) para um esquema que reúne processos sociais e 
políticos que foram fundamentais no pensamento neofuncionalista sobre a integração 
européia.

lealdades em nível nacional. Ignorou aqueles assuntos relativos à alta política, que 
permanecem essenciais à soberania nacional. Mas havia uma idéia central que fortalecia a 
cooperação entre os Estados, e que consistia em afirmar que os avanços rumo à integração 
formal constituíam essencialmente respostas ao aumento da interdependência social e 
económica.

79 HURRELL, A . Op.cit.. p. 42.
80 Ibid., p. 42.



447

supranacional. A organização intergovemamental se dá pela presença de instrumentos 
decisórios onde os Estados participantes atuam através de representantes, e onde não 
existem instituições comuns que possuam poderes acima dos Estados nacionais. A 
burocracia administrativa é reduzida e dinâmica do processo gira em tomo de um minimo 
denominador comum.

No entanto, quando do estágio de Mercado Comum (como aspira chegar o Mercosul) - uma 
união aduaneira opera com a livre circulação de bens, serviços, capitais e mão-de-obra, 
então se faz necessário instituições supranacionais que reduzam os conflitos e atuem no 
melhor nível operacional; num estágio de união económica - busca-se um grau mais 
elevado na harmonização das políticas nacionais, para eliminar as disparidades existentes, e 
a supranacionalidade toma-se uma condição; e finalmente, numa integração em nível de 
União Política, que pode se constituir numa nova esfera de poder político.

Na caso da organização supranacional, o relacionamento de interesses é mais amplo. Além 
dos representantes governamentais, incorporam-se ao processo outros atores relevantes das 
sociedades envolvidas e a dinâmica decisória tende a adquirir mais autonomia com relação 
aos Estados nacionais. A burocracia administrativa é ampliada no bom sentido 
(qualitativamente), busca-se o incremento de um interesse comum.

Tendo em vista a questão da intergovemamentabilidade/supranacional, tomando a evolução 
da teoria económica da integração5*1 regional, então verificamos que na ZLC - as decisões 
são baseadas em ações de política extema (prevalece o nível intergovemamental); na união 
aduaneira - passa a ser importante a sintonia entre as políticas macroeconômicas e à política 
extema, onde prevalece ainda uma estrutura intergovemamental (com a participação de 
novos atores), além de órgãos tendentes à supranacionalidade.

81 Nota: Utilizamos aqui a referência de Bela Balassa no que diz. respeito à teoria económica de integração. A 
classificação das etapas realizada por este tipo de teoria não privilegia o nivcl político das negociações, 
mas esta tipologia orienta a decisão dos governos nacionais ao se comprometerem num processo de 
integração.

82 Nota (2): As instituições são importantes para alterar ideias, cxpcctativas c inclinações dos representantes 
estatais (pensamento do expoente Haas).
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3o). tendência à participação: em virtude da nova situação que o processo de integração 
impõe, os setores organizados afetados tendem a buscar mais canais de participação, 
ou criar formas alternativas de relacionamento no âmbito regional.

Diante desta exposição, considerando o referencial teórico neofuncionalista, e a teoria 
económica de integração - pode-se exercer uma critica construtiva quanto ao Mercosul. 
Como integração regional modema, como todas as outras está sujeita ao surgimento de três 
tendências pontuais:-

2o). tendência à reorganização dos interesses em bases regionais: as mudanças provocadas 
pela integração regional afetam interesses organizados de diversas formas e em 
diversos setores da sociedade, como por exemplo, a reação de setores pouco 
competitivos em relação aos seus similares nos países vizinhos que estão se 

integrando;

Io). tendência à supranacionalidade: a evolução da integração regional é pautada por 
estágios bem definidos onde o nível institucional varia do intergovemamental até 
chegar ao supranacional.53 Entretanto, já nas primeiras fases da integração, as 
instituições intergovemamentais produzem decisões que têm um alcance 
supranacional, assim, o principio supranacional está presente mesmo no inicio do 
processo integracionista. No caso do Mercosul, isto tem sido alvo de discussão 
constante,5(4 mas não há uma efetivação no plano da realidade;

Chega-se a conclusão critica de que o Mercosul precisa passar por uma outra 
institucionalização, pois as instituições decisórias são singulares, capazes de estimular, 
regular e administrar a formação dos blocos. O Mercosul então necessita encontrar um 
contexto estrutural favorável, implicando num sistema adequado de mecanismos decisórios, 
enquadrando da melhor forma isto ao seu esquema de regionalismo.

83 Nota (1): A supranacionalidade denota uni estilo decisório que encoraja uni modelo cumulativo de 
acomodação cm que os participantes evitam vetar incondicionalmcntc as propostas c buscam cm vez disso 
chegar a um acordo por meios conciliatórios, dando mais força aos interesses comuns (Fonte: ROSEN AU. 
James N. - Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: UNB. 2000. 
p. 326.

84 Nota (2): O Mercosul tem que possuir um sistema decisório que projetc-sc para alem do imcdiausmo.
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8.3. A VALORIZAÇÃO DO ASPECTO INSTITUCIONAL NA NOVA ORDEM 

INTERNACIONAL

No cenário internacional atual, onde a formação de blocos é corrente, não dá para fugir da 
questão acima tratada, pois como notado, um sistema decisório adequado consolida uma 
identidade e um perfil à integração. O Mercosul demanda esse tratamento mais específico, 
diante de suas exigentes pretensões, e mesmo devido aos seus avanços estruturais. E isto 
vem acontecendo com todos os blocos regionais, que passam a discutir a melhor estratégia 
para garantir-se no cenário. O NAFTA, por exemplo, já definiu um caminho: uma área de 
livre comércio. A partir daí, pretende que as tarifas e certas barreiras ao comércio de 
produtos, serviços e recursos financeiros sejam gradualmente eliminadas no decorrer de 15 

anos.85

Nessa integração com supremacia norte-americana, parece que a solução de controvérsias 
funciona dentro de uma natureza explicitamente intergovemamental, onde existem 
comissões binacionais para regularem às questões antidunping. O mecanismo de soluções 
de controvérsias binacional é permanente e também inclui disposições acerca de 
Salvaguardas. Existem acima as práticas de consultoria, usuais no mundo dos negócios.

E pode-se notar no capítulo vinte de seu documento oficial a prescrição de solução de 
controvérsias em termos institucionais. Existe neste sentido, uma comissão do Livre 
Comércio atuando como um gabinete para supervisionar a implementação do Acordo a 
solucionar eventuais controvérsias. Há ainda o Secretariado do NAFTA - compreendendo 
simplesmente escritórios nacionais em cada país. O secretariado apóia a Comissão e 
quaisquer comités; age como notário em qualquer comissão; e atua em funções análogas 
das comissões de controvérsia (cap. 20); e age como depositário nas disputas entre 

investidor e poder público.

85 GOYOS JÚNIOR. Durval dc Noronha. - Ensaios sobre Direito Internacional. Sào Paulo. Editora 
Observador Legal. 1999. p. 333.

86 Nota; As razões económicas que implicaram na criação do NAFTA são evidentes. O comercio entre o 
México c os Estados Unidos c muito relevante. Quase 80% do comercio internacional do México depende 
dos EUA.
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Num contexto global, marcado por disputas comerciais, estas são as razões económicas que 

determinam as diretrizes estratégicas norte-americanas e mesmo a providência do NAFTA, 
já que a competitividade relativa dos EUA mostra-se consideravelmente prejudicada. As 

táticas norte-americanas do passado são revisadas, e há uma opção consciente e racional 
por uma postura menos agressiva, de modo a direcionar esforços para o esquema regional.

Como se vê, o NAFTA se situa como uma integração modesta no aspecto institucional, já 

que na realidade, se mantém no cenário como um acordo de comércio negociado, onde 
apenas são preservadas algumas restrições tarifárias e alfandegárias para as transações 

intra-regionais. As dificuldades presentes no NAFTA são bem domésticas, estreitas, como 
por exemplo o custo de mão-de-obra,R7 que pelas diferenças sociais, o mercado mexicano é 

bem mais barato, constituindo por isso, o chamado dumping social na concorrência com os 

demais parceiros.

O objetivo americano é através do NAFTA conseguir estabelecer uma estratégia comercial 

de longo alcance, que garanta a hegemonia frente à concorrência global. Essa liderança 
americana faz da integração regional um mero instrumento estratégico para compor um 
cenário económico favorável. No caso do Mercosul, apesar da liderança brasileira, a 
situação é integralmente diferenciada. Em primeiro lugar, a integração assume uma 

estrutura com relativa complexidade estrutural; tem o alvo de se tomar um mercado 

comum, ao contrário da pré-disposição do NAFTA; a integração promove a inserção dos 

países no cenário internacional; além do que, não descarta em definitivo a possibilidade de 
utilizar órgãos supranacionais; e prioriza também as relações e os compromissos regionais.

Como percebido, qualquer pais pode requerer consultas com o governo relativo. Caso os 

países não cheguem a um acordo para a solução do conflito, então se estabelece que 
qualquer país consultante pode requerer um encontro da Comissão, que deve intervir 
solucionando imediatamente a controvérsia. A tentativa é a de manter uma estrutura 
administrativa ágil e descomplicada para solucionar os problemas.

87 BITTENCOURT. R. Instituições dc Direito Económico. Curitiba. Jumá. 1996. p. 10X
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Tendo em vista, que foram fragilizados três pilares com o fim da guerra fria: o modelo de 
Estado; a inviolabilidade das fronteiras e o principio da não-ingerência; surge um cenário 
que é propício a agrupamentos e associações regionais. Tais esquemas regionais passam a 
valorizar as instituições e órgãos que servem de base de sustentação - pois dependem do 

bom funcionamento destas estruturas. Com a ineficácia do modelo de estado ganha maior 
projeção uma ampla discussão sobre a necessidade de uma maior institucionalização desses 

processos integrativos.

Outro fator interessante dessa nova ordem internacional - que resultou em mudança foi o da 

perda do tabu da inviolabilidade das fronteiras. Na Europa, depois das regulamentações que 
se seguiram à Segunda Guerra Mundial - o status quo territorial era uma regra de ouro da 
vida internacional. Mas hoje, o panorama impõe o emergir das nacionalidades e a 
desagregação do Estados. A implosão da União Soviética, a desagregação da lugoslávia, a 
divisão da Tchecoslováquia em dois Estados, são acontecimentos significativos que alteram 

o mapa da Europa.89 Esta fragmentação provoca conflitos em série, porém estimula uma 

aproximação estratégica, e favorece as associações regionais.

Portanto, nesta nova ordem internacional - os blocos regionais precisam definir uma 
estratégia, e dela partirem para um esquema institucional compatível. O mundo parece ficar 

cada vez mais unido, mas paradoxalmente, por outro lado, está mais fragmentado.88 Num 
cenário sujeito às turbulências financeiras e eventuais disputas por mercado, admite-se o 
reaparecimento de pulsões protecionistas. Essa maior agressividade comercial exige uma 
contrapartida institucional, de maneira que os países são obrigados a refletirem em 
mecanismos de soluções de controvérsias mais contextualizados.

A Tchecoslováquia e dividida entre República Tcheca e a Eslováquia em primeiro de 

janeiro de 1993. O mapa europeu vem sofrendo mudanças, principalmente na região dos 
Bálcãs, transformando aquela área do mundo num foco permanente de conflitos étnicos 

[entre sérvios e croatas].

88 VA1SSE, Mauricc. J.vRelações Internacionais desde 1945. Lisboa. Edições 70. 1996. p. 222.
89 Ibid., p. 22.3.



90

452

E ainda num mundo violento e com altos riscos de implosão, há outro tabu que é posto em 
causa: o da não ingerência nos assuntos internos dos Estados. Pela Resolução 688 de 5 de 
abril de 1991, o Conselho de Segurança da ONU admitiu a existência de um direito de 
ingerência, quando a violação dos direitos humanos no interior de um Estado constitua uma 

ameaça à paz e à segurança internacionais.

Como consequência corolária, vem a maior preocupação com a formação de blocos bem 
consolidados,90 e que garantam a defesa dos direitos comunitários. As regras vigentes nos 

blocos são por sinal adaptadas a esse novo contexto sem fronteiras.

O Mercosul, na nova ordem internacional, parece ter determinado um propósito elevado a 
longo prazo- a formação de um mercado comum. Essa forma de integração requer uma 
certa sofisticação organizacional, pois se constitui o principal instrumento de realização dos 
objetivos globais de uma comunidade. O Cone Sul se transformou numa região de grandes 
transações e negócios, de modo que caminha gradualmente para ser um espaço económico 
consolidado, onde possa haver a livre circulação de mercadorias, capitais e pessoas. Existe 
um rompimento das barreiras alfandegárias e mesmo uma proibição cabal de novos 
obstáculos tarifários.91 No mercado comum, segundo Durkheim, há a prevalência de uma 
consciência coletiva, emprestando sua terminologia. Explicita-se com vigor a força coletiva

Nesse cenário mais vulnerável a demandas e conflitos internacionais, toma-se então, 
necessária uma estrutura institucional que trate não somente de assuntos internos, mas que 
se consolide num plano mais diverso. Como vimos, temas como dumping, disputas 
comerciais, conflitos legais, ajustes macroeconômicos, desrespeito aos direitos humanos, 
defesa dos interesses comunitários - e outros, fazem parte de uma agenda ampla a ser 
discutida de modo permanente. Há uma valorização nesse contexto pós-guerra fria, por 
assuntos relativos a um mundo sem fronteiras, regionalismos, direito comunitário, e 

principalmente, a consolidação institucional.

Nota: Os blocos regionais cm parte são motivados por considerações económicas, nesse cenário, mas o que 
os impele primariamente são as ambições políticas dos poderes da região c o esforço de cada bloco para 
melhorar sua posição de barganha (GILP1N. R. A Nova ordem política c económica mundial. In:. l.Aovn 
Ordem Mundial em Questão. RJ. José Olympio Editora. 1993. p. 158).

91 DURKHEIM, Émile. zl.s regras do método sociológico. São Paulo. Abril Cultural. 197.3. p. 394.
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Por essa razão, é que se esforçam para que o mercado comum sobreviva e prospere como 
mecanismo económico e instituto jurídico. Tal mercado impõe juridicamente uma alteração

Assim, os membros do bloco económico são não só individualmente atraídos uns pelos 
outros - porque se assemelhem em dadas condições, como estão ligados pela condição de 
existência do tipo coletivo. Ou seja, há no mercado comum - que eles formam mediante a 
sua união, uma consciência coletiva,92 que não deve ser entravada.

Sendo um mercado comum - o Mercosul com certeza,terá que compor uma nova 
arquitetura organizacional. Tal bloco económico passa a se auto-impor uma vontade e 
consciência que escapa à individualidade nacional, manifestando-se então como coletiva. 
Esta, por si mesma, já não traz mais o sinal distintivo como categoria nacional isolada.

Outrossim, o vinculo jurídico decorrente do “fato” económico no contexto do mercado 
comum, é de espectro coletivo diverso e coercitivo, posto que é comunitário. Haja vista, 

que se impõe a todos os seus integrantes, enquanto participantes de um bloco económico. 

Portanto, é coercitivo em sua exterioridade.

Trata-se de uma coesão político-jurídica de natureza económico-social, cuja causa 
encontra-se na conformidade de todas as consciências nacionais particulares, que vai 

configurar um tipo comum ou coletivo do agir e do ser do bloco económico. Há aqui uma 
solidariedade, simbolizada ou mais precisamente organizada pelos tratados e acordos 

internacionais, caracterizando a condição de existência do Mercado Comum.

- o interesse comunitário, corrente de opinião que determina um modo de agir económico. 
Nesse estágio da integração, toma-se imperioso uma visão pouco centrada em questões 
domésticas, mas tal espaço incorpora valores e práticas nos campos económicos, político, 
jurídico e social. Portanto, o Mercosul pretende aderir às práticas capitalistas do novo 
contexto económico mundial.

92 Nota: Para Durkhcim. consciência coletiva c o conjunto das similitudes sociais, sem prcjulgar a catcgona 
pela qual este sistema de fenómenos deve ser definido. É um conjunto das crenças c dos sentimentos 
comuns à media dos membros de uma mesma sociedade. Ibidcm. p. 40-41.
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Um mercado comum também impõe uma ação coletiva, como que uma vontade geral, na 

visão de Rousseau, a comandar o interesse comunitário, onde todos os Estados-Membros 

são parceiros a objetivar uma ação racional com relação a fins. Isto se consubstancia numa 

forma de independência político-económica para os Estados-Membros.

É enquanto fato9j que o Mercado Comum é exterior, coercitivo, geral e objetivo. A 

organização do mercado comum passa a gerar no então Mercosul uma evolução social e 

política sem precedentes. Será necessária, como já vimos, a adaptação de um direito 

comunitário.

(que se encontra fora dos indivíduos) na forma de circulação de bens, mercadorias, e 

pessoas, que induz a determinadas condutas e formas. Portanto é uma realidade objetiva e 

externa a eles, que se impõe através de regras jurídicas, sendo intemalizadas pelos 
indivíduos.

Cabe reparar que as decisões comunitárias deverão respeitar a determinação contida no 

princípio de subsidiariedade. Isto significa nada menos que a convivência das estruturas 

nacionais, com a supranacional, e é vista como um importante dispositivo. Esse princípio, 

informador das divergências e atento às variedades culturais e liberdade, determina uma 

atuação com o afa do bem comum. Neste sentido, em pleno cenário de nova ordem 

internacional, permite-se que os próprios Estados-Membros executem a ação manifesta de 

capacidade para solucionar os problemas independentemente.

A implantação de um mercado comum implica então, sem dúvida, numa decisão sem 

desvios, ou seja, a integração deve passar por certas premissas [como, estabelecimentos da 

TEC, e a adoção de uma política comercial em relação a terceiros], mas principalmente 

exige-se uma coordenação de posições em foros económico-comerciais regionais e 

internacionais.

93 Nota explicativa (2): Durkheim entende um fato social como toda a maneira de fazer, fixada ou não. 
susceptívcl de exercer sobre o indivíduo uma coação exterior - ou ainda c geral no contunto dc uma 
sociedade. DURKHEIM. E. Op.cit.. p. 92-93.
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Por enquanto, sabemos que pela motivação política o Mercosul permite que os Estados- 
Partes mantenham sob estrito controle todo o processo de integração. O quadro de 

funcionários do Mercosul é nacional, e vem facilitando forte ingerência governamental. Tal 

estrutura distancia e inviabiliza a formação de um mercado comum.

E importante, portanto, notar que o mercado comum exige um aparato institucional 
adequado, o que implica em afirmar que a opção pela supranacionalidade é algo necessário. 
O déficit institucional do Mercosul - estrutura centralizadora, pode muito bem sofrer 
modificações técnicas e jurídicas fundamentais. Uma institucionalização efetiva94 poderia 
ser um fato social, que desencadeia uma suplantação total de nacionalismos; burocracias, 
posturas governamentais retrógradas; protecionismos; então, a integração passaria a 

conviver não com uma estrutura improvisada e imperfeita.

94 Nota: O mundo contemporâneo cncontra-sc cm um estágio de transição caractcrizado por novas formas de 
convivência, que se consubstanciam numa arquitetura jurídica mutante. O ordenamento jurídico 
internacional acha-se na mira de um direito comunitário, que se expande preceituando novas relações. 
Como defende Casclla. o direito tradicional se destinava a regular os interesses nacionais, entre Estados 
soberanos, já no caso da integração (destaque nosso) vai mais adiante na medida que pressupõe o 
estabelecimento de interesses comuns. (Fonte: CASELLA. P. B. - Soberania e aplicação do direito da 
concorrência na CE e no Mercosul. 1994. p. 122.

95 GOYOS JÚNIOR, Durval de Noronha. Op.Cit., p. 250.

Nesse novo cenário, cada integração busca um ajuste de caráter institucional, tal como 

percebemos no NAFTA, EU, APEC, ASEAN, que corresponda as suas principais 
aspirações políticas. O Mercosul, não se transformará numa Autoridade Comunitária, mas 
pode avançar significativamente enfrentando essa questão controversa. Os argentinos 
parecem favoráveis à criação de uma estrutura igual a existente na U.E., ao passo que o 
Brasil deseja manter a menor burocracia possível. Um pequeno secretariado em 

Montevidéu parece simbolizar ausência de maiores problemas. Alguns acreditam que parte 

do sucesso do Mercosul deve-se tão somente a este tipo de aproximação minimalista. No 
entanto, um novo sistema para a resolução de conflitos deverá ser analisado, já que no 
presente o sistema é ineficiente 95
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Os documentos oficiais do Mercosul prescrevem instrumentos de caráter provisório, ou 

seja, tais acordos privilegiam soluções de cunho diplomático.' O Tratado de Assunção -

A estrutura acima requisitada tem que proporcionar solução efetiva e satisfatória para 

grandes divergências, que possam emergir. Ocorre que com o aprofundamento da 

integração, as incertezas vêm se acumulando no processo, e a questão recorrente no 

presente é saber o que o Mercosul pode definir de concreto.

No caso específico do Mercosul, hoje uma organização com personalidade jurídica própria 

e regida pelo direito internacional clássico - é composto por instituições eminentemente 

intergovemamentais, cuja notória assimetria económica entre os Estados-Partes denuncia 

problemas estruturais. Esta situação assimétrica implica na utilização de um sistema de 

soluções de controvérsias. E as relações comerciais modernas requerem mesmo além de 

velocidade nas transações, negócios bem entabulados, também uma estrutura que lhes 

proporcione segurança jurídica.

1 DÁNGELIS, Wagner Rocha. - Mercosul: a 
Curitiba, Juruá Editora, 2000, p. 136.

É inegável que o Mercosul está sendo conduzido em bases preferencialmente comerciais, 

mas mesmo assim, prevalece um propósito final diferenciado, e o avanço e o impacto 

causado pela integração no âmbito político, social e jurídico convertem-se numa das 

iniciativas integracionistas mais relevantes na nova ordem mundial. As decisões do 

Mercosul podem ser tomadas no aspecto político, porém não pode prescindir de uma 

construção jurídica.
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Sustentado no Protocolo de Brasília, o sistema idealizado para solucionar as controvérsias 
que surjam entre os Estados mercosulistas, em razão da aplicação ou incumprimento do TA 
e acordos complementares, bem como de atos dos órgãos decisórios, prevê inicialmente 
negociações diretas entre os Estados-Partes (Art.3°), de cujos resultados será informado o 
GMC no prazo de 15 dias. Na hipótese de não haver acordo, dá-se a intervenção do GMC, 
mediante provocação da parte interessada, que ouvirá ambos os litigantes e, se necessário, 
contará com a assessoria de um Grupo de Peritos. Baseado na posição de experts, o GMC 
formulará recomendações aos Estados-Membros.

menciona fórmulas amistosas de negociações diretas e gestões do GMC e CMC, embora 
estatuindo que até 31 de dezembro de 1994 Os Estados-Partes adotarão um Sistema 
Permanente de Solução de Controvérsias para o Mercado Comum (Anexo III,n.3).

Nota: Critica ao sistema vigente - depois da reunião de Ouro Preto, segue sendo regido pelo Protocolo de 
Brasília, ainda que com caráter transitório, c na realidade trata-sc de um sistema limitado, que se satisfaz 
cm resolver algumas questões. A conclusão c a de que para intcgracionista atual o sistema deixa muito a 
desejar. (Fonte: posição sustentada pela junsta argentina Dra. Ana Maria Capolupo de Duranona y Vcdia).
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Caso ainda a recomendação do Grupo não solucionar a demanda ou não for acatada, 
qualquer das partes poderá recorrer à arbitragem2 (arts. 7o ao 24°), cuja jurisdição é 
reconhecida previamente como obrigatória (art. 8o), o que dispensa acordo especial em cada 
caso. O procedimento arbitrai, como conhecido, ocorre por meio de três árbitros, na 
qualidade de jurista, onde cada Estado litigante designará um árbitro. Isto é retirado de uma 
lista de 40 nomes (dez por Estado), registrada na secretaria de Montevidéu. O terceiro

O Protocolo de Brasília - (PB) de 17/12/91,dispondo os procedimentos de solução de 
controvérsias para o período de transição mercosulista (1991-94), compreendidos em três 
estágios: a negociação direta, a intervenção do GMC, com ingredientes de conciliação e 
mediação e a arbitragem. No caso do Protocolo de Ouro Preto - (POP) - de 17/12/94, que 
nessa matéria prorroga a vigência do Protocolo de Brasília, tão somente alargando algumas 
competências e acrescendo uma nova instância (CCM) limitada a proposta anterior, até a 
conclusão da convergência da tarifa externa comum, prevista para 2006.
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árbitro - indicado de comum acordo pelas Partes, deverá ser de pais diverso dos envolvidos 
e a ele caberá presidir o Tribunal.

Os tais documentos do Mercosul, numa demonstração explicita de forte ingerência política, 
tratam prioritariamente da participação dos próprios Estados-Partes nesse sistema. As 
preocupações com os Estados demonstram uma tentativa clara de focalizar as questões 
relativas aos interesses nacionais. Tanto isto é fato, que no Tratado de Assunção - 1991,

O Tribunal Arbitral tem sede em Assunção e pode eleger suas próprias regras de 
procedimento, devendo deliberar com base nas disposições do Tratado de Assunção, nos 
acordos celebrados no âmbito dos mesmos, nas decisões do CMC, nas resoluções do GMC, 
nas diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul e nos princípios do direito 
internacional. O prazo para o pronunciamento do Tribunal é de dois meses, prorrogável por 
mais trinta.

A questão toda fica concentrada no laudo arbitral, que passa a ser um instrumento frágil no 
funcionamento do sistema. Ele é adotado por maioria, sendo inapelável. Porém, a falta de 
dispositivos coercitivos faz desse laudo - uma peça com relativo valor em termos de tomada 
de decisão. Isto se dá porque o sistema assume um caráter meramente facultativo. O 
descumprimento da decisão (ao cabo de 30 dias) ensejará aos Estados-Partes apenas a 
oportunidade de adotarem medidas compensatórias temporárias contra o infrator. E pode 
haver uma suspensão de concessões e coisas equivalentes, o que indica um caminho de 
valor no mínimo duvidoso. Numa integração com tantas assimetrias relevantes buscar esse 
tipo de sistema perece ser de total incoerência.

Os Estados-Partes - apesar de impedidos de apelar, podem solicitar dos árbritros um 
esclarecimento sobre o laudo, ou uma interpretação sobre a forma como o mesmo deverá 
ser cumprido. Isto funcionaria quase como uma peça processual conhecida como os 
embargos declaratórios,3 mas na verdade, se impõe uma mera consulta.

3 REZEK, José Francisco. - Direito Internacional Publico. - p. 357.
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O Mercosul vem referendar essa questão posteriormente, e sem a devida ênfase. Foi objeto 
de apreciação no Protocolo de Brasília, mas sem qualquer esclarecimento.

Esse mesmo Protocolo derivado de determinação expressa do Anexo III, Inciso 3 , do TA, 
passa afixar mecanismos extrajudiciários para a superação de conflitos no interior do 
espaço em integração, trazendo assim respeitável avanço no campo da segurança jurídica. 
Existe uma aceitação pelos Estados de adotarem um instrumento jurídico situado acima do 
âmbito da negociação política.4

nada se menciona sobre eventuais conflitos entre pessoas privadas e um Estado, muito 
menos exclusivamente entre particulares.

