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RESUMO 

 

As relações externas do Mercosul dispuseram de um cargo/órgão de representação externa a 

partir do fim de 2010: o Alto Representante-Geral do Mercosul (ARGM). Ele recebeu 

numerosas atribuições nas relações externas do Mercosul e também em assuntos intra-

Mercosul. As vinculações promovidas nas atividades do órgão nas relações externas eram 

políticas, muito mais que comerciais. As atribuições não seguiram a via canônica de negociar 

com terceiros rumo ao livre comércio. E, embora caracterizado como “representante máximo” 

e “a cara do Mercosul”, sua extinção logo ocorreu no início de 2017. Tal situação motivou, 

nesta dissertação, compreender as atividades do ARGM junto das relações externas 

mercosulinas. Para isso, com procedimentos de pesquisas documental e bibliográfica, a 

investigação percorre quatro fios condutores, que organizam a dissertação. Esses fios indicam 

a singularidade do ARGM e, especialmente, também sua (in)adequação aos períodos do 

"novo Mercosul" e do "Mercosul do século XXI" e aos respectivos projetos políticos 

regionais conduzidos em tais períodos. Em adição, como o ARGM foi criado e extinto, 

respectivamente, nesses períodos da história do Mercosul, esta dissertação explicita diferenças 

entre os projetos quanto às relações externas mercosulinas. 

  

Palavras-chaves: Alto Representante-Geral do Mercosul. Novo Mercosul. Relações externas. 

Mercosul. Regionalismo. 

 

  



 

 

RESUMEN 

 

Las relaciones externas del Mercosur dispusieron de un cargo/órgano de representación 

externa a partir de fines de 2010: el Alto Representante General del Mercosur (ARGM). Él 

recibió numerosas atribuciones en las relaciones externas del Mercosur y también en asuntos 

intra-Mercosur. Las vinculaciones promovidas en las actividades del órgano en las relaciones 

externas eran políticas, mucho más que comerciales. Las atribuciones no siguieron la vía 

canónica de negociar con terceros hacia el libre cambio. Y, aunque caracterizado como 

“representante máximo” y “la cara del Mercosur”, su eliminación luego ocurrió a inicios de 

2017. Tal situación motivó, en esta disertación, comprender las actividades del ARGM en las 

relaciones externas mercosureñas. Para eso, con procedimientos de pesquisas documental y 

bibliográfica, la investigación recorre cuatro hilos conductores, que organizan la disertación. 

Eses hilos indican la singularidad del ARGM y, especialmente, también su (in)adecuación a 

los períodos del "nuevo Mercosur" y del "Mercosur del siglo XXI" y a los respectivos 

proyectos políticos regionales conducidos en eses períodos. En adición, como el ARGM fue 

creado y extinto, respectivamente, en eses períodos de la historia del Mercosur, esta 

disertación explicita también diferencias entre los proyectos cuanto a las relaciones externas 

mercosureñas. 

 

Palabras claves: Alto Representante General del Mercosur. Nuevo Mercosur. Relaciones 

externas. Mercosur. Regionalismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na 40.ª cúpula do Mercado Comum do Sul (Mercosul), em dezembro de 2010, o 

Conselho do Mercado Comum (CMC) aprovou a proposta brasileira de criar um Alto 

Representante-Geral do Mercosul (ARGM). E, a tal órgão, conferiu atribuições relacionadas à 

“articulação política, formulação de propostas e representação das posições comuns dos 

Estados-membros” (FIGUEIREDO, 2012). As atribuições tinham por princípios “o interesse 

geral do Mercosul e o aprofundamento do processo de integração” (cf. Decisão CMC n. 63 de 

2010). 

Caracterizações comumente notabilizaram o órgão quanto ao exterior do Mercosul. 

Nessa linha, foi visto como “uma espécie de porta-voz e representante máximo do Mercosul”, 

nas palavras usadas no jornal brasileiro O Globo (FIGUEIREDO, 2012). Similarmente, 

chegou a ser comparado à posição de secretário-geral das Nações Unidas (DUPLAT 

VILLAR, 2016, p. 38). O discurso diplomático brasileiro o distinguiu como “a cara visível do 

Mercosul” (ARSLANIAN, 2012, p. 90) e “uma face [emprestada] ao Mercosul” 

(PATRIOTA, 2012, p. 14). E, nas relações externas do Mercosul, suas atribuições não foram 

pelo viés canônico de negociar rumo ao livre comércio, mas sim pela dimensão política. 

Poucos anos mais tarde, na 53.ª cúpula do Mercosul, em julho de 2017, aquele conselho 

extinguiu o ARGM. A perda de adequação às necessidades concretas da etapa vigente do 

processo de integração foi exposta no preâmbulo da decisão como uma razão para a extinção 

do órgão anteriormente tão valorizado (cf. Decisão CMC n. 63 de 2010). Essa inflexão 

ocorreu quando da transição do “novo Mercosul” para o “Mercosul do século XXI”. 

O ARGM foi criado durante o período da história do Mercosul chamado “novo 

Mercosul” (RAMOS, 2015). O início desse período foi balizado pelo Consenso de Buenos 

Aires,
1
 que expressou vontade política para reformular o Mercosul e priorizar também 

agendas não comerciais (como integração produtiva, participação social, assimetrias 

interestatais, dentre outras). Sucedendo o “novo Mercosul”, o “Mercosul do século XXI” 

denomina o projeto de redefinição em prol da liberalização econômico-comercial, de 

negociações para ampliação do comércio, e da perda de importância das agendas política e 

social (BANDEIRA DE MELLO, CORRÊA, 2019; MERCOSUL, 2019). A extinção do 

ARGM pode estar conexa a esse período. 

                                                           
1
 Em 2003, os presidentes argentino e brasileiro assinaram o Consenso de Buenos Aires em reação às reformas 

neoliberais na década de 1990 baseadas no Consenso de Washington. O documento relançou o Mercosul após as 

crises da virada do século, propiciando retorno do crescimento econômico, e resultou no Programa de Trabalho 

do Mercosul 2004-2006 (BIZZOZERO REVELEZ, 2013; PERROTTA, PORCELLI, 2016; RAMOS, 2015). 
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Destacando aqui as relações externas do Mercosul e o ARGM no tocante a elas, esta 

dissertação tem por objetivo compreender as atividades de tal órgão, sem perder de vista 

quatro fios condutores. O primeiro deles: noções em torno da dimensão externa na literatura 

sobre regionalismo (ou Estudos Regionais) que sejam mais amplas que negociações a fim da 

liberalização comercial. O segundo: as relações externas do Mercosul ao longo de suas quase 

três décadas que conformam um histórico diverso. Terceiro: os interesses da inserção 

brasileira no mundo em diálogo com as relações externas do Mercosul. Quarto: as 

reconfigurações políticas sul-americanas ocorridas nas décadas de 2000 e de 2010 que se 

enlaçaram com os regionalismos dessa parte do mundo e, no Mercosul, foram resumidas nas 

expressões “novo Mercosul” e “Mercosul do século XXI”. Cada fio está desenvolvido em um 

capítulo, sendo o último o pano de fundo para abordar o órgão estudado nesta dissertação. 

As justificativas para esta investigação se valem mais da contribuição à produção de 

conhecimento e da importância do tema de investigação. De partida, está a oportunidade de 

contribuir aos estudos sobre o ARGM, pois, embora possa ter sido tão valorizado, seus 

estudos são incipientes. Logo, possibilita consolidar análises dispersas e, em geral, 

secundárias sobre o órgão. E, como a atenção aos assuntos intra-Mercosul é mais corriqueira, 

há espaço para especificar os estudos sobre o período do “novo Mercosul” quanto às relações 

externas desse regionalismo. Há ainda para exemplificar na história deste órgão a transição 

desse período para o seguinte. Usualmente, ao longo da trilha dessas duas oportunidades, 

informações podem ser agregadas e estudos preexistentes atualizados/continuados. 

Com algumas exceções recentes, a literatura especializada não atentou demasiadamente 

para a dimensão externa dos regionalismos de forma geral (ZELICOVICH, 2015, p. 17). 

Tampouco são habituais os estudos das relações externas do Mercosul em comparação com os 

estudos dos assuntos intra-Mercosul (CARNEIRO, 2007, p. CXII). E comumente tais relações 

externas parecem ser abordadas a partir do livre comércio e de teorias canônicas de Economia 

Internacional. 

A convergência que combina o órgão com as relações externas da organização tem 

origem justamente no único estudo encontrado (BIANCO, 2015), que tratou o órgão em tela 

como objeto de pesquisa. Esse estudo é exceção no conjunto da produção acadêmica, já que 

outros estudos encontrados trouxeram considerações secundárias sobre o ARGM, isto é, 

sempre à margem do problema de pesquisa que se propuseram responder. Por isso, estudos 

sobre o ARGM são incipientes e podem ser desenvolvidos, especialmente, após sua extinção. 

A comum associação do órgão à dimensão política e às relações externas do Mercosul 

nessas considerações secundárias e a situação da dedicação acadêmica ao órgão propiciam 
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esta investigação. Mais, por efeito do “novo Mercosul”, ainda estão entrelaçadas nas 

atribuições do órgão a participação social, áreas de caráter social e a integração produtiva. 

Logo, a combinação de aspectos de dentro e fora, presente nesse tipo de entrelaçamento, "[…] 

permite visualizar o Mercosul externo, ampliando espaços, e principalmente tentando atuar de 

forma coesa, mesmo que às vezes sem sucesso" (CARNEIRO, 2007, p. 738), bem como a 

“existência de uma dimensão externa viva e diversificada desde os primeiros anos de vida do 

Mercosul” (CARNEIRO, 2007, p. 1427-1428). Essa associação e entrelaçamento encontrados 

nos estudos reforçaram o caminho da investigação rumo à mencionada convergência. 

No decorrer da investigação, o experimento da União Europeia (UE) é recorrentemente 

referenciado e comentado. Isso demonstra o nível de atenção dado a esse experimento e sua 

capacidade de influenciar outros experimentos a partir da produção de conhecimento 

concentrada nele. Assim, um experimento alheio à UE e às teorizações a partir dela parece ser 

algo improvável. Por outro lado, a superestimação desse experimento como modelo exemplar 

replicável independentemente de quaisquer especificidades é uma limitação analítica bastante 

difundida. Por isso, preterir a referida superestimação constitui, desde os primeiros 

momentos, preocupação e esforço nesta investigação, visto a vasta disseminação de bases 

eurocêntricas pela bibliografia. A exposição de Amitav Acharya (2016) sobre o viés centrado 

na UE e sua conceituação ampla de regionalismo para além dela são guias nesse esforço. 

Como o Alto Representante-Geral do Mercosul é mote do objeto da presente 

dissertação, a investigação está concentrada entre os anos de existência do órgão (2010 e 

2017). Os procedimentos empregados são pesquisas documental e bibliográfica. Pela pesquisa 

documental, são detalhados, complementados e confrontados os aportes da pesquisa 

bibliográfica. Para isso, a análise se estende por normas legais, registros institucionais escritos 

e textos jornalísticos disponíveis em meio digital.
2
 

Pela pesquisa bibliográfica, são possíveis a consolidação e a revisão crítica da produção 

acadêmica preexistente em torno do objeto de pesquisa e disponível sobretudo em meio 

digital. A consolidação é necessária ante a dispersão das considerações secundárias (já 

referidas), tendo em vista que “conclusões úteis podem ser extraídas de um tema 

aparentemente remoto ou periférico” (ECO, 2008, p. 5). Os procedimentos seguem sugestão 

de Rainer Bauböck (2008) de associar teoria normativa e pesquisa empírica no seguinte 

sentido: a pesquisa documental fornece evidência empírica, enquanto a pesquisa bibliográfica, 

o conhecimento crítico. 

                                                           
2
 Salvo se apontado de forma diferente, os achados da pesquisa documental mencionados nesta dissertação foram 

acessados a partir do acervo oficial disponibilizado no endereço eletrônico https://documentos.mercosur.int/. 

https://documentos.mercosur.int/
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2 NOÇÕES EM TORNO DA DIMENSÃO EXTERNA NA LITERATURA SOBRE 

REGIONALISMO 

 

Este capítulo despontou como necessário tendo em vista alguns questionamentos 

persistentes surgidos durante a investigação e escrita desta dissertação. O que constitui a 

"dimensão externa" dos regionalismos?
3
 Por que escolher explorar as relações externas do 

Mercosul e não as interações entre os membros ou a atuação de um membro dentro no bloco? 

Há literatura ou fontes para dissertar sobre as relações externas do Mercosul? 

Patrícia Helena dos Santos Carneiro (2007) em sua memória de tese doutoral escreveu 

quase duas mil páginas sobre, especialmente, as relações externas do Mercosul com a UE, 

partindo do Direito para um esforço de transbordar chegando a outras áreas das ciências 

sociais. Conforme seus propósitos metodológicos, ela esboçou uma delimitação de seu objeto 

de estudo e do que constituiria as relações externas do Mercosul.
4
 Julieta Zelicovich (2015) 

também esboçou o que comporia genericamente a dimensão externa, não só a do regionalismo 

expressado no Mercosul,
5
 embora ela fosse seu objeto. Em comum, as duas concordaram que 

a literatura especializada no regionalismo não se estendeu demasiadamente no estudo das 

relações exteriores do Mercosul em comparação à vertente interna, ou, com algumas recentes 

exceções, na dimensão externa dos regionalismos de forma mais geral (CARNEIRO, 2007, p. 

CXII; ZELICOVICH, 2015, p. 17). 

Em linhas teóricas mais recentes dedicadas a assuntos relacionados à dimensão externa 

dos regionalismos, há a concentração da literatura naquelas experiências promovidas pela 

União Europeia com outras regiões (RIBEIRO HOFFMANN, 2016, p. 601-603) e 

destacadamente nas relações triádicas, isto é, da tríade entre América do Norte, Europa e 

Leste Asiático (RIBEIRO HOFFMANN, 2016, p. 611). Há a observação de que ocorreu a 

dispersão da subárea dos Estudos Regionais pelo mundo, em decorrência da proliferação de 

                                                           
3
 Mesmo “regionalismo” e “integração regional” sendo categorias diferentes, em função de que o primeiro 

abrange o segundo (BRICEÑO RUIZ, 2013), aqui é reproduzida, em alguma medida, a confusão existente no 

cotidiano político e até em algumas fontes acadêmicas que tornam as duas categorias como sinônimas. Além do 

mais, embora mais abrangente, o hábito é aludir a teorias de integração regional e não de regionalismo 

(BRICEÑO RUIZ, 2018, p. 14). Assim, os termos usados nas teorias e fontes não são alterados nesta dissertação. 
4
 Carneiro (2007, p. 871-873) conjugou ao critério de quem assina os tratados do Mercosul a análise da matéria 

do tratado para precisar seu entendimento de dimensão externa. Do ponto de vista de quem assina, abrangeu 

aqueles acordos assinados pelo Mercosul; pelos ministros das Relações Exteriores representando o CMC; pelo 

Mercosul e seus Estados-Partes; e pelos Estados-Partes. Do ponto de vista da matéria, abrange somente quando 

signatários ou negociadores estão em agindo em interesse do Mercosul, excluindo, por opção metodológica, 

quando as demais partes do tratado sejam Estados associados do Mercosul. 
5
 Zelicovich (2015) articulou a dimensão externa do Mercosul ao marco do regionalismo aberto, mas expôs que 

os tipos de vínculos constituintes da dimensão externa delineiam as modalidades de relações externas de um 

processo de integração. Listou dentre as modalidades a cooperação, a concertação e a integração, mas preferiu 

limitar sua análise às negociações comerciais externas (ou seja, à última modalidade). 
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experimentos regionais ao fim do século XX (REIS, O., 2007, p. 11). Embora tal dispersão 

possa ter pressionado o viés centrado na União Europeia (REIS, O., 2007, p. 11 e 27), ainda 

são desafios para os Estudos Regionais a persistência de antigas tendências ao eurocentrismo 

(REIS, O., 2007, p. 29) e uma baixa produção acadêmica sobre, por exemplo, difusão de 

instituições e políticas regionais entre regionalismos do Sul Global (RISSE, 2016, p. 94-95). 

Diante desse cenário de dúvidas e atenções recentes ao tema a dissertar, o objetivo deste 

capítulo é subsidiar os capítulos posteriores com noções em torno da dimensão externa dos 

regionalismos, pois partem dessas noções para dimensionar o que abrange as “relações 

externas” do Mercosul ou a “dimensão externa” que elas configuram. Para tal, a tarefa foi 

extrair tais noções de textos que contêm revisões sobre a literatura dos Estudos Regionais ou 

que reflitam sobre o regionalismo na América Latina. Nesse sentido, o enunciado conceitual 

dessas expressões não encontrado na literatura não está aqui proposto, por isso a ideia de 

“noções”. Tampouco os desafios à literatura especializada estão resolvidos com este capítulo. 

A forma de panorama dada aqui é justamente por causa da pretensão em contribuir com 

uma consolidação de parte do material preexistente e poder avançar na compreensão do Alto 

Representante-Geral nas relações externas do Mercosul. Inspirado em Mercedes Botto (2017), 

tal panorama das noções de “dimensão externa” está organizado entre análises canônicas da 

integração econômica regional, teorias canônicas do regionalismo político e as teorias desde e 

para a América Latina, nessa ordem. As teorias jurídicas, a partir e sobre as quais Carneiro 

(2007) tanto discorreu em sua tese, ficaram de fora da organização deste capítulo.
6
 

 

2.1  TEORIAS ECONÔMICAS CANÔNICAS 

 

No campo das teorias canônicas da Economia Internacional, a economia clássica 

internacional defende que uniões aduaneiras regionais devem resultar em criação de comércio 

maior que o desvio de comércio no mundo, para que estas sejam opções eficientes ao alcance 

do crescimento econômico via multilateralização do comércio (BOTTO, 2017, p. 83-85). No 

seio da teoria econômica clássica, a ortodoxia opõe-se ao estabelecimento governamental de 

uma tarifa externa comum (TEC) a produtos de fora; enquanto que a heterodoxia econômica, 

baseada na Comunidade Econômica Europeia (CEE), defende a intervenção estatal ativa na 

economia por meio de instituições supranacionais e na forma de política aduaneira comum, 

                                                           
6
 Bem como Carneiro (2007), Manuel Cienfuegos Mateo (2000) e Rodrigo Carneiro Cipriano (2012) trataram de 

noções da dimensão externa a partir de teorias do Direito, que exprimem acerca de poderes/competências de 

organizações e seus órgãos nessa dimensão, ao passo que abordaram especificamente o Mercosul. Assim, as três 

fontes podem ser consultadas em busca de maiores informações sobre tais noções. 
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isto é, da TEC (BOTTO, 2017, p. 83-85). Já a teoria econômica neoclássica discute sobre o 

êxito de acordos de livre comércio entre países com níveis de desenvolvimento díspares em 

comparação a acordos entre países com níveis mais simétricos (BOTTO, 2017, p. 83-85). 

Dessa forma, as análises sobre o regionalismo estão subordinadas à preocupação pela 

liberalização do comércio internacional. Essa subordinação implica a possibilidade de tensão 

(senão oposição) entre o regionalismo econômico-comercial e o multilateralismo comercial 

global. Acordos e negociações regionais ao lado dos mesmos de caráter bilateral são referidos 

como “minilaterais”, por manterem desgravações em uma abrangência limitada em número de 

membros e adicionarem exceções à cláusula da nação mais favorecida, dentro do princípio da 

não-discriminação, no sistema multilateral de comércio (OLIVEIRA, I., 2006, p. 77; 

ROMERO, 2011). Também “surgiram as expressões [em inglês] building blocks ou stumbling 

blocks, no sentido de complementaridade e antagonismo respectivamente [entre o 

multilateralismo comercial e o regionalismo econômico-comercial]” (ROMERO, 2011, p. 39, 

com grifo no original). 

Sob o foco da análise da integração econômica regional, conforme Ramón Torrent 

(2003, p. 126, 132), a dimensão externa tem importância para o regionalismo a partir: do 

aumento de poder de barganha de seus membros noutros fóruns, da melhoria das condições de 

inserção deles no sistema global, da influência sobre o foco tendencial das decisões regionais 

(se restrição de políticas domésticas ou construção de políticas regionais), da atribuição de 

credibilidade, e do fortalecimento dos compromissos políticos legais formulados entre os 

membros. 

Mesmo quando Torrent (2003, p. 126 e 132) apontou que a dimensão externa estaria 

“ausente” em um experimento de regionalismo (econômico-comercial), a ausência de 

exercícios cooperativos previstos para fora da região não impede que haja interações entre o 

experimento e algo de seu exterior. Sua própria argumentação exprime isso. Por exemplo, na 

arquitetura normativa de liberalização econômica do sistema global, mesmo a mais simples 

zona de preferência tarifária pode desviar ou criar comércio, intermediando ou dificultando o 

projeto de liberalização mundial — nos termos de Jacob Viner. Como também, na aplicação 

de outros acordos regionais, bilaterais, multilaterais, quando há cláusulas conflitantes entre 

tais acordos e omissão sobre a hierarquia entre eles, uma escolha política unilateral pode 

convenientemente apontar qual foro será favorecido. 

Torrent (2003, p. 126) afirmou que pode haver vários caminhos pelos quais processos 

regionais se inserem no sistema global, tratando de “relações comerciais com terceiros países” 

ou, um pouco mais genericamente, “assuntos discutidos no nível regional em relação a 
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terceiros países”
7
 (TORRENT, 2003, p. 126). Porém, no geral, por essas considerações de 

teorias canônicas econômicas, as ações nas relações externas estariam resumidas a 

manifestações formais das negociações e celebrações de acordos comerciais externos. E sua 

âncora estaria na tarifa externa comum como instrumento principal de ação externa. Nesse 

sentido, Zelicovich (2015, p. 17) afirmou que “a dimensão externa tem se desenvolvido a par 

da consolidação do ‘regionalismo aberto’ e do valor das relações externas no âmbito da onda 

de integração que se desenvolveu a partir de meados da década de 1980”.
8
 Dessa forma, a 

dimensão externa corresponderia a vínculos formais econômico-comerciais e, no máximo, 

suscitaria a discussão de haver complementação (building blocks) ou substituição/oposição 

(stumbling blocks) entre o livre comércio no marco regional e no marco multilateral global. 

 

2.2  TEORIAS POLÍTICAS CANÔNICAS 

 

Já as teorias políticas canônicas de integração regional estão baseadas em considerações 

do institucionalismo e destacadamente do funcionalismo. Vale salientar que, durante o século 

XIX até o período entreguerras, o funcionalismo debateu destacadamente com federalistas 

sobre fontes de paz e prosperidade (MURPHY, 2014, p. 32). Pelo funcionalismo, as 

colaborações internacionais (e demais ações estatais) em áreas técnicas (“não políticas”, isto 

é, supostamente não controversas) são necessárias para estabelecer a infraestrutura de 

mercados internacionais mais amplos (MARIANO, K., 2015, p. 215-217; MURPHY, 2014, p. 

41). Com funções específicas e limitadas àquelas necessárias para a expansão do comércio 

mundial, as instituições internacionais, nesse formato, seriam bem-sucedidas em construir um 

mundo mais próspero e pacífico (MURPHY, 2014, p. 21). Adicionalmente, pela doutrina da 

ramificação de David Mitrany no entreguerras, um êxito em um campo técnico tenderia a 

espalhar a experiência de colaboração internacional a novas instituições para atender outros 

problemas técnicos (supostos como não controversos) até final e possivelmente a integração 

internacional (mundial), de forma gradual e em substituição do conflito (MARIANO, K., 

2015, p. 216). 

Por essa tradição funcionalista, foram observadas, criticadas e influenciadas as mais de 

trinta uniões públicas internacionais, principalmente, e mais de doze organizações regionais 

                                                           
7
 Tradução própria do original em inglês transcrito a seguir: “[…] trade relations with third countries […]” e 

“[…] matters that are dealt with at the regional level in relation to third countries.” 
8
 Tradução própria do original em espanhol transcrito a seguir: “[…] el desarrollo de la dimensión externa ha 

ido a la par de la consolidación del ‘regionalismo abierto’, y la puesta en valor de las relaciones externas en el 

marco de la ola de integración que se desarrolla a partir de mediados de la década del ’80.” 
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(estas majoritariamente no continente americano) criadas entre a década de 1860 e a Primeira 

Guerra Mundial (MURPHY, 2014, p. 24-25, 32 e 56). Embora estejam quantificadas 

separadamente, as uniões públicas internacionais eram bem parecidas em certos aspectos com 

as organizações regionais americanas, na medida em que as primeiras eram integradas 

majoritariamente pelos impérios coloniais europeus (no caso, estavam sediados na Europa e 

alcançavam territorialmente muitos outros continentes) (MURPHY, 2014, p. 56). A partir 

dessa exposição, sem distinção entre âmbitos regional e mundial, fica sugerida uma dimensão 

externa no funcionalismo, pelo menos de modo informal e implícito, numa noção que 

envolve: a tendência ao compartilhamento (difusão) da experiência de colaboração funcional 

internacional entre organizações (especializadas), divisão de funções e contribuição em última 

instância à coexistência pacífica na ordem global — tudo isso num processo gradual que 

poderia começar com alguns países (num marco regional) e eventualmente ser expandido a 

todo o globo. 

Para o período posterior à Segunda Guerra Mundial, Oswaldo Dehon Roque Reis 

(2007) propôs tomar os Estudos Regionais como uma subárea das Relações Internacionais 

historicizada em três grandes gerações teóricas. Tal proposta contesta a divisão da literatura 

específica sobre regiões e regionalismo em ondas sazonais. Cabe aqui o destaque do que pode 

ser entendido como parte da dimensão externa na caracterização de cada geração teórica. 

A primeira geração, o Velho Regionalismo, teria sido dominada pelo debate entre 

teorias políticas canônicas de integração regional, o neofuncionalismo (herdeiro do 

funcionalismo) e o liberal-intergovernamentalismo (intergovernamentalismo neoliberal, ou 

institucionalismo intergovernamental), e centrada nas experiências das Comunidades 

Europeias (antecessoras da UE) como modelo prescritivo (REIS, O., 2007, p. 11). Uma vez 

assim centrada, para que a cooperação na Europa Ocidental do pós-guerra acontecesse, a 

geração teria focado nos aspectos econômicos, comerciais e securitários dos experimentos 

regionais (REIS, O., 2007, p. 11). O foco descrito para a geração faz refletir se reproduz de 

alguma forma a preocupação funcionalista quanto às fontes de paz global (segurança) e 

prosperidade/riqueza (economia) e à expansão do comércio internacional (comércio) — todas 

direcionadas ao sistema internacional (isto é, à dimensão externa). 

Por outro lado, preocupações teóricas especialmente na obra neofuncionalista de Ernst 

Haas teriam proximidade com a metateoria construtivista no que diz respeito a questões 

(sociais) de identidade, no caso a identidade regional (REIS, O., 2007, p. 15). Entretanto, essa 

identidade regional estaria associada mormente à diferenciação das (senão, oposição às) 

identidades nacionais, tal como expôs Reis (2007, p. 13-17), uma vez que “Ernst Haas buscou 
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[…] a construção de uma comunidade política pós-nacional” (REIS, O., 2007, p. 13). E este 

“nacional” se refere ao Estado-nação, o qual marca e caracteriza o sistema internacional 

(interestatal) vigente. 

Para além de Haas, há apontamentos de Amitai Etzioni e Joseph S. Nye que podem 

contribuir às noções em torno da dimensão externa. Pelo neofuncionalismo de Etzioni, os 

processos de unificação (como ele denominava) criariam subsistemas e estes por sua vez 

comunidades mais amplas (unificando subsistemas) até a criação de uma comunidade global 

(MARIANO, K., 2015, p. 236). Esse sequenciamento de ampliações parece repetir também o 

anseio do funcionalismo de alcançar a abrangência global a partir da superação do âmbito 

estatal. E pelo neofuncionalismo de Nye, atores externos são catalisadores para o processo de 

integração à medida que os Estados-Membros sentem necessidade ou identificam vantagens 

de posicionamentos comuns vis-à-vis terceiros (MARIANO, K., 2015, p. 237-238). 

A segunda geração seria o chamado Novo Regionalismo, que examinou as relações 

entre globalização e regionalismo (REIS, O., 2007, p. 24-28). Salientou principalmente as 

conexões entre os níveis regional e global para o estudo da política, economia e segurança; 

como também nexos causais entre fenômenos globais e regionais, distinções entre regiões 

(identidades regionais) do mundo e experiências regionais entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (REIS, O., 2007, p. 24-28). Nesse sentido, vale remontar à amplitude 

temática e territorial da Organização Mundial do Comércio (OMC) ao suceder as rodadas do 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (AGTC / GATT) e às considerações pontuadas ao 

longo deste capítulo sobre o projeto de liberalização comercial mundial em vista das 

experiências regionais. 

Regionalismo Global, a terceira geração teórica foi proposta por Reis (2007, p. 12) a 

partir do que escaparia ao Novo Regionalismo e constituiria preocupação para a terceira 

geração. Tais preocupações poderiam ser agrupadas em três ordens: as relações entre o nível 

regional e global nos campos de segurança e defesa; os regionalismos com institucionalidade 

diferente daquela da UE em estudos comparados ou não; e novos conceitos focados na 

política nas regiões e no ativismo das regiões com o resto do mundo (REIS, O., 2007, p. 28-

33). 

Nessa caracterização sobressaem a conceituação de “região” e a diferença desta geração 

com as outras duas. Embora Reis não tenha especificado nem concretizado essa evolução, é 

possível perceber uma descrição evolucionária crescente, estritamente ao período observado, 

sobre o interesse acadêmico e a prática política relativos à dimensão externa dos 

regionalismos. Nessa atenção à dimensão externa, ele relatou que “regiões se orientam de 
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forma tal a produzir relações com outras regiões, instituições internacionais e atores estatais” 

(REIS, O., 2007, p. 12). E na conceituação oferecida fica evidenciado, ao menos, o aspecto 

informal/ideacional (de identidade) dentro da dimensão externa dos regionalismos: 

“[…] regiões são conjuntos de porções territoriais, articulados por atores estatais e 

não-estatais, que possuem uma percepção semelhante de sua distinção política 

de outros agregados físicos ou sistemas menores que o global. Podem, ou não, ter 

instituições formais em comum, mas compartilham meios para a produção da 

ordem” (REIS, O., 2007, p. 5, sem grifo no original). 

 Amitav Acharya pensou a ideia de “região” também evidenciando a dimensão externa, 

quando propôs estudar regionalismos sem o viés prescritivo do experimento da União 

Europeia (referido como “UE-centrismo”, do inglês EU-centrism), com abordagens e uma 

história mais amplas de regionalismo no mundo e em atenção à diversidade de experiências 

como o desafio teórico central nos estudos de regionalismo sob o método comparado 

(ACHARYA, 2016, p. 119). Nesse sentido, Acharya (2016, p. 119-122) buscou aproveitar as 

críticas ao regionalismo formal presentes na convergência entre o Novo Regionalismo e a 

abordagem do construtivismo para o regionalismo. Também buscou superar a atenção à 

Europa e aos valores liberal-democráticos presentes nessa convergência com a ajuda da 

perspectiva de “mundo regional” (regional world). 

Esta perspectiva argumenta, segundo ele, por uma via de mão dupla na projeção de 

ideias e instituições entre todas as regiões do mundo, não se restringindo ao sentido 

unidirecional desde a União Europeia até outros experimentos regionais. Busca combinar o 

estudo aprofundado das regiões individualmente com a porosidade das regiões em inter-

relações, inclusive com a possibilidade de elas se sobreporem. Além disso, trata para além das 

dinâmicas internas das regiões, observando também como as regiões se relacionam, umas 

com as outras, e com a construção e administração da ordem global. Isso porque elas não 

seriam entidades autocontidas, tampouco extensões da dinâmica global (ACHARYA, 2016, p. 

119-122). 

Sobre a projeção de ideias entre regiões, Thomas Risse (2016, p. 87) enfatizou a difusão 

de instituições e políticas regionais explicando-a a partir da propagação de modelos de 

cooperação e integração regionais pelo globo entre regiões, as quais não estariam em 

isolamento. E sobre regiões não isoladas (mas sim que se relacionam), Andrea Ribeiro 

Hoffmann (2016, p. 601) tratou dos fenômenos do inter-regionalismo e do transregionalismo, 

adotando o nível de formalidade para diferenciá-los.
9
 Sob tal critério, o primeiro se refere às 

                                                           
9
 A concepção aqui oferecida não é a única existente para diferenciar inter-regionalismo de transregionalismo. 

Briceño Ruiz (2006) e María Florencia Rubiolo (2016), por exemplo, apresentaram outras conceituações dos 

fenômenos. 
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relações entre duas organizações internacionais governamentais regionais formais, enquanto 

que o segundo abrange os níveis menos formais e a participação de atores não estatais. Ainda 

nesse segundo tema, Ribeiro Hoffmann (2016, p. 611) abordou a concentração da literatura 

nas atividades externas promovidas pela UE e como a literatura especializada lida com o 

impacto delas na ordem global. 

A literatura especializada também se concentra na compatibilidade entre o inter-

regionalismo, o transregionalismo, o multilateralismo e o bilateralismo (interestatal), 

conforme apontou Ribeiro Hoffmann (2016, p. 611). Tal coexistência de instâncias levanta 

interpretações sobre contradição, competição e compatibilidade, mas também a de que se trata 

de um padrão de relações inserido em um modelo de ordem mundial promovido pela UE 

(RIBEIRO HOFFMANN, 2016, p. 611). Apesar dessa possibilidade interpretativa, não é um 

comportamento exclusivo da UE — dentre vários exemplos dados no capítulo seguinte. 

María Florencia Rubiolo (2016, p. 212), por sua vez, afirmou que bilateralismo, 

multilateralismo e inter-regionalismo, particularmente no tocante a relações não triádicas, 

funcionam em complementaridade, coexistência e até podem se condicionar mutuamente. Nas 

relações entre regiões não triádicas ou nas relações sul-sul, são muitas regiões dispersas, 

porosas e não organizadas (RUBIOLO, 2016, p. 216-217). Por isso, seria necessário atinar 

para além da interação entre regiões institucional ou formalmente estabelecidas (“inter-

regionalismo puro”) (RUBIOLO, 2016, p. 216). Ou seja, seria necessário atinar para o 

conjunto combinado das interações desde os Estados e as regiões. Entretanto, ela ressalvou 

que interações entre organizações/grupos regionais e terceiros Estados individuais (“quase-

inter-regionalismo”) podem desestimular ou prevenir as interações entre regiões 

(independentemente do nível de institucionalização delas), caso a parte regional se conforme a 

interagir só com o Estado líder da outra região (RUBIOLO, 2016, p. 217). 

Essas considerações acima trazidas de Acharya, Ribeiro Hoffmann, Risse e Rubiolo 

permitem aproximá-las da terceira geração aventada por Reis (2007). O método comparado, 

que foi levantado por Acharya (2016), foi associado à mencionada terceira geração teórica, 

bem como os estudos derivados de perguntas sobre regiões e temas pouco explorados até 

então (REIS, O., 2007, p. 34-35). Os fenômenos do inter-regionalismo e do transregionalismo 

também foram associados à terceira geração, enquanto seria detectada a intensificação das 

interações de regiões com Estados ou outras regiões (REIS, O., 2007, p. 33-34). 

 

2.3  TEORIAS LATINO-AMERICANAS 
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De fora das teorias canônicas, cabe incluir aqui duas teorias elaboradas desde e para a 

América Latina. As teorias do Desenvolvimento Periférico (da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe, CEPAL) e da Autonomia trataram a integração regional como um 

instrumento de política externa a fim da oposição à hegemonia dos Estados Unidos e a fim do 

acúmulo de poder e autonomia perante os países industrializados (BOTTO, 2017, p. 92). 

Entretanto, vale realçar, ser “sítio de resistência à intervenção de grandes potências”
10

 é uma 

motivação presente em regionalismos na África, América Latina e Ásia (ACHARYA, 2016, 

p. 111). 

As duas teorias têm em vista as assimetrias internacionais, destacadamente a distinção 

associada à divisão internacional do trabalho entre centro e periferia no mundo. Nessa 

perspectiva, por exemplo, quando não é entre países ricos, a integração pode objetivar “a 

defesa de países mais fracos diante da força econômica de países mais fortes” (SOUZA, N., 

2014, p. 219). Além disso, as dimensões temáticas (comercial, produtiva, social, securitária, 

política, etc.) escolhidas e praticadas no regionalismo resultam em um modelo com 

consequências para dentro e para fora da região. Nesse caso, especialmente no Sul Global, 

Uma integração baseada exclusivamente — ou centralmente — no comércio 

será sempre mais benéfica para as economias de maior porte e sofisticação, 

sejam as que estão fora da região — Estados Unidos, União Europeia, Japão 

ou, mais recentemente, a China — ou as locais — Brasil, por exemplo 

(GARCIA, 2018, p. 137-138). 

A escola cepalina de Raúl Prebisch e Celso Furtado preconizou a integração como a 

criação de mercados ampliados para lidar com a vulnerabilidade estrutural da divisão 

internacional do trabalho vigente. As propostas de formação de mercados ampliados (como o 

Mercado Comum Latino-Americano) presentes na Teoria do Desenvolvimento Periférico 

foram descritas como “regionalismo fechado”. Tal descrição ocorreu em oposição ao modelo 

de regionalismo posteriormente surgido em compatibilização da integração regional com 

ideias liberalizantes para o comércio, denominado “regionalismo aberto” pela mesma 

CEPAL. 

A diferença na descrição entre os dois remete justamente à dimensão externa, a um 

aspecto específico dela. A denominação para o regionalismo latino-americano experimentado 

na maior parte da segunda metade do século XX veio com uma responsabilização pelo 

suposto fechamento da América Latina para o mundo. Paulo Nogueira Batista (1994, p. 22) 

contestou essa imagem de fechamento recordando a CEPAL liderada por Prebisch como 

motor da criação da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

                                                           
10

 Tradução própria do original em inglês transcrito a seguir: “Sites of resistance to great power intervention 

[…]”. 



25 

 

(UNCTAD). No lugar de “ideias autarquizantes da CEPAL”, esta comissão teria pregado a 

importância da vinculação dos países em desenvolvimento ao comércio internacional por suas 

escalas insuficientes e da abertura dos mercados dos países desenvolvidos para os primeiros 

(BATISTA, 1994, p. 22), associando comércio/liberalização comercial e desenvolvimento. 

Similarmente, José Briceño Ruiz (2007, p. 16) considerou a denominação “inexata” 

para as propostas integracionistas de Prebisch, pois este não propugnava o fechamento da 

região para o mundo. Segundo ele, propugnava sim proteção comercial para as indústrias 

nascentes de setores selecionados durante uma primeira fase do processo de integração 

regional, sendo que a competitividade no marco regional desta fase seria seguida por fases 

posteriores em que haveria abertura ao mercado mundial. Por isso, Briceño Ruiz preferiu 

denominá-lo como “regionalismo autonômico”, pois seu contexto foi de novos nacionalismos 

latino-americanos e movimentos nacional-populistas que tinham por objetivo uma maior 

autonomia perante os centros de poder mundial (BRICEÑO RUIZ, 2007, p. 16).
11

 

Expoente da escola cepalina, Aldo Ferrer sustentou que o processo regional abrange as 

ações conjuntas dos países de uma região a fim de transformar a inserção regional no cenário 

global, não se restringindo às regras para a integração dos membros e à criação de políticas de 

alcance regional (PERROTTA, PORCELLI, 2016, p. 58). Nesse sentido, o posicionamento 

conjunto dos países da região ante o resto do mundo é um dos planos que conformam o que 

ele chamou de “densidade regional”, em vinculação à “densidade nacional” (PERROTTA, 

PORCELLI, 2016, p. 58). Os outros dois planos são a situação doméstica dos países da região 

e as regras do jogo da integração regional (PERROTTA, PORCELLI, 2016, p. 58). 