Na verdade, como apontado por D’Angelis,6 o discurso mercosulista é feito numa 

perspectiva toda contida, imprimindo um ritmo conveniente às forças políticas. Os 
documentos espelham uma suavidade para tratar de problemas importantes, e mesmo uma

É impossível, porém, deixar de reconhecer, tal qual no modelo a que serve, a senda de 
inspiração “soberanófila” 5 da intergovemabilidade na definição de seus estágios 
procedimentais, ao descartar a via da supranacionalidade e de instâncias judiciais 
permanentes. A justificativa, para muitos autores, é a de que o Protocolo de Brasília, por 
fidelidade, ao conjunto do modelo, está impregnado das características da gradualidade, 
flexibilidade, transitoriedade, reciprocidade e pragmatismo. De fato, tais princípios estão 
consignados no Tratado de Assunção. Todos eles são componentes indispensáveis do 
discurso oficial e influenciam o ritmo que se imprime ao processo mercosulista, na visão 
pragmática de se fazer uma integração por etapas maleáveis - o que permeia os documentos 

relativos ao bloco platino.

4 SANGUINETTI. Julio Luis. - Mercosur: las alternativas del disenõ institucional definitivo. Intcgración 
latinoanicricana, v. 19, n.201,p. 11. 1994.

O Protocolo de Brasília está rnais próximo do Direito Internacional clássico, c não do direito da integração. 
Celso de Albuquerque Melo).

6 D’ANGELIS. W. R. Op.cit.. p. 139.
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A participação de particulares neste sistema de soluções de controvérsias vem atrasado e 

com justificativas pouco convincentes. No PB passa a considerar-se o acesso de pessoas 

privadas (físicas ou jurídicas) - de modo a receberem uma devida proteção nesse processo. 

O art.25 do Protocolo explicita essa condição

O certo é que o POP deveria delinear mecanismos de caráter permanente - se tivesse 

vingado o mercado comum ao cabo do período pré-fixado, substituindo o então sistema 

transitório (destaque nosso), mas o que fez foi preservar o Protocolo de Brasília. Transferi 

abertamente a criação de um definitivo sistema de composição de divergências para o final 

do processo de convergência da tarifa externa comum (art.44). Essa forma de proclastinar 

essa agenda fundamental incisivamente promove uma imagem negativa do Mercosul. Essa 

sutileza jurídica não pode ser percebida como uma virtude do processo, até porque (se tudo 

correr bem) passa essa decisão para 2006, quando já teriam ocorrido outras tantas 

circunstâncias e eventos desfavoráveis à integração fora de ritmo.

A agenda institucional do Mercosul não pode sofrer adiamentos permanentes, pois poderia 

haver um aumento desse déficit organizacional, e a consequência direta é a fragilização das 

atividades e projetos. Pelo que vimos, o funcionamento regular de uma estrutura incompleta 

e ineficiente pode levar à integração a um descompasso perigoso. Sem qualquer exagero,

Essa posição foi reafirmada por meio de Protocolo de Ouro Preto, ao regulamentar a nova 

fase do Mercosul, desde Io de janeiro de 1995 com o formato de uma união aduaneira (em 

desenvolvimento), que para alguns seria “definitiva”, expressão cunhada em oposição ao 

período transitório (1991-1994); para outros - porém, estar-se-ia diante da transitoriedade 

renovada.7

Nota : Segundo o especialista Diego Duprat. o Mercosul sustenta um sistema transitório e precário, c tal 
precariedade vem impedindo uma serie de etapas evolutivas do processo intcgracionistas.

gradualidade que só interessa aos próprios governos. Esses documentos, portanto, são 

usados para amparar um determinado discurso conservador, quase provinciano.
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Essa transitoriedade renovada no caso do Protocolo de Ouro Preto pode representar antes 
um problema a mais a ser acumulado para o futuro. E as novidades trazidas pelo POP - são 
relativas perto daquilo que deveria ocorrer. Em primeiro lugar, fora anunciada a criação de 
uma comissão de Comércio do Mercosul, que passou a teratribuições (não exclusivas) na 
solução de controvérsias. Tal alteração foi comemorada pela diplomacia brasileira como 
uma nova conquista mercosulista.

Esse órgão é composto por executivos saídos dos Ministérios das Relações Exteriores, da 
Economia, da Agricultura e Indústria e Comércio. O CCM se constitui antes num reforço 
de que o Mercosul pretende continuar numa proposta gradualista, e acaba demonstrando 

uma preocupação excessiva com a s relações comerciais.

A outra novidade do POP - é a inclusão das Diretrizes pertinentes à Comissão de Comércio, 

a par das Decisões do CMC, dentre as normas emanadas dos órgãos do Mercosul com 

caráter obrigatório para os Estados-Membros.

Tal criação realizada pela integração não conseguiu marcar como algo determinante para o 
avanço estrutural do processo, merecendo até pouca consideração. E mais um órgão a 
compor uma alternativa intergovernamental, estando proposto a assessorar o CMC,9 

responsabilizado pela aplicação e acompanhamento dos instrumentos de Política Comercial 

Comum acordados para implementação da União Aduaneira.

Por outro lado, apesar de serem ampliadas e tomadas obrigatórias as fontes derivadas do 
ordenamento mercosulista, não se alteraram pontos básicos:- a), as deliberações sempre por 
unanimidade; b). o tribunal ad hoc como instância derradeira para análise da demanda; c). 
as reclamações dos particulares só cabíveis se forem sub-rogadas pelas seções nacionais;

boa parte das integrações estão no mínimo cumprindo um
• - x precisão.

X Nota (2): A ASEAN tem funcionado dentro dc suas pretensões, conto unta cooperação regional, que opera 
conto instrumento da política exterior dos paises. (cientista político Eduardo Ovicdo).

9 KUNZLER. J. P. - Mercosul e o Comércio Exterior- p. 101.
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Pois bem, o que mais frustrou nesse cenário - foi a inércia do documento de Ouro Preto 

frente a inovações possíveis, de maneira a passar até como oportunidade histórica perdida.10 

Compreende-se que repercutiu enquanto postulação de novas orientações, porém o seu salto 

qualitativo no plano institucional fôra desprezivel.11 Tanto que, a esperança de enxergar 

uma experiência similar a da U.E. ficou bem prejudicada. É evidente que isto era apenas 

cogitado, mas de qualquer forma se afastou a possibilidade de um tratamento especial à 

população com a adesão ampla à supranacionalidade (como maneira de garantir os direitos 

das pessoas).

Este sistema acaba sendo perpetuado - ao remeter os interessados aos procedimentos do PB. 

De fato, a novidade se reduz a incorporar a possibilidade de se empreenderem reclamações 

ante a CCM. Aliás, é bom frisar que esse órgão não tem poder para julgar, apenas de 

examinar os casos a ela apresentados. Serve como um órgão consultivo, que constata a 

natureza do problema. Isto ocorre de modo análogo quanto aos mecanismos para solução de 

disputas da OMC e do antigo GATT. Nota-se a falta de originalidade existente também, 

nesse processo integracionalista.

O Mercosul adotou ainda uma forma complexa de atuação, pois se menciona a 

obrigatoriedade normativa. O POP - em seu artigo 42, atribui às decisões (do Conselho), 

Resoluções (do Grupo) e Diretrizes (da Comissão) um caráter obrigatório, mas 

concomitantemente estabeleceu que a sua implementação se fará mediante a fórmula 

prevista na legislação de cada país. Isso significa que tais atos merco-institucionais somente 

serão aplicáveis em cada Estado se devidamente incorporados (em termos constitucionais) 
ao ordenamento nacional.

10 Nota: O mínimo conseguido pelo POP foi no campo diplomático, o GMC passou a scr instância rccursal da 
CCM. fElizabcth Accioly)

11 Nota (2): Na sistemática do Mercosul - as pessoas podem recorrer á via de solução de modo indireto - 
através dos governos.

d), nenhuma referência ao princípio da supranacionalidade, tampouco à criação de 
instâncias judiciais permanentes



463

O que merece registro à essa altura desse trabalho, seja que o Mercosul empresta 
visivelmente essa estrutura institucional de organismos como o GATT como de esquemas 
relativos à AJLALC, e mais recentemente do NAFTA. Os inspiradores desse sistema 
intergovemamental foram exatamente os seguintes: GATT; ALAC e o NAFTA. Isto é 
pouco comentado como forma de desviar os olhares críticos.

Vale dizer que o procedimento utilizado para formalizar-se a reclamação dos particulares 
no POP - se constitui num ritual burocrático. Fora o fato de que se passa a hegemonia toda 
ao poder estatal, numa demonstração explícita de falta de equilíbrio nesta regulamentação. 
É agendada uma análise do tema para a primeira reunião da CCM. Se nessa reunião o caso 
não for solucionado, os antecedentes serão encaminhados a um Comité Técnico (art. 2o), 
cujo o parecer conjunto ou eventuais conclusões dos especialistas serão submetidos à 
apreciação daquela Comissão (art. 3o).

Se não houver um consenso nessa primeira reunião, o caso será levado ao GMC, com as 
diferentes alternativas propostas, para seu pronunciamento no prazo de 30 dias (art. 5°). Em 
havendo acordância sobre a procedência da reclamação, o Estado reclamado deverá 
implementar as medidas aprovadas num período de tempo razoável fixado pelo órgão que 
decidir. Finalmente - se não houver um consenso sobre a matéria - seja na CCM ou no 
GMC -, ou se o Estado reclamado não cumprir com o disposto na medida aprovada, o 
Estado reclamante poderá recorrer diretamente ao procedimento arbitrai.

Como percebido, trata-se de um caminho longo e bem complexo, que depende de consultas 
e análises diversas, mas que não convergem em nenhum momento a uma simplificação 
procedimental e nem a uma efetivação ágil do problema. O protocolo impõe uma realidade 
burocrática, que desnuda um pano de fundo nitidamente político, pois a ingerência que 
pode ocorrer nesse processo não é técnica (imparcial), mas tem ampla participação 

governamental.

Resta dizer que ao reclamante pode sobrar literalmente, uma única alternativa em caso 
deseje avançar em sua postulação, ou seja, depender ainda do limitado e provisório
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O capitulo Vn do PB - se constitui num acesso indireto, e deixa nas mãos do Estado a 
decisão de assumir ou não a queixa do particular. O que representa uma temeridade nesta 
trajetória é a constatação de que o Estado tem toda a autoridade para evitar ou negar um 
direito, já que pode escolher aceitar ou não a reclamação do particular. Não vai importar se 
os direitos e interesses foram violados. E a lástima desse sistema parcial é que tudo se dá 
por omissão do Estado, que implementa as normas e estabelece os protocolos.

14

15

E ainda pode-se apontar cerceamento de defesa enfrentado pelos particulares com relação 
às Decisões do Conselho, às Resoluções do Grupo e às Diretrizes da Comissão, caso tais

A nossa análise, interessa entender que o sistema intergovemamental tem lacunas que 
podem se transformar em grandes desastres. A injustiça fomentada com um sistema político 
de solucionar controvérsias pode ser sem precedentes. São falhas cometidas 
sistematicamente que podem comprometer a credibilidade do processo integracionalista. A 
maior gravidade encontrada nessa contexto - é que o mecanismo operado, que continua 
provisório, elegeu o Estado como o principal sujeito de controvérsias, gerando hiatos ou 
impondo mais limitações em vários aspectos.14

O futuro da integração regional está prejudicado em boa parte por causa da insistência na 
permanência de procedimentos precários e meramente diplomáticos. O modelo de 
Mercosul aspirado por governos é algo a ser questionado, pois um mercado comum não 
pode ser tutelado por regras e limitações impostas por governos.15

Nota: Essa postulação tem caráter meramente político, e fora extraída do Acordo entre EUA c Canadá de 
1988. o qual por sua vez. tem como pano de fundo as disposições do G ATT.

Nota (2): critica relevante: o intcmacionalista Paulo B. Casclla afirma que essa situação estampada no PB. 
cm que se entrega ao mais sistemático violador do direito ( o Estado) o papel de guardião da legalidade, c 
a mesma coisa que colocar a raposa tomando conta do galinheiro.
D’ANGELIS, W. R. Op.Cit.. p. 145.
Nota: Um detalhe importante neste cenário c o de que nenhum dos órgãos do MERCOSUL pode recorrer 
ao sistema de supressão de divergências.

Protocolo de Brasília.12 Nele há todo um capitulo a ser aplicado nos casos de sanção ou 
emprego, por qualquer dos Estados-Partes, de medidas legais ou administrativas de efeito 
restritivo, discriminatórias ou de concorrência desleal.
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Mais um das lacunas existentes neste sistema diplomático consiste na falta de previsão 
legal para a participação de cidadãos estrangeiros, o que revela um profúndo descaso com o 
cenário externo. Aliás, o Mercosul se especializou em resolver controvérsias internas, e 
tudo mesmo tem que se encaixar dentro desse ordenamento jurídico.

atos violarem o Tratado de Assunção. Ora, o Protocolo não faz qualquer referência à 
revisão ou modificação dos atos, que oriundos dos órgãos do bloco, os particulares 
considerarem infringir o TA. Do que se depreende que pode acontecer que somente após a 
adoção de matéria eivada de ilegalidade por parte de um Estado-Membro é que os cidadãos 
interessados podem interpor seu reclamo, já que obstados de atacar o ato ilegal antes de ele 
começar a produzir os seus efeitos.

Essa viabilidade aumenta na medida que o sistema revela toda sua fragilidade interna, 
senão vejamos, por exemplo, a condição deixada nas disputas entre uma pessoa física e um 
Estado. Isto contemplado de forma indireta no POP, e aparece de modo incisivo no PB. 
Ocorre que nessa importante situação o esquema é no minimo discricionário, sujeitando-se 
o pedido a possíveis interpretações ou pressões de cunho político. O Dr. Luiz Olavo

Até aqui percebe-se que os documentos relativos ao Mercosul - são lacunosos e superados, 
sem que haja uma pré-disposição de alterar esse quadro momentaneamente. O sistema 
apontado pela integração tem recebido suporte intenso daqueles setores menos 
incomodados com a situação protagonizada. No entanto, a viabilidade de órgãos 
supranacionais no Mercosul se faz presente, já que essa insistência tem aumentado a 
ineficácia do sistema. Dá para refletir que o tempo lança mais uma luz sobre essa questão, e 

não dá para conviver com uma estrutura tão ameaçada.
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E pode ainda ocorrer de que a reclamação do particular nem seja considerada pelo órgão da 
Comissão de Comércio, o que redundaria numa espécie de exclusão do circuito do sistema 

mercosulista, e isto acaba pressionando os cidadãos a apelarem para as instâncias normais 
de seus países. Se existe uma integração bem constituída, por que transferir problemas ou 

reclamações para uma instância judiciária normal ?

O sistema vigente não dá conta nem daquilo que é básico, como visto, vem merecendo ser 
rotulado como um esquema precário,17 que não atende aos interesses e as demandas da 
sociedade. Além do que, essa situação insustentável de inatacabilidade vigente, em que os 
órgãos cometem erros, ou melhor, injustiças, e não existe previsão para reparos na mesma 

proporção.

Outro impedimento emblemático quanto ao particular - é o fato de dar inicio ao 
procedimento, e ser substituído durante o processo. O particular é substituído pelo Estado, 
já que não pode acionar por conta própria, não estando o mesmo habilitado, e nem faz 

contato direto com o Tribunal Arbitrai ad hoc, ao contrário, da U.E., onde os particulares 
têm acesso amplo e direto a Corte em vários casos. Essa situação mais uma vez demonstra 
que a sociedade do Cone Sul está longe de uma disposição favorável a suas pendências, o 

que resulta num sistema imperfeito.

Independente de qualquer comparação, o Mercosul parece abrir mesmo pouco espaço para 
os cidadãos latinos da região - numa visível amostra de que o processo integracionista atual 

carece de melhor orientação técnica. Para se ter uma idéia, os próprios órgãos como a CCM 
e o GMC estão sendo posicionados como meros órgãos de análises de reclamações, são

Baptista16 fala em recusa por inveracidade ou inadequação de provas. Mas de qualquer 

modo, o particular fica vulnerável diante da preponderância dos interesses políticos, e isto 

sinaliza a previsão de um dispositivo legal conveniente às práticas políticas.

16 BAPTISTA. Luiz Olavo. O Mercosul. Suas Instituições e Ordenamento Jurídico. São Paulo. Ltr. 1998. p
162-163.

17 GONZÁLEZ. Florcncia. Solución de conflitos en un sistema de integraciòn: os 
CEE. Intcgración Latina, v. 17. p. 36. 1992.
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Talvez isto possa parecer ofensivo, à principio, mas cabe uma análise profunda, pois a 

supranacionalidade é descartada sem conhecimento de causa. Em tal sistema há um tribunal 

voltado a receber as principais demandas da comunidade, e isto é feito sem intermediações 

políticas. É um órgão independente e imparcial, que recebe toda a questão formulada de 

modo pertinente (e acesso direto). O sistema mercosulista atual prolonga a incerteza do 

resultado, enfim há uma insegurança jurídica que pode gerar uma situação de maior 

desconforto comunitário, abrindo precedentes até para ampliar os conflitos sociais.

A possibilidade de se recorrer ao procedimento arbitrai, permitida pelo art. 7o do PB, não 

significa, em absoluto, um recurso, pois a instância pré-contenciosa não tem poderes de 

coerção para efetivar a execução ou aplicar sanções.

A verdade é que o cidadão do Mercosul está totalmente desamparado no aspecto sócio- 

jurídico, e vem se refugiando ora em negociações informais, ora em mobilizações de 

relativa importância, ou ainda buscando aceitar esse conjunto de disparates oferecidos pelo 

esquema regional. Há uma acomodação manipuladora da sociedade, que permanece sem

Ademais, em que pese a mencionada obrigatoriedade prévia da jurisdição arbitrai, e seu 

efeito vinculante, isso não significa que a decisão (laudo) do Tribunal ad hoc tenha força 

coativa. Criar um sistema de soluções de controvérsias onde a decisão não se reveste de 

força necessária, então há algo de errado nesse esquema. Os Estados foram contemplados 

com legislações e acordos políticos, tanto que o cumprimento dessas decisões são teóricos, 

e o mais absurdo é que não há previsão para penalizar um suposto infrator. E a falência de 

um sistema integracionista - que insiste numa estrutura de conveniência política, 

redundando numa organização decisória de fachada.

18 GREBLER. Eduardo. - .1 solução de controvérsias no '1 ralado do Mercosul. In:- CASELLA. P. B 
Contratos Internacionais c Direito Económico no Mercosul. p. 360.

sem dúvida, foros de discussão política, constituindo uma espécie de “fase pré- 
contenciosa”.”4 A fase arbitrai fica esvaziada em suas atribuições, já que o julgamento 

político aconteceu previamente naqueles órgãos acima mencionados.
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Mesmo considerando válida a contribuição do professor Dr. Baptista, uma autoridade em 

matéria de integração, que assevera a influência cultural predominante no processo como 
um ponto marcante no decorrer da criação do Mercosul. Esses países que passaram por 
variadas ditaduras, regimes de exceção violentos, que sofreram forte influência da Europa 

no direito, ainda assim, deveriam zelar por uma organização menos centralizadora no 
Mercosul. Os governantes parecem manter um modelo de comportamento:- onde se acham

resistir a esse sistema político da integração. Aceitar pacificamente o conteúdo de um 
Protocolo que propõe um sistema altamente lacunoso, onde silenciam propositalmente 
sobre uma eventual falta de cumprimento do laudo arbitrai - é profundamente grave.19 

Justificar isto como alienação da sociedade é afirmar o óbvio, mas cabe notar que esse 

quadro de ausência de credibilidade e seriedade fora implementado com o respaldo total de 

nossas lideranças políticas.

As cúpulas presidencialistas e ministeriais foram as responsáveis diretas por documentos 
altamente enviesados e mal intencionados, que insistem em manter o status quo dos 
governos nos substratos jurídicos e nos instrumentos administrativos da integração. Como 
já analisado em capítulo próprio, os critérios usados nesses documentos foram antes 
demasiadamente políticos, não permitindo uma participação social (comunitária) 

significativa.

ly Nota: O Professor Guido Soares, compartilha a posição de que a obrigatoriedade do cumprimento dos 
laudos arbitrais c deixada para a regulamentação interna dos Estados.

20 Gazeta Mercantil Latina-amencana. Seminário do Mercosul, p. 02-32, 1996.

Percebe-se, por exemplo, que o Protocolo de Brasília, regulador do sistema de solução de 
controvérsias mercosulista, traz em seu bojo normas tão complexas que o tomam 
praticamente inacessível aos particulares. É o que constata Carlos Eduardo Caputo 
Bastos,20 ao assinalar que em qualquer de suas instâncias, subsiste a exigência de que o 

Estado-Membro apóie a acusação da empresa instalada em seu território, o que toma sua 
utilização muito difícil. Para muitos autores modernos, os particulares tenderão a solver os 
eventuais conflitos que tiverem intrabloco por meio da arbitragem comercial internacional.
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situados acima do direito, de forma a decidirem pela população.21 Isto é amplamente aceito, 

mas deveria ser refletido que independente desta situação, o Mercosul deveria antes 
espelhar uma vontade comunitária renovada no aspecto institucional.

BAPTISTA, L. O . - Aspectos teóricos do sistema para solução de divergências nas instituições de 
integração, com referência ao Mercosul. In:- FARIA. Wcrtcr R. (org.) - Estudos sobre Integração. RS. 
Livraria do Advogado. 2000. p. 74-75.
Nota: O modelo mcrcosulista segundo Baptista. cm seu sistema c tradicional, de intcmacionalidadc 
atenuada, com eficácia reforçada. A negociação diplomática prevalece como forma caractcrislica do 
sistema.
Nota: No mundo cinematográfico - zumbi ou morto-rivo c alguém que morreu c retoma ao mundo dos 
vivos, insistindo cm conviver com eles. A ilação decorre do fato de que sistema de Controvérsias da fase 
mcrcosulista transitória deveria ter sido enterrado quando do Protocolo sobre a estrutura definitiva do 
modelo. Mas foi teimosamente prorrogado.

E os países acabam fazendo com que a própria institucionalização efetiva do Mercosul seja 

tratada, já que são responsáveis por todo esse sistema amarrado e manipulado por 
conveniências governamentais. Na prática os governos criaram um sistema “zumbi de 

divergências, que acaba sendo moldado segundo essas conveniências, e que é prorrogado 
de modo satisfatório seguindo orientações superiores. Tal forma de ilustração dá uma noção 

da gravidade da situação.23 Os maiores críticos do substancial sistema do Mercosul estão 
entre aqueles que fazem uma análise comparativa com a bem sucedida experiência 

a sua mimese tropical, o modelo andino. Um destes

Os Estados-Partes são os protagonistas de um cenário social no Mercosul, cada vez mais 
conflitante e pleno de reclamações (queixas múltiplas). Não souberam montar um sistema 
que pudesse agilizar a resolução de problemas. A decorrência dessa incompetência pode ser 

sim uma retomada da questão institucional. Fica evidente que o contexto cultural não alivia 

para o Mercosul - uma postura de condescendência com suas “conquistas”.

Evitando-se essas origens conturbadas, pelo menos o Mercosul poderia escolher uma 
evolução institucional mais centrada no atendimento de expectativas da população, dos 

atores sociais, dos setores estratégicos da integração, enfim contomando toda essa situação 
desafiadora. O Mercosul portanto, vem fazendo malabarismo para manter-se equilibrado 
nesse sistema vigente. Desenvolve-se numa ótica pragmática, sem qualquer pretensão de 
inovar.22 Pelo visto, essa burocracia toda interessa mesmo aos dirigentes do processo.
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Via de regra, boa parte da comunidade acadêmica (atrelada aos estudos da Sociologia, 
Ciência Política e Direito Internacional, principalmente) dos países do bloco, ao analisar 
friamente as implicações da integração, reconhece a incidência de um déficit jurídico e 
social no modelo, dedutível da falta de segurança jurídica e de clareza das regras 
obrigatórias aos seus diversos atores. Existem empecilhos de ordem sociológica bem 
arraigados nesse contexto atual, pois o sistema vigente não contribui efetivamente para 

compor uma cidadania ativa no Mercosul.

O sistema atual afasta o cidadão (particulares), pessoas jurídicas, investidores, e mesmo 

toda a sociedade organizada (população) - na medida que essa construção formalizada pelos 
govemos esmaga as pretenções sociais mais legitimas e correntes. O Mercoosul vem 

disseminando uma desconfiança e insegurança generalizada.

Mesmo com todas evidências desfavoráveis - num plano social, e prático, o então já citado 
professor Luiz Olavo Baptista insiste que o Mercosul teve uma origem diferente do 

desenho comunitário europeu, e isto somado a toda sorte de assimetrias entre os parceiros, 

o Mercosul ainda está distante de ser um mercado comum, o que impede de se vestir o atual

Aliás, é bom reforçar que esse sistema vigente de solução de controvérsias distancia o 
cidadão do Cone Sul dos mecanismo disponíveis, numa demonstração de que essa exclusão 
pode redundar em maiores reveses à integração. Os Estados se comportam como os únicos 
beneficiários do sistema, e isto pode revelar toda a intencionalidade governamental. Isto 
ressalta essa abordagem elitista do Mercosul, como forma de perpetuar um sentimento 

exclusivista, que estabelece um crivo estatal para recomendar o que deve ser realizado.

críticos profícuos, o Professor Celso D. de Albuquerque Mello é enfático e incisivo: os 
modos de solução adotados no Mercosul são aqueles que ainda respeitam a noção de 
soberania estatal, que existiu até 1945. É como se a AL não confiasse nela mesma. Não há 

assim nenhuma Corte de Justiça que preexista e sobreviva ao litígio. Essa ausência acarreta 
a falta de uniformidade na aplicação das normas do Mercosul.24

24 MELLO. Celso Duvivicrdc Albuquerque. Op.cit.. p. 306.
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O embaixador argentino Diego Guelar já demonstra um pensamento diferenciado, onde 
discursa favoravelmente que o Mercosul como integração representa mais que uma ZLC, 

insistindo na possibilidade de um Mercosul máximo e um Mercosul mínimo. No Mercosul 
máximo, o mínimo seria a comunidade e o máximo a união política, económica e social. No 

Mercosul mínimo, o mínimo é a ZLC e o máximo a União Aduaneira.

O detalhe é que, quando se enxerga mais longe, e mesmo sem extrapolar os horizontes 

demarcados pelo Tratado de Assunção, não há como negar que a solução arbitrai (enquanto 
ferramenta única do processo) apresenta-se como insuficiente para a construção de um 

direito comunitário mercosulista,- fundamental na passagem da união aduaneira para o

manequim com a roupagem da supranacionalidade. Admite, assim que, diante da 

renovada transitoriedade da estrutura, que a solução adotada pelo Mercosul, da arbitragem 

internacional, é perfeita.

25 BAPTISTA. L. O . Op.cil.. p. 170.
26 ARMAS BAREA. Calixto. - Sistema de solución de controvérsias em el Mercosur. In- ARBUET 

VIGNAL1. Hcbcr. -Mercosur: balanceyperspecttvas. Montevideo. FCU. 1996. p. 81.