Nesse plano da densidade regional relacionado à dimensão externa, a projeção conjunta 

regional implica a busca por consensos sobre as negociações em matéria de comércio (sejam 

negociações multilaterais ou birregionais) e do desenvolvimento sustentável, que inclui 

mudanças climáticas, segurança e soberania alimentares, etc. (PERROTTA, PORCELLI, 

2016, p. 58). Por isso, as estratégias nacionais dos países da região ante terceiros países, 

grupos de países e organizações são condicionantes para o regionalismo (PERROTTA, 

PORCELLI, 2016, p. 58). 

Já a partir da década de 1970 os cientistas Juan Carlos Puig e Helio Jaguaribe 

formularam propostas que, a partir das ideias da escola cepalina e em crítica delas, 

                                                           
11

 Adicionalmente, vale remeter aos artigos 44 (assessoria técnica da CEPAL e da OEA) e 54 (coordenação com 

outros organismos internacionais) do Tratado de Montevidéu de 1960, que criou a Associação Latino-Americana 

de Livre Comércio (ALALC), e ao capítulo V, intitulado “Cooperação com outras áreas de integração 

econômica”, do Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a ALADI. Tais dispositivos legais previam atividades 

na dimensão externa em ambas as organizações, nas quais as ideias da escola cepalina estiveram presentes. 
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conformaram a escola da autonomia (BRICEÑO RUIZ, 2014). As formulações de Puig e 

Jaguaribe teorizaram o conceito de “autonomia política” a partir do “saber” latino-americano 

sobre autonomia precedente à escola teórica que conformaram (BRICEÑO RUIZ, 2014). 

Especialmente nos termos de Puig, o conceito envolve ameaças de intervenções 

externas contra a capacidade estatal de tomar decisões, assim significaria a possibilidade de 

neutralização dessas ameaças e constituiria um objetivo essencial para Estados periféricos 

(BRICEÑO RUIZ, 2014, p. 21). Embora a autonomia tenha sido mais associada à política 

externa de países latino-americanos, Briceño Ruiz (2014, p. 36-38) argumentou que há um 

vínculo estreito e histórico entre regionalismo e autonomia. A meta da autonomia seria 

“pouco viável” com intentos nacionalmente isolados de superação da dependência, enquanto 

que a autonomização não seria favorecida por todo e qualquer tipo de regionalismo 

(BRICEÑO RUIZ, 2014, p. 29). 

Sobre tal relação, vale salientar a diferença para o mundo ocidental, especialmente 

europeu. Neste, o regionalismo objetivaria a supressão do nacionalismo e eles seriam 

dissimilares. No mundo não europeu/ocidental, destacadamente o latino-americano, o 

regionalismo buscaria autonomia e a tradição do nacionalismo latino-americano contaria com 

dimensão regionalista (ACHARYA, 2016, p. 111-114; GARCIA, 2018, p. 136). Sobre isso, 

Daniela Vanesa Perrotta e Emanuel Porcelli (2016, p. 74) entenderam que “nacionalismo e 

latino-americanismo (Pátria Pequena e Pátria Grande) não são termos mutuamente 

excludentes, mas são sim dialéticos”.
12

 Esse entendimento acompanha o pensamento latino-

americano sobre autonomia (PAIKIN, PERROTTA, PORCELLI, 2016) e, tal como Briceño 

Ruiz no parágrafo acima, abrange as disputas e diferenças e não confunde o regionalismo e a 

busca por autonomia. 

Para finalizar este panorama, cabe retomar questionamentos do início deste capítulo. A 

dimensão externa dos regionalismos pode ser observada nas mais diversas teorias acima 

apresentadas, mesmo quando dita “ausente”. De forma esperada, elas não tornam relevantes 

os mesmos elementos. Assim, não constituem de forma igual a noção de dimensão externa. 

Portanto, o panorama expõe desatenções na literatura, a amplitude de noções existentes e 

motivações para o estudo do tema. No capítulo seguinte, especificações quanto ao Mercosul 

sucedem o nível genérico deste panorama, a partir de fontes sobre a dimensão externa do 

regionalismo expresso no Mercosul (a despeito da produção acadêmica ser menos numerosa 

em comparação aos temas das relações externas da União Europeia ou relações triádicas).  

                                                           
12

  Tradução própria do original em espanhol transcrito a seguir: “[…] nacionalismo y latinoamericanismo 

(Patria Chica y Patria Grande) no son términos mutuamente excluyentes, sino que son dialécticos.” 
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3 BREVE HISTÓRICO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO MERCOSUL 

 

Partindo das noções de dimensão externa dos regionalismos articuladas no capítulo 

anterior, surge o interesse pela conexão entre tais considerações teóricas e o histórico do 

Mercosul. Esse interesse está em linha com os questionamentos que abriram o capítulo 

anterior. Além disso, indagações sobre a existência “real” de relações externas do Mercosul 

podem ser derivadas, por exemplo, da comparação aos Estados (que desenrolam suas políticas 

externas) e/ou do viés centrado na experiência da União Europeia (que tem sua “Política 

Externa e de Segurança Comum” estabelecida por tratado). 

Em sua longa tese doutoral, Carneiro (2007, p. 738, 1427 e 1428) expôs as relações 

externas do Mercosul, desde a fundação, quanto à sua diversificação, aos esforços de coesão 

entre os Estados-Partes, à busca por ampliação dos espaços de atuação, bem como aos 

insucessos nessas tentativas. Igualmente, um livreto de incentivo à leitura e de difusão de 

conhecimentos sobre a diplomacia teve algumas das suas poucas páginas reservadas para 

destacar as relações externas do Mercosul (CERVO, 2008). Assim, foram abordados a 

importância, esforços, a existência de tropeços e de desafios nessas relações (CERVO, 2008, 

p. 11-13). Dentro desse destaque dado às relações externas, dois dos cinco feitos gerais do 

Mercosul ressaltados estão relacionados à dimensão externa: compromisso da negociação 

externa conjunta e expansão no número de membros (CERVO, 2008, p. 11-13). Mais 

precisamente, as palavras foram: 

Além disso, postos de lado os efeitos das assimetrias e das crises nacionais que 

sugerem o andar solto dos Estados, a coesão de fundo diante de outros blocos e 

países se mantém, mesmo que tropeçando. A ação externa comum expressa, pois, 

uma força congênita, que os governos não ousam descartar em razão do acréscimo 

de poder que agrega a cada país-membro e das vantagens que pode canalizar. Por 

isso, os governos zelam pelo entendimento político entre si, no espírito de 

Uruguaiana, como valor de origem e impulso permanente para consolidação interna 

e sucesso externo. 

O espectro de negociações externas em andamento e os nexos já concretizados 

fazem do sujeito internacional Mercosul um ente ativo e expressam dinamismo. Tal 

dinamismo se deve tributar aos avanços institucionais que consolidam internamento 

o bloco e o dotam de meios de ação na frente externa. 

O Mercosul nasceu embrionário. Em sua evolução, lida com fragilidades e 

problemas como qualquer outro bloco de países que, nas últimas décadas, se 

articulam para evitar efeitos negativos e maximizar oportunidades da era da 

globalização. Integração e globalização constituem, com efeito, as duas tendências 

das relações internacionais contemporâneas. Essas constatações evidenciam a 

utilidade do Mercosul, levado necessariamente a consolidar-se ao longo do tempo. 

Os grandes momentos dessa evolução foram, entre outros, a decisão de negociar 

externamente como bloco, a criação de fundos de convergência estrutural, a 

constituição do Parlamento do Mercosul, a adesão de novos membros e, enfim, a 

adoção de moedas próprias em negócios entre os sócios (CERVO, 2008, p. 11-13). 
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Por isso, este capítulo especifica brevemente um histórico das quase três décadas do 

Mercosul em torno de suas relações externas. Com efeito, este breve histórico tem por função 

trazer um cenário mais amplo na estrutura da dissertação em preparação ao capítulo centrado 

no Alto Representante-Geral do Mercosul e, finalmente, suas atividades voltadas às relações 

externas do Mercosul. Isso porque o objeto desta dissertação é um órgão que existiu por 

pouco tempo nesse intervalo de quase trinta anos, que tinha atribuições não só referentes à 

dimensão externa e que não era o único órgão a incidir nas ações externas do Mercosul. Vale 

recordar que o enfoque das relações externas selecionado aqui para narrar a história do 

Mercosul não corresponde, de maneira nenhuma, à única forma de relatar ou à totalidade dos 

eventos históricos dessa organização. Nesse sentido, por exemplo, acontecimentos da vertente 

interna do Mercosul, que é mais habitualmente estudada (CARNEIRO, 2007, p. CXII), 

aparecem de forma bem secundária neste capítulo. 

 

3.1  A FUNDAÇÃO E PERÍODOS INICIAIS 

 

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi constituído pelo Tratado de Assunção 

assinado em 1991 com estrutura institucional transitória prevendo uma reunião extraordinária 

para a determinação da estrutura definitiva (cf. Tratado de Assunção, art. 18). Em 1994, o 

Protocolo de Ouro Preto estabeleceu a estrutura institucional definitiva e a personalidade 

jurídica internacional, consequentemente o formato consolidado de organização internacional 

(formal) e a constituição de um sujeito de direito internacional.
13

 Essas foram deliberações 

dos quatro Estados-Partes fundadores, mantidas desde então. Essas escolhas de 1991 e 1994 

tiveram em vista a expressão particular de um regionalismo com alguma dimensão externa já 

imaginada, senão já praticada antes de 1994. 

Essa dimensão externa imaginada já estava sendo praticada com vínculos, inclusive 

formais, do Mercosul estabelecidos desde a fundação com a Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI) e as negociações comerciais da Rodada Uruguai, da qual a OMC foi um 

dos resultados. Na ALADI, o compromisso econômico-comercial quadrilateral foi 

protocolado como um de seus acordos de alcance parcial (ALCÂNTARA, 2011; 

CARNEIRO, 2007), nomeadamente o Acordo de Complementação Econômica n. 18 (ACE 

                                                           
13

 O Protocolo de Ouro Preto, nos artigos 34 e 36, previu a personalidade jurídica de Direito Internacional e 

expressamente a celebração de acordos de sede. Esse dispositivo legal tornou superados os debates teórico-

doutrinais acerca da personalidade jurídica do Mercosul, todavia, Carneiro (2007, p. 717-732 e 750-752) relatou 

debates sobre a existência de personalidade jurídica internacional no Mercosul desse período transitório (entre 

Assunção e Ouro Preto). 
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18). Além disso, a adesão de novos membros ao Mercosul foi condicionada a ser membro da 

ALADI (para Estados-Partes; cf. Tratado de Assunção, art. 20) ou ter um acordo com o 

Mercosul depositado na ALADI (para Estados associados). Em menor medida, ambas as 

organizações estão sediadas na mesma cidade (Montevidéu). Por fim, as negociações 

comerciais externas do Mercosul conduziram a subagenda do patrimônio histórico, isto é, as 

negociações para substituir acordos de Estados-Partes do Mercosul individualmente com 

terceiros por acordos conjuntos do Mercosul com terceiros no âmbito da ALADI 

(ZELICOVICH, 2015). 

Além da ALADI, o Mercosul também foi inscrito no Comitê de Acordos Comerciais 

Regionais da OMC, com base na Cláusula de Habilitação do GATT em relação ao comércio 

de bens e, posteriormente, com base no artigo V do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços 

(AGCS / GATS) em relação ao comércio de serviços. A cláusula e o artigo referidos 

possibilitam que arranjos regionais criem exceções às regras multilaterais e não estendam as 

preferências concedidas regionalmente aos demais signatários do GATT e do GATS. Com a 

adesão de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai às três instituições, constituiu preocupação a 

compatibilidade entre normativas do Mercosul e disposições dos acordos da Rodada Uruguai 

(ALCÂNTARA, 2011; ZELICOVICH, 2015). 

Fora dos vínculos formais, formuladores de políticas se preocupavam com a formação 

de grandes blocos econômicos, situação que apareceu ao Brasil e à Argentina como uma 

ameaça estrutural de excluí-los (BURGES, 2017, p. 156). Com preocupações semelhantes, os 

Estados Unidos lançaram o programa Iniciativa para as Américas (ou Plano Bush) em 1990. 

Tinham em vista a competição econômica com Alemanha e Japão, o desvio de comércio que 

o crescimento desses países produzia junto com a formação de grandes blocos integrados na 

Europa Ocidental e no Leste Asiático e a possível condição inferior comparativamente a esses 

dois blocos se os Estados Unidos não avançassem para além da América do Norte 

(MARTINS, PENNAFORTE, 2018, p. 93; REIS, C., FISCHER, CAMPOS, 1990, p. 151 e 

154). Por sua vez, os planos estadunidenses deram celeridade à conclusão do Tratado de 

Assunção em 1991 com inclusão geoestratégica do Uruguai e Paraguai na articulação 

argentino-brasileira (CARNEIRO, 2007, p. 263 e 270). 

O projeto estratégico do Mercosul sob liderança brasileira enfrentou a ameaça da 

Iniciativa para as Américas simbolizada na proposta estadunidense da Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA) em 1994 (BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 31). A agenda contida 

na proposta não era favorável à aspiração brasileira de liderança regional, a políticas 

econômicas intervencionistas, nem à construção de um espaço regional por Argentina e Brasil 
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(BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 36). Nos termos da agenda estadunidense, o Mercosul e outros 

acordos regionais latino-americanos desapareceriam, seriam dissolvidos ou ficariam 

submissos à iniciativa hemisférica (BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 36; CARNEIRO, 2007, p. 26). 

Dadas as intenções sobre essa parte do continente americano presentes na Iniciativa para 

as Américas, enquanto que Argentina e Brasil firmavam acordos aproximando-os de uma 

integração (REIS, C., FISCHER, CAMPOS, 1990, p. 154), o Mercosul foi apontado como 

uma forma de equilibrar a influência estadunidense no Cone Sul (VIGEVANI, CEPALUNI, 

2016, p. 8). Contribuíram contra a concretização da iniciativa de influência estadunidense, 

além da negação da agenda desinteressante ao Mercosul, as estratégias de ampliação do 

Mercosul para o resto da América do Sul e de estabelecimento de negociações com a UE 

(BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 31 e 41-42). 

Fora isso, em meio às negociações da ALCA em 2001, houve reunião a fim da 

ampliação do volume de comércio nos termos do Acordo Relativo a um Conselho sobre 

Comércio e Investimentos, ou Acordo do Jardim das Rosas (FRANCE PRESSE, 2001). Este 

tinha sido assinado pelos quatro Estados-Partes do Mercosul e os Estados Unidos em 1991, 

poucos meses após o Tratado de Assunção. E em 2003, a tentativa de discutir a conclusão de 

um acordo entre Estados Unidos e Mercosul, no entanto, foi rechaçada pelos Estados Unidos, 

embora este país estivesse bilateralizando suas ofertas de acordos de livre comércio àquela 

altura das negociações da ALCA (CARNEIRO, 2007, p. 1322-1323). 

Nesse contexto, o inter-regionalismo com a UE foi uma estratégia dentro das relações 

externas do Mercosul, em que ambos os lados tinham o propósito de contrabalançar a atração 

exercida pelos Estados Unidos com sua proposta da ALCA (BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 42). 

Tinham também a estratégia global de diversificação de relações comerciais como segundo 

propósito (BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 41). Chamado de Triângulo Atlântico, o jogo 

estratégico entre o Mercosul, UE e os Estados Unidos desenrolou-se da seguinte forma: à 

proporção que as negociações da ALCA progrediam, o mesmo ocorria com as negociações 

entre Mercosul e UE, como também esta última perdeu a dinâmica quando da rejeição à 

ALCA (BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 41). 

Noutra estratégia, recém-fundado e em busca da sua consolidação, o Mercosul permitiu 

a inclusão de membros associados e fomentou a convergência com a Comunidade Andina 

(CAN) (BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 31). Logo em 1993, o Brasil propôs a Área de Livre 

Comércio Sul-Americana (ALCSA) durante a VII Cúpula do Grupo do Rio (BRICEÑO 

RUIZ, 2006, p. 36). Bolívia e Chile foram os dois primeiros Estados associados do Mercosul 

a partir de acordos firmados no seio da ALADI. A negociação do patrimônio histórico com 
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esses dois países resultou, respectivamente, nos ACE 36 e ACE 35, assinados em 1996 com 

cronogramas únicos de desgravação tarifária (ALCÂNTARA, 2011, p. 167; EQUIPE DA 

REDAÇÃO PONTES, 2006). 

Em 2000, a adesão do Chile como Estado-Parte do Mercosul foi tornada tema 

permanente, no entanto, tem prevalecido a estratégia chilena “minilateralista” de redução dos 

custos de importação via assinatura de vários tratados de livre comércio e especialização 

produtiva em um conjunto restrito de setores econômicos, especialmente aqueles de uso 

intensivo de mão de obra qualificada (ALCÂNTARA, 2011, p. 173-174). Tal estratégia 

chilena disputa com a estratégia seguida pelo Mercosul e seus membros (ALCÂNTARA, 

2011, p. 174). Apesar de certos apoios favoráveis à mudança de estratégia no Mercosul, a 

Decisão CMC n. 32 de 2000 renovou o compromisso de negociação comercial conjunta com 

terceiros (ALCÂNTARA, 2011, p. 172) — ou a competência do Mercosul em negociar 

acordos de tal natureza em detrimento de ações unilaterais dos Estados-Partes. 

Ainda nesse mesmo ano, o Brasil convocou a Reunião de Presidentes da América do 

Sul, em Brasília, na qual uma agenda sul-americana de investimentos em infraestrutura, 

energia, telecomunicações e desenvolvimento fronteiriço, além do comércio, ficou 

contraposta à agenda da ALCA centrada na regulação de propriedade intelectual, compras 

governamentais, serviços e investimentos (BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 36-37). Um dos 

resultados da reunião foi a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-

Americana (IIRSA), cuja apresentação pública não foi tal como uma alternativa à ALCA, mas 

sim uma medida necessária (building block) para tornar a ALCA possível (BURGES, 2017, p. 

70), apesar da mencionada contraposição dos conteúdos das duas agendas. 

Em negociações mais complexas que aquelas com Bolívia e com Chile, foram assinados 

em 2002 o ACE 54 (área de livre comércio) e ACE 55 (restrito ao setor automotivo) com o 

México e o ACE 56 com a CAN (acordo-quadro para uma área de livre comércio até 2003) 

(ALCÂNTARA, 2011, p. 177-180). Nesses acordos foram estabelecidos cronogramas de 

desgravação tarifária diferentes entre os Estados-Partes do Mercosul para com terceiros, em 

meio a reivindicações de reconhecimento de assimetrias e de menor desenvolvimento relativo 

(ALCÂNTARA, 2011, p. 177-180; EQUIPE DA REDAÇÃO PONTES, 2006). Depois, nesse 

caminho, foi aprovada a Decisão CMC n. 38 de 2003, que determinou que o Mercosul, nas 

negociações externas conjuntas, impulsione a obtenção de tratamento diferenciado para o 

Paraguai em função da sua condição de país em litoral marítimo e de menor economia. 
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3.2  O “NOVO MERCOSUL” E O ALCANCE SUL-AMERICANO 

 

Poucos anos após o lançamento da IIRSA, teve início o período do “novo Mercosul”, 

que logo registrou o fim da proposta da ALCA na Cúpula das Américas de 2005 em Mar del 

Plata, na Argentina. O rechaço à iniciativa estadunidense foi construído como posição 

conjunta dos então quatro Estados-Partes do Mercosul ao lado da Venezuela (GARCIA, 2018, 

p. 37 e 110; PERROTTA, PORCELLI, 2016, p. 67). Dessa forma, foi referido como o feito 

mais significativo das relações externas do Mercosul durante o “novo Mercosul”, isto é, a 

partir de 2003 (PERROTTA, PORCELLI, 2016, p. 67). Isso talvez porque, segundo Carneiro 

(2007, p. 1427), análises sobre relações externas do Mercosul, à época, as reduziam e 

centravam na oposição manifestada nas negociações da ALCA. Ainda mais num primeiro 

momento quando “a relevância do bloco continua[va] se pautando mais pelas negociações 

externas, do que propriamente por um projeto de desenvolvimento interno” (ONUKI, 2004a, 

p. 21). 

Outro destaque durante o “novo Mercosul” foi a expansão para o resto da América do 

Sul, incluindo a convergência com a CAN. Em 2004, a Declaração de Cusco lançou a 

Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), como resultado das reuniões presidenciais 

de convergência entre Mercosul e CAN com participação do Chile, da Guiana e do Suriname 

(BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 36-37). À época, o Chile era membro associado apenas do 

Mercosul; e Guiana e Suriname eram membros da Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA), da qual faziam parte alguns outros sul-americanos, porém, são 

tradicionalmente próximos à região do Caribe (BRICEÑO RUIZ, 2006, p. 36-37). 

Posteriormente, a CASA foi renomeada para União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). 

A organização abrangendo os doze Estados independentes sul-americanos foi fundada 

em 2008. O Tratado Constitutivo da UNASUL reafirmou o entendimento dos países sul-

americanos de incluir a convergência entre CAN e Mercosul na nova organização. Ela 

tenderia a incorporar programas, instituições ou organizações regionais do subcontinente 

(DESIDERÁ NETO et al., 2014, p. 83). Nessa tendência, seria objetivo da UNASUL, na 

prática, a absorção dos dois mercados comuns planejados na América do Sul (COSTA, 2019, 

p. 22). Assim, para além do controle e submissão da preexistente governança multilateral do 

comércio intrarregional (COSTA, 2019, p. 22), a UNASUL criou o Conselho Sul-Americano 

de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) em 2009 e incorporou a IIRSA ao conselho no 

ano seguinte (DESIDERÁ NETO et al., 2014, p. 83; MARIANO, M., 2014, p. 250). 
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Todavia, não ocorreu somente a renomeação de CASA para UNASUL. A convergência 

econômico-comercial via UNASUL foi abandonada (PERROTTA, PORCELLI, 2016, p. 69), 

sendo que a renomeação simbolizou a influência venezuelana no projeto brasileiro 

aumentando a agenda dos objetivos políticos e sociais (VAN DER VLEUTEN, RIBEIRO 

HOFFMANN, 2013, p. 440).
14

 Assim, a nova organização enfatizou as condições para o 

desenvolvimento e consolidação do regionalismo: o respeito aos direitos humanos e às 

instituições democráticas (GAZZOLA, 2016, p. 8-9). A incorporação das Cúpulas Sul-

Americanas e da IIRSA fez ultrapassar os limites de relações meramente comerciais 

(GAZZOLA, 2016, p. 10). Nesse sentido, a IIRSA pode ser percebida mais “como integração 

física antes mesmo da econômica […] e não [o] resultado da junção do Mercosul à CAN” 

(GAZZOLA, 2016, p. 10-11). 

A IIRSA, a CASA e a UNASUL apontam para o foco primário na América do Sul 

(VISENTINI, 2015), no alcance sul-americano do Mercosul. Enquanto isso, houve 

esvaziamento da ALCA, o que de forma semelhante se passou com a associação com a UE, e 

o decréscimo da relevância da Organização dos Estados Americanos (OEA) (VISENTINI, 

2015). Neste ponto, a atuação cooperativa do Mercosul com a OEA diante de crises políticas 

na década de 1990 foi sucedida por um ambiente competitivo entre a OEA e a UNASUL, em 

que o Mercosul saiu de cena (GAZZOLA, 2016, p. 11). Nesse contexto, as relações com 

outras áreas em desenvolvimento foram expandidas, a exemplo da associação com a Índia e a 

África do Sul e das interações em meio à Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA) e à 

Cúpula América do Sul-África (ASA), buscando ganhos econômicos e também políticos 

(VISENTINI, 2015). 

O Mercosul (especialmente, o “novo Mercosul”) é parte do contexto, no início do 

século XXI, de um complexo mosaico de tensões entre políticas antiliberais e pró-liberais, 

anti-estadunidenses e pró-estadunidenses, de resistência/autonomia e de dependência ao 

hegêmona (BIANCULLI, 2016, p. 163; BRICEÑO RUIZ, 2016, p. 20-21). Tal mosaico é 

reflexo da particular heterogeneidade, tanto em termos econômicos quanto políticos,
15

 na 

                                                           
14

 Apesar dos esforços de convergência no sentido econômico-comercial, o Tratado Constitutivo da UNASUL, 

por exemplo, registra uma única menção ao comércio. Precisamente foi no inciso l do artigo terceiro, que 

estabeleceu a cooperação econômica e comercial como objetivo específico da UNASUL. Isso ilustra as 

dificuldades na dimensão comercial, tal como quando Garcia (2018, p. 89, 118-119) apontou a complexidade 

tarifário-comercial dos países da América do Sul com terceiros. Também ilustra o interesse pela matéria 

comercial, num período do regionalismo latino-americano e caribenho em que despontaram agendas não 

comerciais (PERROTTA, PORCELLI, 2016, p. 77). 
15

 Podem ser mencionados três eixos de integração econômica formados pela Aliança do Pacífico (AP), 

Mercosul e Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), como também as agendas políticas 

conformadas na OEA e na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC, antecedida pelo 

Grupo do Rio e antes pelo Grupo de Contadora) (BIANCULLI, 2016, p. 163; BRICEÑO RUIZ, 2013).
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América Latina e Caribe no período (BIANCULLI, 2016, p. 163; BRICEÑO RUIZ, 2016, p. 

20-21). Nesse contexto, são percebidas uma visão pessimista e uma imagem positiva para o 

cenário latino-americano e caribenho (BRICEÑO RUIZ, 2016, p. 20-21). 

A existência de políticas e lógicas, mais que diferentes, contraditórias
16

 produziria uma 

fragmentação em que a aproximação não seria possível (BRICEÑO RUIZ, 2016, p. 20-21). E 

a omissão de hierarquia ou primazia entre experimentos justapostos teria por consequência a 

escolha política do foro regional convenientemente mais favorável a cada turno (BRICEÑO 

RUIZ, 2016, p. 20-21). Ambos os casos compõem a visão pessimista, pelo prejuízo à 

consolidação da unidade regional latino-americana (BRICEÑO RUIZ, 2016, p. 20-21) e até 

mesmo pela possibilidade de desaparecimento do regionalismo (BIANCULLI, 2016, p. 163). 

Já a imagem positiva destaca a liberdade presente na lógica da geometria variável, 

avanços a partir da lógica do menor denominador comum e o caráter dinâmico e 

multifacetado, senão elástico, do processo de cooperação regional (BIANCULLI, 2016, p. 

163; BRICEÑO RUIZ, 2016, p. 20-21). No lugar do desaparecimento, tal arquitetura regional 

poderia conduzir ao auge do regionalismo (BIANCULLI, 2016, p. 163), no qual a 

Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) seria um “espaço 

suficientemente complexo e importante para assumir a ideia de unidade latino-americana” 

(BRICEÑO RUIZ, 2016, p. 21). Afora isso, a classificação de “inconciliável” pode ser uma 

escolha política interessada no curso de uma disputa que tem por efeito a intensificação das 

diferenças e da fragmentação (GIACALONE, 2017, p. 70). 

Em detrimento de enfoque positivo ou pessimista, Clarissa Correa Neto Ribeiro (2016, 

p. 88-95) dissertou sobre o fenômeno da sobreposição e as perspectivas para a fragmentação 

em termos de complementaridade/cooperação e de competição/concorrência. Salientando aqui 

considerações sobre complementaridade/cooperação, ela afirmou que “os países são 

amplamente conscientes da sobreposição de instituições regionais” (RIBEIRO, C., 2016, p. 

103). Também afirmou que, no Mercosul, a Decisão do CMC n. 32 de 2014 “indica a 

preocupação com a proliferação de instituições em temáticas específicas a serem articuladas” 

                                                           
16

 É possível recordar a balcanização como uma força histórica na América do Sul (CARVALHO, 2018, p. 70; 

GARCIA, 2018, p. 119). Entretanto, a contradição seria a característica distintiva deste momento em relação a 

períodos anteriores quando também existiam diferenças, sobreposições e fragmentação (BRICEÑO RUIZ, 2013, 

p. 204-205). Nesse sentido, o caráter gradual do regionalismo latino-americano proposto pela CEPAL dividiu os 

países ístmicos de um lado (Mercado Comum Centro-Americano), e os sul-americanos e o México doutro lado 

(Associação Latino-Americana de Livre Comércio), para uma posterior união em um “mercado comum latino-

americano” (BRICEÑO RUIZ, 2001, p. 100-101). Outro exemplo: o Acordo de Cartagena (1969) criou o Grupo 

Andino como resultado de incapacidade da ALALC em lidar com as assimetrias entre o eixo ABRAMEX 

(Argentina, Brasil e México) e membro andinos (PEIXOTO BATISTA, PERROTTA, 2018, p. 96). Dentro das 

diferenças que ocasionaram tais fragmentações, todavia, o fundamento ideológico era o mesmo. 
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e “uma forma do Mercosul demonstrar atividade na coordenação de trabalhos, evitando que a 

sobreposição [com a UNASUL] torne os esforços em seu âmbito desnecessários” (RIBEIRO, 

C., 2016, p. 104). Diante da sobreposição, dos esforços empreendidos e das agendas comuns 

ao Mercosul e à UNASUL, ela classificou como “reducionista” a ideia de o Mercosul com 

interesses econômicos já ser complementar à UNASUL de interesses político-sociais 

(RIBEIRO, C., 2016, p. 91-92). 

Dentro da complementaridade/cooperação, tiveram destaque os esforços e estudos que 

consideraram a articulação do Mercosul com a CAN e então com a UNASUL (MELLADO, 

2009). Fora da ideia de convergência com essas duas organizações regionais, cabe salientar a 

participação de técnicos internacionais na cooperação intergovernamental como característica 

do Mercosul no período entre 2003 e 2015 (BOTTO, 2017, p. 87-88) — período que pode ser 

associado ao do “novo Mercosul”. 

Por sua vez, Gian Luca Gardini (2010, p. 193) projetou que o Mercosul competiria, 

senão seria dissolvido, com uma UNASUL exitosa; ou então exerceria um papel central em 

um projeto regional de diferentes velocidades com uma UNASUL superestimada, conflituosa 

e falha na convergência política e econômica. Mas também caminhou para a ideia de “divisão 

de trabalho”. Diante da dificuldade em um projeto regional absorver os demais ou prevalecer 

sobre eles, Gardini (2011, p. 249) ainda considerou que uma visão otimista apontaria a 

divisão de trabalho entre a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA) 

especializada na agenda social continental, o Mercosul na definição do cenário econômico e 

comercial e a UNASUL na coordenação em segurança e política. 

Nesse ponto é importante retomar a perspectiva proposta por Acharya (2016), a qual 

contempla a possibilidade da sobreposição entre as regiões em meio às inter-relações e 

porosidade que as caracterizam. Discussões sobre o regionalismo latino-americano e 

caribenho no início do século XXI deram conta de levantar questionamentos acerca de 

sobreposição de regionalismos, entrelaçamento de arranjos regionais simbolizados na imagem 

do prato de espaguete, convívio de modelos distintos caracterizadores de um regionalismo 

descentralizado e fragmentação da América Latina e Caribe em “sub-regionalismos”. Em 

geral, tais discussões comparam experimentos na América Latina e Caribe (o que também 

ocorre na África) com a experiência da União Europeia, que seria “padrão de excelência” e 
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organização unitária da Europa após os alargamentos sucessivos
17

 (BIANCULLI, 2016, p. 

154, 163 e 166). 

Além disso, tais discussões não têm por base de partida o Mercosul, mas sim regiões 

mais amplas, como a sul-americana, latino-americana e caribenha, ou hemisférica/pan-

americana. Nessa mesma base, talvez por entender somente os continentes americano e 

europeu como regiões, Briceño Ruiz (2006) tenha somente se referido nominalmente às 

interações entre Mercosul e UE como inter-regionalismo. Todavia, também podem ser 

expressões dos fenômenos do inter-regionalismo e/ou transregionalismo a CASA/UNASUL e 

a ALCA, que também foram abordadas por ele em seu texto sobre a fundação e o início do 

Mercosul em inter-relação com terceiros (BRICEÑO RUIZ, 2006). Diferente de Briceño 

Ruiz, Ribeiro Hoffmann (2016, p. 602 e 609) afirmou nomeadamente o inter-regionalismo do 

Mercosul com a Comunidade Andina, o qual teria sido dissipado ao mesmo tempo em que 

originou a UNASUL. 

Esforços e estudos despontaram para tratar da articulação entre Mercosul e Aliança do 

Pacífico (AP) (CHILE, 2015; SECRETARIA-GERAL IBERO-AMERICANA, 2018). E, no 

âmbito da CELAC, houve ao menos quatro edições da Reunião de Mecanismos de Integração 

Regional e Sub-Regional, as quais motivaram informes e estudos e das quais pessoas 

representando o Mercosul participaram.
18

 No contexto dessas organizações regionais e de 

atenção aos regionalismos, Rita Giacalone (2017) observou propostas ventiladas de 

reconfiguração regional para América Latina. Tais propostas comumente envolvem o 

Mercosul, logo podem ser percebidas como propostas para as relações externas do Mercosul 

no tocante à sua orientação latino-americana. 

A Venezuela propôs a Zona Econômica Complementar ALBA-PETROCARIBE (ECO-

Zona / ZEC) nucleada no Acordo de Complementação Econômica n. 70 (ACE 70), firmado 

entre Bolívia, Cuba, Nicarágua e Venezuela em 2013 (GIACALONE, 2017, p. 56-57). E 

                                                           
17

 Em esclarecimento do conceito de “região”, Tanja A. Börzel e Thomas Risse (2016, p. 6-7) exemplificou a 

pluralidade de “Europa”, que pode significar de Vancouver, passando por Turquia, todos os Estados pós-

soviéticos e Mongólia, até Vladivostoque conforme a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 

(OSCE). Frank Schimmelfennig (2016, p. 178-182) apresentou questionamentos mais detalhados sobre a 

definição de Europa como uma região, inclusive se seria uma região dividida ou unificada. Primeiro, remeteu à 

separação durante a Guerra Fria expressa também em organizações (sub-?)regionais. Segundo, a uma “divisão 

funcional de trabalho” entre as quatro maiores organizações regionais europeias de valores ocidentais liberal-

democráticos. E terceiro à competição e confrontação entre estas e os regionalismos recentes promovidos pela 

Rússia. A desilusão com o alegado caráter unitário da “Europa” presente nas considerações desses três cientistas 

pode ser reforçada ao recordar o conjunto de instituições internacionais que remetem a uma região chamada 

“Ibero-América”, na qual estão incluídos Andorra, Espanha e Portugal. 
18

 Foram reuniões em Montevidéu em 2012, em Santiago em 2012, em São José em 2013, e em São Domingos 

em 2015. Além dessas, foram encontrados registros de duas reuniões com pauta específica: uma sobre dimensão 

produtiva (em Caracas, em 2011) e outra para elaboração da agenda estratégica de cooperação regional em 

matéria social (em Caracas, em 2014). 
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também propôs a agregação do Mercosul e da Comunidade do Caribe (CARICOM) à ECO-

Zona para uma aliança de complementaridade econômica, cooperação e não-concorrência, 

com menções esporádicas e pouco específicas sobre formação de cadeias produtivas regionais 

(GIACALONE, 2017, p. 56-57 e 67). 

A mencionada complementação econômica foi compreendida por Giacalone (2017, p. 

58, 61 e 68) a partir da ALADI como a liberalização tarifária com abertura mútua dos 

mercados de bens, sendo associada ao regionalismo do século XX e à maior suscetibilidade da 

ALADI às mudanças de governo em comparação à CEPAL. Sob a Presidência Pro Tempore 

(PPT) da Venezuela, os Estados-Partes do Mercosul chegaram a emitir uma declaração 

conjunta sobre a conformação de uma zona econômica complementar entre Mercosul e 

ALBA, CARICOM e PETROCARIBE, em julho de 2014. Todavia, a viabilidade do cenário 

sob essa proposta decaiu com a perda de projeção regional da Venezuela (GIACALONE, 

2017, p. 51-52). 

Enquanto Colômbia e México demonstraram interesse na aproximação com o Brasil, 

não com o Mercosul, Chile propôs a convergência entre AP e Mercosul, mantendo a 

integridade de ambas as organizações (GIACALONE, 2017, p. 57 e 66). A convergência 

avançaria em temas de infraestrutura, migração, facilitação de comércio, regras de origem e 

acumulação de origem, janela única de comércio exterior, certificação eletrônica, integração 

produtiva, cooperação aduaneira, promoção comercial (GIACALONE, 2017, p. 57 e 67). Por 

convergência, Giacalone (2017, p. 58, 61, 68) entendeu, também a partir da ALADI, como 

uma etapa posterior à complementação quando há a supressão ou diminuição das tarifas 

estabelecidas nos acordos de alcance parcial, sendo associada às abordagens dos técnicos mais 

próximos ao cenário global que regional da CEPAL e do Instituto para a Integração da 

América Latina e o Caribe (INTAL). 

Na convergência AP-Mercosul, Giacalone (2017, p. 66-70) destacou a rivalidade por 

parte do Brasil com o México, destacando ações e discursos que incluem os membros sul-

americanos da AP e excluíam o México. Sobre essa rivalidade, vale recordar a indagação de 

Janina Onuki (2004b) sobre os ganhos políticos para o Brasil de acatar a solicitação mexicana 

para se tornar Estado associado do Mercosul (feita em 2004) — a solicitação não foi acatada, 

embora tenha sido percebida como sinal de fortalecimento do Mercosul. Seguindo a 

argumentação de Giacalone (2017, p. 69), o caminho da convergência AP-Mercosul 

corresponderia a um abandono brasileiro do horizonte controlável na América do Sul em 

favor de uma adesão à liderança na América Latina compartilhada com o México. 
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O governo brasileiro teria apoiado inicialmente a convergência numa manobra de 

distração e dissuasão, dada a preocupação com os demais Estados-Partes do Mercosul 

vislumbrarem acordos com a AP ou o México (GIACALONE, 2017, p. 57-58). O movimento 

dissuasório também incluiu a decisão do CMC em tornar o Mercosul observador da AP a 

partir de representação exercida pelo ARGM (BARTESAGHI, 2013, p. 33). À época, o 

Uruguai era o país mais propenso a romper o compromisso da negociação conjunta e a aderir 

à AP (BARTESAGHI, 2013, p. 33). 

Mudanças na orientação de governos e problemas políticos domésticos, dentre outras 

ocorrências na segunda metade da década de 2010, teriam tornado mais viável a convergência 

que a complementação ou ampliação (GIACALONE, 2017, p. 52). Giacalone (2017, p. 69) 

indagou se estaria ocorrendo também uma mudança de paradigma na política externa 

brasileira nesse lustro. E fez questão de não ignorar propósitos da ALADI, CEPAL e INTAL 

no sentido de reforçar o comércio intra-industrial e estimular cadeias de valor regionais 

orientadas à exportação para fora da América Latina e Caribe no processo de convergência 

AP-Mercosul, sendo a China um destino ressaltado nesse recorte espacial (GIACALONE, 

2017, p. 58-60). 