De fato, a Argentina demonstra uma preocupação sistemática com a possibilidade do 
Mercosul sair de uma condição transitória, e superar os entraves administrativos e 
organizacionais presentes. A viabilidade da supranacionalidade é reconhecida pelos 
argentinos, que despontam com uma abordagem mais sofisticada. E importante notar que 
boa parte dos técnicos mercocratas cogitam dessa possibilidade de uma posição 

26 supranacional, inclusive apontando que tal sistema não pode ser avaliado como definitivo.

A pergunta que se faz hoje seria a seguinte:- O que somos? O que queremos? E ainda para 
onde vamos? Tais questionamentos existenciais demonstram que os países precisam 
retomar a questão com seriedade. Se somos uma cooperação económica sem pretenções, 
talvez um estágio preliminar de uma verdadeira integração, então os resultados seriam 
vistos como suficientes. O sistema de solução de controvérsias seria nesta análise 

(independente de falhas e lacunas), apropriado, pois condiz com as expectativas dos 

governos.
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A supranacionalidade é algo que determina a simplificação dos casos, na medida que 
responde efetivamente aquilo que é demandado, podendo haver a possibilidade de uma via 
recursal. Já o Tribunal Arbitrai faz um estudo derivado de decisões políticas previamente 
elaboradas. O produto recebido resulta de uma via diplomática, que releva ou suaviza a 

questão. No caso de uma Corte de Justiça - se pressupõe uma forma de exame da matéria 
bem detalhado, além de inviabilizar qualquer ingerência externa.

Daí, surgir uma posição dominante de que há mesmo espaço para viabilizar-se uma 
proposta supranacional, que funcione como uma forma de fazer o processo ser acelerado. O 
continuísmo conservador (político) seria portanto desprezado, e se assumiria uma posição 
que implicasse em outras práticas e atividades integracionistas.

mercado comum, o qual não pode prescindir de um

Segundo Eduardo Grebler, os juízos ou tribunais arbitrais são instituições efémeras, nas 
quais cada caso é julgado isoladamente e que, por isto mesmo, não podem formar uma 
jurisprudência uniforme.27

27 GREBLER. E. - O Mercosul institucional e a solução de controvérsias. In:- Boletim dc Integração Latino- 
Americana, n. 12. p. 45-50.

2ÍÍ PRETTL Fúlvio. - Àlercosul
FURB. 1999. p. 180.

Segundo o jurista brasileiro Fúlvio Pretti,2* sem dúvida, o Tribunal Arbitrai tem a sua força, 
porém os próprios árbitros que enveredam nesse processo fazem consultas periódicas em 
matérias de direito internacional comparado, através da jurisprudência de outras Cortes de 
Justiça supranacionais. Acabam emprestando conhecimentos importantes fornecidos por 
esses julgados.
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No caso da supranacionalidade - é preciso haver transformações sociais, ou seja as 
assimetrias económicas necessitam ser diminuídas. Esse dado de realidade impõe uma 
postura diferenciada, passa a haver uma série de exigências ligadas ás pessoas, à 
comunidade regional, à concorrência, à circulação de produtos, etc. A sociedade precisa 
então ser preparada para vivenciar um mercado comum, e também compartilhar de órgãos 
supranacionais. De qualquer forma, enquanto não houver proteção à circulação dos 

trabalhadores, mediante a abolição da discriminação entre eles, em razão da nacionalidade; 
enquanto não for assegurada a liberdade de estabelecimento ou a prática de atividade 
económica por profissional não assalariado, bem como a constituição e a gestão de 
empresas, nas condições exigidas para os nacionais do país em que se pretenda exercer esse 
direito; não se terá ingressado no estágio de um mercado comum.

Segundo posição observada por Werter Faria, ao contrário desse sistema obsoleto deveria 
ser pensado num sistema apropriado às mudanças trazidas por um Mercado Comum.- 
(tendo em vista) a livre circulação das mercadorias, pessoas, serviços e capitais e referente 
às regras comuns. Neste cenário singular, a população do Cone Sul deve reclamar um 
tratamento diferenciado. As questões advindas dessas liberdades são vitais para o 
funcionamento e desenvolvimento da integração, dai ser uma Corte de Justiça necessária 
para dar ritmo à agenda e manter uma dinâmica diversa da intergovemabilidade.30

Aliás, é interessante entender que os laudos arbitrais não constituem fonte de 
jurisprudência,29 tampouco podem ser considerados como precedentes para casos similares; 
os custos arbitrais são mais elevados do que os de um processo ante um tribunal 
permanente; é praticamente inviável aos cidadãos, que carecem de um Estado-adotante. 
Além disto, as sentenças arbitrais não são executórias, ao contrário do que ocorre com as 
sentenças dos tribunais normais. E basicamente, o sistema não garante a neutralidade e a 
imunidade dos árbitros.

Nota: O jurista VICENTE MAROTTA RANGEL c categórico que a distância para controvérsias se reduz, a 
uma simples lista de nomes especializados. Tribunais ad hoc não estão cm condição de exercer um 
controle efetivo da legalidade do Mcrcosul.
FARIA. V/crtcr R. - .1 institucionalização do Mercosul. In:- P1MENTEL. Luiz Olavo. - Mercosul no 

cenário internacional: Direito e sociedade. Curitiba. Juruá. 1998. p.383.
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Uma dinâmica que favoreça à cidadania da integração é o ponto elevado a ser decisivo para 
a criação de uma Corte de porte “europeu” - pois somente pessoas mais livres e conscientes 
podem se sentir parte no processo integracionista. Por enquanto, o Mercosul não avança 
nesse sentido, pois não existe uma menção direta nos documentos, e nem há no momento 
qualquer previsão de uma maior participação social. As reuniões temáticas são feitas dentro 
de mérito burocráticos, e realçando-se conexões com o comércio e a ampliação de 

negócios.

O Tribunal de Justiça do Mercosul é viabilizado num contexto social equivalente, 
correspondendo até a uma população melhor alfabetizada e instruída, com patamares 
económicos mais estáveis. Os indicadores sócio-económicos 31 serão fundamentais para o 
êxito do mercado comum, e por consequência, também influem numa busca mais 
consciente por justiça. É evidente, que isto não se constitui numa condição sine qua non 
para o surgimento de órgãos supranacionais.

É angustiante sustentar que o Mercosul seja hoje uma integração voltada para ampliar e 
fomentar a cidadania no Cone Sul, ainda mais quando sabemos que os países se ressentem 
de conquistas sociais, e não conseguem conciliar e harmonizar medidas comuns. Isto afasta 
a possibilidade de apontar uma relação entre o sistema intergovemamental e a busca de 
envolvimento social. Essa situação favorece uma transição para o futuro, de modo que a 
integração venha ao menos atrair a população de maneira pertinente aos projetos 

comunitários.

31 Nota: Os contrastes sociais internos são relevantes cm termos de uma busca por uma institucionalização 
efetiva do Mercosul. pois tais dados revelam limites c possibilidades nos planos inlcgracionistas.

32 Nota: Na Europa se tem recorrido a uma noção de cidadania para se referir ao conjunto de direitos que o 
ordenamento jurídico comunitário tem reconhecido aos nacionais dos Estados-Mcmbros. Esta 
incorporação da cidadania consolida uma visão sócio-politica. (Fonte: JR. Augusto Jaegcr. Mercosul e a 
livre circulação de pessoas, p. 96).

Deste modo, a criação de uma Corte de Justiça no Mercosul - num âmbito supranacional, 
assinalaria em tese, um aproveitamento maior da cidadania latina,3* até criaria um perfil 

deste novo postulante internacionalizado, que revelaria mais precisamente um quadro de 

tensões/queixas/soluções que poderiam tomar novos encaminhamentos. Não dá para
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O Mercosul em sua estrutura atual tem se fortalecido enquanto uma integração política, mas 
não tem facilitado a circulação plena de pessoas, organizando essa comunidade. Não existe 
nem um ordenamento jurídico comunitário, que possa dar guarida a esse tipo de prática. Os 
documentos do Mercosul - acordos e protocolos - propõe uma atuação diplomática e 
negociada para os conflitos, e não deixa espaço para um acesso pleno por parte dos

A sociedade da integração seria afetada diretamente com uma outra postura frente às 
questões internacionais, e isto demandaria um comportamento adequado desse novo 
postulante.33 Falta aos paises da América do Sul criarem um espirito coletivo no aspecto 
das queixas e reivindicações regionais, que podem criar impacto com a atuação isenta de 
um órgão jurisdicional. As decisões expressas por esse tribunal gerariam debates 
importantes e uma conscientização maior da força de uma integração bem consolidada. Os 
cidadãos sendo bem assistidos ficam mais seguros quanto à busca de solução para conflitos 

relevantes.

imaginar que a Justiça suprancional seja feita matematicamente como àquela encontrada no 
âmbito nacional. De fato, há toda uma linha de sofisticação nos instrumentos e mecanismos 
utilizados que implicam em resultados diferenciados.

Uma conclusão surpreendente deste modesto pesquisador é a de que a supranacionalidade 
pode gerar aprendizado constante, pois a sociedade vai passar a reclamar por questões 
nunca antes trilhadas, e tais disputas poderiam passar do âmbito comercial e económico, 
desenvolvendo um lado inexplorado - a busca incessante por uma via digna. Cidadania, 
neste sentido é definido como o direito a ter direitos.34 O cidadão do Cone Sul precisa se 
sentir realmente livre para circular e fazer valer os seus direitos. A justiça supranacional 
não está vinculada a ideologias govemistas, nem a orientações superiores, o que gera uma 

segurança jurídica impar.

33 Nota (2): Não c possivcl desconhecer os direitos fundamentais dos indivíduos numa integração, se fazendo 
urgente tal análise.

31 ANSALDI. Waldo. - Reivindicación dei Arte de Xavegar contra el liento: alegato en favor de una 
ctudadanta incluyinte y universal, p. 4.
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cidadãos. Pelo contrário, são os Estados-Partes, como notado antes, que tomam todas as 

iniciativas nesse sistema.

Um sistema que inviabiliza a participação dos cidadãos é no mínimo, uma prática a ser 
questionada, e toma possível pensar que tal esquema interessa somente às lideranças 
políticas e aos governos. Há um controle administrativo muito centralizado, e impede até 

um acesso fácil.

Neste sentido, o diferencial35 é que a Corte (através da delegação de poderes) com toda 
autonomia irá exigir o cumprimento das normas jurídicas supranacionais, verificando-se o 
caráter obrigatório (destaque nosso) das decisões (ou normas). Não existe discussão aqui, 

ou as partes obedecem aquilo que fora julgado, ou sofrerão com certeza penalidades.

O sistema refletido para o Mercosul - é aquele que considera a convicção de que deve 

prevalecer o caráter obrigatório das decisões adotadas pelos órgãos da comunidade, 
principalmente no caso da Corte de Justiça. E isto vale mesmo para os Estados-Membros 

que demonstrem oposição a sua adoção. Ou seja, essas decisões são integralmente válidas e 
com implicações profundas tanto para os Estados como também a seus nacionais.36 

Ninguém escapa de um poder julgador supranacional, até porque exatamente aqui reside o 

seu momento mais intenso.

Uma Corte de Justiça no Mercosul significaria portanto a possibilidade de um tratamento 
diferenciado, a começar que o cidadão não seria chamado como “particular”. Também não 

haveria um encaminhamento político e consultivo a sua reclamação. E muito menos, 
haveria motivo para avaliações realizadas segundo orientações superiores. Um órgão 
supranacional desta categoria funcionaria como um órgão julgador independente e 
imparcial, e que se concentraria em questões variadas. Não haveria o privilégio de resolver 

essa ou aquela pendência, mas existiria um acolhimento a qualquer espécie de litígio.

35 LIMA, S. M. C. •• Tratados Internacionais no Brasil e Integração. SP, Llr. 1998, p. 65.
36 LIMA. S. M. C. Op.cit.. p.65-66.
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Os países são obrigados a se policiarem mais do que deveriam, e estarão submetidos a uma 

pressão comunitária e caso necessário da instituição acionada. Isto poderia representar um 

controle social mais aprofundado, onde a Corte se revestiria na agência de controle social 

da integração, não permitindo os desmandos de govemos e as práticas desleais (abusivas) 

de grupos económicos, por exemplo. Haveria uma rigorosa contenção de práticas 
desregradas na comunidade.

E a Corte não deixaria países como Argentina e Brasil serem selecionados como Estados- 

Membros privilegiados, como vem acontecendo silenciosamente no estágio atual. Os 
litígios de Uruguai e Paraguai merecem tanta atenção como daqueles outros países, não se 

aplicando diferenciações tendenciosas. Deve ser seguida uma orientação que busque ao 
atendimento de toda e qualquer questão proposta pelo país A, B, ou C. Isto revela que a 

supranacionalidade não alimenta a liderança a liderança de nenhuma parte, também não 

estando sujeita à ingerência externa.

O maior entrave à viabilidade de um órgão desta natureza - é sem dúvida, a má vontade dos 

govemos, que se sentiriam impotentes no processo integracionista. Um Parlamento e uma 

Comissão de caráter supranacional é refutada de plano pelos Estados, mas a Corte 

incomodaria pelo pesquisado, em virtude da capacidade de exigir o cumprimento das 
regras, o que implica em conviver com mudanças permanentes.38 Tal órgão impulsiona o 

mercado comum e alavanca uma série de avanços sociais fundamentais. Em suma, uma 

Corte mercosulista estabeleceria justiça do tipo comutativa, fazendo com que cada um (a 

parte seja Estado ou pessoa juridica) receba o que é seu.

37 CASTRO. Celso A . Pinheiro. - Sociologia do Direito. 6o edição - SP. Editora Atlas. 1999. p. 93.
3X Nota: Há quem afirme que as reclamações judiciais quanto ás normas do Mercosul são raras, o que justifica 

a desnecessidade de um tribunal permanente (Fonte: SILVA. Marcus Rcctor Toledo. Mercosul c 
Personalidade Juridica Internacional - .As relações Externas do Bloco Sub-rcgional Pós-Ouro Preto RJ 
Renovas. 1999. p. 57).
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A Corte de Justiça é o órgão fundamental desse novo estágio estrutural. Mas de qualquer 
forma o mercado comum, enquanto espaço livre de circulação de pessoas, bens e 
mercadorias pode ter a força de preservar a coesão comunitária. Simboliza a transição 
definitiva de uma zona ou região de grandes investimentos, negócios e parcerias para uma 
situação ampliada de busca por interesses comunitários. O bem-estar comunitário é 

perseguido pelos órgãos que compõem a estrutura.

Acrescido a isto um fator quase não mencionado - que é o efeito jurídico pós-Ouro Preto, 
quando fora possivel transformar o Mercosul numa personalidade jurídica internacional40, 

sendo dotado de autonomia para atuar em suas relações externas. Isto fora fundamental para

Fatores Sócio-Jurídicos

SUPRANACION ALIDADE

Outro fator sócio-jurídico é o Direito da integração. Com o mercado comum, um estágio 

superior na integração, seria determinante a presença de um direito comunitário, que 

atuasse em concomitância com a nova estrutura institucional. Essas normas comunitárias 

seriam responsáveis pelo bom cumprimento das decisões no cenário, gerando uma 

expectativa positiva na população.

São vários os fatores que solidificam a postura da supranacionalidade numa integração 
como no caso do Mercosul, e talvez o ponto mais enfático seja realmente a formação de um 
mercado comum39. A construção deste mercado inspira também uma evolução social sem 

limites, pois na verdade, promove a tal liberdade comunitária. Longe daquilo que 
enxergamos em meados da virada do século, o Mercosul estampa hoje ume imagem de uma 
união aduaneira imperfeita, que não conseguiu ainda a expectativa programada. De 
qualquer modo, a implementação do Mercado comum impõe a obrigatoriedade de um 
desenho institucional bem planejado.

39 Nota: O Mercado Comum solicita cxistcncialmcntc uma vocação universal que assegure o êxito de sua 
missão.

40 SILVA. M. R. T. - Mercosulé Personlidade Jurídica Internacional: as relações externas do bloco sub- 
regional pós ouro-preto. Editora Renovar. 1999. p.55.
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Os fatores sócio-políticos são trazidos sem grande justificativa, pois são amplamente 
conhecidos no debate atual:- em primeiro lugar, a necessidade de um controle social41 pelas 

instituições da integração, exercendo um papel mais efetivo em termos de resultados, ainda 
a questão da maior coesão comunitária do Cone Sul, já abordada exaustivamente neste 
trabalho; a formação de uma cidadania sub-regional que implique na busca consciente de 
direitos, e numa participação mais adequada; e em decorrência disto uma troca substancial 
de ênfase na integração, quando exercerá uma presença menos atrativa no aspecto 

comercial, encaminhando-se para projetos de âmbito comunitário.

41 GUSMÃO. Paulo Dorado dc. - Manual de Sociologia. 6" edição - SP. Editora Forcnsc-Univcrsilána 
1983. p. 191.

O controle social pelas instituições significa que se faz no Mercosui órgãos que funcionem 
sem ingerência política, agindo com efetividade para solucionarem com pertinência e 

imparcialidade os conflitos existentes. Deve-se cobrar e exigir resultados efetivos, que 

redundem no bem-estar comunitário.

Outro fator sócio-juridico que leva à supranacionalidade do Mercosui, é a criação de novos 
mecanismos e instrumentos para melhorar o sistema então passado como definitivo. Essa 
vontade de mudar um sistema considerado insuficiente - pode minar a continuidade desta 
organização meramente diplomática. Além do que, com o decorrer do tempo, passa a valer 
novos valores e conceitos em integração, o que fatalmente inclui a idéia crucial de um 
atendimento às demandas sociais, num plano institucional-jurídico mais especializado. Um 
sistema falho numa integração não prevalece à força, até que seja desacreditado por 

influências e evidências externas.

uma união aduaneira, e se constitui mais ainda para a concretização de um mercado 
comum. Na sua fase transitória o Mercosui teve sérias dificuldades para se situar no aspecto 

institucional-jurídico. O POP ocorre num cenário adequado para os países do Cone Sul, 
quando estão buscando a crescente estabilização das economias mercosulinas.
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E mais um fator sócio-politico é o movimento havido no processo integracionista de 

focalizar mais o lado estratégico e político, dado o fato de que vai aumentando a 

possibilidade de avanços para outros estágios elevados, e sabendo-se disto, há uma troca 

natural de ênfases. Hoje o Mercosul tem uma estrutura fortemente focada na questão 

comercial e na busca de ampliar seu mercado consumidor, enfim tomar-se potencialmente 

viável e competitivo. Mas em futuro próximo, a exigência maior parece apontar para uma 

concentração de forças para o aspecto comunitário. A comunidade passa a ser enxergada 

como a razão de ser de todo esse aparato institucional.

A coesão comunitária é outro fator analisado que leva à supranacionalidade, pois implica 

que à medida que a região avança no processo integracionista - a sociedade carece de 

maiores cuidados e os apelos serão de ordem coletiva. Numa visão durkhemiana42 vai 

prevalecer uma consciência coletiva que exercerá uma coação organizada, de modo que a 

sociedade se fará mais participantes. Essa inserção social da comunidade no processo da 

integração fatalmente não é conseguida com órgãos distantes e superados do ponto de vista 

pragmático. Fora esse lado da coesão, sem dúvida, temos a formação de uma cidadania 

diferenciada em integração, ou seja, as pessoas passam a compartilhar de novos valores e 

práticas comuns (e não uniformes) que fortalecem a idéia de uma busca permanente por 

seus direitos e uma resposta passa a ser exigida desse processo. O cidadão mercosulista 

passa a ser um ator integrado no processo integracionista, na eventualidade de um mercado 

comum, e daí a sua participação é livre e constante. Cresce o nível da exigência social43 

com os resultados dos projetos comunitários, tal como acontece de forma ainda insipiente 

na Europa. De qualquer maneira, passa a ser fomentado um sentimento único de pertencer a 

um projeto singular, movido pela mobilização pluralista da própria região.

42 LOCHE, Adriana A . - Sociologia Jurídica - Estudos de Sociologia, Direito e Sociedade. SP. Editora 
Síntese. 1999. p. 32.

43
Nota: Politis afirma que o fato dominante de nossa época é a solidariedade das relações humanas tanto 
alem como aquém das fronteiras. O desenvolvimento de instituições jurídicas rompe o regime de 
fronteiras, criando um novo padrão de comportamento em sociedade (a construção de uma ordem 
comunitária).
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De maneira didática será apresentada esses pontos mais enfáticos que sugerem à formação 

definitiva deste órgão suprancional:

Esses fatores são indicadores de mudanças para uma institucionalização efetiva do 
Mercosul, e isto não quer dizer que possa prevalecer a concepção retrógrada 44 Tudo indica 
que a integração não fique estacionada numa fase qualquer, mas os paises serão 
responsáveis por transformações estruturais. O Brasil tem se constituído no Estado mais 
resistente a essa adoção supranacional, e esse embargo vem perdendo força diante de 
evidências externas e da precariedade vigente no sistema institucional.

A constatação fática e realista de que o sistema de solução de controvérsias vigente é 

precário e obsoleto;

A constante tentativa de encobrir as falhas do sistema diplomático, como forma de 
dissuadir a opinião dominante e garantir a permanência do sistema;

O desgaste institucional com as criticas pertinentes de que colabora para as práticas 
convenientes dos Estados, e reforça uma estrutura centralizadora;

A total ausência de agilidade e efetividade na solução de conflitos, fora a questão de 
deixar pendente qualquer polêmica que contrarie os interesses nacionais;

Nota (2): A visão mais crítica do Mercosul aponta para a falta dc objetivos comuns c ausência de uma ideia 
diretora.

Depois de considerarmos esses fatores e indicadores de mudanças para a 
supranacionalidade, cabe entender que existem pontos de referência - salientes, que 
apontam objetivamente ao menos para a criação de um tribunal de justiça mercosulista. 
Diante da resistência governamental, da forma intolerante com que certos documentos são 
expressos, ainda assim é possível achar elementos que apontem para uma estrutura 

renovada.
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e diplomáticas, que não oferece a

- O descaso proposital por parte da instituição no que se relaciona às reclamações 
advindas por particulares, gerando-se um clima de maior tensão e expectativas 
frustradas;

- A insistência num sistema de análises políticas 
segurança jurídica necessária;

- Quando os casos chegam ao Tribunal Arbitrai, demonstra-se que tais laudos não tem a 
força de exigirem o cumprimento das decisões;

- E ainda, as alterações feitas através dos tempos com os protocolos dão mais força a 
argumentação de que tal estrutura institucional está sendo perpetuada sem qualquer 

mérito;
- O debate contemporâneo retoma constantemente o questionamento sobre a 

possibilidade desta criação de uma Corte de Justiça, que atenda diretamente a 

comunidade do Cone Sul;
- O apelo social e comunitário advindo da implementação de um mercado comum;

- A possibilidade de gerar um cenário propicio a novos projetos comunitários, trazendo 
tão almejado desenvolvimento regional e intensificando o nível de cobrança social;

- Agir como agência de controle social, no sentido de preservar os valores, idéias, 
normas, regras, culturas presentes na comunidade, dando-lhes oportunidades de 

aprofundar um conceito de cidadania sub-regional;
- Dar efetivo cumprimento às decisões pronunciadas, exigindo das partes uma postura 

digna, e levando a integração à formação de uma jurisprudência própria, e um quadro 

sócio-jurídico favorável com uma abertura para acolher os mais diversos litígios;

- Sinalizar explicitamente o início de uma institucionalização efetiva e consolidada, 
aprimorando-se para atender de forma categórica os interesses comunitários,

- protegendo a integração daqueles interesses escusos (políticos) que possam atrasar ou 

interromper a sua dinâmica (e seu ritmo).
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Ainda que os documentos do Mercosul não passem nenhuma segurança, ou intenção ex

plícita de uma consolidação institucional, mesmo assim, fica aberta a possibilidade de 

mudanças estruturais. Grande parte dos sociólogos, cientistas políticos, juristas é unânime 

de que tal alternativa é viável. O antagonismo é corporativista e restrito a alguns setores 

empresariais contrariados com a expansão do processo integrativo.

A supranacionalidade significa colocar mais racionalidade no processo integrativo, pos

sibilitando oxigenar as decisões e soluções advindas de seus órgãos institucionais. A segu

rança jurídica e a imparcialidade são elementos recorrentes no processo integrativo, que 

aspira ser um Mercado Comum, daí resultar uma questão a ser resolvida.

Como avaliado até esse momento, a supranacionalidade se impõe como um novo caminho 

para o Mercosul para compatibilizar as suas pretensões, mesmo que não se constitua numa 

realidade efetiva. Apesar das inúmeras resistências e intolerâncias setoriais, e entraves de 

toda ordem, ainda assim prevalece uma mentalidade comum de que tal questão não pode 

ser procrastinada, e parece ser prioritária no debate - e mesmo para o bom andamento do 

processo integrativo.

No que pese a possibilidade da institucionalização do Mercosul, vemos que impera 

sobretudo um sistema intergovemamental, seguindo as conveniências de tal escolha, um 

sistema decisório favorável e um quadro de referências imutáveis. Apesar das crises pon

tuais existentes na região, ainda desta forma prevalece uma ampla defesa pela adoção 

política da integração, mas isto não impede uma reflexão contrária, que venha evidenciar de 

modo concreto que é viável ao processo assumir uma postura diferenciada.
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A adoção da supranacionalidade está então prejudicada por vários fatores: interesses 

governamentais; comodismo político; entraves burocráticos; manutenção do status quo; 

precariedade na harmonização das legislações; projetos unilaterais; e a ausência de uma 

identidade cultural que garantisse um entendimento mais coeso.

Ao que tudo indica, a América Latina, em particular o Cone Sul, não está preparada para 

compor órgãos supranacionais, e nem mesmo existe a formação de uma dinâmica social 

condizente com essa proposta. Há somente uma intencionalidade momentânea e ufanista de

Os ajustes sistémicos são esperados como formas de colocarem os países novamente em 

condições de pensar numa situação diferenciada. O Mercosul tem que retomar essa decisão, 

tendo em vista o desenvolvimento da Comunidade Andina, UE, e a própria exigência da 

comunidade internacional. Um Mercosul fragilizado não interessa ao mundo, ainda mais 

quando existe a possibilidade de um avanço significativo nessa região.

Outro detalhe desfavorável à adoção supranacional é o de que. apesar das tentativas da cria

ção de uma cidadania global, uma sociedade civil global, ou no mínimo regional, e visando 

uma melhoria do bem estar comunitário, isto está muito distante de ocorrer na AL. 

Prevalece uma característica paternalista de atender aos governos. Os países mais cativos a 

uma espécie de organização política (estrutura viciada), que não pode ser contestada. Os 

governos nem mesmo mostram cuidado especial com as questões de política externa. O 

espaço reservado à sociedade pluralista e diversa parece ser cada vez mais controlado.

Passamos a concluir que a construção de órgãos supranacionais no Mercosul é uma 

tendência que seria fortalecida por uma consciência coletiva, formada a longo prazo. As 

mudanças são apontadas para o cenário regional como novos indicadores de uma ampla 

consolidação institucional. Neste sentido, cabe reconhecer que a resistência oferecida é 
forte (e ciclotímica), explorando ao máximo o favorecimento da perpetuação do sistema. 