Todavia, também foi questionado o interesse real brasileiro na convergência, tendo em 

vista que a ampliação do Mercosul é a proposta mais antiga das três e é parte dos objetivos 

constantes da política externa do país (GIACALONE, 2017, p. 54 e 68-69). O Mercosul 

ampliado remetia inicialmente aos dois primeiros Estados associados (Bolívia e Chile), mas 

posteriormente ganhou o significado de adesão de novos membros ao Mercosul nessa 

reconfiguração regional (GIACALONE, 2017, p. 54). A ampliação é guiada rumo à 

sobreposição com a UNASUL em relação aos membros (GIACALONE, 2017, p. 55). E está 

implícito nas observações de Giacalone (2017) que, no início do século XXI, os membros sul-

americanos da ALBA foram os primeiros alvos da ampliação até serem alterados para os 

membros sul-americanos da AP. O motivo da primeira escolha seria o interesse sobre os 

recursos energéticos e a estabilização regional. 

 

3.3  UNIÃO EUROPEIA E OUTROS MERCADOS EXTRARREGIONAIS 
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Dois problemas conduzem a atenção a mercados extrarregionais
19

 (de fora da América 

Latina e Caribe) em detrimento da ampliação do Mercosul. Primeiro, o Mercosul perdeu 

importância como mercado para o Brasil a partir da crise argentina de 2001 (GIACALONE, 

2017, p. 62 e 68) e a política econômica brasileira gera divisões no Mercosul (GIACALONE, 

2017, p. 61), pois permite que “o Estado e as empresas do Brasil possam competir fora da 

América Latina para exportar bens com maior valor agregado sem necessidade do 

Mercosul”
20

 (GIACALONE, 2017, p. 54). 

Segundo, enquanto os governos argentino, brasileiro e venezuelano discursavam 

interessadamente sobre a ampliação, em razão da mencionada divisão que dificulta a fluidez 

no mercado regional, Paraguai (principalmente) e Uruguai manifestavam interesse mais pela 

facilitação e atração de investimento estrangeiro (IED) para o mercado ampliado com marcos 

regulatórios comuns (GIACALONE, 2017, p. 55-56 e 67-68). Nesse caminho, o comunicado 

argentino-brasileiro de 2016 tratou da inserção internacional do Mercosul nas cadeias globais 

de valor mencionando acordos e negociações com UE, Canadá, Associação Europeia de 

Comércio Livre (AELC), Coreia do Sul, Índia e União Aduaneira da África Austral (UAAA), 

estando ausentes da listagem o México e a AP (GIACALONE, 2017, p. 67). 

Podem contribuir para a fragmentação e heterogeneidade na América Latina, tal como 

uma força centrífuga, a formulação de mega-acordos comerciais (MELLADO, 2017, p. 19 e 

42). Os chamados “mega-acordos” entre centros de poder econômico despontaram como um 

caminho num cenário de maior protagonismo de países emergentes, de dificuldades no 

multilateralismo comercial da OMC e de problemas nos países centrais como a crise 

econômico-financeira de 2008 (MELLADO, 2017, p. 22-23). Esses mega-acordos comerciais 

entre atores-chaves têm capacidade de afetar terceiros países ao criar normas econômico-

comerciais de referência para o resto do mundo que não participou das suas negociações, em 

detrimento da abordagem do multilateralismo (MELLADO, 2017, p. 22-23). 

Os mega-acordos comerciais seriam formas de acessar mercados e, principalmente, 

participar de cadeias globais de valor (ACTIS, 2014, p. 72). A participação permitiria a 
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 Aqui é seguida compreensão de Ernesto Henrique Fraga Araújo (2007, p. 11): “As negociações com parceiros 

latino-americanos […] se dão […] dentro do arcabouço da ALADI, ou seja, dentro de um processo de integração 

que se pretende mais amplo, e muitas delas podem ser o núcleo de futuras ampliações do próprio Mercosul”. 

Parceiros exteriores à América Latina e Caribe não possuem o “nível de intimidade” presente nesse âmbito, 

sendo que a “CARICOM, Panamá e República Dominicana […], por suas condicionantes geográficas e culturais, 

aproximam-se muito mais do contexto latino-americano (ALADI) ou mesmo sul-americano do que da ótica 

extrarregional” (ARAÚJO, 2007, p. 11). 
20

 Tradução própria do original em espanhol transcrito a seguir: “El Estado y las empresas de Brasil pueden 

competir fuera de América Latina para exportar bienes con mayor valor agregado sin necesidad del 

MERCOSUR.” 
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conexão aos fluxos de comércio internacional e investimentos estrangeiros diretos e seguir a 

tendência, aprofundada recentemente, rumo à transnacionalização da produção (ACTIS, 2014, 

p. 72 e 78). Dentre tais iniciativas, estão principalmente negociações promovidas pelos 

Estados Unidos: as Parcerias Transatlântica (TTIP, com a UE) e Transpacífica (TPP, 

excluindo destacadamente a China); mas também estão aquelas da UE com o Canadá, com o 

Japão e com a Índia, e aquelas que incluem a China com membros da Cooperação Econômica 

da Ásia-Pacifico (APEC) e da Parceria Abrangente Econômica Regional (RCEP) 

(MELLADO, 2017, p. 22-23). Nenhuma das citadas inclui o Mercosul.
21

 A preferência no 

Mercosul era coordenar posições dos Estados-Partes nas negociações comerciais multilaterais 

da Rodada Doha da OMC, na qual eram percebidas oportunidades melhores de acessar 

mercados (especialmente, agrícolas) dos países desenvolvidos (DESIDERÁ NETO, 2017, p. 

124). 

Aquela situação de formação de grandes blocos quando da fundação do Mercosul 

parece se repetir nesse momento de negociação de mega-acordos comerciais, dificuldades na 

OMC e medidas protecionistas diante da crise internacional. Isso porque as negociações do 

Mercosul com a UE foram retomadas em 2010 e instrumentalizadas contra essa nova ameaça 

de isolamento (MELLADO, 2017, p. 34; THORSTENSEN, FERRAZ, 2014; VALDEZ, 

2016). A política externa comercial estadunidense durante a presidência de Donald Trump 

provocou importantes mudanças no comércio internacional. Retirou o país de seus dois mega-

acordos, ameaçou quanto ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), 

executou medidas protecionistas e iniciou uma guerra comercial com a China (DOW JONES 

NEWSWIRES, 2017; LARGUESA, 2017; LUPION, 2019; VILELA, 2019). Todavia, isso 

não desfez a ideia de isolamento (comercial). 

Posteriormente, já no “Mercosul do século XXI”, foi noticiado o fim do isolamento 

(comercial) do Mercosul com a conclusão das negociações comerciais em junho de 2019 para 

um acordo entre Mercosul e UE — que também inclui as seções sobre cooperação e diálogo 

político, ainda pendentes de um acordo (MELO, L., GERBELLI, 2019). Tal conclusão de 

negociações foi comparada e associada aos acordos da UE com o México e com o Japão e ao 

Tratado Continental Africano de Livre Comércio, tais quais exceções no contexto mundial de 

incerteza sobre o futuro do livre comércio devido às mudanças da política estadunidense 
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 Talvez em termos semelhantes quanto à amplitude geográfica, o Mercosul, para além das iniciativas na 

orientação latino-americana, participa do Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em 

Desenvolvimento (SGPC) desde meados da segunda rodada de negociações. Além disso, iniciou negociações em 

novembro de 2009 para constituição de área de livre comércio trilateral com a UAAA e a Índia, ante acordos de 

preferência comercial existentes com os dois parceiros (ALCÂNTARA, 2011, p. 191). 
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(LUPION, 2019; MELO, L., GERBELLI, 2019; VILELA, 2019). Logo depois, foi anunciada 

a conclusão de acordo comercial com a AELC. Ambas as conclusões formam indícios de 

redirecionamento da atenção para países desenvolvidos, como também novidades no 

Triângulo Atlântico após as iniciativas abandonadas pelos Estados Unidos. 

Enquanto o vaivém se destaca no tema comercial, o diálogo político e a cooperação com 

a UE persistem na América Latina. A persistência das inter-relações foi salientada por Noemí 

Beatriz Mellado (2017, p. 30), enquanto que Ribeiro Hoffmann (2016, p. 611) relatou sobre 

uma tradição de conexões da África e da América Latina com a Europa Ocidental. E ambas 

listaram diversas instâncias das interações entre a América Latina e Caribe e a UE. Por 

exemplo, coexistem o inter-regionalismo das relações entre Mercosul e UE desde 1992, a 

conclusão em 2007 de um acordo de parceria estratégica entre Brasil e UE, e o 

transregionalismo entre a UE e países latino-americanos e caribenhos de 1999 a 2013 

sucedido pelo inter-regionalismo entre a UE e a CELAC (MELLADO, 2017, p. 30; RIBEIRO 

HOFFMANN, 2016, p. 613-615). 

A coexistência e diversidade de instâncias podem ser notadas também nas inter-relações 

sem necessariamente envolver a UE ou a Europa Ocidental. Mellado (2017, p. 30) afirmou 

que China e Rússia empreenderam relações bilaterais especialmente com Argentina, Brasil e 

Venezuela, enquanto a Índia manteve vínculos institucionais com o Mercosul. Já Carlos 

Portales (2013, p. 216), sem mencionar o Mercosul, suscitou uma divisão de trabalho quanto 

aos parceiros: a CELAC sendo interlocutora com a UE, Índia e China, enquanto a UNASUL 

com a União Africana e a Liga Árabe. Outro exemplo é as negociações iniciadas em 

novembro de 2009 para constituição de área de livre comércio trilateral entre Mercosul, 

UAAA e Índia (ALCÃNTARA, 2011, p. 191), enquanto se desenvolvia o Fórum de Diálogo 

Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) — exemplificado como um “inter-regionalismo sem 

regiões” por Rubiolo (2016, p. 217). Ou ainda o transregionalismo do Fórum de Cooperação 

América Latina-Ásia do Leste (FOCALAL) em coexistência ao Mecanismo de Diálogo entre 

o Mercosul e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ANSA / ASEAN). 

Numa análise diferente da divisão entre mercados latino-americanos e caribenhos e 

mercados extrarregionais assumidas nesta dissertação, Carlos Luján (2011) apreciou a agenda 

externa (econômico-comercial) do Mercosul, em balanço das duas primeiras décadas de 

existência. Nessa análise, ele estabeleceu círculos concêntricos com níveis de importância 

decrescentes à proporção que se afastam do ponto central que é o Mercosul. Assim, o 

primeiro círculo corresponderia ao Hemisfério Ocidental (especificamente o continente 
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americano), o segundo alcançaria a Europa e no terceiro está posicionado o restante do mundo 

(LUJÁN, 2011, p. 337-338). 

O primeiro círculo foi caracterizado como a prioridade geoestratégica do Mercosul e 

subdividido em espaços de projeção externa imediata: em primeiro lugar está a América do 

Sul (diferenciando a situação de Bolívia e Chile em relação aos demais sul-americanos), em 

segundo lugar está a América Latina e Caribe e, por último, os relacionamentos hemisféricos. 

No segundo círculo, a UE seria o ator principal, sendo que as relações com o Grupo de 

Visegrado (V4) e com a Organização de Cooperação Econômica do Mar Negro (OCEMN) 

ficam submetidas à inter-relação com ela perante o processo de ampliação de membros; por 

outro lado, a Rússia é um ator independente nesse círculo. No último círculo ocorrem relações 

com atores diversos (como os importantes para a multipolaridade e os desenvolvidos), e cujos 

níveis de importância variam no tempo (LUJÁN, 2011). Abaixo, a Figura 1 ilustra essa 

concentricidade com os atores mencionados. 

Figura 1 — Concentricidade das relações externas do Mercosul, segundo Luján (2011) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A conclusão de Luján (2011, p. 338) foi que teria havido avanços na agenda externa 

(econômico-comercial) dentro do sistema da ALADI ao longo das duas primeiras décadas, 

enquanto que as conquistas fora dele teriam sido escassas. Seus critérios de êxito notam a 

existência de acordos com os principais blocos geoestratégicos, potências mundiais 

estabelecidas ou emergentes (LUJÁN, 2011, p. 362). Nesse raciocínio, o relacionamento com 

a UAAA teria um componente mais político que econômico-comercial, por exemplo, e os 

acordos de livre comércio com Israel e Egito teriam contribuído para revitalizar a agenda ao 

final da segunda década, ao lado do relançamento das negociações com a UE (LUJÁN, 2011, 
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p. 338 e 362). Estas, por sua vez, poderiam influenciar, tal como num efeito dominó, avanços 

com outros atores (Estados Unidos, TLCAN, AELC, Extremo Oriente, Ásia Meridional), tal 

como Luján (2011, p. 338, 348 e 351) afirmou por várias vezes. Em suma, o Mercosul 

pretenderia transcender seu círculo mais imediato (LUJÁN, 2011, p. 353). 

As observações de Luján estão limitadas temporalmente às duas primeiras décadas de 

existência do Mercosul. Com dados um pouco mais atualizados, Ribeiro Hoffmann (2016) 

elaborou um apêndice em que exemplificou diversas experiências de inter-regionalismo e 

transregionalismo. Dentre tais listadas, as interações inter-regionais (puras) empreendidas 

pelo Mercosul foram: com a União Europeia (início em 1992), com a Comunidade Andina 

(1993), com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (1996), com o Acordo Comercial 

sobre Relações Econômicas entre Austrália e Nova Zelândia (1999), com a União Aduaneira 

da África Austral (2004), com o Conselho de Cooperação do Golfo (2005). Fora do inter-

regionalismo puro, a ALCA, a UNASUL, a CELAC, o FOCALAL, a Zona de Paz e 

Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS), as cúpulas ASPA e ASA podem ser observados 

como outras interações do Mercosul na sua dimensão externa. 

A fim de reter a atenção ao período de 2010 a 2017 (quando o ARGM foi criado e 

extinto) e em complemento a este breve histórico, o Apêndice A desta dissertação expõe as 

relações externas estabelecidas conforme registraram, nesse período, as atas das reuniões e as 

decisões do Conselho do Mercado Comum e as resoluções do Grupo do Mercado Comum — 

duas das instâncias decisórias do Mercosul com as quais o órgão se relacionou estreitamente. 

 

3.4  DIFUSÃO DE INSTITUIÇÕES E POLÍTICAS REGIONAIS 

 

Por último, dentro da brevidade deste histórico, é possível abordar adicionalmente 

alguns casos de difusão de políticas e instituições em consonância aos assuntos trazidos no 

capítulo anterior, para além do regionalismo formal, como resultado de cooperação inter-

regional formal ou não. Sem necessariamente contar com uma datação e por isso estão aqui 

apartados, esses casos estão conectados aos temas dos eventos históricos acima relatados, 

como também à amplitude temática de atribuições conferidas ao ARGM. 

O Mercosul foi mencionado em alguns casos de difusão: um padrão estabelecido pelo 

Mercosul concorrente ao estadunidense para acordos de comércio preferencial; alguma 

difusão do desenho institucional do Mercosul para a Aliança do Pacífico; pouco isomorfismo 

do desenho institucional do Mercosul com a Comunidade de Desenvolvimento da África 
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Austral; e emulação pelo Mercosul do desenho do mercado comum da União Europeia em 

detrimento do desenho do TLCAN (RISSE, 2016, p. 94-98). Em analogia ao padrão de 

acordos do Mercosul estabelecido na América Latina mencionado, Luján (2011, p. 354-355 e 

357) pontuou a influência dos termos dos acordos do Mercosul com a Índia e com a UAAA 

nas negociações com o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), o Egito e o Paquistão. 

E, embora não haja evidências do desempenho direto da UE no regime de direitos 

humanos do Mercosul, houve influência dela para estabelecer a cláusula democrática do 

Mercosul (RIBEIRO HOFFMANN, 2016, p. 610). Por outro lado, diferentemente do caso 

oeste-europeu, o discurso presente no Mercosul e na CAN manifesta sobre uma identidade 

comum em relação ao resto do mundo (MARIANO, K., 2015, p. 208), ou seja, estaria 

direcionada à dimensão externa e não a uma contraposição com identidades nacionais (como 

ocorre na UE). 

No cenário continental, Risse (2016, p. 94-95) apostou que, mesmo na condição da 

baixa produção sobre difusão dentro do Sul Global, seria improvável que as várias 

organizações regionais latino-americanas tenham sido criadas sem qualquer mecanismo de 

difusão de instituições ou políticas regionais. É possível citar duas situações que fortalecem a 

suspeita de improbabilidade. De acordo com a ata da reunião ordinária do GMC reunido em 

março de 2011, o diretor da Secretaria do Mercosul (SM) apresentou o estudo solicitado no 

ano anterior comparando as carreiras dos funcionários da ALADI, da CAN, da Organização 

das Nações Unidas (ONU) e, particularmente, da CEPAL com o propósito de dar subsídio às 

discussões acerca da estruturação das carreiras da Secretaria. 

A segunda situação está no âmbito das edições da Reunião de Mecanismos de 

Integração Regional e Sub-Regional da CELAC. O Mercosul se apresentou a contribuir em 

determinados temas com sua experiência em prol da integração latino-americana e caribenha. 

Os temas foram: cidadania (livre circulação e direitos trabalhistas); sistemas de informação 

estatística; ampliação do comércio intrarregional; facilitação do comércio; participação micro, 

pequenas e médias empresas na integração produtiva; participação cidadã; segurança 

alimentar; fomento à diversidade cultural regional (ALADI, 2012; SELA, 2013). 

Enfim, é possível ainda notar a possibilidade de um caso (sem informações sobre êxito) 

nas tentativas recentes do Paraguai de reativar o Grupo URUPABOL
22

 como uma forma de 

influenciar/pressionar o Mercosul por avanços contra as assimetrias entre os Estados-Partes 

                                                           
22

 O Grupo URUPABOL é uma organização criada em Assunção por Bolívia, Paraguai e Uruguai, que firmaram 

o convênio constitutivo em 1981 para a integração física e maior autonomia perante instituições de dentro e fora 

da Bacia do Prata (BOTTAN, 1991, p. 15; CAUBET, 1986, p. 308). Ela remonta ao acordo trilateral de 1963 

relativo ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (STEMMER, 2014). 
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do Mercosul. Proposições circularam em 2006 (PROPONEN…, 2006; URUPABOL…, 2006) 

e, durante seu mandato, o presidente do Paraguai Fernando Lugo articulou até conseguir uma 

reunião de “reativação” em 2010 do Grupo URUPABOL (ANSA, 2010; GUIMARÃES, T., 

2009; TORRES, 2008). Porém, ele foi destituído em 2012 e o intento não perdurou. 

Com esse breve histórico é possível asseverar que as relações externas do Mercosul 

existem. Existem realmente na amplitude de noções sobre dimensão externa de regionalismos 

apresentada no capítulo anterior, a despeito dos vieses em favor da União Europeia. Existem 

em aspectos comerciais: criando ou desviando comércio, criando mercados ampliados, 

promovendo ou impedindo o livre comércio mundial. Existem em aspectos de cooperação: 

difundindo, emulando, influenciando e sendo poroso a políticas e instituições de outras 

regiões. Existem em aspectos políticos: negociando e firmando tratados, estabelecendo 

mecanismos de diálogo com terceiros, originando, competindo/concorrendo, 

cooperando/complementando outras instituições regionais, construindo e administrando a 

ordem global ao se relacionar com outras regiões, transformando a inserção da região e dos 

membros no mundo, neutralizando ameaças extrarregionais. 

Também é possível contextualizar em cenários internacionais a existência e as 

atividades do Alto Representante-Geral do Mercosul. Mas esse horizonte não é o único a 

moldar o mote desta investigação. Ao lado dos cenários regional e mundial deste capítulo, o 

próximo capítulo agrega o horizonte da inserção internacional de um selecionado Estado-

Parte do Mercosul, o Brasil. A seleção desse cenário doméstico tem explicação adiante, tendo 

em vista como permeia e dialoga com as ações externas do Mercosul. 
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4 INTERESSES DA INSERÇÃO INTERNACIONAL BRASILEIRA 

 

Este capítulo está dedicado a como os interesses brasileiros na inserção internacional do 

país na América do Sul e Latina e no mundo dialogam com as relações externas do Mercosul. 

Esse assunto importa como contextualização na medida em que a proposta de criação do Alto 

Representante-Geral do Mercosul partiu do Brasil (BIANCO, 2015) e somente brasileiros 

estiveram no cargo. De igual maneira, o Brasil protagonizou iniciativas regionais recentes 

concêntricas ao Mercosul: ALCSA, IIRSA, CASA/UNASUL e até mesmo a CELAC. 

A dedicação ao assunto tem por base, principalmente, alguns dos 

formuladores/executores políticos (do lado brasileiro) que conformaram o “novo Mercosul”. 

Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores no governo de Lula da Silva e ministro da 

Defesa no primeiro governo de Dilma Rousseff. Samuel Pinheiro Guimarães foi secretário-

geral da chancelaria brasileira na maior parte do governo de Lula da Silva e primeiro 

designado para ser alto representante-geral do Mercosul. Marco Aurélio Garcia foi assessor 

especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais nos governos de Lula da 

Silva e Dilma Rousseff. Fora o trio, também contribuem as observações de cientistas sobre 

este período e antecedentes dele em governos brasileiros anteriores. 

Na perspectiva de isolacionismo para a política externa brasileira, em que Brasil deve se 

voltar mais ao âmbito interno para resolver seus problemas sociais e econômicos (AMORIM, 

2016, p. 228-231 e 305), as relações externas do Mercosul não possuem espaço, nem mesmo a 

formação do Mercosul teria. Em diversas outras perspectivas, estratégias, visões, táticas, 

“escolas”, as relações externas mercosulinas podem ocupar alguma(s) função(ões). Nessas 

condições, é possível argumentar por três linhas de interesses que se entrelaçam: a tendência à 

multipolaridade, a questão da autonomia e mercados para firmas brasileiras. 

 

4.1  TENDÊNCIA À MULTIPOLARIDADE 

 

Formuladores/executores políticos brasileiros do “novo Mercosul” conceberam dois 

cenários para o sistema internacional. Primeiro, a redistribuição mundial do poder rumo a uma 

dispersão maior, com a emergência de países em desenvolvimento, sem o declínio das 

potências tradicionais, caracterizaria a multipolaridade nascente no sistema internacional do 

início do século XXI (AMORIM, 2016, p. 164). Um maior equilíbrio seria capaz de ampliar a 

margem de liberdade estatal para ação (AMORIM, 2016, p. 164). A dispersão pode não ser 
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acompanhada de normatização para a paz; ao contrário, a maior liberdade de ação pode 

configurar um cenário competitivo, conflituoso e violento (GUIMARÃES, S., 2006, p. 420-

421). Para além da tendência à multipolaridade, outro cenário aventado seria a configuração 

pacífica, cooperativa, fim das fronteiras, desarmamento, nações comerciantes, a abertura aos 

fluxos econômicos e a difusão de ciência e tecnologia (GUIMARÃES, S., 2006, p. 420-421). 

Constituir um dos polos do sistema multipolar, com capacidade militar e coordenação e 

cooperação políticas e econômicas. Ser sub-região de um polo, com incorporação subordinada 

à hegemonia conjunta dos países centrais e num alinhamento, possivelmente, aos Estados 

Unidos. Seguir e adaptar-se aos movimentos da configuração política prevalecente. O Brasil 

poderia perseguir alguma dessas três alternativas sintetizadas: as duas primeiras estão inscritas 

no primeiro cenário descrito no parágrafo anterior e a última seria o caminho “natural” no 

segundo cenário (GUIMARÃES, S., 2006, p. 420-421). 

Na primeira alternativa apresentada, não está óbvio como seria a conformação do polo 

mencionado. Ainda mais quando os polos da multipolaridade nascente estariam associados à 

formação de blocos regionais, sendo a União Europeia o exemplo mais evidente, enquanto 

China e Estados Unidos seriam “blocos em si mesmos” (AMORIM, 2016, p. 165). Por isso, é 

pertinente a seguinte indagação: “o Brasil podia (ou queria) ser, isoladamente, um polo na 

nova ordem global em construção, ou buscaria ocupar um lugar de destaque nela, junto a 

todos os países da América do Sul?” (GARCIA, 2018, p. 83). Na circunstância da primeira 

parte da indagação, as relações externas do Mercosul seriam nulas, enquanto na outra 

circunstância o potencial é amplo. Esses foram os cenários e alternativas concebidos para a 

inserção brasileira no mundo conforme três dos principais atores da formulação e exercício da 

política externa brasileira na vigência do “novo Mercosul”. 

No campo da produção acadêmica, Sean W. Burges (2017) desenvolveu a ideia de 

“hegemonia consensual” como a estratégia da política externa brasileira desde o governo de 

Fernando Henrique Cardoso ao de Dilma Rousseff. Nessa estratégia, América Latina e 

América do Sul seriam centrais ao questionamento das realidades regional e também global 

do poder estrutural.
23

 Também seriam alavancas para a tentativa do Brasil de mudar estruturas 

desfavoráveis do sistema internacional e a interação regional serviria para coletivizar a voz 

regional no cenário global. 

                                                           
23

 Burges empregou a teoria de Susan Strange, quem distinguiu o poder relacional do poder estrutural. Poder 

relacional seria quando, numa relação assimétrica bilateral, um agente produz diretamente o resultado 

objetivado, enquanto a contraparte não atinge seu objetivo. Já o poder estrutural atenta para variáveis e terceiros 

atores que interferem numa relação bilateral, pois é “o poder de determinar as estruturas da economia política 

global dentro da qual os demais Estados, suas instituições, suas empresas e até seus cientistas e profissionais 

deverão operar” (STRANGE, 2015, apud ALENCAR, NUNES, 2018, p. 129, tradução dos autores). 
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Para além das pistas dadas pela estratégia de hegemonia consensual, Samuel Pinheiro 

Guimarães se posicionou sem dúvidas ante os cenários descritos. Para ele, o Mercosul seria a 

base e instrumento para o êxito da estratégia de política externa brasileira de construção, nos 

planos econômico, político e militar, de um mundo multipolar, do qual a América do Sul 

deveria ser um dos polos (GUIMARÃES, S., 2006, p. 364-365 e 406-408). 

Guimarães (2006, p. 445) declarou ainda que o esforço principal do Brasil seria, ou 

deveria ser, “contribuir à emergência de um mundo multipolar, mais democrático, mais 

próspero e mais justo”. Também de acordo com ele, na vertente prioritária sul-americana, esse 

esforço significaria: a unidade econômica, a integração física e a coordenação da ação política 

dos países da América do Sul; o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a CAN em 

preparação de uma área de livre comércio sul-americana; e a redução de assimetrias para a 

integração “não hegemônica” da América do Sul (GUIMARÃES, S., 2006, p. 445-446). 

De forma semelhante se posicionou Celso Amorim. A prioridade da estratégia 

internacional do Brasil, nas políticas externa e de defesa, seria a integração da América do 

Sul, tendo o Mercosul como núcleo econômico (AMORIM, 2016, p. 282). E nesse aspecto 

econômico, o Mercosul firmou acordos comerciais com os demais países sul-americanos, que 

poderiam ainda ser aprofundados, consoante Amorim (2016, p. 282). 

No lado comercial, não é perdido de vista o ambiente complexo na América do Sul em 

função dos compromissos tarifário-comerciais distintos assumidos com países de fora dela 

(GARCIA, 2018, p. 89 e 118-119). Assimetrias econômicas entre os países também 

dificultariam uma união aduaneira, em curto e médio prazos (GARCIA, 2018, p. 89 e 118-

119). Assim, teria havido a adição de outros temas para ações de cooperação dado os 

compromissos tarifário-comerciais distintos, mas sem excluir o comércio (GARCIA, 2018, p. 

89 e 118-119). 

Está presente no pensamento de Amorim e Guimarães a preconização da expansão para 

abranger toda a América do Sul endereçada às relações externas do Mercosul, a fim que o 

polo seja constituído e que seja constituído a partir do Mercosul. Senão, ao menos, está 

presente a preconização de intensas relações com os países sul-americanos que (ainda) não 

sejam Estados-Partes do Mercosul. Em menor medida, essas relações também abrangem o 

resto da América Latina e Caribe. A diferença da medida foi esclarecida por Amorim (2016, 

p. 89): a integração política e econômica latino-americana não teria a mesma viabilidade 

“imediata” se comparada à integração sul-americana (nos mesmos aspectos). 

Para ele, a decisão do Brasil deveria ser por se integrar com a América Latina e Caribe, 

sendo o Mercosul, a UNASUL e a CELAC processos regionais em ou para diferentes níveis 
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de velocidade e afrouxamento (AMORIM, 2016, p. 175). Isso foi identificado como o modelo 

concêntrico de inserção internacional, em que os mercados regionais são prioridade e ponto 

de partida para a dinâmica da concentricidade escalonada com a finalidade de estar em 

condição favorável e capaz de valer seus interesses (COMINI, FRENKEL, 2014, p. 61). O 

modelo concêntrico, de acordo com Nicolás Comini e Alejandro Frenkel (2014, p. 61), está 

baseado na assunção da assimetria internacional e do reduzido poder negociador de países 

individualmente ante atores externos à América Latina. 

Em meio às diferenças de níveis, a UNASUL representaria a expansão da integração do 

Mercosul no aspecto político para os demais países da América do Sul diante da percepção de 

um mundo de blocos regionais como entidades políticas e econômicas (AMORIM, 2016, p. 

282). Marco Aurélio Garcia (2018, p. 36-37 e 123) esboçou um pouco mais a divisão de 

tarefas e as relações entre essas organizações latino-americanas na estratégia brasileira. Para 

ele, o Mercosul trataria privilegiadamente de temas econômicos (comerciais, produtivos, 

industriais), enquanto a UNASUL, de infraestrutura física e energética, políticas sociais e 

mecanismos financeiros (GARCIA, 2018, p. 36-37). Para a CEPAL, ele cogitou atribuir 

funções de organização de estatística, incluindo informação, avaliação, qualificação e 

certificação econômicas, como também orientação para formação de agências específicas 

complementares (GARCIA, 2018, p. 123).
24

 

Essas relações formais (acordos celebrados) e informais (discursos, ideias) posicionam 

o Mercosul como núcleo da conformação de um polo da multipolaridade nascente. Entretanto, 

sua expansão para América do Sul e desdobramentos sobre a América Latina envolve 

somente uma parte do sistema internacional. Para além dessa área, qual o lugar do Mercosul 

num mundo multipolar em formação e nas interações com o restante do mundo? Essa 

indagação diz muito sobre a questão da autonomia, pois envolve países centrais e países não 

tradicionais nas relações externas brasileiras. A partir de uma imagem nacional de Brasil e de 
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 A opção de Garcia por situar a CEPAL em sua proposta de divisão de trabalho preteriu outras possibilidades, 

tal como a proposta defendida por Felipe Teixeira Gonçalves (2010). Este argumentou pela recuperação da 

relevância do Sistema Econômico Latino-Americano e do Caribe (SELA), cogitando transformá-lo em órgão 

consultivo da CELAC. Comparando exatamente com a CEPAL, ele destacou a composição do SELA restrita a 

países latino-americanos e caribenhos e a dimensão prática de implementar políticas previstas nos estudos que o 

SELA produz. O primeiro ponto está de acordo à busca brasileira por afastar influências extrarregionais e o 

segundo adiciona à composição sua experiência com comitês de ação na criação de multinacionais e 

organizações internacionais (GONÇALVES, 2010, p. 55 e 58). Por outro lado, Gonçalves (2010, p. 58) 

identificou a necessidade de definir de “uma linha de pensamento própria e coerente” para o SELA, numa 

implícita mas evidente referência ao estruturalismo cepalino. 
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outros países,
25

 Guimarães (2006) refletiu sobre o papel político do Mercosul com países e 

organizações do mundo para além da América do Sul. 

Quanto aos Estados Unidos, o Mercosul estaria numa área menos prioritária que aquela 

formada pela Colômbia, a Venezuela e toda a América Central. Ainda assim, estaria na “zona 

psicológica de influência dos Estados Unidos”; numa posição mais próxima a esse país do que 

a outros grandes atores estratégicos (União Europeia, China e Rússia); e compartilhando o 

continente americano, o que facilitaria a atuação estadunidense na região (GUIMARÃES, S., 

2006, p. 393-394). Quanto à União Europeia, suas relações com o Mercosul ofereceriam 

alguma limitação ou contestação à atuação estadunidense, cuja intermediação interessaria a 

Portugal e Espanha e cuja cooperação compartilharia o objetivo da multipolarização 

(GUIMARÃES, S., 2006, p. 394-398). 

Quanto à China e ao Japão, embora haja percepção mútua de serem regiões distantes e 

“exóticas”, seriam do interesse deles com o Mercosul cooperar em matérias de ciência e 

tecnologia e negociar em agricultura e mineração (GUIMARÃES, S., 2006, p. 398-401). 

Quanto à Rússia, esse país estaria concentrado na sua recuperação após perdas na década de 

1990, o que espacialmente corresponderia ao seu exterior próximo e cujo êxito contribuiria à 

multipolaridade e à ampliação da margem de manobra do Mercosul (GUIMARÃES, S., 2006, 

p. 402). 

Quanto à Índia, interessariam programas de cooperação política e tecnológica entre 

Mercosul, África do Sul e Índia, os quais poderiam complementar a articulação mercosulina 

rumo à América Andina e ao norte da América do Sul (GUIMARÃES, S., 2006, p. 401). 

Quanto à África do Sul, seria oportunidade para Brasil e Mercosul a busca daquele país por 

cooperação política e econômica na periferia não africana ante instabilidades na África 

Subsaariana (GUIMARÃES, S., 2006, p. 404). 
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 Tratando de “imagem”, vale refletir, ainda que breve e superficialmente, sobre questões de identidade, pois 

também estão presentes na inserção internacional brasileira e nas relações externas do Mercosul. A elite 

tradicional nacional guiou (ou guia) a política externa brasileira pelas suas afinidades com a Europa Ocidental e 

América Anglo-Saxônica (BURGES, 2017, p. 174). Com alguma similaridade, conotações histórico-ideológicas 

recorrem às línguas ibero-românicas, religião católica e premissas do iberismo (movimento político-cultural de 

aspiração à união entre Portugal e Espanha) como pilares à integração latino-americana (CARVALHO, 2018, p. 

71), neste caso em moldes de homogeneização colonial. A origem dessa identificação está em parte no período 

de independência desses países no século XIX. Nesse período, as elites criollas adotaram a “latinidade” e 

afirmaram sua “americanidade” a fim da autodeterminação, à medida que também negavam os passados 

coloniais português e espanhol, almejavam a França como ideal de civilização, não deixavam de se perceber 

(ainda que marginalmente) europeus e demarcavam sua diferença relativamente aos ameríndios e aos afro-

americanos (PORTO-GONÇALVES, QUENTAL, 2012). Noutra forma de identificação, é possível mencionar, 

por exemplo, a categoria político-cultural de “amefricanidade” e a região chamada “Améfrica Ladina” 

desenvolvidas por Lélia Gonzalez (1988). 
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E quanto ao México, sua política de aproximação aos Estados Unidos (adesão ao 

TLCAN sem solicitação de tratamento diferencial) e cessão à pressão de propostas neoliberais 

teriam sido uma mudança radical na política externa mexicana. O impacto na América Latina 

de tal mudança teria contribuído à desarticulação política do Terceiro Mundo, influenciado 

negociações liberalizantes entre os Estados Unidos e países latino-americanos e oferecido 

dificuldades ao Mercosul (GUIMARÃES, S., 2006, p. 404-406). 

No plano militar da multipolaridade nascente, a "Grande Estratégia" orientou a política 

de defesa do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Em conformidade com o 

esforço de Amorim em desenvolvê-la, seu cerne seria a coordenação entre uma política 

externa pacífica e uma política de defesa robusta, sob reforço mútuo. Enquanto a primeira 

defenderia e promoveria a paz, a solução pacífica de controvérsias, a cooperação entre os 

povos e o respeito ao Direito Internacional; a segunda combinaria cooperação em matéria de 

defesa (contra desconfianças recíprocas com o entorno geopolítico imediato) e dissuasão de 

ameaças extrarregionais (a partir de capacidade desencorajadora de agressões à soberania do 

Brasil) (AMORIM, 2016, p. 78 e 307). 

Nesse quadro, a “Grande Estratégia” reafirmou documentos oficiais brasileiros que 

caracterizaram o entorno geopolítico imediato do Brasil como aquele constituído pela 

América do Sul, o Atlântico Sul e a costa ocidental da África (AMORIM, 2016, p. 47). 

Igualmente, resumiu as ameaças percebidas à soberania em: unilateralismo, corrida por 

recursos naturais e transbordamento de conflito extrarregional. Assim Amorim resumiu tendo 

em vista também a farta disponibilidade de recursos naturais tanto no Brasil como na América 

do Sul e logo estendendo ao restante da América do Sul tais percepções válidas ao Brasil 

(AMORIM, 2016, p. 168, 171-172 e 310). 

Na cooperação com o entorno geopolítico imediato para a dissuasão de ameaças 

extrarregionais, é possível mencionar o próprio Mercosul, o Conselho de Defesa Sul-

Americano (CDS) e a ZOPACAS. O Mercosul age também externamente em matéria de 

defesa. A exemplo disso, o Acordo-Quadro sobre Cooperação em Matéria de Segurança 

Regional teve seu texto aprovado em 2006, substituindo dois acordos de 2004, e com a adesão 

da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, à época Estados associados. Outro 

exemplo são as declarações presidenciais do Mercosul emitidas sobre o diferendo territorial 

entre Argentina e Reino Unidos sobre parte das Antartilhas (Malvinas e outras ilhas).
26
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 Neste quesito, segundo Charles Martins e Marcos Antônio Fávaro Pennaforte (2018, p. 93), o regime de 

condomínio da Argentina e Brasil no Mercosul permitiu a cada um atuar e se concentrar noutros objetivos 

territoriais: o Atlântico Sul e a Amazônia. 
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Já o CDS é um órgão vinculado à UNASUL que se afasta em algum grau dos arranjos 

hemisféricos — Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, Junta Interamericana de 

Defesa, Conferência dos Ministros de Defesa das Américas. E para fora da América do Sul, é 

possível destacar a rejeição brasileira ao conceito de "Bacia do Atlântico", que validaria a 

atuação de potências do Norte Global no Atlântico Sul por elas estarem banhadas pela porção 

norte do Oceano Atlântico (AMORIM, 2016, p. 31; MELO, D., 2018, p. 147-149). A 

reafirmação do "Atlântico Sul" como conceito estratégico geopolítico está simbolizada na 

ZOPACAS, criada em 1986 e da qual não participam todos os Estados-Partes do Mercosul 

(apenas três, Argentina, Brasil e Uruguai). 

No plano político, a estratégia brasileira da hegemonia consensual implicaria a busca 

por países parceiros para uma posição internacional mais forte de liderança (BURGES, 2017, 

p. 178). O país teria se voltado ao Sul Global — o que inclui a América do Sul e América 

Latina — num esforço de integrar as mesas das principais decisões globais e de reformatar a 

geografia econômica internacional organizada pelos capitais do Norte Global (BURGES, 

2017, p. 41 e 183). Nesse giro ao Sul Global, a contestação de padrões desfavoráveis do poder 

estrutural no sistema global e o ganho de credibilidade com o Norte Global a partir de uma 

posição forte no Sul Global concorreriam como visões acerca das relações sul-sul (BURGES, 

2017, p. 178). 