Predomina o crivo político como forma de acomodar as questões ao pensamento das lide

ranças regionais. Brasil e Argentina intensificam um recuo estratégico, e parece reco

nhecendo o enfraquecimento das propostas da integração.
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A presença de um Tribunal de Justiça no Mercosul continua sendo algo fundamental, até 

porque na Europa, o Tribunal ajudou a foijar a face de um modelo comunitário, e no Grupo 

Andino houve ao menos o mínimo de reconhecimento a atuação de outras instâncias. Urge 

ao Mercosul passar por uma reforma na carta política dos Estados-Membros, impondo um 
funcionamento adequado a suas pretensões futuras. Um tribunal na região significa, sem 

dúvida, um progresso na região platina, garantindo o efeito útil das normas comunitárias, a 

plena eficácia das mesmas e o respeito às obrigações assumidas pelos Estados-Partes em 

seus tratados constitutivos.

intensificar as relações na região, mas isto não aponta necessariamente a criação de um 
novo desenho institucional. O Mercosul, em particular, se encontra visivelmente 

recuperado em parte de uma crise que afetou sua trajetória, tenta revigorar-se dentro das 
perspectivas limitadas oferecidas pelos governos.

Caso não prevaleça a vontade política dos condutores do Mercosul, então poderemos ter 

um quadro distinto a longo prazo. Numa visão sócio-jurídica podemos imaginar, sim, 

uma inte-gração que possa ter uma trajetória política mais contida, juridicamente mais 

justa, social-mente mais humana, no aspecto demográfico mais desenvolvido, 

economicamente mais eficiente, na medida que estruturas intemas retrógradas e viciadas 

podem ser substituídas. O caráter supranacional significa condições mais transparentes, 

mais funcionais, sistémicas, menos soberanamente indiferentes ao ser humano em todas 

as suas dimensões, princi-palmente dando a possibilidade do desenvolvimento de uma 

cidadania latinoamericana mais livre e consciente.
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Anexos

1940 - ensaio da união aduaneira entre Brasil e Argentina;
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1958/59 - lançamento da Operação Pan-Americana pelo Brasil, representando o início 

das negociações de integração regional na América Latina;

1948 - criação, pela Organização das Nações Unidas (ONU), da Comissão Económica 

para a América Latina (CEPAL), cujo objetivo era defender a idéia de integração 

regional e a possibilidade de uma união aduaneira na América do Sul;

CRONOLOGIA — O Processo Integracionista na América Latina
As tentativas foram inúmeras, de modo que, passamos a elencar cronologicamente as 
iniciativas integracionistas:

1956 - a CEPAL insiste na defesa de um mercado regional sul-americano, com vistas a 

acelerar o processo de industrialização;

1959 - Segunda Reunião de Consulta sobre Política Comercial no Sul da América, em 

Santiago do Chile, na qual se elabora, com a colaboração da CEPAL, um projeto de 

zona de livre comércio, que sofreu modificações depois de contatos com o Secretário- 

Executivo do GATT. Bolívia, Paraguai e Peru manifestaram sua adesão ao projeto;

1958 - Primeira Reunião de Consulta sobre Política Comercial no Sul da América, sob 

o patrocínio da CEPAL. Nessa reunião, realizada em Santiago do Chile, os 

representantes do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai enfatizaram que, sem prejuízo dos 

estudos sobre o Mercado Comum Latino-Americano, deveria ser adotada uma política 

de liberação progressiva de seu comércio reciproco;



1969 -
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1967 - Conferência de Punta del Este de Chefes de Estado e de Governo americanos. 
Nessa conferência foi proclamada a constituição de um mercado comum latino- 
americano, em um prazo máximo de quinze anos, a contar de 1970;

1980 - criação da Associação Latino-Americana de Integração (ALAD1) pelo Tratado 

de Montevidéu, com amplos processos de reestruturação de objetivos, compromissos e 

modalidades de integração económica na região,

1975/79 - negociação do Tratado Bilateral Brasil/Paraguai - constituindo a Itaipu 

Binacional;

Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, sem abandonar formalmente a 
ALALC, constituem o Grupo Andino;

1965 — celebra-se o Convénio sobre Créditos Recíprocos, criando um sistema de 
compensação de pagamentos entre os países-membros da ALALC;

1986 - Ata para a integração Brasil-Argentina, estabelecendo o Programa de Integração 

e Cooperação Económica;

1960 - criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALACL), pelo 

Tratado de Montevidéu, baseada em projeto dos quatro países hoje integrantes do 
Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). O objetivo era a constituição de um 

mercado comum regional, a partir de uma zona de livre comércio, no prazo de doze 
anos;

1969/75 - o Grupo Andino evolui bastante, estabelecendo diferentes programas e 
instituindo um Tribunal de Justiça e o Parlamento Andino;

1970 - revisão do programa de liberação da ALALC, prorrogando-se até 1980 o 

período de transição para a implementação de uma zona de livre comércio;

1985 - Declaração de Iguaçu, na qual o Presidente da República Federativa do Brasil e 

o Presidente da República Argentina proclamam sua firme vontade de acelerar o 

processo de integração bilateral e criam uma Comissão Mista de Alto Nivel, presidida 

pelos Ministros das Relações Exteriores dos dois países. Na oportunidade foi firmada 

também uma declaração conjunta sobre o uso pacífico de energia nuclear;
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Diferenças relativas ao Direito do Trabalho

Brasil

compensados pela
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1990 - Iniciativa para as Américas, lançada em junho pelo ex-presidente norte- 

americano George Bush, visando a uma zona de livre comércio do Alasca à Terra do 

Fogo;

1991 - Tratado de Assunção, de 26 de março, para constituição de mercado comum 

entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai (MERCOSUL).

1990 - Ata de Buenos Aires, firmada em 6 de junho, pelos Presidentes da Argentina e 

do Brasil, na qual decidem constituir um mercado comum bilateral até 31 de dezembro 

de 1994;

1990 - Acordo de Complementação Económica n° 14, assinado em dezembro pelos 
representantes da Argentina e do Brasil junto a ALAD1, consolidando, no âmbito da 

Associação, o programa de liberação comercial, acertado no Tratado de Integração, de 

acordo com os prazos estabelecidos na Ata de Buenos Aires;

1988 - Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento entre a República 

Federativa do Brasil e a República da Argentina, objetivando a consolidação do 
processo de integração bilateral e a instituição de um espaço económico comum no 

prazo máximo de dez anos;

Feriados: 11 dias por ano
Carga de Trabalho Semanal: 44 horas

Jomada Diária: 8 horas
Férias Remuneradas: 30 dias corridos, mas podem ser reduzidas por falta não 

justificadas

Licença-paternidade: 5 dias
Licença-matemidade: 120 dias pagos pelo empregados e

Previdência Social



Participação nos lucros: prevista na Constituição e regulamentada em lei

- Argentina

Feriados: 10 dias por ano

Carga de Trabalho Semanal: 48 horas

Jornada Diária: 8 horas

Férias Remuneradas: 14 a 35 dias corridos, conforme o tempo de serviço

Licença Paternidade: 2 dias

Casamento: 10 dias de licença

13° salário: um salário a mais por ano
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Licença Maternidade: 45 dias antes e 45 dias após o parto, pagos pelo empregador e 
compensados pela Previdência Social,

Duração do Seguro-desemprego: de 3 a 5 meses por período aquisitivo, em função do 
tempo trabalhado

Valor do Seguro-desemprego: 80% do maior salário dos últimos seis meses. Piso de

U$ 120 e teto de U$ 400

Indenização na dispensa: aviso prévio de 30 dias para quem tem menos de 5 anos na 

empresa, e 60 dias para quem tem mais que isso, além de um mês de remuneração por 

ano de serviço

Valor do Seguro-desemprego: porcentagem média dos salários dos últimos 3 meses.
No mínimo, 1 salário mínimo e no máximo 2 salários mínimos

Casamento: licença de 3 dias

13° salário: 1 salário a mais por ano

Indenização na dispensa sem justa causa: aviso prévio de 30 dias mais retirada do 
FGTS (equivalente a um mês de salário por ano trabalhado), mais 40% do valor 
depositado no fundo de garantia pelo empregador



12 meses, conforme o tempo de contribuição

— Paraguai

Feriados: 10 dias por ano

Carga de Trabalho Semanal: 48 horas

Jomada Diária: 8 horas

Férias Remuneradas: de 12 a 30 dias corridos, dependendo do tempo de serviço

Licença Paternidade: 2 dias

Casamento: 3 dias de licença

13° salário: 1 salário a mais por ano

Valor do Seguro Desemprego: não há

Uruguai

Feriados: 5 dias por ano

Carga de Trabalho Semanal: 44 horas (comércio) e 48 horas (indústria)

Jomada Diária: 8 horas

Férias Remuneradas: 20 dias úteis, acrescidos 1 dia para cada 4 anos de trabalho
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Participação nos lucros: não está na Constituição mas vem ocorrendo na prática nas 

negociações coletivas

Participação nos lucros: prevista na Constituição, mas sem regulamentação e não 

utilizada na prática

Indenização na dispensa: aviso prévio de 30 a 90 dias, mais 15 dias de salário por ano 

trabalhado

Duração do seguro-desemprego: 4, 8 ou 

do empregado ao seguro nos últimos 3 anos

Licença Maternidade: 6 semanas antes e 6 semanas após o parto pago pela Previdência

Social



Licença Paternidade:

Casamento: sem previsão legal

13o salário: um salário a mais por ano

Valor do Seguro Desemprego: 50% da média mensal

Duração do Seguro Desemprego: até 6 meses

(Fonte: José Alves de Paula, do Ministério do Trabalho, e FGV)
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Licença Maternidade: 6 semanas antes

Previdência Social

Participação nos lucros: não prevista na Constituição. Empresas Estatais conseguem, 

em acordos coletivos

Indenização na dispensa: não há aviso prévio. Indenização de 1 mês de salário por ano 

trabalhado

sem previsão legal

e 6 semanas depois do parto, pagas pela



Protocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias

Convieram no seguinte:

Artigo 2
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Em cumprimento ao disposto no Artigo 3 e no Anexo III do Tratado de Assunção, firmado 
em 26 de março de 1991, em virtude do qual os Estados Partes se comprometeram a adotar 
um Sistema de Solução de Controvérsias que vigorará durante o período de transição;

Capítulo I
Âmbito De Aplicação

Capítulo II
Negociações Diretas

Convencidos de que o Sistema de Solução de Controvérsias contido no presente Protocolo 
contribuirá para o fortalecimento das relações entre as Partes com base na justiça e na 

equidade;

Artigo 1
As controvérsias que surgirem entre o Estados partes sobre a interpretação, a aplicação ou o 

não cumprimento das disposições contidas no Tratado de Assunção, dos acordos celebrados 

no âmbito mesmo, bem como das decisões do Conselho Mercado Comum e das Resoluções 

do Grupo Mercado Comum, serão submetidas aos procedimentos de solução estabelecidos 

no presente Protocolo.

Os Estados partes numa controvérsia procurarão resolvê-la - antes de tudo, mediante 
negociações diretas.

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 
República Oriental do Uruguai, doravante denominados “Estados partes”;

Reconhecendo a importância de dispor de um instrumento eficaz para assegurar o 

cumprimento do mencionado Tratado e das disposições que dele derivem;



Artigo 3

1.

2.

ARTIGO 4

1.
controvérsia poderá

2.

3.

Artigo 5
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As despesas relativas a esse assessoramento serão custeadas em montantes iguais pelos 

Estados partes na controvérsia ou na proporção que o GRUPO MERCADO COMUM 

determinar.

Capítulo III
Intervenção Do Grupo Mercado Comum

Se mediante negociações diretas não se alcançar um acordo ou se a controvérsia for 

solucionada apenas parcialmente, qualquer dos Estados Partes na 
submetê-la a considerações do GRUPO MERCADO COMUM.

O GRUPO MERCADO COMUM avaliará a situação, dando oportunidade às partes na 

controvérsia para que exponham suas respectivas posições e requerendo, quando 
considere necessário, o assessoramento de especialistas selecionados da lista referida no 

Artigo 30 do presente Protocolo.

Os Estados partes numa controvérsia informarão o Grupo Mercado Comum, por 
intermédio da Secretaria Administrativa, sobre as gestões que se realizarem durante as 
negociações e os resultados das mesmas.
As negociações diretas não poderão, salvo acordo entre as partes, exceder um prazo de 
quinze (15) dias, a partir, a partir da data em que um dos Estados Partes levantar a 

controvérsia.



términoAo formularáo

Artigo 6

Capítulo IV
Procedimento Arbitral

Artigo 7

COMUM e se encarregará da transição do procedimento.

Artigo 8

Artigo 9
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O procedimento descrito no presente capítulo não poderá estender-se por um prazo superior 
a trinta (30) dias, a partir da data em que foi submetida à controvérsia à consideração do 
GRUPO MERCADO COMUM.

desse procedimento o GRUPO MERCADO COMUM, 
recomendações aos Estados partes na controvérsia, visando à solução do diferendo.

1. Quando não tiver sido possível solucionar a controvérsia mediante a aplicação dos 
procedimentos referidos nos capítulos II e III, qualquer dos Estados partes na 
controvérsia poderá comunicar à Secretaria Administrativa sua intenção de recorrer ao 
procedimento arbitral que se estabelece no presente Protocolo.

2. A Secretaria Administrativa levará, de imediato, o comunicado ao conhecimento do 
outro ou dos outros Estados envolvidos na controvérsia e ao GRUPO MERCADO

Os Estados Partes declaram que reconhecem como obrigatória, esse fato e sem necessidade 

de acordo especial, a jurisdição do Tribunal Arbitral que em cada caso se constitua para 
conhecer e resolver todas as controvérsias a que se refere o presente Protocolo.

GRUPO MERCADO



2.

ARTIGO 10

Artigo 11

Artigo 12
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Se um dos Estados partes na controvérsia não tiver nomeado seu árbitro no período 
indicado no Artigo 9, este será designado pela Secretaria Administrativa dentre os árbitros 
desse Estado, segundo a ordem estabelecida na lista respectiva.

Cada Estado Parte designará dez (10) árbitros que integrarão uma lista que ficará registrada 
na Secretaria Administrativa. A lista bem como suas sucessivas modificações, serão 
comunicada aos Estados Partes.

Se não houver acordo entre os Estados partes na controvérsia para escolher o terceiro 
árbitro no prazo estabelecido no Artigo 9. a Secretaria Administrativa, a pedido de qualquer

1. O procedimento arbitrai tramitará ante um Tribunal ad hoc composto de três (3) árbitros 
pertencentes à lista referida no Artigo 10.
Os árbitros serão designados da seguinte maneira:
i) cada Estado parte na controvérsia designará um (1) árbitro. O terceiro árbitro, que 

não poderá ser nacional dos Estados partes na controvérsia, será designado de 
comum acordo por eles e presidirá o Tribunal Arbitrai. Os árbitros deverão ser 
nomeados no período de quinze (15) dias, a partir da data em que a Secretaria 
Administrativa tiver comunicado aos demais Estados Partes na controvérsia a 
intenção de um deles de recorrer à arbitragem;

ii) cada Estado parte na controvérsia nomeará, ainda, um árbitro suplente, que reúna os 
mesmos requisitos, para substituir o árbitro titular em caso de incapacidade ou 
escusa deste para formar o Tribunal Arbitrai, seja no momento de sua instalação 
ou no curso do procedimento.



Artigo 13

Artigo 14

Artigo 15

Artigo 16
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deles, procederá a sua designação por sorteio de uma lista de dezesseis (16) árbitros 
elaborada pelo GRUPO MERCADO COMUM.
3. A referida lista, que também ficará registrada na Secretaria Administrativa, estará 

integrada em partes iguais por nacionais dos Estados Partes e por nacionais de terceiros 
países.

O Tribunal Arbitrai fixará em cada sua sede em algum dos Estados Partes e adotará suas 
próprias regras de procedimento. Tais regras garantirão que cada uma das partes na 
controvérsia tinha plena oportunidade de ser escutada e de apresentar suas provas e 
argumentos, e também assegurarão que os processos se realizem de forma expedida.

Os árbitros que integrem as listas a que fazem referência os Artigos 10 e 12 deverão ser 
juristas de reconhecida competência nas matérias que possam ser objeto de controvérsia.

Se dois ou mais Estados Partes sustentarem a mesma posição na controvérsia, unificarão 
sua própria regras representação ante o Tribunal Arbitrai e designarão um árbitro de 
comum acordo no prazo estabelecido no Artigo 9.2.i.

um breve exposição dos
Os Estados Partes na controvérsia informarão o Tribunal Arbitrai sobre as instâncias 
cumpridas anteriormente ao procedimento arbitrai e farão 
fundamentos de fato ou de direito de suas respectivas posições .



Artigo 17

1.

2.

Artigo 18

Artigo 19
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2. A presente disposição não restringe a faculdade do Tribunal Arbitrai de decidir um 
controvérsia ex aequo et bono, se as partes assim o convierem.

As partes na controvérsia cumprirão, imediatamente ou no prazo que o Tribunal 
Arbitrai determinar, qualquer medida provisional, até que se dite o laudo a que se refere 
o Artigo 20.

O Tribunal Arbitrai poderá, por solicitação da parte interessada e na medida em que 
existam presunções fundadas de que a manutenção da situação venha a ocasionar danos 
graves e irreparáveis a uma das partes, ditar as medidas provisionais que considere 
apropriada, segundo as circunstâncias e nas condições que o próprio Tribunal 
estabelecer, para prevenir tais danos.

1. O Tribunal Arbitrai decidirá a controvérsia com base nas disposições do Tratado de 
Assunção, nos acordos celebrados no âmbito do mesmo, nas decisões do Conselho do 
Mercado Comum, nas Resoluções do Grupo Mercado Comum, bem como nos 
princípios e disposições de direito internacional aplicáveis na matéria.

1. O Tribunal Arbitrai se pronunciará por escrito num prazo de sessenta dias, prorrogáveis 
por um prazo máximo de trinta (30) dias, a partir da designação de seu Presidente.

2. O laudo do Tribunal Arbitrai será adotado por maioria, fundamentado e firmado pelo 
Presidente e pelos demais árbitros. Os membros deverão manter a votação confidencial.



Artigo 20

prazo de quinze (15) dias, a menos que o

Artigo 22

3.

Artigo 23

Artigo 24
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Se o Estado Parte não cumprir o laudo do Tribunal Arbitrai, no prazo de trinta (30) dias, os 
outros Estados partes na controvérsia poderão adotar medidas compensatórias, tais como a 
suspensão de concessões ou outras equivalentes, visando a obter seu cumprimento.

1. Qualquer dos Estados partes na controvérsia poderá, dentro de quinze (15) dias da 
notificação do laudo, solicitar um esclarecimento do mesmo ou uma interpretação sobre 
a forma com que deverá cumprir-se.

2. O Tribunal Arbitrai disto se desincumbirá nos quinze (15) dias subsequentes.
Se o Tribunal Arbitrai considerar que as circunstâncias o exigirem, poderá suspender o 
cumprimento do laudo até que decida sobre a solicitação apresentada.

1. Os laudos do Tribunal Arbitrai são inapeláveis, obrigatórios para os Estados partes na 
controvérsia a partir do recebimento da respectiva notificação e terão relativamente a 
eles força de coisa julgada.

2. Os laudos deverão ser cumpridos em um 
Tribunal Arbitrai fixe outro prazo.

1. Cada Estado parte na controvérsia custeará as despesas ocasionadas pela atividade do 

árbitro por ele nomeado.
2. O Presidente do Tribunal Arbitrai receberá uma compensação pecuniária, a qual, 

juntamente com as demais despesas do Tribunal Arbitrai, serão custeadas em montantes 
iguais pelos Estados partes na controvérsia, a menos que o Tribunal decida distribui-los 

em proporção distinta.



Capítulo V
Reclamações de Particulares

Artigo 25

Artigo 26

Artigo 27
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A menos que a reclamação se refira a uma questão que tenha motivado o inicio de um 
procedimento de Solução de Controvérsia consoante os capítulos II, III e IV desse 
Protocolo, a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum que tenha admitido a reclamação 
conforme o Artigo 26 do presente capitulo poderá, em consulta com o particular afetado:

2. Os particulares deverão fornecer elementos que permitam à referida Seção Nacional 
determinar a veracidade da violação e a existência ou ameaça de um prejuízo.

O procedimento estabelecido no presente capítulo aplicar-se-á às reclamações efetuadas por 
particulares (pessoas físicas ou jurídicas), em razão da sanção ou aplicação, por qualquer 
dos Estados partes, medidas legais ou administrativas de efeito restritivo, discriminatórias 
ou de concorrência desleal, em violação do Tratado de Assunção, dos acordos celebrados 
no âmbito do mesmo, das decisões do Conselho do Mercado Comum, ou das Resoluções 
do Grupo de Mercado Comum.

1. Os particulares afetados formalizarão as reclamações ante a Seção Nacional do Grupo 
Mercado Comum do Estado parte onde tenham sua residência habitual ou a sede de 

seus negócios.



Artigo 28

Artigo 29

1.

2.

3.

Artigo 30
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Se a questão não tiver sido resolvida no prazo de quinze (15) dias a partir da comunicação 
da reclamação conforme previsto no artigo 27 a Seção Nacional que afetou a comunicação 
poderá, por solicitação do particular afetado, elevá-la sem mais exame ao Grupo Mercado 

Comum.

Recebida à reclamação, o Grupo Mercado Comum, na primeira reunião subseqiiente ao 
seu recebimento, avaliará os fundamentos sobre os quais se baseou sua admissão pela 
Seção Nacional. Se concluir que não estão reunidos os requisitos necessários para dar- 
lhe curso, recusará a reclamação sem mais exame.
Se o Grupo Mercado Comum não rejeitar a reclamação, procederá de imediato à 
convocação de um grupo de especialistas que deverá admitir um parecer sobre sua 
procedência no prazo improrrogável de trinta (30) dias, a partir da sua designação.
Nesse prazo, o grupo de especialistas dará oportunidade ao particular reclamante e ao 
Estado contra o qual se efetuou a reclamação de serem escutados e de apresentarem 

seus argumentos.

a) Entabular contatos diretos com a Seção Nacional do Grupo Comum do Estado parte a 
que se atribui a violação a fim de buscar, mediante consulta, uma solução imediata à 
questão levantada; ou

b) Elevar a reclamação sem mais exame ao Grupo Mercado Comum.

1. O grupo de especialistas a que faz referência o Artigo 29 será composto de três (3) 
membros designados pelo Grupo Mercado Comum ou, na falta de acordo sobre um ou 
mais especialistas, estes serão eleitos dentre os integrantes de uma lista de vinte e 
quatro (24) especialistas por votação que os Estados partes realizarão.
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Artigo 32

Capítulo VI
Disposições Finais

Artigo 33
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2. Com o fim de constituir a lista dos especialistas, cada um dos Estados partes designará 
seis (6) pessoas de reconhecida competência nas questões que possam ser objeto de 
controvérsia. Esta lista ficará registrada na Secretaria Administrativa.

As despesas derivadas da atuação do grupo de especialistas serão custeadas na proporção 
que determinar o Grupo Mercado Comum ou, na falta de acordo, em montantes iguais pelas 
partes diretamente envolvidas.

A Secretaria Administrativa comunicará ao Grupo Mercado Comum o nome de 
especialista ou dos especialistas que tiverem recebido o maior número de votos. Neste 
último caso, e salvo se o Grupo Mercado Comum decidir de outra maneira, um dos 
especialistas designados não poderá ser nacional do Estado contra o qual foi formulada 
a reclamação, nos termos do Artigo 26.

O grupo de especialistas elevará seu parecer ao Grupo Mercado Comum. Se nesse parecer 
se verificar a procedência da reclamação formulada contra um Estado parte, qualquer outro 
Estado parte poderá requerer-lhe a adoção de medidas corretivas ou a anulação das medidas 
questionadas. Se seu requerimento não prosperar num prazo de quinze (15) dias, o Estado 
parte que o efetuou poderá recorrer diretamente ao procedimento arbitrai, nas condições 
estabelecidas no Capitulo IV do presente Protocolo.
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A adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunção, implicará Ipso lure a adesão ao 

presente protocolo.

O presente Protocolo permanecerá vigente até que entre em vigor o sistema permanente de 
solução de controvérsias para o mercado comum a que se refere o número 3 do anexo III do 
Tratado de Assunção.

O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor uma vez 
que os quatro Estados partes tiverem depositado os respectivos instrumentos de ratificação. 
Tais instrumentos serão depositados junto ao Governo da República do Paraguai que 
comunicará a data de depósito aos Governos dos demais Estados partes.

Pd o Governo da República Argentina Carlos Saul Menem, ( ) G uido di 
Telia, pelo Governo da República Federativa do Brasil Fernando Collor, 
( ) Francisco Rezek pelo Governo da República do Paraguai, Anores 
Rodriguez ( ) Alexis F Vaesken pelo Governo da República Oriental do 
Uruguai, Luiz Alberto Ixicalle Herrera (?)

Serão idiomas oficiais em todos os procedimentos previstos no presente Protocolo o 
português e o espanhol, segundo resultar aplicável.

Feito na cidade de Brasília aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil 
novecentos e noventa e seis, em um original, nos idiomas português e espanhol, sendo 
ambos textos igualmente autênticos. O Governo da República do Paraguai será o 
depositário do presente Protocolo e enviará cópia devidamente autenticada do mesmo aos 

governos dos demais Estados partes.
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ANEXO

REGIMES DE INTEGRAÇÃO SEGUNDO A TIPOLOGIA DE BELA BALASSA

comércio, 

comerciais

Regime de União Económica em que está 

presente a uniformização da política fiscal, 

monetária, social, cuja execução e controle 

ficam a cargo de instituições supranacionais 

revestidas de poder coercitivo

FONTE: BALASSA, Theory of Economic Integration (1972).

predicados da zona de livre 
estabelecem-se políticas 

uniformes e pautas aduaneiras 

comuns, relativamente a terceiros

Regime de integração caracterizado pela 

abolição não apenas de restrições sobre bens 
e serviços, como também sobre outros 

fatores da produção, tais como trabalho e 

capital

Regime de mercado comum em que estejam 

presentes compromissos comuns de políticas 
macro-econômicas

Regime de integração limitado à eliminação 
recíproca e paulatina de restrições 

onerações de comércio 

Além dos
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AID: - Associação Internacional de Desenvolvimento, criada em 1960, no âmbito do 
BIRD, com sede em Washington, para a concessão de empréstimos concessionais e 
sustentação de projetos com caráter de doação a países de menor desenvolvimento relativo; 
em 1961 tomou-se uma instituição especializada ligada à ONU; Brasil é membro desde 
1963. Mas não se beneficia de seus empréstimos, sendo doador líquido de recursos.

ALADI: - Associação Latino-americana de Integração, criada pelo Tratado de 
Montevidéu de 1980, para substituir a ALALC (Associação Latino-Americana de Livre 
Comércio, que tinha sido criada em 1960 para realizar o projeto de uma zona livre- 
cambista); funciona segundo o princípio das preferências tarifárias entre dois ou mais 
membros, até chegar, no longo prazo, a um mercado comum, realizando gradualmente a 
integração completa do continente; reúne quase toda a América do Sul (Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) mais o México, mas este 

último pediu derrogação de suas obrigações sob a cláusula de nação-mais-favorecida (Art. 
Rr do TM-80), em 1994, por motivo de sua entrada no NAFTA, uma vez que não estendeu 
aos demais parceiros da ALADI as concessões que efetivou na área de livre-comércio da 

América do Norte.