Com a primeira visão em detrimento de ser “ponte” entre o Norte e o Sul Globais, 

Burges (2017, p. 154-155) indicou duas ambições para o país. Uma, empurrar para fora da 

região influências extrarregionais e aumentar a influência brasileira nos seus entornos. A 

outra, mudar as realidades estruturais para garantir os interesses brasileiros e usar o contexto 

regional como uma plataforma de fortalecimento da inserção internacional econômica e 

política brasileira. Ambas estão baseadas em atrair, redirecionar, a atenção dos outros países 

(sejam os sul-americanos, sejam os demais do Sul Global), ocupando a atenção deles, 

exercendo pressão sem imposição aparente (BURGES, 2017, p. 169). 

Nesse contexto, a criação do fórum trilateral entre Índia, Brasil e África do Sul (o 

Fórum IBAS) converge para isso, como também as cúpulas presidenciais de países sul-

americanos com países africanos (ASA) e com países árabes (ASPA). Estas duas últimas, 

entretanto, evocam a UNASUL e não diretamente o Mercosul. Por outro lado, o Mercosul 

participa do Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento 

(SGPC), desde meados da segunda rodada de negociações, e o acordo-quadro entre o 

Mercosul e o CCG foi assinado na primeira edição (2005) da ASPA. 
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4.2  QUESTÃO DA AUTONOMIA 

 

Pelas situações e ideias para os planos político e militar, é possível perceber que o 

Mercosul não substitui o Brasil em suas estratégias de inserção no mundo. As relações 

externas brasileiras dão alguma margem para ação externa mercosulina, especialmente no 

plano econômico-comercial, de forma direcionada à expansão para a América do Sul e à 

autonomia perante os interesses e ameaças extrarregionais das potências tradicionais à 

autonomia. Neste último ponto, nomeadamente estão os Estados Unidos. Assim, há essa 

colaboração e liberdade entre criador (Estados-Partes) e criatura (Mercosul). Todavia, sendo a 

questão da autonomia um ponto relevante, os demais Estados-Partes do Mercosul e/ou a 

estrutura institucional da organização exercem limitação à autonomia brasileira? Sobre essa 

pergunta, a resposta prevalecente, nomeadamente no governo e nos planos político e militar, é 

negativa. No entanto, no plano comercial vigora o compromisso de negociação conjunta de 

acordos pelos Estados-Partes e a resposta já não seria tão prevalecente assim. 

Com efeito, a margem de autonomia buscada pelo Brasil dependeria essencialmente da 

consolidação do Mercosul e da efetividade econômica e política da UNASUL, em 

conformidade com Hélio Jaguaribe prefaciando Guimarães (2006, p. 12). Independentemente 

da tática empregada (distância, integração ou diversificação) para a estratégia da busca de 

autonomia, de acordo com Tullo Vigevani e Gabriel Cepaluni (2016, p. 123), o Mercosul não 

seria (nem teria sido) visto como limitador da autonomia. Contudo, com o avanço da 

estratégia da busca de autonomia em outros espaços (que não o latino-americano), o Mercosul 

teria ficado com importância menor (VIGEVANI, CEPALUNI, 2016, p. 123). 

Isso significa a comparação da fatia de mercado representada pelo Mercosul nos 

destinos das exportações brasileiras entre o período dos primeiros anos após a fundação 

(quando houve a “novidade” da ampliação do mercado interno brasileiro) e os períodos 

posteriores (que incluem a crise do Mercosul
27

 e dificuldades internas quanto às assimetrias e 

outras mais) (BURGES, 2017, p. 106). Além da conexão com a crise da virada do século, 

Giacalone (2017, p. 54 e 61) expôs como política econômica brasileira gera divisões ao 

possibilitar exportações sem necessidade do Mercosul e sem que tal modelo de política possa 

ser aplicável nos demais Estados-Partes. Uma consequência possível dessa política seria a 

disposição do Brasil para “jogar sozinho” no sistema internacional, o que Luján (2011, p. 
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 Após a crise externa no Leste Asiático (1997), o Brasil desvalorizou sua moeda em 1999 e a Argentina 

somente em janeiro de 2002. Esse período da crise do Mercosul (1999 a 2002) abalou o comércio intrazonal 

pelas medidas unilaterais tomadas pelos Estados-Partes (BIZZOZERO REVELEZ, 2013; RAMOS, 2015). 
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363) assinalou como um perigo para a estruturação da agenda externa do Mercosul. Por outro 

lado, os países latino-americanos foram conjuntamente o maior parceiro do comércio exterior 

brasileiro em 2005 (GUIMARÃES, S., 2006, p. 446), à frente da União Europeia, dos Estados 

Unidos e doutros mercados nacionais. 

De todo modo, o Mercosul continuaria sendo uma forma de aumentar a atuação externa 

brasileira, devido ao compartilhamento de interesses com os demais membros, especialmente 

a Argentina (VIGEVANI, CEPALUNI, 2016, p. 123). Em consequência, seria mais um meio 

para preservação e ampliação da autonomia do Brasil, tal como a autonomia seria uma 

prioridade recorrente na América Latina (BRICEÑO RUIZ, 2014; PAIKIN, PERROTTA, 

PORCELLI, 2016). Resumindo o pensamento latino-americano acerca dessa relação entre o 

regionalismo latino-americano e a autonomia, Garcia (2018, p. 116) asseverou: “A integração 

regional não pode diluir os interesses nacionais dos Estados-Partes. Buscará, antes, 

compatibilizá-los”. 

Para além dos aspectos econômico-comerciais, Vigevani e Cepaluni (2016, p. 122) 

argumentaram que o modelo institucional do Mercosul tem justamente o formato que 

interessa a uma parte das elites brasileiras e consoante a necessidade de compatibilidade 

acima exposta. Ele é “suficiente para dar sustentação às ações internacionais do país na OMC, 

nas relações com a União Europeia e com os Estados Unidos, livrando o país dos 

constrangimentos impostos” por burocracias (supranacionais) pesadas e viabilizando o 

alargamento da organização regional (VIGEVANI, CEPALUNI, 2016, p. 122). Os interesses 

de parte da elite estariam distanciados da sinonímia entre aprofundamento, supranacionalismo 

e alto grau de institucionalização; e o modelo resultaria da defesa do princípio da 

intergovernamentalidade
28

 e da ideia de diversificação de parcerias (VIGEVANI, 

CEPALUNI, 2016, p. 121-122). 

A dimensão regional faria parte da atuação universalista (ecumênica) brasileira 

(AMORIM, 2016, p. 17). O revigoramento do princípio do universalismo a partir da 

expressão “negociante global” (do inglês, global trader) foi destacado por Vigevani e 

Cepaluni (2016, p. 21). O objetivo brasileiro de ser ou posicionar-se como negociante global 

ocorreu como contraexemplo ao México, que atrelou sua economia aos Estados Unidos 
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 Cabe salientar que, nos termos originados entre teóricos e ativistas da integração europeia, a criação de 

instituições supranacionais (isto é, acima dos Estados) é necessária tanto para (neo)funcionalistas, quanto 

intergovernamentalistas. A diferença está no controle dessas instituições: se nas mãos das redes transnacionais 

ou dos executivos nacionais, nessa ordem (BOTTO, 2017, p. 81). Não à toa, mesmo o Mercosul sendo 

recorrentemente associado à lógica intergovernamental, há estudos em torno tanto da limitação imposta pelos 

Estados-Partes à organização regional (MAGALHÃES, 2014), quanto da limitação imposta pelo Mercosul aos 

seus membros (ALMEIDA, 2009). 



55 

 

(VIGEVANI, CEPALUNI, 2016, p. 62-63). Esse objetivo significa que posições e agendas 

diversificadas poderiam ser assumidas pelo país dados seus interesses globais, não sendo 

traduzido necessariamente como desconcentração máxima possível de parceiros comerciais 

(VIGEVANI, CEPALUNI, 2016, p. 62-63). Isso pode explicar certos comportamentos tidos 

como duplos ou até contraditórios atribuídos ao Brasil, como as tensões entre multilateralismo 

global e fraca institucionalidade regional e entre atuações comerciais global e regional. E 

também ressoa a autonomia estratégica por representar a busca de novas relações sem 

vínculos exclusivos com único parceiro. 

A institucionalidade interessada a uma parte das elites brasileiras no Mercosul e noutros 

experimentos regionais é, dessa maneira, aquela que faz interseção com a autonomia, o 

multilateralismo e a multipolaridade. Essa interseção pode ser mais bem compreendida nas 

expressões “multipolaridade benigna” (ou “orgânica”) e "multilateralizar a multipolaridade" 

de Amorim (2016, p. 23, 52 e 92). Ambas partem de que não seria óbvio se a cooperação, o 

conflito ou ambos prevalecerão no nascente sistema multipolar, pois a coexistência de valores 

e visões tradicionais (ocidentais) com outros valores e visões e a desconsideração dos 

primeiros como modelo único seriam efeitos da tendência à multipolaridade (AMORIM, 

2016, p. 165). Efeitos com sentido desconhecido. 

Logo, conforme objetivos brasileiros de equilíbrio e paz, a multipolaridade precisaria 

ser consorciada ao multilateralismo (global) representativo, legítimo e efetivo, isto é, 

instituições, procedimentos pacíficos, fortalecimento da política, menores desequilíbrios de 

poder no mundo, um sistema de normas internacionais e governança (AMORIM, 2016, p. 23, 

52-53 e 92-93). Assim sendo, as instituições têm uma função contra o unilateralismo de países 

e de organizações que avançam sobre a soberania de outros Estados e avançam na direção de 

aumentar as assimetrias de poder. 

 

4.3  MERCADOS PARA FIRMAS BRASILEIRAS 

 

No plano econômico-comercial, seria do interesse argentino e brasileiro para as relações 

externas do Mercosul "reformar as relações econômicas com os parceiros tradicionais e abrir 

novos mercados externos” (GUIMARÃES, S., 2006, p. 382-383). Também seria constituir 

um bloco econômico, político e militar que "permita a participação a médio prazo dos dois 

países no sistema internacional em grau de igualdade com Estados semelhantes" 

(GUIMARÃES, S., 2006, p. 382-383). É possível entender “reformar” como a busca da 
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complementação, interdependência e interconexão econômicas na América do Sul a fim de 

alterar o padrão colonial, sob o qual as economias das colônias latino-americanas foram 

direcionadas à complementação com suas metrópoles como fornecedoras de matérias-primas 

e importadoras de produtos manufaturados (CARVALHO, 2018, p. 67). 

Na constituição de polos de poder no sistema internacional (isto é, na constituição da 

multipolaridade), a integração da América do Sul despontaria para o Brasil diante de dois 

imperativos estratégicos ao Brasil, segundo Marcos Antônio Fávaro Pennaforte e Charles 

Martins (2018, p. 7). Um deles, a ampliação de mercado, abrangendo toda a América do Sul, 

para o crescimento econômico no sistema capitalista. O outro, o escape de orbitar os Estados 

Unidos ou a China a partir de ganhos em dimensões econômica e militar com a constituição 

do polo sul-americano. 

Esses dois imperativos traçados combinam com a abordagem geopolítica de Helid 

Raphael de Carvalho (2018, p. 73). De acordo com tal, ter a América do Sul como objetivo 

geopolítico corresponderia à necessidade de um espaço vital ideal de sustentação da 

autonomia (especialmente, brasileira) no sistema internacional, envolvendo alterações nas 

circunstâncias industrial-produtivas e geopolítico-militares. Com isso, ficam articulados os 

planos político, econômico-comercial e militar a fim do regionalismo sul-americano nucleado 

no Mercosul e dentro de um sistema internacional multipolar do qual é um dos polos de 

poder. 

Do ponto de vista das firmas brasileiras, Burges (2017) descreveu o Mercosul de 

variadas formas: trampolim, plataforma, incubadora, âncora e base de partida — todas em 

relação ao processo de internacionalização empresarial e liberalização comercial global numa 

inserção internacional econômica faseada. Segundo ele, a internacionalização importaria em 

termos de comércio, nomeadamente concorrência comercial e exportações industriais (bens de 

maior valor agregado), e investimentos diretos. E as firmas demandariam acesso (livre) a 

novos mercados, seja por meio da expansão (novos membros) do Mercosul ou, 

principalmente, por tratados de liberalização comercial. Essa demanda, ainda de acordo com 

ele, costuma ser intensificada em reação a protecionismos nos mercados tradicionais do Norte 

Global e a contenciosos e dificuldades no comércio intrazonal do Mercosul. 

Em síntese, Guimarães (2006, p. 370) afirmou que as vantagens do mercado regional 

integrado (liberalização comercial, política industrial comum, regras compensatórias) 

permitiriam a participação empresarial eficaz em mercados mundiais, que são mais instáveis, 

variados e arriscados comparativamente ao original/doméstico. Nesses termos, estão 
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trabalhadas as ideias de Furtado e Prebisch para integração e soberania: basicamente, integrar 

para aumentar a competitividade no mercado mundial (GUIMARÃES, S., 2006, p. 370). 

O governo brasileiro apostou na diversificação comercial com mercados não 

tradicionais no Sul Global, o que Burges (2017, p. 23) comparou à estratégia doméstica 

brasileira de crescimento a partir da atenção ao poder de compra das classes socioeconômicas 

mais pobres. Mas também, segundo ele, houve estímulos governamentais às firmas. Foram 

estímulos a partir da cooperação sul-sul para o desenvolvimento; de financiamento 

governamental ao investimento direto externo do Brasil em outros países sul-americanos; e de 

programa de substituição de importações oriundas da Europa e da América do Norte por bens 

provenientes da América do Sul.
29

 

Do outro lado, Burges apontou que era sugerido implicitamente aos demais sul-

americanos que deveriam olhar as novas oportunidades presentes no Brasil, em detrimento 

dos Estados Unidos, por exemplo. Entretanto, ele apontou como falhas a recorrência de 

reclamações dos vizinhos sobre o protecionismo brasileiro e a falta de compromissos de 

abertura de novos mercados para as firmas, sejam elas brasileiras ou as mercosulinas em 

geral. 

Igualmente, o governo lidou com empecilhos regionais à consecução da sua estratégia. 

Um exemplo foi a resistência de firmas argentinas em compartilhar o acesso privilegiado ao 

mercado comprador brasileiro com outras possíveis concorrentes sul-americanas (BURGES, 

2017, p. 93). Outra resistência foi a do governo argentino em também expandir o Mercosul 

por algum grau de desconfiança e inquietação sobre um domínio econômico e centralidade 

industrial brasileiros e sobre uma diminuição da sua importância (BURGES, 2017, p. 70 e 

160). 

Foram também empecilhos as contestações pela Venezuela de Hugo Chávez e 

secundariamente pela Argentina de Néstor Kirchner e Cristina Fernández sobre a ideia de uma 

liderança forte brasileira (BURGES, 2017, p. 154). E, neste caso, a Venezuela iniciou um 

projeto próprio regional, que acabou por concorrer com a estratégia brasileira e provocando 

alterações nela (BURGES, 2017, p. 164-166). Ao longo da década de 2000, segundo Sergio 

Caballero Santos (2011), certos empecilhos postos ao Brasil como ator global (global player) 

constituíram tensões regionais.
30

 

                                                           
29 

Em adição, segundo Amorim, a contribuição brasileira para operações de paz se dá “sobretudo naquelas áreas 

de maior interesse para o Brasil e onde disponhamos de clara vantagem comparativa” (AMORIM, 2016, p. 18).
 

30 
Caballero Santos (2011) elencou as tensões: a Argentina não apoiou a proposta brasileira a ter assento 

permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas; a Venezuela rivalizou pela liderança regional; 

Uruguai criticou as assimetrias e iniciou negociações comerciais bilaterais com os Estados Unidos; e o Paraguai 
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Mais um exemplo foram demandas, inclusive de firmas do Brasil bem como do Uruguai 

e depois do Paraguai, por negociações com os mercados tradicionais e maiores do Norte 

Global (BURGES, 2017, p. 106-107). A mesma demanda gerou manifestações no Brasil para 

romper o compromisso de negociações comerciais conjuntas do Mercosul (BURGES, 2017, 

p. 108). Entretanto, a estratégia governamental brasileira era visar mercados sul-americanos e 

outros austrais, que têm porte menor comparativamente, porém, são potenciais no futuro e 

cujas negociações são menos custosas (BURGES, 2017, p. 107 e 109). Isso sem contar 

vantagens políticas. E, até certo momento, havia resistência empresarial brasileira a acordos 

com tais mercados tradicionais, em consequência da ameaça de perda dos privilégios 

tarifários nos mercados do Mercosul numa concorrência aberta com firmas estadunidenses ou 

oeste-europeias (BURGES, 2017, p. 93). 

Ante os desafios, Burges também apontou reações a eles e questionamentos à estratégia 

brasileira.
 
Ele lançou reflexão sobre os limites da disposição do Brasil em pressionar seus 

sócios do Mercosul para obter apoio, nomeadamente no caso duma relutância de Argentina e 

Venezuela nas negociações com a UE (BURGES, 2017, p. 107-108). Ao mesmo tempo, ele 

classificou a posição do Brasil como “liderança calma” (do inglês, leading quietly) ao tratar 

das reações brasileiras ante incidentes com Bolívia (refinarias), Equador (empréstimo) e 

Paraguai (hidrelétrica) ou mesmo ante propostas concorrentes da Venezuela e as contestações 

da Argentina, do Paraguai e do Uruguai à liderança brasileira (BURGES, 2017, p. 165-169).
 

“A reação do Brasil a esses incidentes ilustra até que ponto questões específicas de interesse 

nacional foram privilegiadas, mas não à custa de inviabilizar o projeto estratégico mais amplo 

de América do Sul e de manter a negação plausível e fictícia da liderança brasileira”
31

 

(BURGES, 2017, p. 166-167). 

Além disso, a proposição da IIRSA em 2000 teria sido uma ação do governo de 

Fernando Henrique Cardoso para avançar a integração da América do Sul a partir da 

infraestrutura física e de uma abordagem altamente tecnocrática (BURGES, 2017, p. 160). A 

ação foi empreendida em função da resistência política em expandir o Mercosul para a 

América do Sul e das dificuldades nas negociações sobre comércio e distribuição da produção 

(BURGES, 2017, p. 160). Isso ilustra o contorno de uma relutância/resistência mantendo o 

projeto mais amplo viável e em execução. 

                                                                                                                                                                                     
exigiu a renegociação para aumento da tarifa paga pela exportação ao Brasil do excedente paraguaio na 

Hidrelétrica de Itaipu.
 

31
 Tradução própria do original em inglês transcrito a seguir: “The reaction from Brazil to these incidents 

illustrates the extent to which specific national interest questions were privileged, but not at the expense of 

derailing the wider South American strategic project and maintaining the fiictious plausible deniability of 

Brazilian leadership.” 
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Embora tenha desenvolvido a ideia de hegemonia consensual para a estratégia brasileira 

com base na importância das ideias, Burges (2017, p. 14 e 195) assegurou que as ideias teriam 

um limite e levariam até certo ponto. Logo, em complemento ao poder brando, seria 

necessário criar estruturas do poder robusto (BURGES, 2017, p. 195). Em concordância com 

isso está o esforço de Amorim em desenvolver a Grande Estratégia. Além disso, tendo sido 

evidente a presença de uma liderança política para a estratégia, frequentemente na forma de 

diplomacia presidencial. Logo, Burges (2017, p. 14) sugeriu ser uma questão quando tal 

liderança não estiver presente ou bem definida. Seguindo esse raciocínio, questionou se a 

estratégia pode ser mantida sem novos incentivos, sejam injeções de capital político ou 

econômico (BURGES, 2017, p. 246). 