AEC: - Associação dos Estados do Caribe (1994); Antigua e Barbuda, Bahamas, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, EI Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, 
Honduras, Za Maida, México, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, 
São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Suriname; Trinidad Tobago e 
Venezuela; tem objetivos de concentração e cooperação económica e política.
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ASEAN: - Association of the South-East Asian Nations (Associação de Nações do 
Sudeste Asiático), agrupamento de países anticomunistas criado na época da guerra fria - 
1967 - para fins de cooperação política e, em especial, bloquear o progresso do socialismo 
na região da Ásia Oriental; composta por Brunes, Singapura, Filipinas, Indonésia, Malásia e 
Tailândia, pelo recentemente a admitir o Vietnã ainda formalmente socialista; converteu-se 
em mais um espaço integracionista regional, passando a negociar esquemas preferenciais de 
comércio e encaminhando-se para uma zona de livre comércio.

APEC - Ásia Pacific Economic Cooperation (Cooperação Económica da Ásia Pacífico), 
designa o esquema de cooperação intergovemamental entre 18 países da bacia do pacífico 
(Ásia Oriental, com participação proeminente do Japão e dos Tigres Asiáticos, e das 
Américas, entre eles o Canadá, os Estados Unidos, o México e o Chile), com vistas à 
conformação de uma vasta zona de livre comércio na região até 2010 (para países mais 
desenvolvidos) ou até 2020 (para os ainda em desenvolvimento); atualmente estão 
negociando preferências na região, mas o modelo adotado é o do regionalismo aberto.

ALCA: - Área de Livre-Comércio das Américas, (em inglês, FTAA: Free Trade Area of 
the Américas), designa o processo lançado na cúpula das Américas (Miami, dezembro de 
1994), tendente a negociar, até 2005, a conformar, a partir dessa data, uma vasta zona de 
livre-comércio no hemisfério americano, desde o Alasca até a Terra do Fogo, participam 
das negociações todos os países (34) dos três continentes e do Caribe, à exceção de Cuba, 
sendo que o Mercosul negocia como Bloco; as negociações, segundo o que foi decidido na 
IV Reunião Ministerial, serão conduzidas em 09 grupos, uma segundo reunião de cúpula 
dos chefes de Estado foi realizada em Santiago, quando foram lançadas as negociações.
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BIRD: - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ou Banco Mundial, 
criado em 1994, na conferência de Bretton Woods, para sustentar a reconstrução dos países 
destruídos pelo guerra e financiar projetos de desenvolvimento em países pobres; entrou em 
vigor em 27 de dezembro de 1945; distingue-se das organizações da ONU no sentido em 
que o processo decisório é determinado pela participação no capital votante e não segundo 
o princípio de um país em voto.

BNTS: - Barreiras não Tarifárias, designa o conjunto de medidas de caráter técnico, mas 
algumas vezes determinadas por razões de protecionismo comercial eventualmente 
adotadas por países, em sua política comercial, para opor-se à entrada de produtos 
competidores em seus mercados; podem estar associadas a medidas antidumping ou de 
salvaguardas, que são disciplinadas pelo sistema multilateral de comércio administrado 
pelo GATT.

CAN: - Comunidade Andina, sucessora em 1996 do grupo andino (criada em 1969 e da 
qual fazia parte, até 1975, também o Chile); Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e 
Venezuela; trata-se de uma união aduaneira parcial (Colômbia e Venezuela), com proposta 
para evoluir para um mercado comum. Assinou acordo - quadro de livre-comércio com o

BID: - Banco Interamericano de Desenvolvimento, entidade financeira hemisférica, com 
sede em Washington, criada em 1959 para financiar projetos de desenvolvimento no 
continente; dotado de sistema decisório mais favorável nos países latino-americanos do que 
o BIRD.
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Mercosul (1998) e está negociando esquemas de liberalização tarifária e de cooperação em 
diversas áreas.

CECA: - Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Organização Comum da Produção 
Siderúrgica, estabelecida pelo Tratado de Paris, em 1951, entre Alemanha, França, 
Luxemburgo, Países Baixos e Itália, criando um primeiro embrião de supranacionalidade na 
Europa Ocidental, que depois evoluiria para a Comunidade Européia (1957), sob a forma 
de um mercado comum para o conjunto de produtos e serviços dos países membros.

CARICOM: - Caribean Common Market (1968); Antigua e Barbuda, Barbados, 
Bahamas, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, Mont Serrat, Santa Lúcia, São 
Cristóvão e Neves, São Vicente e Gramadimas, Suriname e Trinidad Tobago; objetiva um 
mercado comum.

CEI: - Comunidade dos Estados Independentes, Federação flexível constituída por 
alguns países ex-estados federados da extinta União Soviética, que se desmembrou em 
1991; pretende evoluir para uma união aduaneira e até para uma zona monetária única.

CEPAL: - Comissão Económica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, 
organismo especializado da ONU para a realização de estudos técnicos sobre a região, 
desempenhou um papel importante no processo de industrialização e de promoção da 

integração.
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EUFTA: - European Free Trade Association (Associação Européia de Livre-comércio), 

criada em 1960 para oferecer uma perspectiva de liberalização de comércio aos países que 

não aderiram, em 1957, ao projeto comunitário dos tratados de Roma, com destaque para o 

Reino Unidos e países escandinavos; congregou praticamente todos os demais países 

capitalistas europeus não pertencentes à comunidade européia, mas quase todos eles 

decidiram aderir, progressivamente, ao esquema comunitário, com as notáveis exceções da 

Suíça, Noruega e Islândia.

CLUBE DE PARIS. - Foro Informal de Coordenação de Países Credores, estabelecido 

entre 1956 e 1961, para o tratamento da dívida contraída ofícialmente entre Estados; na 
prática renegociam as dívidas oficiais de países menos desenvolvidos, tomadores de 

créditos de países avançados; não é uma organização, no sentido estrito da palavra, e não 

tem regras escritas ou estatuto próprio, guiando-se mais pelo consenso entre seus membros 

mais importantes; o tesouro francês assegura seu secretariado; reúne-se pelo menos uma 

vez por mês. O Brasil já renegociou por diversas vezes dívidas contraídas junto a Agências 
Oficiais de Crédito dos países membros. Mas ele também participa do Clube como credor 

de outros países tomadores de créditos comerciais concedidos em programas de apoio às 

exportações.

FMI: - Fundo Monetário Internacional, criado com o Banco Mundial na Conferência de 

Bretton Woods, em 1944, no contexto da preparação da ordem económica mundial do pós- 

guerra, entrou em vigor em 27 de dezembro de 1945, quando 29 países assinaram os artigos 

do acordo e começou a funcionar efetivamente em Io de março de 1947; o Brasil faz 

reservas a seu Artigo VI11 (que trata do não recurso a restrições sobre pagamentos correntes 

e às práticas monetárias discriminatórias, da conversibilidade dos haveres detidos por
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FON PLATA: - Fundo financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, criado 

em 1974, no âmbito do Tratado da Bacia do Prata; sede inicial em , Bolívia, depois 

trasladada a Santa Cruz de La Sierra; encontra-se em processo de reforma, com possível 

constituição de uma entidade financeira da América do Sul, dedicada prioritariamente ao 
Mercosul e Países Associados, nos moldes de um Banco Regional de Desenvolvimento.

outros Estados-membros e da comunicação de informações), utilizando-se do recurso do 
Artigo XIV, que autoriza “restrições temporárias” o FMI destinava-se originalmente a 

administrar um sistema financeiro e monetário internacional baseado em paridades estáveis 
entre as moedas, cuja garantia era dada pela conversibilidade assegurada ao dólar em ouro; 

essa obrigatoriedade foi rompida unilateralmente pelos EUA em 1971 e desde então 

funciona um regime flexível com flutuação de moedas e liberdade cambial. Encontra-se em 
discussão nova emenda ao convénio constitutivo, prevendo a liberalização progressiva dos 
movimentos dos capitais e dando eventualmente jurisdição ao FMI para monitorar as 
práticas dos países nessa área.

GATT: - General Agreement on Tarifs and Trade - (acordo geral sobre tarifas 

aduaneiras e comércio), acordo assinado entre partes contratantes de esquemas comerciais 

contendo a cláusula de nação-mais-favorecida em 1947, entrou provisoriamente em vigor 

em Io de janeiro de 1948, enquanto não fosse ratificada a carta de Havana criando a QIC; 

em 1955, em sessão de revisão do GATT, um protocolo emendou seu preâmbulo e as partes 

II e III; um conselho de representantes foi criado por decisão das partes contratantes em 4 

de junho de 1960, outro protocolo, de 1965, inseriu no acordo geral uma parte IV, relativa a 

comércio e desenvolvimento; várias rodadas de negociações. O GATT-47 permaneceu
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provisoriamente em vigor até 1995, quando foi declarado formalmente extinto e substituído 
pelo GATT-94, resultante da rodada Uruguai, que passou a ser administrado pela OMC.

G — 3: - Grupo dos Três, (1995)Colômbia, México e Venezuela; acordo tendente a 
constituir uma zona de livre comércio no prazo de dez anos. A sigla também pode 
identificar os três países mais avançados em termos de poder económico e monetário: - 
Estados Unidos, Alemanha e Japão.

G - 10: Grupo dos Dez, criado em 1962, conjuntamente com a constituição dos GAB, para 

disponibilizar recursos adicionais aos do FMI a seus próprios membros quando vítimas de 
ataques especulativos; é de fato um G-l 1, pois que constituído pelos países do G-7 mais

G - 5: Grupo dos Cinco, constituído em 1967, para coordenação de questões financeiras e 
monetárias; representa os países retendo as moedas incluídas na definição dos direitos 
especiais de saque: - Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido, das quais o 
marco alemão e o franco francês deverão desaparecer em virtude da união monetária na 
U.E. e a instituição do EURO.

G-7: Grupo dos Sete Países mais Desenvolvidos, (Estados Unidos, Alemanha, Japão, 
França, Reino Unido, Itália e Canadá), criado em 1975 no auge da crise financeira 
internacional provocadas pelo rompimento do acordo de Bretton Woods e pela primeira 
crise do petróleo; reúne-se anualmente num dos sete países para a coordenação de políticas 
macroeconômicas e, crescentemente para cuidar também de temas políticos; participam 
também o presidente da comissão européia e, a partir de 1994, a Rússia, em 
reconhecimento de sua importância política e militar, embora ela não participe ainda de 
todas as instâncias de discussão e coordenação, em especial as financeiras e monetárias.
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Bélgica, Países Baixos, Suécia e Suíça; a Arábia Saudita também participou de algumas de 

suas reconstituições de fundos; também participam representantes do FMI, do BIS e da 
OCDE, mais o diretor-gerente do FMI; em 1996 foi aprovada a criação dos NAB (New 

Abrangements to Borrow), com ampliação do número de países participantes e dos recursos 
disponíveis.

G — 15: Grupo dos 15, criado em 1989, em Belgrado, durante conferência do movimento 

não alinhado para facilitar a cooperação entre países em desenvolvimento e estimular o 

diálogo com o G-7; países participantes originais: - Argentina, Brasil, Jamaica, Peru, 

Venezuela, México, Argélia, Egito, Nigéria, Senegal, Zimbabue, lugusiávia, índia, Malásia, 

Indonésia’em 1992, o Chile foi admitido, em substituição à antiga lugusiávia; em 1996, foi 

aprovado a admissão do Quénia, e, em 1998, a do Sri Lanka, convertendo-o, de fato, em um 
G-17.



ACORDOS REALIZADOS PELO MERCOSUL

EL REINO DE BÉLGICA
EL REINO DE DINAMARCA
LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANHA
LA REPUBLICA HELENICA
EL REINO DE ESPANA
LA REPUBLICA FRANCESA
IRLANDA
LA REPUBLICA ITALIANA

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
LA REPUBLICA DE AUSTRIA
LA REPUBLICA PORTUGUESA

LA REPUBLICA DE F1NLANDIA
EL REINO DE SUÉCIA
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETANA IRLANDA DEL NORTE

LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

LA .REPUBLICA DEL PARAGUAY
LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
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Partes del Tratado que instituye la Comunidad Europea, y del Tratado que instituye la 
Union Europea, en adeiante designadas los Estados Miembros de la Comunidad Europea.

Acuerdo marco interregional de cooperación entre la comunidad europea y sus estados 
miembros yel mercado común del sur y sus estados partes

LA COMUNIDAD EUROPEA, en adeiante designada “la Comunidad”, por una parte, Y 

LA REPUBLICA ARGENTINA
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CONSIDERANDO los profundos lazos históricos, culturales, políticos y económicos que 
les unen e inspirados en los valores comunes a sus pueblos;

CONSIDERANDO la importância que ambas partes atribuyen a los princípios y valores 
recogidos en la Declaración Final de la Conferencia de naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo celebrada en Rio de Janeiro en junio de 1992, así como la 
Declaración Final de la Cumbre Social celebrada en la ciudad de Copenhague en marzo de 

1995;

CONSIDERANDO su plena adhesión a los propósitos y princípios establecidos en la Carta 
de las Naciones Unidas, a los valores democráticos, al estado de derecho, al respecto y 
promoción de los derechos humanos;

Partes del Tratado de Asunción para la constitución de un Mercado Común del Sur y del 
Protocolo Adicional de Ouro Preto, en adelante designadas los Estados Partes del 
MERCOSUR, Y
EL MERCADO COMUM DEL SUR, en adelante designado “el MERCOSUR”.

CONSIDERANDO que tanto la Comunidad como el MERCOSUR han desarrollado 
experiencias especificas en matéria de integración regional de las que pueden beneficiarse

TEN1END0 EN CUENTA que ambas Partes consideran los procesos de integración 
regional como instrumentos de desarrollo económico y social que facilitan la inserción 
internacional de sus economias y, en definitiva, promueven el acercamiento entre los 
pueblos y contribuyen a una mayor estabilidad internacional;

REAFIRMANDO su voluntad por mantener y reforzar las regias de un comercio 
internacional libre de conformidad com las normas de la Organización Mundial de 
Comercio, y subrayando, en particular, la importância de un regionalismo abierto;
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EL REINO DE DINAMARCA

LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANHA

LA REPUBLICA HELEN1CA

mutuamente en el proceso de fortalecimiento de sus relaciones reciprocas, de acuerdo com 
sus propias necesidades;
TENIENDO EN CUENTA las relaciones de cooperación que se han desarrollado por 
acuerdos bilaterales entre los Estados de las respectivas regiones, así como por loa acuerdos 
marco de cooperación que han suscrito bilateralmente los Estados Partes del MERCOSUR 
com la Comunidad Europea;

TENIENDO PRESENTE los resultados de ha producto el Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional de 29 de mayo de 1992 entre el Consejo del Mercado Común del Sur y la 

Comisión de las Comunidades Europeas, y destacando la necesidad de continuar las 

acciones realizadas a su amparo;

TENIENDO EN CUENTA los términos de ia Declaración Solemne Conjunta, en la cual 
ambas Partes de proponen concertar un Acuerdo Marco Interregional que cubra la 

cooperación económica y comercial, así como preparación de la liberalización progresiva y 

reciproca de los intercâmbios comerciales entre ambas regiones, como etapa preparatória 

para la negociación de un Acuerdo de Asociación Interregional entre ellas.

HAN DECIDIDO concluir el presente Acuerdo y han designado a este efecto como 

plenipotenciários:
EL REINO DE BÉLGICA

CONSIDERANDO la voluntad política de ambas Partes para establecer, como objetivo 

final, una asociación interregional de caráter político y económico basada en una 
cooperación política reforzada, en una liberalización progresiva y recíproca de todo el 
comercio, teniendo en cuenta la sensibilidad de ciertos productos y conforme a las regias 
de la Organización Mundial del Comercio, y, finalmente, la promoción de las inversiones y 

la profundización de la cooperación;



EL REINO DE ESPANA
LA REPUBLICA FRANCESA
IRLANDA
LA REPUBLICA ITALIANA
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
LA REPUBLICA DE AUSTRIA
LA REPUBLICA PORTUGUESA

LA REPUBLICA DE FINLANDIA

LA COMUNIDAD EUROPEA
LA REPUBLICA ARGENTINA

LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DISPOSICIONES SIGUIENTES:

Artículo 1
Fundamento de la Cooperación
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EL REINO DE SUÉCIA
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETANA IRLANDA DEL NORTE

EL MERCADO COMUM DEL SUR
QUIENES, DESPUÉS DE HABER INTERCAMBIADO SUS PLENOS PODERES 
RECONOCIDOS EN BUENA Y DEBIDA FORMA HAN CONVENIDO EN LAS

EI respeto de los princípios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, tal y 

como se enuncian en la Declaración Universal de Derechos Humanos, inspira las políticas

Título I
Objetivos, Princípios y Âmbito de Aplicación



elemento esencial del presente

Artículo 3
Diálogo Político

1.

537

Artículo 2
Objetivos y Âmbitos de Aplicación

Las Partes instituyen un diálogo político com caráter regular que acompana y consolida 

el acercamiento entre la Union Europea y el Mercosur. Dicho diálogo se desarrolla 

conforme a los ternos establecidos en la Declaración conjunta que se anexa al acuerdo.

2. Para el cumpiimiento de dicho objeto este Acuerdo abarca los âmbitos comercial, 

económico y de cooperación para la integración, asi como otros campos de interés 
mutuo, com la finalidad de intensificar las relaciones entre las Partes y sus respectivas 

instituciones.

2. Por lo que se refiere al diálogo ministerial previsto en la Declaración conjunta, éste se 

llevará a cabo en el seno del Consejo de Cooperación instituído por el articulo 25 del 
presente Acuerdo o, en otros foros del mismo nivel que se decidirán por mutuo acuerdo.

1. El presente Acuerdo tiene por objeto el fortalecimiento de las relaciones existentes entre 
las Partes, y la preparación de las condiciones para la creación de una Asociación 

Interregional.

internas e intemacionales de las Partes y constituye un 
Acuerdo.



2.

Artículo 7
Cooperación en Matéria Aduanera

1.
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a) Intercâmbios de información;
b) Desarrollo de nuevas técnicas en el âmbito de la formación y coordinación dc 

acciones de organizaciones internacionales competentes en la matéria;

Artículo 6
Cooperación en Matéria de Normas Agroalimentarias e 

Industriales y Reconocimiento de la Conformidad

e) Cooperación e intercâmbio de información en matéria de servicios, en ei marco de sus 

competências respectivas.

1. Las Partes acuerdan cooperar para promover su acercamiento en matéria de política de 
calidad en lo que se refiere a productos agroalimentarios e industriales y 
reconocimiento de la conformidad, en compatibilidad com los critérios internacionales.
Las Partes, en el marco de sus competências, estudiarán la posibilidad de iniciar 
negociaciones de acuerdos de reconocimiento mutuo.
La cooperación se concreta, principalmente, mediante la promoción de todo tipo de 
actuación que contribuya a elevar los niveles de calidad de productos y empresas de las 

Partes.

2. La cooperación aduanera podrá concretarse, entre otros, en:

Las Partes promoveràn la cooperación aduanera com vistas a mejorar y consolidar el 

marco jurídico de sus relaciones comerciales.
La cooperación aduanera podrá dirigirse igualmente a fortalecer las estructuras 

aduaneras de las Partes y mejorar su funcionamiento en el marco de la cooperación 

interinstitucional.
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Artículo 9
Cooperación en Matéria de Propiedad Intelectual

Artículo 8
Cooperación en Matéria de Estadística

c) Intercâmbios de funcionários y altos cargos de las administraciones aduaneras y 
fiscales;

d) Simplificación de procedimientos aduanero;
e) Asistencia técnica;

Las Partes acuerdan promover un acercamiento metodológico en ei âmbito estadístico com 
vistas a utilizar, sobre bases recíprocamente reconocidas, los datos estadísticos relativos a 
los intercâmbios de bienes y servicios y, de manera general, todos aquellos âmbitos 
susceptibles de ser objeto de tratamiento estadístico.

Las Partes acuerdan cooperar en matéria de propiedad intelectual com el fin de 
fomentar las inversiones, la transferencia de tecnologias, los intercâmbios comerciales y 
todo tipo de actividades económicas conexas, así como prevenir distorsiones.
Las Partes en el marco de sus leyes, reglamentos y políticas respectivas y de 
conformidad com los compromisos asumidos en el Acuerdo TRIPS, asegurarán la 
adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual y si ello fuera 
necesario, acordarán su reforzamiento.

3. A los fines dei pàrrafo anterior la propiedad intelectual abarcará entre otros, los 
derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen, dibujos y modelos industriales, patentes, 
esquemas de topografia de los circuitos integrados.

3. Las Partes manifiestan su interés en proceder en el futuro, a considerar, en el marco 
institucional previsto en el presente Acuerdo, la conclusión de un Protocolo de 
Cooperación Aduanera.



Título III
Cooperacíón Económica

Artículo 10
Objetivos v Princípios

1.

3.

4.
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Las Partes, teniendo en cuenta su interés mutuo y sus objetivos económicos a medio y 
largo plazo, promoverán la cooperación económica de manera que contribuya a 
expandir sus economias, fortalecer su competitividad internacional, fomentar el 
desarrollo tecnológico y científico, mejorar sus respectivos niveles de vida, favorecer 
condiciones de creación y calidad de empleo y, en definitiva, facilite la diversificación 
y el estrechamiento de sus vínculos económicos.

2. Las Partes promoverán el tratamiento regional de toda acción de cooperación que, tanto 
por su âmbito de aplicación, como por el resultado de las economias de escala, permita, 
a juicio de ambas Partes, una utilización más racional y eficaz de los médios puestos a 
disposición, así como una optimización de los resultados esperados.
La cooperación económica entre las Partes se llevará a cabo sobre la base más amplia 
posible, sin excluir a priori ningún sector, teniendo en cuenta sus prioridades 
respectivas, su interés común y sus competências propias.
Teniendo en cuenta todo lo que precede, las Partes cooperarán en todo aquellos âmbitos 
que promuevan la creación de vínculos y redes económicas y sociales entre ellas y, 
redunden en un estrechamiento de sus economias respectivas, asi como en todos 
aquellos âmbitos en los que se opere una transferencia de conocimientos específicos en 
matéria de integración regional.

5. En el marco de esta cooperación, las Partes promoverán el intercâmbio informativo 
relativo a sus respectivos indicadores macroeconómicos.

6. La conservación del medio ambiente y de los equilíbrios ecológicos será tenida en 
cuenta por las Partes en las acciones de cooperación que emprendan.

7. El desarrollo social, y en particular la promoción de los derechos sociales 
fundamentales, inspira las acciones y medidas promovidas por las Partes en este âmbito.
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Artículo 11
Cooperación Empresarial

3. La cooperación se desarrollara esencialmente a través de las siguientes acciones:
a) Intensificación de contactos organizados entre operadores y redes de las 2 Partes a 

través de conferencias, seminários técnicos, misiones de prospección, participación 

en ferias generales y sectoriales y, encuentros empresariales;
b) Iniciativas adecuadas de apoyo a la cooperación entre pequenas y medianas 

empresas tales como la promoción de empresas conjuntas, el establecimiento de 
redes de información, el fomento de oficinas comerciales, la transferencia de 
experiencias de conocimientos especializados, la subcontratación, investigación 

aplicada, licencias y firanquicias, entre otros;

Las Partes promoveràn la cooperación empresarial com el propósito de crear un marco 
favorable de desarrollo económico que tenga en cuenta sus intereses mutuos.

2. Esta cooperación se dirigirá, en particular a:
a) incrementar los flujos de intercâmbios comerciales, inversiones, proyectos de 

cooperación industrial y transferencia de tecnologia;
b) apoyar la modemización y la diversificación industrial;
c) identificar y eliminar obstáculos a la cooperación industrial entre las Partes 

mediante medidas que fomenten el respeto de las leyes de la competência y 
promuevan su adecuación a las necesidades del mercado, teniendo en cuenta la 

participación y la concertación entre los operadores;
d) dinamizar la cooperación entre agentes económicos de ambas Partes, especialmente 

las pequenas y medianas empresas;
e) favorecer la innovación industrial a través del desarrollo de un enfoque integrado y 

descentralizado de la cooperación entre los operadores de las dos regiones;
f) mantener la coherencia del conjunto de las acciones que puedan ejercer influencia 

positiva en la cooperación entre las empresas de las dos regiones;



Artículo 13
Cooperación Energética
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2. siguientes
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Artículo 12
Fomento de Inversiones

c) Promoción de iniciativas de fortalecimiento de la cooperación entre operadores 
económicos del Mercosur y asociaciones europeas com vistas a establecer diálogos 
entre redes;

d) Acciones de formación, promoción de redes y apoyo a la investigación.

La cooperación entre las Partes estará orientada a comentar el acercamiento de sus 
economias en los sectores energéticos, teniendo en cuenta su utilización racional y 
respetuosa com el medio ambiente.

La cooperación energética se realizará, principalmente, a través de las 

acciones:
a) Intercâmbios de información en todas las formas apropiadas, particularmente 

mediante la organización de encuentros conjuntos;

1. Las Partes, en el marco de sus competências, promoverán un entrono atractivo y 
estable para favorecer el incremento de inversiones mutuamente ventajosas.

2. Esta cooperación se llevara a cabo a través, entre otras, de las siguientes acciones:
a) instrumentar el intercâmbio sistemático de información, de identificación y de 

divulgación de las legislaciones y de las oportunidades de inversión;

b) apoyar el desarrollo de un entorno jurídico que favorezca la inversión entre las 
Partes en particular a través de la celebración, en su caso, por parte de los Estados 
miembros de la Comunidad y los Estados Partes del Mercosur interesados, de 
acuerdos bilaterales de fomento y protección de inversiones y de acuerdos 
bilaterales destinados a evitar la doble imposición;

c) promover de emprendimientos conjuntos, en particular entre pequenas empresas.



3. Las Partes, llegado el caso, podrán concluir acuerdos específicos de interés común.

Artículo 14
Cooperación en Matéria de Transporte

1.

Artículo 15

Matéria de Ciência v Tecnologia
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Cooperación en

La cooperación en matéria de transporte entre las Partes se dirige a apoyar la 
reestructuración y la modemización de los sistemas de transporte y a buscar soluciones 
mutuamente satisfactorias para Ia circulación de personas y mercancias, en todos los 
modos de transporte.

2. La cooperación se Uevarà a cabo, prioritariamente, a través de:
a) Intercâmbios de información sobre las respectivas políticas de transporte, asi como 

otros temas de interés recíproco;
b) Programas de capacitación destinados a los agentes que operan en los sistemas de 

transporte.

b) Transferencia de tecnologia;

c) Fomento de la participación de agentes económicos de ambas partes en proyectos 
conjuntos de desarrollo tecnológico o de infraestructura;

d) Programas de capacitación técnica;
e) Diálogo, en el marco de sus competências, sobre políticas energéticas;

En el marco del diálogo económico y comercial referido en el artículo 5, y en la 
perspectiva de la Asociación Interregional, ambas Partes prestarán atención a todos 
aquellos aspectos relativos a los servicios intemacionales de transporte, de manera que 
no se constituyan en un obstáculo a la expansión recíproca del comercio.



1.
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d)

3.

Artículo 16

matéria decomúnuna en
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comunes;
Divulgación de los resultados y desarrollo de los vínculos entre los sectores público 

e privado.

a)

b)

Cooperación en Matéria de Telecomunicaciones y 

Tecnologias de la Información

Esta cooperación implica a los centros de ensenanza superior de ambas Partes, los 

centros de investigación y los sectores productivos especialmente las pequenas y 

medianas empresas.
4. Las Partes determinaràn de común acuerdo el alcance. La naturaleza y las prioridades 

de esta cooperación mediante un programa plurianual adaptable a las circunstancias.

1. Las Partes acuerdan establecer una cooperación 

telecomunicaciones y tecnologias de la información com vistas a promover su 

desarrollo económico y social, impulsar la sociedad de la información y. facilitar el 

camino hacia la modemización de la sociedad.

2. Las acciones de cooperación en este âmbito se orientan especialmente a:

Las Partes convienen cooperar en matéria de ciência y tecnologia com el objetivo de 

promover una relación duradera de trabajo entre sus comunidades científicas, y de 
intercambiar información y experiencias regionales en el âmbito de las ciências y las 

tecnologias.
La cooperación científica y tecnológica entre las Partes se desarrollará, principalmente, 

mediante:
Proyectos conjuntos de investigación en los âmbitos de interés común;

Intercâmbios de científicos para fomentar la investigación conjunta, la preparación 

de proyectos y para la formación de alto nivel;

Reuniones científicas conjuntas para el intercâmbio de información, para promover 

Is interacciones y para facilitar la identificación de los âmbitos de investigación



a)

b)

c)
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Intercâmbio de información y de experiencias, incluyendo las reglamentaciones y
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Facilitar el 
caracterizan 
información

b)

c)

normas;
Capacitación y educación medioambiental;
Asistencia técnica, ejecución de proyectos conjuntos de investigación y, cuando 

proceda, asistencia institucional.

Artículo 17 
Cooperación en Matéria de protección 

Del Medio Ambiente

Las Partes, com arreglo al objetivo de desarrollo sustentable, promoverán que la 
protección del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales sean 
tenidas en cuenta en los distintos âmbitos de la cooperación interregional.
Las Partes convienen prestar especial atención a las medidas que s e refieren a la 

dimensión mundial de los problemas medioambientales.
Esta cooperación podrá incluir, de manera particular, las siguientes acciones: 

a)

establecimiento de un diálogo sobre los distintos aspectos que 
a la sociedad de la información y promover intercâmbios de 
sobre normalización, pruebas de conformidad y certificación en 

matéria de tecnologias de la información y de las telecomunicaciones;
Difundir las nueves tecnologias de la información y e las telecomunicaciones, 

especialmente en los âmbitos de las redes digitales de servicios integrados, de la 
transmisión de dados y de la creación d nuevos servicios de comunicación y de 

tecnologias de la información;
Impulsar la puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación, de desarrollo 
tecnológico e industrial, en matéria d e nuevas tecnologias de las comunicaciones, 
de telemática y de la sociedad de la información.



Título rv
Fortalecimiento de la Integración

1.

2.

3.

4.

547

Artículo 18
Objetivos y Âmbitos de Aplicación

b)

c)

d)

La cooperación entre las Partes estará orientada a apoyar los objetivos del proceso de 

integración del Mercosur y abarcará todos los âmbitos del presente Acuerdo.

A tales efectos, las actividades de cooperación serán consideradas conforme a los 

requerimientos específicos del Mercosur.
La cooperación deberá adoptar todas las formas que se consideren convenientes y, 

particularmente, las siguientes:

a)

Las Partes cooperarán para asegurar la máxima eficiência en la utilización de sus 

recursos en matéria de recopilación, análisis, publicación y difusión de la información, sin 

peijuicio de las disposiciones que en su caso se revelen necesarias para salvaguardar el 

carácter reservado de algunas de estas informaciones. Asimismo, acuerdan respetar la 

protección de los datos personales en todos aquellos âmbitos en los que se prevea 

intercâmbios de información a través de redes informáticas.

Sistemas de intercâmbio de información en todas las formas adecuadas, inclusive a 

través del establecimiento de redes informáticas;

capacitación y apoyo institucional;

estúdios y ejecución de proyectos conjuntos;

asistencia técnica.
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Artículo 20

Cooperación en Matéria de Formación y Educación

Título VI
Otros Âmbitos de Cooperación

Título V
Cooperación Interinstitucional

Artículo 19
Objetivos y Âmbito

a) cualquier medio que favorezca intercâmbios regulares de información, inclusive el 
desarrollo conjunto de redes informáticas de comunicación;

b) transferencias de experiencias;
c) asesoramiento e información.

2. Esta cooperación se desarrollará sobre la base más amplia posible y en especial a través 
de:

Las Partes promoverán, en el marco de sus competências respectivas, la definición de 

los médios necesarios para mejorar la educación y la ensenanza en matéria de 

integración regional, tanto en el âmbito de la juventud y la formación profesional, como 

en los âmbitos de la cooperación ínter universitária e inter empresarial.

2. Las Partes otorgan atención particular a aquellas acciones que favorezcan la creación de 

vínculos entre sus respectivas entidades especializadas y que faciliten la utilización de 
recursos técnicos y de intercâmbio de experiencias.

1. Las Partes promoverán una cooperación más estrecha entre sus respectivas 
instituciones, particularmente impulsando la celebración de contactos regulares entre 
ellas.
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Mediante esta cooperación se procurará la promoción de encuentros entre los médios de 

comunicación e información de ambas Partes, incluso a través de acciones de asistencia 

técnica.

Artículo 21

Cooperación en Matéria de Comunicación, 

Información y Cultura

Esta cooperación podrá abarcar la celebración de actividades culturales cuando su 

naturaleza regional lo justifique.

Igualmente las Partes convienen intensificar sus intercâmbios de información sobre 

cuestiones de interés mutuo.

3. Las Partes promoverân la conclusión de acuerdos entre centros de formación asi como 

la celebración de encuentros entre organismos responsables de ensenanza y de 

formación en materia de integración regional.

Las Partes, en el marco de sus competências respectivas, com el fin de favorecer el 

conocimiento de sus realidades políticas, económicas y sociales, acuerdan fortalecer sus 

vínculos culturales y fomentar y divulgar la naturaleza, los objetivos y el alcance de sus 

respectivos procesos de integración com el fin de facilitar su comprensión por parte de 

la sociedad.
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Cláusula Evolutiva

1.

2.

Título VII

Médios para la Cooperación

Artículo 24

1.
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Artículo 22 

Cooperación en Matéria de Lucha Contra 

EI Narcotráfico

sus competências respectivas, la

la lucha contra el narcotráfico y

Las Partes promoverán, de conformidad com 

coordinación y la intensificación de sus esfuerzos en 

sus múltiples consecuencias, incluyendo la financiera. 

Esta cooperación promoverá consultas y una mayor coordinación entre las Partes, a 

nivel regional y, en su caso, entre las instituciones regionales competentes.

Las Partes podrán ampliar el presente acuerdo mediante consentimiento mutuo com el 

objeto de aumentar los niveles de cooperación y de completarlos, de conformidad com 

sus legislaciones respectivas, a través de la conclusión de acuerdos relativos a sectores o 

actividades específicos.

Por lo que respecta a la aplicación del presente Acuerdo, cada una de las Partes podrá 

formular propuestas encaminadas a ampliar el âmbito de la cooperación mutua 

teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante su ejecución.

Com vistas a facilitar el logro de los objetivos de cooperación previstos en el presente 

Acuerdo, las Partes se comprometen a facilitar los médios adecuados para su
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Título VIII
Marco Institucional

Artículo 25
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Artículo 26
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EI Consejo de Cooperación estará integrado, por una parte, por miembros del Consejo 
de la Union Europea y por miembros de la Comisión Europea y, por la otra parte, por

realización, incluídos médios financieros, 
mecanismos propios.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, las Partes alientan al Banco Europeo de 
Inversiones a intensificar su acción en el Mercosur, de acuerdo com sus procedimientos 
y critérios de financiación.
Las disposiciones d el presente Acuerdo no afectarán a las cooperaciones bilaterales 
originadas por los acuerdos de cooperación existentes.

en el marco de sus disponibilidades y

Se instituye un Consejo de Cooperación que supervisará la puesta en marcha del 
presente Acuerdo, el Consejo de Cooperación se reunirá a nivel ministerial com 
carácter periódico y cada vez que las circunstancias así lo exijan.
El Consejo de Cooperación examinará los problemas importantes que se planteen en el 
marco del Acuerdo, así como todas las demás cuestiones bilaterales o intemacionales de 
interés común com vistas a cumplir los objetivos del presente Acuerdo.
El Consejo de Cooperación podrà igualmente formular las propuestas apropiadas de 
común acuerdo entre las dos partes En el ejercicio de estas tareas el Consejo se 
encargará particularmente de proponer recomendaciones que contribuyan a la 
realización del objetivo ulterior de la Asociación Interregional.



Artículo 27

2.
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miembros del Consejo del Mercado Común y por miembros del Grupo Mercado 
Común.

2. EI Consejo de Cooperación adoptarà su reglamento interno.
3. La presidência del Consejo de Cooperación será ejercida altemativamente por un 

representante de la comunidad y un representante del Mercosur.

1. EI Consejo de Cooperación estará asistido en el cumplimiento de sus tareas por una 
comisión Mixta de Cooperación compuesta por representantes de la Comunidad por una 
parte, y por representantes del Mercosur por la otra.
Con carácter general, la Comisión Mixta se reunirá alternadamente en Brusela y en uno 
de los Estados Partes del Mercosur, una vez por ano, en fecha y com orden del dia 
fijados de común acuerdo. Podrán convocarse reuniones extraordinarias mediante 
consenso entre las Partes. La Presidência de la Comisión Mixta será ejercida, 
alternadamente, por un representante de cada Parte.
El Consejo de Cooperación determinará en su reglamento intemo las modalidades d e 
funcionamiento de la Comisión Mixta.
El Consejo de Cooperación podrá delegar todas o parte de sus competências en la 
Comisión Mixta que asegurará la continuidad entre las reuniones del Consejo de 

Cooperación.
5. La Comisión Mixta asistirá al Consejo de Cooperación en el desarrollo de sus 

funciones. En el ejercicio de estas tareas la Comisión Mixta se encargará 

particularmente de:
a) Impulsar las relaciones comerciales de acuerdo com los objetivos que persigue el 

presente Acuerdo com arreglo a las disposiciones previstas en su Título II;
b) Intercambiar opiniones sobre todas cuestión de interés común relativa a la 

liberalización comercial y a la cooperación, incluídos los programas futuros de 

cooperación y los médios disponibles para su realización,
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La Subcomisión Mixta Comercial podrá solicitar todos los estúdios y análisis técnicos 
que considere necesario.

c) Elevar propuestas ai Consejo de Cooperación com vistas a impulsar la preparación 
de la liberalización comercial y: la intensificación de la cooperación, teniendo en 
cuenta igualmente la necesaria coordinación de las acciones previstas;

d) En general, elevar propuestas al Consejo de Cooperación que contribuyan a la 
realización del objetivo final de la Asociación Interregional EU-Mercosur.

Las Partes, de acuerdo com las disposiciones previstas en el articulo 5 del presente 
Acuerdo, instituyen una Subcomisión Comercial que asegure el cumplimiento de los 
objetivos comerciales previstos en el presente Acuerdo y prepare los trabajos para la 
ulterior liberalización de los intercâmbios.
La Subcomisión Comercial estará compuesta por representantes de la Comunidad por 
una parte, y por representantes de Mercosur, por la otra parte.

El Consejo de Cooperación podrá decidir acerca de la constitución de cualquier otro 
órgano para asistirle en el cumplimiento de sus tareas y determinará la composición. Los 
objetivos y el funcionamiento de tales órganos.

La Subcomisión Mixta Comercial presentará, una vez por ano, a la Comisión Mixta de 
Cooperación prevista en el artículo 27 del presente Acuerdo, informes sobre el 
desarrollo de sus trabajos, así como propuestas com vistas a la ulterior liberalización de 
los intercâmbios comerciales.
La Subcomisión Mixta Comercial someterá su reglamento de funcionamiento intemo a 
la Comisión Mixta para su aprobación.
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Cláusula de Consulta

Título IX
Disposiciones Finales

Artículo 31

Otros Acuerdos

Artículo 32
Definición de las Partes
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En el marco de sus competências las Partes se comprometen a celebrar consultas 
sobre cualquiera de Ias matérias previstas en el presente Acuerdo.

El procedimiento para las consultas a las que se refiere el párrafo anterior se 
establecerá en el Reglamento de funcionamiento de la Comisión Mixta.

Sin peijuicio de las disposiciones establecidas en los Tratados constitutivos de la 
Comunidad Europea y del MERCOSUR el presente Acuerdo, al igual de cualquier medida 
emprendida com arreglo al mismo, no afecta la facultad de los Estados Miembros de la 
Comunidad Europea, ni de los Estados Partes del MERCOSUR, de emprender en el marco 
de sus competências respectivas acciones bilaterales y concluir en 
Acuerdos.

su caso nuevos

A efectos del presente Acuerdo, él termina “las Partes” designa, por una parte a la 
Comunidad, o sus Estados Miembros o, a la Comunidad y sus Estados Miembros conforme 

a sus competências respectivas, tal como se deriva del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea y, por otra, al MERCOSUR o sus Estados Partes, conforme al Tratado 

constitutivo del Mercado Común del Sur.
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EI presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territórios en los que sea 

aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en las condiciones previstas por 

dicho Tratado, y a los territórios en los que sea aplicable el Tratado constitutivo del 

Mercado Común del Sur y en las condiciones previstas por dicho Tratado y protocolos 

adicionales, por la otra parte.

Artículo 33

Aplicación y Entrada en Vigor

El presente Acuerdo tendrá duración indefinida.

Las Partes, de conformidad com sus procedimientos respectivos, y en función de los 

trabajos y propuestas elaboradas en el marco institucional del presente Acuerdo, 

determinarán la oportunidad, el momento y las condiciones para iniciar las 

negociaciones conducentes a la conformación de Ia Asociación Interregional.

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer dia del mes siguiente a la fecha en que 

las Partes se notifiquen la conclusión de los procedimientos necesarios a tal efecto.

Dichas notificaciones serán dirigidas al Consejo de la Union Europea y al Grupo 

Mercado Común d el Mercosur.

Por parte de la Comunidad, el Secretario General del Consejo será el depositário del 

presente Acuerdo, por parte del Mercosur, el depositário será el Gobiemo de la 

República del Paraguay.
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La elección deberá realizarse prioritariamente sobre las medidas que menos perturben el 

funcionamiento del presente Acuerdo. Estas medidas serán notificadas inmediatamente 

a la comisión Mixta siendo objeto de consulta en su seno, a solicitud de la otra Parte.

Artículo 35

Cumpiimiento de las Obligaciones

Las Partes acuerdan que las “medidas apropiadas”mencionadas en este articulo 

constituyen medidas tomadas de conformidad com el Derecho internacional. Si una de 

las Partes adoptara una medida en caso de urgência especial en aplicación de este 

articulo la otra Parte podrà solicitar la convocatoria urgente, a los efectos de mantener 

una reunión entre ambas Partes en un plazo de quince dias.

1. Las Partes adoptarán toda medida general o particular necesaria para el cumpiimiento 

de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y velaràn por el cumpiimiento de los 
objetivos previstos en el mismo.

2. Las Partes acuerdan, que por los términos “caso de urgência especial” contemplados en 

el párrafo 1 de este artículo, se entiende un caso de ruptura material del Acuerdo por 

una de las dos Partes. La ruptura material del Acuerdo consiste en:

a) una repudiación del Acuerdo no sancionada por las regias generales del Derecho 

internacional;

b) una violación de los elementos esenciales del Acuerdo referidos en el artículo 

primero;

Si una de las Partes considerara que la otra Parte no ha satisfecho una de las 

obligaciones que le impone el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas. 

Com anterioridad, salvo en caso de urgência especial, deberà proporcionar a la 

Comisión Mixta todos los elementos de información útiles que sean necesarios para un 

examen profundo de la situación, com vistas a buscar una solución aceptable para las 
Partes.
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Textos Autênticos
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Declaración Conjunta en el Momento
De ia Rubrica

En la espera del cumplimiento de los procedimientos necesarios para la entrada en 
vigor del Acuerdo, las Partes se declaran dispuestas a convenir antes de la firma del 
Acuerdo las modalidades que garanticen la aplicación anticipada del mismo, en lo que 
respecta en particular a las disposiciones de competências comunitárias sobre la 
cooperación comercial previstas en el Título II del Acuerdo, así como en lo que respecta al 

marco institucional establecido para esta cooperación.
Las Partes subrayan su intención de mantener la cooperación prevista en el Acuerdo 

de Cooperación prevista en el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de 29 de mayo de 
1992 entre el Consejo del Mercado Común del Sur y la Comisión de las Comunidades 
Europeas, hasta el cumplimiento de los procedimientos de ratificación respectivos.

El presente Acuerdo esta redactado en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, 
espanola, francesa, finlandesa, griega, holandesa, inglesa, italiana, portuguesa y sueca, 
siendo todos estos textos igualmente autênticos.



Declaración Relativa a la Personalidad Jurídica del
Mercosur a hacer en el Momento de la Rubrica

Declaración de la Comisión

Declaración del Mercosur
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El Mercosur manifiesta que una vez definida la naturaleza jurídica del acuerdo 

marco interregional, que se rubrica en el dia de la fecha, propondrá a la otra parte, si fuere 

necesario, los ajustes jurídicos correspondientes.

La Comisión indica que si del resultado de las discusiones en el seno de las 
instancias comunitárias competentes, se llegara a la conclusión de que se trata de un 
Acuerdo de naturaleza comunitária, se procederia, a la revisión del texto para adaptarlo en 

consecuencia, en particular los artículos:
1. Artículo 3: Diálogo político.
2. Artículo 25: Consejo de Cooperación, así como otras modificaciones de carácter 

redaccional estrictamente necesarias.

El presente Acuerdo hoy rubricado podrá ser firmado cuando entre en vigor el 
Protocolo de Ouro Preto por el que se dota a Mercosur de personalidad jurídica 

internacional.



Acordo Mercosul - CEE

(29/05/92)
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A Comissão e o Grupo Mercado Comum do MERCOSUL instituem entre eles 
cooperação mais estreita possível, tendo em conta as suas competências respectivas e os 

meios disponíveis.

A Comissão das Comunidades Européias, por um lado, e o Conselho de Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL), por outro,

Recordando as conclusões do encontro dos Ministros das Relações Exteriores dos 
quatro países membros do MERCOSUL, em 29 de abril de 1991, com a comissão das 
Comunidades Européias (a seguir denominada “Comissão”), assim como o resultado da 
Reunião Ministerial MERCOSUL - Comunidade Européia de 2 de Maio de 1992, em 
Guimarães, Portugal.

Conscientes de que tanto as Comunidades Européias como o MERCOSUL, 
partilham como objetivo principal à promoção do progresso económico e social dos seus 
países-membros através da integração, no âmbito da democracia.

Considerando que a Comissão, desde a criação da primeira das Comunidades 
Européias em 1952, acumulou uma vasta experiência em todos os domínios da integração 
européia.

Desejosos de promover a cooperação entre a Comissão e as Instituições do 
MERCOSUL criadas pelo Tratado de Assunção em 26 de março de 1991 mediante a 
partilha da experiência adquirida e o apoio institucional recíproco em geral.

Tendo em conta que é oportuno criar um mecanismo de diálogo e de exploração 
das possibilidades de cooperação interinstitucional e da sua realização.

Acordam os seguintes:



Artigo 2

1.

2. Podem ser identificados outros domínios de comum acordo.

Artigo 3

1.

2.

Artigo 4

1.
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A cooperação entre a Comissão e o Grupo Mercado Comum do MERCOSUL pode 

abranger, nomeadamente, os seguintes domínios:

Intercâmbio de Informações

Formação de pessoal

Assistência técnica

Apoio institucional

As ações de formação em matéria de integração destinar-se-ão principalmente ao 

pessoal pertencente às instituições de ambas as partes.

2. As ações de formação realizar-se-ão sob qualquer forma adequada, nomeadamente sob 

a forma de cursos, seminários, conferências, estágios ou intercâmbios.

O Intercâmbio de informação entre a Comissão e as Instituições do MERCOSUL pode 

incluir quaisquer informações gerais, técnicas, económicas, jurídicas ou outras 

suscetíveis de as interessar reciprocamente. Esse intercâmbio pode efetuar-se através 

de todos os meios adequados. Incluindo a ligação a bancos de dados informatizados.

A Comissão e as instituições do MERCOSUL cooperarão com o objetivo de assegurar a 

máxima eficácia de utilização dos seus recursos em matéria de coleta, análise, 

publicação e difusão de informação, sem prejuízo de acordos eventualmente necessários 

para a proteção do caráter confidencial de algumas dessas informações.
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Artigo 6

Artigo 7

4.
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A assistência técnica às diversas atividades das instituições interessadas do 
MERCOSUL consistirá, nomeadamente, em estudos, análises e transferência, sob todas as 

formas adequadas, de conhecimentos e experiências relativos às políticas e ações 
necessárias para atingir os objetivos da integração entre os Estados-Partes do MERCOSUL.

O apoio institucional tem em vista o reforço da capacidade e de eficácia das 

instituições do MERCOSUL através de todos os meios adequados, nomeadamente através 
da designação de pessoal especializado europeu e de uma melhoria das infra-estruturas 

materiais.

1. A Comissão e o Conselho do MERCOSUL instituem um Comité Conjunto de 

Consultas com o objetivo de desenvolver e intensificar o diálogo interinstitucional, bem 
como de promover e assegurar o acompanhamento das ações de cooperação iniciadas 

com base no presente acordo.
2. O Comité conjunto de Consultas será composto por representantes do Grupo Mercado 

Comum do MERCOSUL, por um lado, e da comissão, por outro.

3. O nível de representação de ambas as partes será tão elevado quanto o exigir a ordem de 

trabalhos.
O Comité Conjunto de Consultas reunir-se-á, normalmente, duas vezes por ano. Podem 

ser previstas, de comum acordo, reuniões adicionais. A presidência das reuniões será 
assegurada alternadamente por ambas as partes.

5. Um projeto de agenda será discutido informalmente entre ambas as partes antes de cada 

reunião e aprovado no inicio da mesma. Após as reuniões será elaborada uma ata.
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Artigo 9

Artigo 10

Investimentos
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O presente acordo é redigido em três originais, em francês, espanhol e português, 
fazendo fé os três textos.

O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura pelos representantes da 
Comissão e do Conselho do MERCOSUL.

Promulgado pelo Decreto n° 199,

De 21 de agosto de 1991

Peia Comissão das Comunidades Européias

Pelo MERCOSUL.

O presente documento é válido por um período de três anos a partir da sua entrada 
em vigor, sendo renovado por recondução tácita por períodos de um ano, exceto se uma das 
partes notificar a outra parte, por escrito, da sua decisão de denunciar o acordo três meses 
antes do termo do mesmo.

Acordo entre os governos da República da Argentina, da República 
Federativa do Brasil, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai e 

o Governo dos Estados Unidos da América relativo a um Conselho sobre Comércio e
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8.
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Os Govemos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da 

República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai de um lado (as “Partes Sul- 

americanas”) e, de outro lado, o Governo dos Estados Unidos da América; coletivamente as 

‘Tartes”.

Desejosos de fortalecer a amizade e o espírito de cooperação entre as Partes Sul- 

Americanas e os Estados Unidos da América;
Desejosos de incrementar as relações de comércio internacional e de investimento entre 

as Partes;
Reconhecendo as oportunidades criadas com o lançamento da iniciativa para as 

Américas pelo Presidente Bush, em especial no que diz respeito ao estímulo às políticas 

governamentais voltadas para o mercado, que irão resultar no desenvolvimento do 

comércio e do investimento entre as Partes Sul-Americanas e os Estados Unidos da 

América;
Reconhecendo os êxitos alcançados pelas Partes Sul-Americanas nos seus esforços de 

integração económica e a prioridade por elas conferida à crescente integração 

económica por meio da criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), até final de 

1994;
Reconhecendo o desejo dos Estados Unidos da América de estimular a criação de um 

mercado comum que propicie níveis mais altos de comércio, investimento e 

crescimento económico em bases competitivas e que seja compatível com as obrigações 

e procedimentos, inclusive notificação e consulta, do sistema do GATT (Acordo Geral 

sobre Tarifas e Comércio);
Reconhecendo as crescentes oportunidades de comércio e de investimento entre as 

Partes que deverão resultar da criação desse mercado comum;

Reconhecendo o papel de apoio que a iniciativa apara as Américas está destinada a 

exercer nas Américas ao encorajar a integração económica regional e a ampla redução 

das barreiras intra-regionais ao comércio e ao investimento,

Reconhecendo que um objetivo de longo prazo da Iniciativa para as Américas é a 

implantação d e um sistema de livre comércio nas Américas; reconhecendo a relevante
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comum;
10. Reconhecendo o desejo das Partes Sul-Americanas e dos Estados Unidos da América de 

reduzir as barreiras ao comércio e ao investimento, inclusive aquelas que limitam o 

fluxo comercial de tecnologia;
11. Levando em consideração a participação da Argentina, do Brasil, do Uruguai e dos 

Estados Unidos da América no GATT e ressaltando que o presente Acordo não afeta os 
direitos e as obrigações das Partes tanto no GATT quanto no seus convénios, arranjos e 

demais instrumentos;
12. Reconhecendo o papel fundamental do GATT na geração de maiores volumes de 

comércio, investimento e crescimento económico em escala mundial e a necessidade de 

apoiar e fortalecer o GATT, com esse propósito;
13. Levando em consideração o compromisso das Partes com a êxitos a conclusão e 

implementação da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais;
14. Reconhecendo a importância de promover um clima de abertura e previsibilidade para o 

comércio e o investimento internacionais e o papel primordial que esse conjunto de 

fatores exerce como estímulo ao crescimento económico e ao desenvolvimento;
15. Reconhecendo os benefícios que resultarão para cada Parte de maiores volumes de 

comércio e investimento internacionais e concordando que o protecionismo e as 

medidas de investimento com efeito distorcido sobre o comércio privariam as Partes de 

tais benefícios;
16. Reconhecendo o papel fundamental do investimento privado, tanto interno quanto 

externo, para promover o crescimento, criar empregos, expandir o comércio, 

aperfeiçoar e adquirir tecnologia, e estimular o desenvolvimento económico;

17. Reconhecendo que o investimento estrangeiro direto traz resultados positivos para cada 

uma das Partes;
18. Reconhecendo a crescente importância dos serviços para as economias das Partes e nas 

suas relações mútuas;

contribuição que o MERCOSUL trará ao reduzir barreiras ao comércio e aos 

investimentos nas Américas;
9. Reconhecendo o desejo dos Estados Unidos da América de manter uma relação 

produtiva com as quatro Partes Sul-Americanas em seus esforços para criar o mercado
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Será estabelecido

“Conselho”).
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19. Levando em consideração a necessidade de eliminar barreiras não tarifárias de modo a 
facilitar maior acesso aos mercados das Partes;

20. Reconhecendo a importância de prover adequada proteção aos direitos de propriedade 
intelectual e meios efetivos para a observância dos direitos de propriedade intelectual 
relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças nos sistemas jurídicos 
nacionais;

21. Reconhecendo a importância da liberalização do comércio nas políticas agrícolas, 
inclusive para evitar a prática de subsídios à exportação entre as Partes e em terceiros 
mercados;

22. Reconhecendo a importância para o bem estar económico das Partes de envidar 
esforços para assegurar a observância e a promissão dos direitos do trabalhador, 
incluindo aqueles definidos pelas convenções internacionais das quais os países são 

Partes;
23. Reconhecendo a conveniência de resolverem os problemas de comércio e investimento 

com a brevidade possível;
24. Considerando que seria do mútuo interesse das Partes estabelecer um mecanismo de 

intensificadas consultas e estímulo à liberalização do comércio e do investimento entre 

elas;
Para esses fins, as Partes acordam o seguinte:

Artigo II

um Conselho Consultivo sobre Comércio e Investimento (o
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Artigo IV

Artigo V

1.