Voltando o questionamento especificamente ao governo de Dilma Rousseff, ele afirmou 

que as políticas do governo anterior foram mantidas, entretanto, de forma mais silenciosa e 

com menos “hiperatividade” que os antecessores, principalmente o último antecessor 

(BURGES, 2017, p. 176). Ainda nesse governo, os resultados da estratégia teriam começado a 

ser alcançados (BURGES, 2017, p. 247). Enquanto isso, os recursos estavam sendo limitados 

dentro do contexto de envolvimento do Itamaraty na recepção de vários eventos 

internacionais no Brasil, de crise política doméstica, de dificuldades orçamentárias 

governamentais e de fim do período de pico dos preços das comódites (BURGES, 2017, p. 

190, 245 e 247). Embora situado nesse contexto, Burges (2017, p. 186) comentou algumas 

carências pela falta de um engajamento presidencial. Com isso suscitou talvez um dilema 

entre as viagens do presidente Lula da Silva (e de Fernando Henrique Cardoso) e as não-

viagens da presidenta Dilma Rousseff. 

No desenho das alternativas a se perseguir diante dos cenários concebidos e expostos 

para a inserção internacional do Brasil, os interesses brasileiros pela tendência à 

multipolaridade, pela questão da autonomia e por mercados para firmas brasileiras se 

combinam em variadas intensidades. As margens de ação das relações externas do Mercosul 

consequentemente são diversas nessa variedade de combinações, podendo ser estimuladas 

como também questionadas e até desfavorecidas. Entretanto, a alternativa preferida por 

Amorim, Guimarães e Garcia abarca uma combinação acompanhada das expressões "não 

hegemônica", "coordenação", "cooperação", "consensual". Isso transparece a complexidade 

dessa variedade, pois a tal preferência pode se desdobrar ou não em uma subordinação dos 

demais países latino-americanos ante o Brasil no Mercosul e na condução das relações 

externas deste. 
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Além disso, a preferência é acompanhada da afirmação do Mercosul como núcleo, em 

detrimento de outras possibilidades, a exemplo da UNASUL. Assim, o modelo concêntrico 

emerge e revela suas tentativas de divisão do trabalho entre as organizações para lidar com 

sobreposições. E não necessariamente de forma a seguir ideias funcionalistas de organizações 

com funções específicas e limitadas ao comércio. 

Mas também as menções a iniciativas não concêntricas ao Mercosul, tal como a 

ZOPACAS e o Fórum IBAS, mostram que a construção neofuncionalista de uma comunidade 

política pós-nacional não é um objetivo, mas sim a importância da questão da autonomia na 

inserção internacional do Brasil. Nesse sentido, o Brasil se insere como negociante global, 

atuando via Mercosul e fora dele. Ou ainda sem intencionar que o Brasil seja substituído pelo 

Mercosul ou que os países da região não possam divergir nos seus posicionamentos em certas 

ocasiões, desde que o projeto amplo permaneça viável e sejam contemplados os interesses 

pela tendência à multipolaridade, pela questão da autonomia e por mercados para firmas 

brasileiras. E, a partir desses interesses, que foi proposta a criação do ARGM, sobre o qual 

está centrado o capítulo a seguir. 
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5 HISTÓRIA DO ALTO REPRESENTANTE-GERAL DO MERCOSUL 

 

Uma grande reforma institucional sempre foi pauta na agenda do Mercosul, com maior 

ou menor ênfase no decorrer do tempo, ainda que não haja consenso para efetivá-la 

(PASTORINO CASTRO, 2012, p. 10). Enquanto acordos para alterações de grandes 

proporções não foram alcançados, órgãos têm sido criados, extintos, modificados desde 1991. 

O próprio Grupo de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Mercosul foi criado justamente a 

partir da absorção das funções (e tácita eliminação) de outros três órgãos dedicados a 

examinar a estrutura institucional do Mercosul (cf. Decisão CMC n. 9 de 2019, art. 6.º). Nessa 

multiplicidade de órgãos, os estudos acadêmicos atentaram, em geral, de forma secundária, 

esparsa e prévia à norma revogadora da criação do Alto Representante-Geral do Mercosul. 

Como parte da investigação, este capítulo apresenta uma análise dos documentos e 

revisão crítica da bibliografia encontrada em torno do órgão. Isso inclui a consolidação 

principalmente dos relatos acadêmicos e a combinação e diálogo entre conclusões 

secundárias. Com tais procedimentos, está o esforço em descrever o Alto Representante-Geral 

do Mercosul a fim de compreender suas atividades nas relações externas do Mercosul. Ao 

descrevê-lo, a criação, as atribuições, os titulares e a extinção foram destacados para seguir a 

pergunta de como foi a história do ARGM. Assim, cada um dos quatro aspectos da história 

está discorrido nos diferentes subcapítulos que compõem este capítulo, enquanto um quinto 

subcapítulo atenta nomeadamente às atividades do órgão na dimensão externa. 

Viviane Bianco (2015) escreveu o único texto encontrado cujo objeto foi o cargo de 

Alto Representante-Geral do Mercosul (ARGM). O estudo dela analisou o cargo comparando 

a órgãos homônimos da União Europeia, buscando semelhanças e diferenças (conforme a 

argumentação de difusão institucional que emerge de sua análise). Devido ao pioneirismo 

desse estudo, aqui convém fazer do texto de Bianco ponto de partida para discussões acerca 

do Alto Representante-Geral do Mercosul. Nessas condições, a este parágrafo se seguem 

discussões não apenas restritas à ligação do ARGM com as relações exteriores do Mercosul. 

Essas discussões mais amplas bem introduzem ao estudo do órgão, sendo assim convenientes 

(senão necessárias) para a referida ligação, a qual faz parte do mote desta dissertação. 

 

5.1  CONDIÇÕES E CONTEXTO DA CRIAÇÃO DO ÓRGÃO 

 

Uma pergunta sobre as condições e o contexto da criação do ARGM aponta, de forma 

mais frequente, para uma relação com o período posterior ao Consenso de Buenos Aires 
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(2003), ou seja, com o “novo Mercosul”. No entanto, Bianco (2015) situou a criação do órgão 

do Conselho do Mercado Comum (CMC) como fruto de uma difusão de instituição regional 

desde a União Europeia para o Mercosul — sem empregar tais termos. Mas também, situou a 

criação do órgão como uma proposta brasileira do governo de Lula da Silva, que seria 

preocupado (atento) à política externa e intencionado em ampliar a atuação no âmbito 

internacional (seja do Brasil, do Mercosul, da América do Sul) (BIANCO, 2015). A proposta 

foi aprovada durante a reunião de cúpula que finalizou a Presidência Pro Tempore (PPT) 

brasileira e no último ano do mandato presidencial de Lula da Silva, quando já havia o 

resultado eleitoral de Dilma Rousseff ser a sua sucessora na Presidência da República 

brasileira, mantendo o mesmo partido político no poder. 

Outros textos foram mais a fundo no período do “novo Mercosul” para perceber 

diferenças dentro dele e, por exemplo, destacar o ano de 2010, quando o ARGM foi criado. O 

ano de 2010 está também associado a outras decisões, como as que instituíram: o plano de 

ação para a conformação de um Estatuto da Cidadania (PA-ECM), o Plano Estratégico de 

Ação Social (PEAS), o Programa de Consolidação da União Aduaneira, o acordo político 

sobre o critério de representação cidadã do Parlamento do Mercosul (PARLASUL) e a 

Unidade de Apoio à Participação Social (UPS). 

Dessa forma, este subcapítulo aborda o “novo Mercosul”, o ano de 2010, o caso de 

difusão institucional desde a UE para, nesta ordem, enfim, localizar a criação do ARGM num 

processo de mudanças institucionais que se desenrolava à época. Em suma, na maioria, os 

textos encontrados sobre o Alto Representante-Geral do Mercosul seguiram recordando-o 

dentro da história do Mercosul. Portanto, aqui estão salientados elementos singulares do 

Mercosul em discussão com a difusão, acolhendo os dois caminhos nas considerações sobre a 

criação do ARGM. Uma perspectiva brasileira, decorrente do capítulo anterior, dessa história 

está mais manifestada no subcapítulo relativo aos três altos representantes-gerais. 

Após o contexto social problemático na década de 1990, os governos dos Estados-Partes 

do Mercosul demonstraram preocupação com o bem-estar da população no começo do século 

XXI (ESPINO, 2016). No início do século XXI, o Mercosul foi relançado seguindo o 

Consenso de Buenos Aires e as mudanças conduzidas refletiam no Mercosul iniciativas 

adotadas anteriormente na política nacional dos Estados-Partes (MIRZA, NASCONE, 2013), 

ou seja, desde o nacional para o regional. A partir de 2004, tais governos teriam visado ao 

fortalecimento dos vínculos técnicos entre agências nacionais e à coordenação entre órgãos de 

políticas públicas nacionais, todos relativos ao bem-estar social (ESPINO, 2016; MIRZA, 

NASCONE, 2013). Como consequência, novas estruturas institucionais foram criadas 
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incorporando à integração agendas não contempladas no Tratado de Assunção (MIRZA, 

NASCONE, 2013). Nesse contexto e propósito descritos (relativos ao “novo Mercosul”), 

Alma Espino (2016) inseriu a criação do ARGM com sua responsabilidade sobre a UPS. 

A incorporação de agendas durante o “novo Mercosul” foi percebida por Walter 

Antonio Desiderá Neto (2017) como a adição de novas prioridades ao bloco devido ao 

Consenso de Buenos Aires em 2003, que foi formulado após a desvalorização do real e a 

moratória argentina. Assim, as prioridades também foram direcionadas às dimensões social, 

política, participativa e distributiva do regionalismo. E, nesse período, a criação do ARGM 

efetivou essa nova estratégia na dimensão política (DESIDERÁ NETO, 2017). 

A criação do cargo de ARGM ao lado doutras três decisões, para Lincoln Bizzozero 

Revelez e Damián Rodríguez (2015), reafirmou a definição das prioridades regionais e da 

orientação para o futuro próximo do Mercosul. Estando cada uma em dimensão temática 

específica, mas, uma vez associadas, as decisões atravessaram horizontalmente os setores do 

Mercosul (BIZZOZERO REVELEZ, 2013). Segundo Christian Adel Mirza e Mariano 

Nascone (2013), as criações de órgãos durante o “novo Mercosul” (incluído nominalmente o 

ARGM) se voltaram à consolidação da dimensão social no Mercosul e foram coerentes com 

as políticas sociais domésticas nos Estados-Partes. Cabe detalhar que as acepções da 

dimensão social, no sentido amplo de Giacobone (2016), se referem tanto à participação da 

sociedade civil, quanto aos efeitos sociais da integração econômica e às assimetrias. 

A Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul (CRPM) foi um dos órgãos 

criados logo no começo do “novo Mercosul”, a partir da Decisão CMC n. 11 de 2003, cujo 

preâmbulo considerou a existência de distinta etapa pela qual o Mercosul passava como 

indicador de necessidade desse novo órgão. E, conforme o artigo segundo da normativa 

criadora, deveria ser integrada por representantes permanentes dos Estados-Partes e por um 

presidente. No contexto de aumento de temas na agenda do Mercosul, a criação da CRPM 

significou a coordenação dessa complexidade e diversidade temática (PEIXOTO BATISTA; 

PERROTTA, 2018). Mas também significou a intenção de tornar mais visível as relações 

externas do Mercosul, após a crise do Mercosul e a descoordenação no âmbito intra-Mercosul 

(CABALLERO SANTOS, 2011). 

À CRPM, o ARGM é recorrentemente ligado, o que insinua comparações entre os 

órgãos, bem como diferenças entre o momento inicial do “novo Mercosul” e o momento de 

reavaliação na primeira virada de década do século XXI (quando cada um foi criado 

respectivamente). Juliana Peixoto Batista e Daniela Vanesa Perrotta (2018) afirmaram que o 

ARGM substituiu a presidência da CRPM. Sergio Caballero Santos (2011; 2013) explicou 
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como a CRPM foi a raiz do ARGM: a presidência da CRPM teria sido rebatizada 

(renomeada), assumido maiores competências e um alegado novo cariz. Desvendando mais a 

ligação, Daniela Vanesa Perrotta e Emanuel Porcelli (2016) narraram a sequência de dois 

fatos de 2010: o cargo de presidente da CRPM deixou de existir naquele ano e, em dezembro 

do mesmo, foi criado o ARGM. 

Em caráter excepcional, o exercício das funções do último presidente da CRPM foi 

estendido em um ano, isto é, até 31 de dezembro de 2009 (cf. Decisão CMC n. 32 de 2008). 

No segundo semestre, o CMC aprovou uma normativa acerca de diretrizes para a 

reestruturação da Secretaria do Mercosul, com a possibilidade e assumir funções conferidas à 

CRPM (cf. Decisão CMC n. 56 de 2008). Seguindo tais diretrizes, uma proposta de 

reestruturação deveria ser apresentada até o fim de 2009 (cf. Decisão CMC n. 56 de 2008), 

quando acabaria o mandato do presidente da CRPM. 

Pouco antes do término desse prazo, a coordenação das atividades e projetos da CRPM 

foi transferida a quem fosse o representante permanente do Estado-Parte em exercício da PPT. 

E assim a Decisão CMC n. 33 de 2009 determinou o funcionamento da CRPM a partir de 1.º 

de janeiro de 2010, extinguindo tacitamente o cargo de “presidente da CRPM”. Enquanto o 

preâmbulo de tal decisão evocou “a adequação de seus órgãos às necessidades concretas de 

cada etapa”, o artigo primeiro indicou que o objetivo era “uma estrutura que permita a melhor 

projeção do Mercosul”. Logo na reunião de agosto de 2010, o CMC adicionou dois novos 

cargos na estrutura da CRPM cumprindo o prazo de adequação institucional para a nova 

modalidade de funcionamento iniciada naquele ano (cf. Decisões CMC n. 33 de 2009 e n. 25 

de 2010). 

Depois de concluída a adequação da CRPM à reestruturação da Secretaria, a PPT 

exercida pelo Brasil apresentou ao Grupo do Mercado Comum (GMC) reunido em outubro de 

2010, conforme a ata, quatro projetos de decisão a fim da criação de quatro cargos. A 

proposta brasileira consistia na criação do Alto Representante-Geral do Mercosul, do Alto 

Representante do Mercosul para Cooperação para o Desenvolvimento, Alto Representante do 

Mercosul para Saúde e do Alto Representante do Mercosul para Cultura. Ainda de acordo 

com a ata dessa reunião, a “Delegação do Paraguai recordou que devem ser levados em conta 

os temas originários da agenda do Mercosul, sobretudo os comerciais e agrícolas”. A 

reticência paraguaia não chegou a descartar a proposta e ela continuou a ser discutida nas 

reuniões seguintes. 

A ata do GMC reunido ordinariamente em dezembro de 2010 registrou que a proposta 

foi ajustada pelas delegações no projeto de decisão denominado “Altos Representantes do 
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Mercosul”, mas a aprovação foi adiada para a reunião extraordinária marcada em preparação 

à reunião do CMC ainda naquele mês. Assim, foi aprovada na reunião do CMC daquele mês a 

Decisão CMC n. 63 de 2010, intitulada “Alto Representante-Geral do Mercosul”. O que o 

CMC decidiu foi somente a criação do Alto Representante-Geral. O artigo 19 daquela decisão 

deixou a possibilidade de criação de altos representantes para áreas específicas até o fim de 

2011. Porém, não foram criados cargos nem para as áreas específicas inicialmente propostas 

pelo Brasil, nem para as áreas mencionadas pelo Paraguai. 

A referida decisão criadora do órgão remeteu a diversas normativas anteriores. Parte 

delas tinha relação com as pessoas contratadas por órgãos da estrutura institucional do 

Mercosul (à época, ainda não denominadas de “funcionários Mercosul”). Outras eram 

justamente aquelas que estabeleceram a reestruturação da Secretaria e a adequação da CRPM 

a ela. A criação de cargos de subdiretores para os setores administrativos e técnicos da 

Secretaria também foi uma das diretrizes da reestruturação (Decisão CMC n. 56 de 2008). Tal 

como os altos representantes para áreas específicas, subdiretores não foram criados. 

Representação externa, apresentação de propostas, participação das reuniões de órgãos 

do Mercosul e assistência à PPT e ao CMC foram funções sugeridas pelas diretrizes da 

reestruturação para serem desenvolvidas pela Secretaria (cf. Decisão CMC n. 56 de 2008). 

Essas funções acabaram sendo conferidas ao ARGM. O preâmbulo reforçou a relação com a 

normativa das diretrizes da reestruturação da Secretaria, na medida em que justificou a 

criação do ARGM a partir da “necessidade de adaptar a estrutura institucional do Mercosul às 

mudanças ocorridas” e a “uma estrutura que permita melhor projeção do Mercosul” (cf. 

Decisão CMC n. 63 de 2010). Diante do exposto, a proposta de criação do Alto 

Representante-Geral concorreu com a ideia de um Diretor da Secretaria do Mercosul sobre 

quem contaria com funções de representação da organização, com capacidade propositiva e de 

trânsito entre os órgãos. 

Ainda no ano da criação do ARGM, várias decisões foram obtidas nas duas reuniões do 

Conselho do Mercado Comum (CMC). O número contrasta com as tensões regionais ao longo 

da década de 2000 (especialmente, os desafios à posição brasileira) e com a percepção de 

estancamento do Mercosul à época. Todavia, os acordos alcançados nas cúpulas de 2010 

referentes à dimensão econômica (mas também à criação do ARGM e a outras medidas 

relativas aos “novos temas”) teriam levado a uma percepção auspiciosa sobre a integração 

regional (ÁLVAREZ, PEYRANI, 2011). Isso delineou 2010 como um ano de êxito.
32

  

                                                           
32

 Além da avaliação de Chacho Álvarez e Julia Peyrani (2011), uma circular telegráfica do Ministério das 

Relações Exteriores brasileiro destacou 2010 como “um dos melhores anos para o Bloco [Mercosul] desde sua 
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Também esmiuçando o período do “novo Mercosul”, Luiz Augusto Estrella Faria e 

Giulia Ribeiro Barão (2012) observaram que, a partir de 2007, passaram a tratar da 

necessidade de superação de assimetrias, no lugar da necessidade de redução delas. Nessa 

passagem, ocorreu a criação do ARGM em 2010 associada ao combate de assimetrias no 

Mercosul, por causa das atribuições na articulação política e na formulação de propostas ao 

processo de integração. Ainda esmiuçando, Marcelo Mondelli (2016) propugnou que há um 

conjunto de órgãos criados num período iniciado em 2008 e caracterizados por mais coerência 

entre demandas sociais e as normas emitidas pelo Mercosul. Dentre esses órgãos ele incluiu o 

ARGM. 

A propugnação de Mondelli (2016) foi no sentido de perceber esforços para resolução 

de assimetrias, o compartilhamento de conhecimentos e o fomento à criação de redes de 

funcionários. Tais ações e as demandas sociais conformaram mudanças na estrutura 

institucional do Mercosul naquele período iniciado em 2008. Nesse período, por sinal, foram 

decididas as diretrizes para reestruturação da Secretaria, a adequação da CRPM e a criação do 

ARGM. 

Expandindo o contexto de criação para fora do Mercosul, a comparação feita por Bianco 

(2015) leva à reflexão da difusão do modelo de regionalismo da União Europeia para o 

regionalismo levado a cabo no Mercosul. Segundo ela, o Alto Representante-Geral do 

Mercosul foi criado em 2010 com funções e nome parecidos aos de um órgão da UE, recém-

renomeado e reformulado, e de seu antecessor. Tal órgão é o Alto Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que passou a existir com a vigência 

do Tratado de Lisboa em 2009 e em sucessão ao Alto Representante para a Política Externa e 

de Segurança Comum — este criado pelo Tratado de Amesterdã (assinado em 1997 e vigente 

a partir de 1999). Ou seja, foi um ano de diferença entre a vigência do