566

O Conselho será composto de representantes das Partes. Quando as Partes se 

reunirem nos Estados Unidos da América, a Presidência das Partes Sul-Americanas será 

rotativa entre os Govemos da Argentina, Brasil.

Paraguai e Uruguai. A delegação será presidida por representantes dos Ministérios 
das Relações Exteriores e os Estados Unidos da América serão representados pelo 

Escritório do Representante Comercial (USTR).

As Partes podem valer-se do assessoramento do setor privado em seus respectivos 

países sobre matérias relacionadas com a atividade do Conselho. Os representantes do setor 

privado podem ser convidados a participar de reuniões do Conselho, sempre que todas as 

Partes considerarem apropriado.

O Conselho realizará consultas sobre matérias específicas, tendo como objetivos: 

Perseguir a meta de uma crescente abertura de mercados entre os Estados Unidos da 

América e as Partes Sul-Americanas.

2. Acompanhar o desenvolvimento das relações de comércio e investimento, identificar 

oportunidades para sua liberalização e negociar minutas de acordo quando couber.

1. O Conselho se reunirá com a participação dos cinco países quando acordado pelas 

Partes.
2. A primeira reunião do Conselho se realizará nos Estados Unidos da América. A sede 

das reuniões subsequentes será rotativa entre as Partes, se julgado conveniente, e o pais 

anfitrião ocupará a Presidência para as finalidades da reunião.
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Artigo VII

1.

Artigo VIII
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Este Acordo entrará imediatamente em vigor sem prejuízo dos procedimentos 
internos de cada Parte.

3. Temas de comércio e d e investimento do interesse das Partes.
4. Identificar e envidar esforços no sentido de remover os entraves aos fluxos de comércio 

e de investimento.

O Conselho iniciará seus trabalhos examinando a “Agenda de Ação Imediata” relativa a 
temas de comércio e de investimento, anexada a este Acordo.

2. O Conselho pode estabelecer grupos de trabalho ad hoc que poderão reunir-se 
simultânea ou separadamente para desincumbir-se de suas atribuições.

1. As Partes podem solicitar consultas sobre qualquer tema relacionado com o comércio 
ou investimento. As solicitações de consulta deverão ser acompanhadas de uma 
explicação por escrito do assunto a ser discutido e as consultas deverão ocorrer dentro 
de 30 dias a partir do pedido, salvo quando a Parte solicitante concordar com uma data 
posterior.

2. As consultas terão lugar, inicialmente, no pais cuja medida ou prática seja objeto de 
discussão. Se medidas ou práticas de mais de um pais forem objeto de discussão, as 
consultas poderão dar-se, inicialmente, em qualquer um desses países.

3. Este artigo aplica-se sem prejuízo dos direitos de qualquer Parte no âmbito do GATT, 
seus códigos, ou quaisquer outros instrumentos internacionais dos quais o pais seja 
parte.



Artigo IX

Anexo
Agenda de Ação Imediata

Com referência ao Acordo que cria um Conselho sobre Comércio e Investimento, 

estabelecendo princípios e procedimentos para consultas sobre os temas de comércio e 
investimento, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e os Estados Unidos da América 

confirmam o seguinte:
1. As partes estão preparadas para dar inicio aos trabalhos do Conselho imediatamente, 

com uma “Agenda de Ação Imediata” composta dos seguintes tópicos para consultas:

a) Cooperação na Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, no 

âmbito do GATT, para alcançar um conjunto de resultados abrangente, equilibrado 

e ambicioso;
b) Meios para facilitar a ampla redução de barreiras ao comércio e ao investimento nas 

Américas, incluindo um intercâmbio de opiniões no que se refere aos processos para
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1. Este Acordo permanecerá em vigor a não ser que seja denunciado por mútuo 
consentimento das Partes. Qualquer Parte pode denunciar este Acordo desde que 
notifique por escrito todas as outras Partes com seis meses de antecedência.

2. Em qualquer momento depois que o mercado comum, em processo de formação pela 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, ou órgão por ele constituído, adquirir 
capacidade jurídica para celebrar acordos internacionais, em representação do mercado 
comum, este Acordo poderá ser substituído por um outro assinado pelos Estados 
Unidos da América e pelo referido mercado comum, através de representantes 

devidamente autorizados para esta finalidade.
Em testemunho do que, os abaixo assinados firmaram este Acordo
Feito em Washington, aos 19 dias do mês de junho de 1991, em cinco cópias em 
português, inglês e espanhol, sendo todos os textos igualmente autênticos.
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d)
e)

f)

g)

h)
i)

A inclusão de tópicos nesta “Agenda de Ação Imediata” não limita a faculdade de 

qualquer das partes de solicitar consultas, nos termos do Artigo 6 do Acordo, para 
qualquer outro tema relacionado com comércio ou investimento que possa surgir em 
futuro próximo e requeira consultas imediatas, nem exclui a apresentação de novos 
temas no futuro. A discussão de itens desta agenda não envolverá matérias relacionadas 

com o controle de exportações ligadas à segurança nacional.

facilitar a integração económico comercial entre os países de região; esse 
intercâmbio incluirá, mas não será limitado a, tarifas, barreiras não-tarifárias e 
reformas das políticas de investimento;
Considerações políticas, especificamente nas áreas de comércio e investimentos, 
relativas ao acesso à tecnologia;
Aspecto dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio;
Políticas de investimento orientadas para o mercado e medidas de investimento 
relacionadas com o comércio;
Práticas de subsídios à exportação de produtos agrícolas;
Acesso de mercado para bens e serviços, incluindo, mas não limitado a, tarifas e 
barreiras não tarifárias nos setores agrícolas e têxtil;
Exigências sanitárias e fitossanitárias no setor agrícola;
Necessidade de implementar um regime transparente de salvaguarda, em 

conformidade com os princípios do GATT; e
Medidas contra o “dumping” e contra a prática de subsídios.
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Reserva Apresentada pela República
Oriental do Uruguai

Ao assinar o presente Acordo relativo à criação de um Conselho sobre Comércio e 
investimento entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, 

da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai e o Governo dos Estados 
Unidos da América, o Ministro das Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai 
em nome de seu Govemo, declara que, com relação ao Artigo VI1 deste Acordo, a 

República Oriental do Uruguai se considerará obrigada pelo mencionado instrumento 

internacional logo após o cumprimento das disposições constitucionais pertinentes (Artigo 

85, número 7; e Artigo 168, número 20, da Constituição uruguaia).
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Acordo de Complementação Económica, celebrado 

entre os Estados-Partes do Mercosul e o Chile

(MERCOSUL/CMC/DEC. N° 3/96)

Decreto Legislativo n° 96, de 12 de setembro de 1996;

Promulgado pelo Decreto n° 2.075, de 19 de novembro de 1996;

Os Estados-Partes do MERCOSUL e o Chile depositaram o referido 

Acordo, na secretaria da ALADI, em 30 de setembro de 1996,
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Os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da 
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, como Estados-Partes do 
Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, por um lado, e da República do Chile, por outro, 

acreditados por seus respectivos Governos segundo poderes outorgados em boa e devida 
forma, depositados oportunamente na Secretaria Geral, convêm em:

Anexo ao Decreto n° 2.075, de 19 de Novembro de 1996
- Acordo de Complementação Económica Celebrado 

Entre os Governos dos Estados-Partes do Mercosul e
O Governo da República do Chile

Artigo 1
Registrar na Secretaria Geral da Associação Latino-Americana de Integração - 

ALADI o Acordo de Complementação Económica celebrado pelos Governos da República 

Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai, da República 
Oriental do Uruguai e da República do Chile, subscrito por seus respectivos Ministros das 
Relações Exteriores em vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e seis, cujo 
texto se incorpora ao presente Protocolo com os Anexos a que se refere o Programa de 

Liberalização Comercial desse Acordo (Anexos la 12 inclusive), bem como os anexos 
correspondentes ao Regime de Origem (Anexo 13), Solução de Controvérsias (Anexo 14) e 

Acordos celebrados pelo MERCOSUL em matéria de Transporte Internacional Terrestre 
do Cone Sul (Anexo 15), as Notas Complementares mencionadas nos Artigos 5o, 6o e 7o 

desse Acordo, o Protocolo de Integração Física e o Protocolo que corrige a numeração dos 

artigos do Acordo.
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Acordo de Complementação Económica 
Mercosul-Chile

Encomendar à Secretaria Geral da Associação a consolidação dos textos do 
mencionado Acordo e de seus correspondentes anexos para sua publicação oficial.

A Secretaria Geral da Associação será depositária do presente Protocolo, conforme 
disposto no Artigo 57 do Acordo de Complementação Económica MERCOSUL-Chile, do 
qual enviará cópias devidamente autenticadas aos Governos signatários.

Em fé do quê, os respectivos Plenipotenciários subscrevem o presente Protocolo na 
Cidade de montevidéu, aos trinta dias do mês de setembro de mim novecentos e noventa e 
seis, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente 

válidos.
Pelo Governo da República Argentina - Jesús Sabra.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil - Hildebrando Tadeu N.Valadares.

Pelo Governo da República do Paraguai - Efraín Dario Centurión.
Pelo Governo da República Oriental do Uruguai - Adolfo Castells.
Pelo governo da República do Chile - Augusto Bermúdez Arancibia.

Os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da 

República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados-Partes do Mercado 
Comum do Sul - MERCOSUL, e o Governo da República do Chile serão denominados 

Partes Signatárias. As Partes Contratantes do presente Acordo são o MERCOSUL e a 

República do Chile.
Considerando a necessidade de fortalecer o processo de integração da América 

Latina, a fim de alcançar os objetivos previstos no Tratado de montevidéu 1980, mediante a 

celebração de acordos abertos à participação dos demais paises-membros da Associação
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Latino-Americana de Integração - ALAD1, que permitam a conformação de um espaço 
económico ampliado;

Considerando que a formação de áreas de livre comércio na América Latina 
constitui elemento relevante para aproximar os esquemas de integração existentes, além de 
ser uma etapa fundamental para o processo de integração e para o estabelecimento de uma 
área de livre comércio hemisférica;

Considerando que a integração económica regional constitui um dos instrumentos 
essenciais para que os países da América Latina avancem em seu desenvolvimento 
económico e social assegurando uma melhor qualidade de vida para seus povos,

Considerando que a vigência das instituições democráticas constitui elemento 
essencial para o desenvolvimento do processo de integração regional;

Considerando que os Estados-Partes do MERCOSUL, mediante a assinatura do 
Tratado de Assunção de 1991, deram um passo significativo em direção a consecução dos 

objetivos da integração latino-americana;
Considerando que o Acordo de Marraqueche, pelo qual se criou a Organização 

Mundial de Comércio (OMC), constitui um arcabouço de direitos e obrigações, ao qual se 
ajustarão as políticas comerciais e os compromissos do presente Acordo;

Considerando que o processo de integração entre o MERCOSUL e o Chile tem 
como objetivo a livre circulação de bens e serviços, facilitar a plena utilização dos fatores 
produtivos no espaço económico ampliado, estimular os investimentos recíprocos 
promover o desenvolvimento e a utilização da infra-estrutura física;

Considerando o interesse comum das Partes Contratantes no desenvolvimento de
relações comerciais e de cooperação económica com os países da área do Pacífico e a 
conveniência de conjurar esforços e ações nos foros de cooperação existentes nas áreas 

citadas;
Considerando que o estabelecimento de regras claras, previsíveis e duradouras é 

fundamental para que os operadores económicos possam utilizar plenamente os 
mecanismos de integração regional;

Considerando que o presente Acordo constitui importante fator pra a expansão do 

intercâmbio comercial entre o MERCOSUL e o Chile e estabelece as bases para uma 

ampla complementação e integração económica recíproca, acordam:
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O presente Acordo tem por objetivos:

estabelecer o arcabouço jurídico e institucional de cooperação e integração 
económica e física que contribua à criação de um espaço económico ampliado, que 
tenda a facilitar a livre circulação de bens e serviços e a plena utilização dos fatores 
produtivos;
formar uma área de livre comércio entre as Partes Contratantes em um prazo 
máximo de 10 anos, mediante a expansão e diversificação do intercâmbio comercial 
e a eliminação das restrições tarifárias e não-tarifárias que afetam o comércio 

recíproco;
promover o desenvolvimento e a utilização da infra-estrutura física, com especial 
ênfase no estabelecimento de interconexões bioceânicas;
promover e estimular os investimentos recíprocos entre os agentes económicos das 

Partes Signatárias;
Promover a complementação e cooperação económica, energética, científica e 

tecnológica.

Em celebrar o presente Acordo de Complementação Económica, ao amparo do 

Tratado de montevidéu 1980, da Resolução n° 2 do Conselho de Ministros da ALADI e das 
normas estabelecidas a seguir.



As Partes Contratantes conformarão uma Zona de Livre Comércio em um prazo de
10 anos, mediante um Programa de Liberalização Comercial que se aplicará aos produtos
originários dos territórios das Partes Signatárias. Este Programa consistirá em desgravações

momento do despacho aduaneiro das mercadorias.
Para tais fins, acordam:

a) Aplicar ao comércio recíproco, à partir de Io de outubro de 1996, as seguintes
margens de preferência a todos os produtos não incluídos nas listas que integram
os Anexos 1 a 12.

Margem de 1.1.1997 1.1.1998 1.1.1999 1.12000 1.12001 1.12002 1.12003 1.120(0
Preferência (Ano!) (Ano 2) (Ano 3) (Ano 4) (Ano 5) (Ano 6) (Ano 7) (Ano 8)
Inicial (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (V.) (%)

40 á« 63 21! 78 93 100

(*) A margem de preferencia inicial vigorará entre 1 ° de outubro de 1996 e 31 de dezembro de 1996

cada caso, às quais evoluirão de acordo com o seguinte cronograma:

Margem de 1.1.1997 1.1.1998 1.1.1999 1-1-2000 1.12001 1.1.2002 1.12003 1.12004

Preferência (Ano 3)(Ano 1) (Ano 2) (Ano 4) (Ano 5) (Ano 6) (Ano 7) (Ano 8)

Inicial (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

c) Os produtos incluídos no Anexo 2 estarão sujeitos a um ritmo de desgravaação especial
que terminará em um prazo de 10 anos, conforme o seguinte cronograma:
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100

1.1.1998
(Ano 2) 

(%)

55
63
70
78
85
93
100

1.12000 
(Ano 4) 

(%)

1.12002
(Ano 6) 

(%)

1.12003 
(Ano 7) 

(%)

1.12004
(Ano 8) 

(%)

1.12005 
(Ano 9) 

(%)

1.12006
(Ano 10) 

(%)

100
100 
100 
100
100 
100 
100

Marina dr 
Prri<Tt8K±l 
lafafaiOM

1.1.1997 
(Ano 1) 
(%)

70
75
80
85
90
95
100

78
81
85
89
93
96
100

85
88
90
93
95
98
100

93
94
95
96
98
99
100

63
69
75
81
88
94 
100

48
56
65
74
83
91
100

1.1.1999
(Ano 3) 
(%)

_______ ___________________ __________
(*) A margem de preferencia inicial vigorará entre 1 ° de outubro de 1996 e 31 de dezembro de 1996

b) Os produtos incluídos no Anexo I gozarão das margens de preferência indicadas em

progressivas e automáticas, aplicáveis sobre os gravames vigentes para terceiros países no

1.12001 
(Ano 5)

..................................... ................................ (%) ________
(*) A margem de preferencia inicial vigorará entre 1 ° de outubro de 1996 e 31 de dezembrode 1996



d) os produtos incluidos no Anexo 3 estarão sujeitos a um ritmo de desgravação especial,
que terminará em um prazo de 10 anos, conforme o seguinte cronograma:

o 0 o 0 14 28 43 57 72 86 100

(•) A margem dc preferência inicial vigorará entre 1 ° de outubro de 1996 e 31 de dezcmbrode 1996

Antes de 31 de dezembro de 1999 a Comissão Administradora estabelecida no
Artigo 46 definirá o tratamento tarifário a outorgar aos produtos incluídos no Anexo 4,
para o comércio recíproco entre a República do Chile e a República do Paraguai. Até
aquela data, esses produtos terão um tratamento idêntico ao estabelecido no presente inciso.
e) os produtos do Anexo 5 receberão tratamento especial e estarão sujeitos ao ritmo de

desgravação nele indicado, o qual terminará em um prazo de 10 anos.
f) os produtos incluídos no Anexo 6 serão desgravados à partir do décimo ano de forma

linear e automática, de modo a alcançar uma preferência de 100% em um prazo de 15

anos, à partir do início do Programa de Liberalização Comercial:

1.1.2007 1.1.2008Margem dc 1.12006 1.12009 1.12010 1.12011

Preferência (Ano 10) (Ano 11) (Ano 12) (Ano 13) (Ano 14) (Ano 15)

(%)Inicial (%) (•/.) (•/.) (•/.) (•/.) (•/.)

330 17 50 67 83 100

g) os produtos incluidos no Anexo 7 receberão tratamento especial e estarão sujeitos ao

ritmo de desgravação nele indicado, o qual terminará em um prazo de 15 anos.

h) os produtos incluídos no Anexo 8 serão desgravados à partir do décimo ano, de forma

linear e automática, de modo a alcançar uma preferência de 100% em um prazo de 16

anos, à partir do início do Programa de Liberalização Comercial:
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1.1.1997 
(Ano 1) 

(%)

1.1.1998
(Ano 2) 

(%)

1.1.1999
(Ano 3) 

(%)

1.1.2000 
(Ano 4) 

(-/o)

1.12001
(Ano 5) 

(%)

1.12002 
(Ano 6) 

(%)

1.12003
(Ano 7)

(%)

1.12004
(Ano 8) 

(%)

1.12005 
(Ano 9) 

(%)

1.12006 
(Ano 10) 

(%)
Prrfcrmcta 
Wdii 04)



0 17 33 50 67 83 100

j)

Artigo 3

Artigo 4
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Aos produtos exportados pela República do Chile, cuja desgravação resultante do 

Programa de Liberalização Comercial implique a aplicação de uma tarifa menor do que a 

indicada na lista correspondente do Anexo 12 para o acesso ao mercado de que se trate, 

aplicar-se-á esta última.

1.1.2007

(Ano 11) 

(%)

1.1.2008

(Ano 12) 

(%)

1.1.2009

(Ano 13) 

(%)

1.1.2010

(Ano 14) 

(%)

1.1.2011

(Ano 15) 

(V.)

1.L2012

(Ano 16) 

(%)

XUrwrw 4c

PrrfcrrBÕa

Inicial (•/•)

A qualquer momento, a comissão Administradora poderá acelerar o programa de 

desgravação tarifária previsto neste Título ou melhorar as condições de acesso para 

qualquer produto ou grupo de produtos.

i) a Comissão Administradora definirá, antes de 31 de dezembro de 2003, a incorporação 

ao Programa de Liberalização Comercial dos produtos incluídos no Anexo 9, os quais 

gozarão de 100% de margem de preferência à partir de Io de janeiro do ano 2014;

os produtos incluídos do Anexo 10 terão as margens de preferências iniciais 

expressamente nele indicadas;

k) para os produtos originários da República do Chile, exportados à República Argentina 

e incluídos no Anexo 11, cuja tarifa resultante, depois de aplicada a margem de 

preferência correspondente, seja maior do que a tarifa estabelecida no referido anexo, 

aplicar-se-á esta última;
l) as mercadorias usadas não se beneficiarão doPrograma de Liberalização Comercial do 

presente Acordo.
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Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, àqueles produrtos exportados pela 
República do Chile que constam nas listas do Anexo 12 por um Estado-Parte do 
MERCOSUL, aplicar-se-á a tarifa resultante da preferência acordada nos citados Anexos 5 
e 7, com o alcance e as condições ali estabelecidas.

A Comissão Administradora poderá atualizar o Anexo 12 com o único objetivo de 
registrar reduções das tarifas residuais aplicáveis ao Chile, resultantes da aplicação do 
presente Artigo.

Sempre que a Comissão Administradora considerar justificado ou necessário as 
Notas Complementares ao presente Acordo poderão ser revisadas, corrigidas ou 

modificadas no sentido de contribuir para a liberalização do comércio.

Dezembro de 1995.
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elemento esencial
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Los Gobiemos de la República de Argentina, de la República Federativa del Brasil, 

de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del 
MERCOSUR y el Gobiemo de La República de Bolívia serán denominados “Partes 
Signatarias” Las Partes Contratantes de este Acuerdo son el MERCOSUR y Ia República 

de Bolívia.
CONSIDERANDO:
La necessidad de fortalecer el proceso de integración de América Latina, a fin de 

alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo 1980, mediante la 
concertación de acuerdos abiertos a la participación de los demás países miembros de la 

ALADI;
Que la conformación de áreas de libre comercio en América Latina constituye un 

medio relevante para aproximar los esquemas de integración existentes, además de ser una 
etapa fundamental para el proceso de integración y el establecimiento de un área de libre 

comércio hemisférica;
Que la integración económica regional es uno de los instrumentos esenciales para 

que los países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social, asegurando 

una mejor calidad de vida para sus pueblos;
Que la vigência de las instituciones democráticas constituye un 

para el desarrollo del proceso de integración regional.
La conveniência de offecer a los agentes económicos regias claras y previsibles para 

el desarrollo del comercio y la inversión, para propiciar, de esta manera, una participación 
más activa de los mismos en las relaciones económicas y comerciales entre los Estados 

Partes de MERCOSUR y Bolivia;
Que los Estados Partes del MERCOSUR, a través de la suscripción del Tratado de 

Asunción de 1991, han dado un paso significativo hacia la consecución de los objetivos de 

integración latinoamericana;
Que los Países Andinos han conformado la Comunidad Andina como una instancia 

para la consecución de los objetivos de la integración regional;
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En celebrar el presente Acuerdo de Complementación Económica, al amparao del 
Tratado de Montevideo 1980, de la Resolución n° 2 del Consejo de Ministros de la ALADI 
y de las normas que se establecen a continuación.

El presente Acuerdo tiene por objetivos:

Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica 
y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a 
facilitar la libre circulación de bienes y servicios, y la plena utilización de los factores 

productivos;
Formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plano máximo 

de 10 anos, mediante la expansión y diversificación del intercâmbio comerciai y la 

eliminación de las restriciones arancelarias y de las noarancelarias que afectan el comercio 

recíproco;
Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física com especial 

énfasis en la progresiva liberación de las comunicaciones y del transporte fluvial y terrestre 
y en la facilitación de la navegación por la Hidrovía Paraná - Paraguay, Puerto Càceres - 

Puerto Nueva Palmira.
Establecer un marco normativo para la promoción y la pretección de las inversiones.

Que el Acuerdo de Marrakesh, por el que se crea la Organización Mundial del 

Comercio, constituye un marco de derechos y obligaciones que se ajustarán las políticas 
comerciales y los compromisos del presente Acuerdo;

Que el proceso de integración debe abarcar aspectos relativos al desarrollo y a la 
plena utilización de la infraestructura física,

CONVIENEN:
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Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y 
tecnológica.

Promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones comerciales que se 
efectúen com terceros países y bloques de países estrarregionales.

Las Partes Contratantes conformarân una Zona de Libre Comercio en un plano de 
10 anos a través de un Programa de Liberación Comercial, que se aplicará a los productos 
originários y procedentes de los territórios de las Partes Contratantes.

Dicho Programa consistirá en desgravaciones progresivas y automáticas aplicables 

sobre los gravámenes vigentes para terceros países en el momento de despacho a plaza de 

las mercaderías.
Este Acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas com anterioridad 

entre las Partes Signatarias en los Acuerdos Parciales o Regionales en el marco de la 
ALADI, en la forma como se refleja en el Programa de Liberación Comercial.

A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, quedan sin efecto las preferencias 

negociadas en los Acuerdos Parciales o Regionales citados.

Para tales efectos, acuerdam:

a) Aplicar en el comercio recíproco, a partir del Io de enero de 1997, los siguientes 
márgenes de preferencias a todos los productos no incluídos en las listas que 

integran los Anexos 1 al 7.
Los productos que figuran en el Anexo 1 tendrán el siguiente cronograma de 

desgravación;
Los productos incluídos en el Anexo 2 (ACE 34) gozarán de los márgenes de 
preferencia que en cada caso se indican, los que evolucionarân de acuerdo com 

el siguiente cronograma;
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Artículo 3
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Aquellos productos exportados por la República de Bolivia, cuya desgravación 

resultante del programa de Liberación Comercial implique la aplicación de un arancel

La Comisión Administradora podrá acelerar el Programa de Liberación Comercial 

previsto en este Título, para cualquier producto o grupo de productos, que de común 

acuerdo las Partes Contratantes convengan.

Asimismo, este Anexo incluye los productos que tienen 
desgravación particular, que figurará en cada íten.

Los productos incluídos en el Anexo 3 estarán sujetos 
desgravación especial conforme al siguiente cronograma que concluye 
plazo de 10 anos, y tendrán un margen de preferencia inicial del 15%.
Los productos incluídos en el Anexo 4, estarán sujetos al siguiente ritmo de 
desgravación, y tendrán un margen de preferencia inicial del 10%, concluyendo 
la desgravación al décimo ano.

Los productos incluídos en el Anexo 5 se desgravarán a partir del ano noveno en 
forma progresiva y automátioca de modo de alcanzar una preferencia del 100% 
en el plazo de 15 anos, contados desde el inicio del Programa de Liberación 
Comercial que comienza en el ano 1997.
Los productos incluídos en el Anexo 6 de desgravarán a partir del ano noveno 
en forma progresiva y automática de modo de alcanzar una preferencia del 
100% en el plazo de 18 anos, contados desde el inicio del Programa de 
Liberación Comercial que comienza en el ano 1997.
Los productos incluídos en el Anexo 7 tendrán un margen de preferencia inicial 
del 100% desde el inicio de la vigência del Acuerdo.
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Artículo 6
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Sin peijuicio de lo dispuesto en los Acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio, las Partes Signatarias no aplicarán al comercio recíproco nuevos gravamentes a 
las exportaciones, ni aumentaràn la incidência d e los existentes, en forma discriminatória 

entre si, a partir de la entrada en vigência del presente Acuerdo.

Los gravàmenes vigentes constan en Notas Complementarias al presente Acuerdo.

Ninguna Parte Contratante impondrá ni mantendrá restricciones no arancelarias a la 
importación o a la exportación de productos de su território al de la otra Parte Contratante,

menor al indicado en la lista correspondiente del Anexo 8 (Régimen de Adecuación), para 
el acceso al mercado del que se trate, se les aplicará este último.

EI Mercosur podría considerar, para algunos casos particulares, mantener en favor 
de Bolivia la preferencia del Património Histórico para productos incluídos en el Régimen 
de Adecuación.

Se entenderá por “gravàmenes” los derechos aduaneros y cualquier outro tributo de 
efecto equivalente, sean de carácter fiscal, monetário, cambiario o de cualquier natureza, 
que incidan sobre las importaciones. No está compreendido en este concecto las tasas y 
recargos análogos cuando sean equivalentes al costo de los servicios prestados.

Las Partes Signatarias no podrán establecer otros gravàmenes y cargas de efectos 

equivalentes distintos de los derechos aduaneros, que los vigentes a la fecha de suscripción 
del presente Acuerdo y que constan en Notas Complementarias al presente.



Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
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ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias o por medio de otras medidas, salvo lo 
dispuesto en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

No obstante el pârrafo anterior, se podrán manteneer las medidas existentes que 
constan en las Notas Complementarias al presente Acuerdo.

La Comisión Administradora adoptará las medidas necesarias para velar por la 
eliminación de las Nortas Complementarias al presente Acuerdo.

Las Partes Contratantes intercambiarán, en el momento de la firma del presente 
Acuerdo, los aranceles vigentes y se mantendrán informadas, a través de los organismos 
nacionales competentes, sobre las eventuales modificaciones subsguientes y remitiràn copia 
de las mismas a la Secretaria General de la ALAD1 para su información.

Ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir 
que una Parte Contratante adopte o aplique medida de conformidad com el Artículo 50 del 
Tratado de Montevidéo 1980 y/o com el Articulo XX y XXI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Las Partes Contratantes aplicarán el arancel vigente para terceros paises a todas las 
mercancias elaboradas o provenientes de zonas francas o áreas aduaneras especiales de 
cualquier naturaleza, situadas en el território de la otra Parte Contratante.
Esas mercancias deberân estar debidamente identificadas.



Título III
Regímen de Origen

Artículo 12

Título IV
Tratamiento en Matéria de Tributos Internos

Artículo 13
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Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación las disposiciones legales vigentes en 
cada una de las Partes Signatarias para el ingreso, en el mercado de los Estados Partes del 
MERCOSUR o de Bolívia, de las mercancias provenientes de zonas francas o áreas 

aduaneras especiales situadas en sus propios territórios.

Las Partes Contratantes aplicarán a las importaciones realizadas al amparo del 
Programa de Liberación Comercial, el Régimen de Origen contenido en el Anexo 9 dei 

presente Acuerdo.

En matéria de impuestos, tasas u otros tributos internos, los productos originários 
del território de una Parte Signataria gozarán, en el território de la otra Parte signataria, de 

un tratamiento no menos favorable que el aplicable a productos nacionales en 

circunstancias similares.



Artículo 14

se

Artículo 15

Artículo 16
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En la aplicación de medidas destinadas a contrarrestar las distorsiones en Ia 
competência generadas por prácticas de dumping y subsídios, las Partes Contratantes 
basarán en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio en estas matérias.

Si una del las Partes Contratantes considera que la otra Parte Contratante está 

realizando importaciones de terceros mercados en condiciones de dumping o subsídios, 
podrá solicitar la realización de consultas com el objeto de conocer las reales condiciones 

de ingreso de esos productos.
La Parte Contratante o la Parte Signataria consultada dará adecuada consideración y 

respuesta en un plazo no mayor de 15 dias hábiles. Las consultas se llevaràn a cabo en el 

lugar que las Partes Contratantes acuerden y tanto su desarrollo como conclusiones seràn 
puestas en conocimiento de la Comisión Administradora del Acuerdo.

Título V

Practicas Desleales del Comercio Internacional - Dumping y Subsidios - y Practicas 
Restrictivas de la Competência

En el caso de que una de las Partes Signatarias de una Parte Contratante aplique 
medidas anti-dumping o compensatórias sobre las importaciones procedentes de terceros 

países, dará conocimiento de ellas a la otra Parte Contratante, para la evaluación y 
seguimiento de las importaciones en su mercado de los productos objeto de la medida, a 

través de los organismos nacionales competentes.



Artículo 17

Título VI
Incentivos a las Exportaciones

Artículo 18

Artículo 19

fabricación insumosen su
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La Comisión Administradora analizará los productos que, com carácter excepcional, 

pdrán beneficiarse de este Régimen por un plazo adicional de dos anos.

Los productos, que incorporen en su fabricación insumos importados 
temporariamente o bajo régimen de draw-back, no se beneficiarán del programa de 
Liberación Comercial establecido en el presente Acuerdo a partir del Io de enero del ano 
2002.

Las Partes Contratantes promoverán las acciones que resulten necesarias para 
disponer, a la brevedad posible, de un esquema normativo basado en disposiciones y 
prácticas intemacionalmente aceptadas, que constituya el marco adecuado para disciplinar 
eventuaies prácticas que restrinjan la competência.

En relación com los incentivos a las exportaciones, las Partes Contratantes se 
basáran en los Acuerdos de la Organización del Comercio.



Titulo VII
Salvaguardias

Artículo 20

adoptarán el Régimen de Salvaguardias cotenido en eiLas Partes Contratantes
Anexo 10.

Título VIII
Solución de Controvérsias

Artículo 21

Anexo 11.

Título IX
Valoración Aduanera

Artículo 22

Aranceles Aduaneros

el numeral 1 y de lo estipulado en el numeral 2 del Anexo

Organización del Articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio de 1994.
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Las controvérsias que puedan emanar de la aplicación d el presente Acuerdo seràn 
dirimidas de conformidad com el Régimen de Solución de controvérsias contenido en el

comercio recíproco.
Las Partes Contratantes acuerdan no hacer uso, para el comercio reciproco, de la

prorroga del plazo prevista en
III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la

El acuerdo relativo a la aplicación del Articulo VII del Acuerdo General sobre 
y Comercio de 1994, de la Organización Mundial del Comercio, 

regulará el Régimen de Valoración Aduanera aplicado por las Partes Contratantes en su



Artículo 23

Artículo 25
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Artículo 24
A estos efectos, las Partes Contratantes se regirán por el Acuerdo sobre Obstáculos 

técnicos al comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitárias y 

Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.

Título X

Normas y Reglamentos Técnicos, medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Otras 
Medidas Conexas

Las Partes Contratantes no adoptarán, mantendrán ni aplicarán medidas de 
normalización, evaluación de la conformidad, disposiciones metrológicas, normas o 
medidas sanitarias, fitosanitarias o ambientales y reglamentos técnicos, que impliquem 

crear obstáculos innecesarios al comercio.

Las Partes Contratantes, cuando estimen necesario, establecerán pautas y critérios 

coordinados para la compatibilización de las normas y reglamentos técnicos, medidas 
sanitarias y fitosanitarias y otras medidas conexas. Convienen, igualmente, realizar 

esfuerzos para identificar las áreas productivas en las cuales sea posible la 
compatibilización de procedimientos de inspección, control y evaluación de conformidad, 

que permitan el reconocimiento mutuo de los resultados de estos procedimientos.



Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
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Las Partes Contratantes, promoveràn la complementación y la integración industrial, 
comercial y tecnológica, com la finalidad de lograr el máximo aprovechamiento de los 
recursos disponibles, incrementar el comercio entre las Partes Contratantes y posibilitar la 
exportación a terceros mercados de bienes producidos en sus territórios.

Las Partes Contratantes estimularán las inversiones conjuntas que permitan 

desarrollar actividades productivas de bienes y servicios, sea mediante la constitución de 

empresas multinacionales, contratos de “joint ventures”u otras modalidades.

Título XI

Complementación e Intercâmbio por Sectores Productivos

Las acciones para promover una progresiva complementación económica entre las 

Partes Contratantes serán llevadas a cabo a través de Acuerdos empresariales entre 

empresas tanto públicas como privadas, de producción de bienes y de prestación de 
servicios.

Los Acuerdos empresariales estarán orientados al desarrollo de nuevas actividades 
específicas en los territórios de la Partes Contratantes, así como a la complementación, 

integración y/o racionalización de actividades existentes y avarcarán el intercâmbio de 

bienes, servicios, tenologia y la asociación de capitales.

Los acuerdos empresariales deben estar referidos preferentemente a aquellas 

actividades de producción de bienes y servicios que reúnan todas o algunas de las 

siguientes caracteristicas:



Artículo 29

Titulo XII
Promoción e Intercâmbio

De Información Comercial

Artículo 30
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Las Partes Contratantes se apoyarán en los programas y tareas de difusión y 
promoción comercial, facilitando la actividad de misiones oficiales y privadas, la 
organización de ferias y exposiciones, la realización de seminários informativos, los 
estúdios de mercado y otras acciones tendientes al mejor aprovechamiento del Programa 
de Liberación Comercial y de las oportunidades que brinden los procedimientos que 
acuerden en matéria comercial.

Los proyectos de complementación, luego de ser negociados y acordados en el 
Comité Asesor a que se refiere el Título XVII del presente Acuerdo, serân sometidos a 
consideración de la Comisión Administradora a que se refiere el Articulo 39.

1 Actividades vinculadas al comercio exterior de las Partes Contratantes que 
requieran modalidades específicas de cooperación entre agentes económicos de 
las mismas, para asegurar su viabilidad;

2. Actividades que, por su naturaleza o caracteristica de desarrollo, requieran un 
enfoque más específico o casuístico; y

3. Actividades relacionadas a la defensa y preservación del medio ambiente.



Artículo 31

Artículo 32

Titulo XIII
Servicios

Artículo 33

Título XIV
Integracion Física

Artículo 34
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Las Partes Signatarias intercambiarán información acerca de las ofertas y demandas 
regionales y mundiales de sus productos de exportación.

Las Partes Contratantes promoverán la adopción de medidas tendientes a facilitar la 
prestación de servicios. A tal efecto, las Partes Contratantes podrán encomendar estúdios 
sobre el tema, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la Organización Mundial del 
Comercio.

A los efectos previstos en el Articulo anterior, las Partes Contratantes programarán 
actividades que faciliten la promoción recíproca por parte de las entidades públicas y 
privadas en ambas partes Contratantes, para los productos de su interés, comprendidos en el 
Programa de Liberación Comercial del presente Acuerdo.

Las Partes Contrtantes, reconociendo la importancia del proceso de integración 

física como instrumento imprescindible para la creación de un espacio económico 

ampliado, se comprometen a facilitar el trânsito de personas y la circulación de bienes.



Artículo 36

Artículo 37
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Las Partes Signatarias procurarán estimular la realización de inversiones recíprocas, 
com el objetivo de intensificar los flujos bilaterales de comercio y de tecnologia, conforme 
sus respectivas legislaciones nacionales.

Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de suscribir Acuerdos sobre 
Promoción y Protección Reciproca de Inversiones. Los Acuerdos Bilaterales suscritos al 
presente entre las Partes Signatarias mantendrán su plena vigência.

Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de suscribir Acuerdos para evitar la 

doble tributación. Los Acuerdos Bilaterales suscritos al presente, mantendrán su plena 

vigência.

Titulo XV
Inversiones y Doble Tributación

Artículo 35

promover el comercio entre las Partes Contratantes y en dirección a terceros mercados, 
mediante el establecimiento y la plena operatividad de vinculaciones terrestres, fluviales, 
marítimas y aéreas.

A tal fin, las Partes Signatarias negociarán un Protocolo Adicional de Integración 
Fisica, el cual contemplará el tema de interconexiones viales, en el contexto más amplio del 
establecimiento, com terceras partes, de corredores bioceánicos.



Titulo XVI

Cooperación Cientifica y Tecnológica

Artículo 38

Título XVII
Administración y Evaluación del Acuerdo

Artículo 39
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Las Partes Contratantes buscarán facilitar y apoyar formas de colaboración e 
iniciativas conjuntas en matéria de ciência y tecnologia, asi como proyectos conjuntos de 
investigación.

Para teles efectos, podràn acordar programas de asistencia técnica recíproca, 
destinados a elevar los niveles de productividad de los referidos sectores, obtener el 

máximo aprovechamiento de los recursos disponibles y estimular el mejoramiento de su 
capacidad competitiva, tanto en los mercados de la región como intemacionales.

La mencionada asistencia técnica se desarrollará entre las instituciones nacionales 

competentes, mediante programas de relevamiento de las mismas.

Las Partes Contratantes promoverán el intercâmbio de tecnologia en las áreas 
agropecuaria, industrial, de normas técnicas y en matéria de sanidad animal y vegetal y 

otras, consideradas de interés mutuo.

La administración y evaluación del presente Acuerdo estará a cargo de una 

Comisión Administradora integrada por el Grupo Mercado común del MERCOSUR, por 

una Parte Contratante, y una Comisión Nacional presidida por el Ministério de Relaciones 

Exteriores y Culto de Bolivia, a través de la Secretaria Nacional de Relaciones Económicas 
Intemacionaes, por la otra Parte Contratante.
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5.
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La Comisión Administradora se constituirá dentro de los sesenta (60) dias corridos a 
partir de la fecha de entrada en vigência del presente Acuerdo y en su primera reunión 
establecerá su reglamento interno.

1. Las Deelagaciones de ambas Partes Contratantes serán presididas por el 
representante que cada una de ellas designe.

2. La Comisión Administradora se reunirá en sesiones ordinárias una vez por ano, 
en lugar y fecha que sean determinados de mutuo acuerdo y, en sesiones 
extraordinárias, cuando las Partes Contratantes, previas consultas, así Io 
convengan.

La Comisión Administradora tendrá las siguientes atribuiciones:
1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo y sus 

Protocolos Adicionales y Anexos.

Determinar en cada caso las modalidades y plazos em que se llevarán a cabo las 
negociaciones destinadas a la realización de los objetivos del presente Acuerdo, 
pudiendo constituir grupos de trabajo para tal fin.

3. Evaluar periodicamente los avances del Programa de Liberación Comercial y el 
funcionamiento general del presente acuerdo, debiendo presentar anualmente a 

las Partes Contratantes un informe al respecto, asi como sobre el cumplimiento 
de los objetivos generales enunciados en el Artículo Io del presente Acuerdo.

4. Negociar y acordar los entendimientos intergubemamentales que sean 
requeridos para poner en práctiva los Acuerdos empresariales previstos en el 
Titulo XV1I1.
Promover y organizar, en coordinación y com el apoyo de los organismos 
regionales e intemacionales, la realización de encuentros empresariales, ruedas 
de negocios y otras actividades similares, destinadas a facilitar la identificación 
de sectores que podrían ser objeto de Acuerdos empresariales.

6. Evaluar el desarrollo de los Acuerdos empresariales.

7. Contribuir a la solución de controvérsia de conformidad com lo previsto en el 
Aenxo 11.



8.

encomiendan
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Realizar el seguimiento de la aplicarión de las disciplinas comerciales acordadas 
entre las Partes Contratantes, tales como régimen de origen, cláusulas de 
salvaguardia, defensa de la competência y prácticas desleales del comercio.

9. Establecer, cuando corresponda, procedimientos para la aplicación de las 
disciplinas comerciales contempladas en el presente acuerdo y proponer a las 
Partes Contratantes eventuales modificaciones a tales disciplinas.

10. Tomar conocimiento de las consultas previstas en el Artículo 16 del presente 
Acuerdo relativo a las prácticas desleales del comercio.

11. Convocar las Partes Contratantes para cumpliar com los objetivos establecidos 
en el Título X del presente Acuerdo, relativo a Normas y Reglamentos Técnicos, 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y otras medidas conexas.

12. Establecer las modadlidades de coordinaciión y participación del Comité Asesor 
Empresarial a que se refiere el Articulo 41.

13. Revisar el programa de Liberación Comercial en los casos en que una de las 
Partes Contratantes modifique substancialmente en forma selectiva y/o 
generalizada, sus aranceles generales afectando significativamente a la otra Parte 

Contratante.
14. Intercambiar información sobre las negociaciones que las Partes Contratantes 

realicen com terceros países para formalizar Acuerdos no previstos en el Tratado 

de Montevidéo de 1980.
15. Cumplir com las demâs tareas que se 

administradora en virtud de las disposiciones del presente Acuerdo, sus 
Protocolos Adicionales y otros Instrumentos firmados en su âmbito, o bien por 

las Partes Contratantes.
16. Modificar las Normas de Origen y establecer o modificar requisitos específicos.
17. Establecer los procedimientos operativos a que deberán ajustarse las 

reexportaciones de mercancias originarias de las Partes Contratantes.

a la Comisión



Título XVII1
Del Comité Asesor Empresarial

Artículo 41

Titulo XIX

Disposiciones Generales

Artículo 42

Artículo 43

598

A fin de promover y estimular una activa participación de los sectores empresariales 
en las tareas referentes a la aplicación del presente Acuerdo, se instituye el Comité Asesor 
Empresarial, que estará integrado por representantes de las organizaciones empresariales de 

cúpula de las Partes Signatarias.
Este Comité tendrá carácter de órgano consultivo de la Comisión Administradora.

La Parte Contratante, que celebre un Acuerdo no previsto en el Tratado de 
Montevidéo de 1980, deberá:

1. Informar a la otra Parte Contratante, dentro de un plazo de quince (15) dias de 

suscrito el Acuerdo, acompanando el texto del mismo y sus instrumentos 
complementarios.

Se mantendrán en vigor, debido a su naturaleza estrictamente bilateral, las 
disposiciones del Acuerdo de Alcance Parcial de Promoción del Comercio n° 6 y de los 
Acuerdos de Alcance Parcial de Complementación Económica nrs° 15, 19, 26 y 29 
suscritos en el âmbito de la ALADI, no referidas al Programa de Liberación Comercial y 
que no hayan sido tratadas en el presente Acuerdo.



Artículo 44

Título XX
Convergência

Artículo 45

Titulo XXI

Adhesión

Artículo 46
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En ocasión de ia Conferencia de Evaluación y Convergência, a que se refiere el 
Artículo 33 dei Tratado de Montevideo 1980, las Partes Contratantes examinarán la 
posibilidad de proceder a la multilateralización progresiva de los tratamientos previstos en 
el presente Acuerdo.

2. Anunciar, en la misma oportunidad, la disposición a negociar, en un plazo de 
noventa (90) dias, concesiones equivalentes a las otorgadas y recibidas de 
manera global.

3. En caso de uno llegarse a una solución mutuamente satisfactoria en las 
negociaciones previstas en el literal b), las Partes Contratantes negociarán 
compensaciones equivalentes en un plazo de noventa (90) dias.

4. Si no se lograra un acuerdo en las negociaciones establecidas en el literal c), la 
Parte Contratante afectada podrá recurrir al procedimiento de solución de 
controvérsias vigente en el presente Acuerdo.

En la eventualidad de que Bolivia considere aplicar total o parcialmente el sistema 
de bandas d e precios previsto en la legislación andina, relativa a la importación de 
mercancias, presentará previamente esta situación en el âmbito de la Comisión 

Administradora.



Título XXII
Vigência

Título XXIII

Denuncia

Artículo 48

En cumplimiento de lo establecido en el Tratado de Montevidéo 1980, el presente 
Acuerdo está abierto a la adhesión, mediante negociación previa, de los demás países 
miembros de la ALADI.

La adhesión será formalizada, una vez negociados sus términos entre las Partes 
Contratantes y el país adherente, mediante la celebración de un Protocolo Adicional al 
presente Acuerdo, que entrará en vigor 30 dias después de ser depositado en la Secretaria 
General de la ALADI.

Artículo 47
vigor a partir del 1 de enero de 1997 y tendráEl presente Acuerdo entrará en 

duración indefinida.

La Parte Contratante que desee denunciar el presente Acuerdo deberá comunicar su 
decisión a las demás Partes Contratantes com 60 dias de anticipación al depósito del 

respectivo instrumento de denuncia en la Secretaria General de la ALADI.

A partir de la formalización de la denuncia cesaràn, para la Parte Contratante 

denunciante, los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en virtud del presente 

Acuerdo, manteniéndose las referentes al Programa de Liberación Comercial, la no 

aplicación de medidas no arancelarias y otros aspectos que las Partes Contratantes, junto 

com la Parte denunciante, acuerden dentro de los 60 dias posteriores a la formalización de 

la denuncia. Estos derechos y obligaciones continuarán en vigor po un período de dos anos 
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Artículo 49

Artículo 50
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Las enmiendas o adiciones al presente Acuerdo solamente podrán ser efectuadas por 

acuerdo de todas las Partes Contratantes. Elias serán sometidas a la aprobación de la 

Comisión Administradora y formalizadas mediante Protocolo.

La Secretaria General de la ALADI será depositaria del presente Acuerdo, del cual 
enviará copias debidamente autenticadas a las Partes Signatarias.

Hecho en Fortaleza, a los 17 dias del mês de deciembre de 1996.

Título XXIV
Enmiendas y Adiciones

Título XXV
Disposiciones Finales

a partir de la fecha de depósito del respectivo instrumento de denuncia, salvo que las Partes 
Contratantes acuerden un plazo distinto.

EI cese de obligaciones respecto de los compromisos adoptados en matéria de 
inversiones, obras de infraestructura, integración energética y otros que se convenga, se 
regirán por lo establecido en Protocolos acordados en estas matérias.



Controvérsias entre Estados-Partes

Matérias Não Comerciais

<

Encerra-se o Processo
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Encerra o
Processo

O GMC convoca as 
partes envolvidas 
para exposição de 

considerações

Podem requerer o 
assessoramento de 

especialistas

Informar o GMC sobre o andamento das negociações 
(por intermédio da Secretaria Administrativa)

Submete às 
considerações do GMC

Inicia-se o 
Procedimento Arbitrai 

(Ver organograma 
sobre Procedimento 

Arbitrai

FASE DE NEGOCIAÇÕES DIRETAS ENTRE OS ESTADOS-PARTES 
Os Estados-Partes devem:

RECOMENDAÇÕES:
O GMC terá 30 dias (a partir da data da 

solicitação), para formular as 
recomendações aos Estados-Partes, 
visando a solução da controvérsia

Se houver Consenso

Se houver 
consenso

Inicia-se o Procedimento 
Arbitrai (ver organobrama 

Procedimento Arbitrai

j
Se não houver Consenso

Se não houver 
concesso



Controvérsias em Matérias Não Comerciais

>

CCM <

Se não houver ConsensoSe houver Consenso < >

>
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Capitulo I e II do Protocolo de Brasília - Artigo 1o ao 6o - 
Capítulo I, III e Anexo do Protocolo de Ouro Preto -

Submete às 
considerações do GMC

Encerra o 
Processo

Os Estados-Partes 
devem adotar as 

medidas aprovadas pela 
CCM ou pelo GMC

Informar o GMC, por intermédio da Secretaria Administrativa, 
sobre o andamento das negociações

Se houver 
consenso

O Estado-Parte encaminhará à 
Presidência Pró-Tempore da CCM, para 

pauta de reunião subsequente.

Encaminhamento de todo o 
orocesso ao GMC

Se não houver 
concesso

Se não houver 
Consenso

Ao Comité Técnico para 
Elaborar Parecer Técnico

Se não houver 
Consenso

FASE DE NEGOCIAÇÕES DIRETAS ENTRE OS ESTADOS-PARTES 
Os Estados-Partes devem:

Apresentar a reclamação 
na Seção Nacional da 

Comissão de Comércio 
do MERCOSUL

Iniciar o 
Procedimento Arbitrai 

(Ver organograma 
sobre Procedimento 

Arbitrai

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 
TEMPORÁRIAS

Caso o Estado-Parte não cumpra 
as medias aprovadas

Esta fase não é 
obrigat ria para 
as matérias 
comerciais.
Pode-se formular 
o pedido 
ríretamente na 
Seção Nacional 
da CCM

lnicia-se o Procedimento 
Arbitrai (Ver organograma 

sobre Procedimento Arbitrai



Controvérsias Entre Particulares e Estados-Partes

Capitulo I e II do Protocolo de Brasília -

Comunicar à Seção Nacional do GMC

>

> Admitir a ReclamaçãoGMC

<

<
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O Estado-Parte contra 
o qual se efetuou a 
Reclamação deve 
adotar as medidas 

aprovadas pelo GMC

Qualquer outro Estado-Parte 
poderá requerer-lhe a 
adoção de medidas 

corretivas ou a anulação das 
medidas questionadas

Verificada a 
Procedência da 

Reclamação

Poderá recorrer diretamente 
ao Procedimento Arbitrai (Ver 

organograma sobre 
Procedimento Arbitrai)

Convocará um 
Grupo de 

Especialistas que 
deverá emitir 

Parecer em 30 dias

Encerra a 
Reclamação pode dar 

início ao 
Procedimento Arbital 
(Ver Organograma 

sobre Procedimento 
Arbitrai)

Encaminhamento 
do Parecer ao 

GMC

Neste período o Grupo 
de Especialistas dará 

oportunidade ao 
Reclamante e ao Estado 
contra o qual se efetuou 
a reclamação de serem 

escutados e 
apresentarem seus 

araumentos

Reclamação de Particular, Pessoa Física ou Jurídica, em razão da sanção ou 
aplicação, por parte dos Estados-Partes, de medidas legais ou administrativas de 

efeito restritivo, discriminatórias ou de concorrência desleal no âmbito do 
MERCOSUL

Se não se 
Pronunciar em 15 
dias remete-se ao 

GMC

Admitir a 
Reclamação

Indeferir a 
Reclamação

_______
Entrar em contato com 
a Seção Nacional do 
GMC do Estado-Parte 

que se atribui a 
reclamação

Se o seu Requerimento não 
orooerarem 15 dias



Procedimento Arbitral

Capitulo IV do Protocolo de Brasília - Artigo 7o ao 24° -

Secretaria Administrativa

Designação dos Árbitros

< >

<

<30 dias
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Árbitro + Suplente 
indicado 

pelo reclamante

O Procedimento Arbitral será instaurado, por qualquer dos Estados Partes:
1 - quando não for possível solucionar as controvérsias mediante negociações diretas;
2 - quando estas forem solucionadas apenas parcialmente mediante comunicação à:

Definição, pelos árbitros, da sede do Tribunal e das regras de 
processo a serem observadas (Assegurado o respeito aos Princípios 

do Contraditório e da Celeridade)

Presidente
Indicado porconcenso 

entre as partes, ou sorteio

> 60 dias prorrogáveis por 
mais 30

Informar, imediatamente, 
os Estados-Partes 

envolvidos

Árbitro + Suplente 
indicado 

pelo reclamado

Em 15 dias, 
contatos da data 
da Comunicação 
aos Estados- 
Partes

MEDIDAS PROVISIONAIS 
Os árbitros podem adotá- 

las durante o processo

LAUDO ARBITRAL:
Pro maioria, fundamentado e firmado pelo Presidente e demais 

árbitros. Os votos vencidos e dissidentes não são declarados. A 
votação é confidencial, inapelável e obritatório para os Estados-Partes

ESCLARECIMENTOS: 
Quanto à Omissões ou quanto a 

forma e cumprimento 
15 dias para o interessado solicitar; 

15 dias para o tribunal responder

DESPESAS:
1 - é Dividida pelos Estados-Partes; 

ou,
2 - Conforme o Tribunal Arbitral indicar

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS TEMPORÁRIAS: 
Podem ser adotadas caso o Laudo do Tribunal Arbitral 

não sftia r.umnririo ÍPy • Susnftnsão dft CnncpssõAsl

Informar, imediatamente, . 
o GMC


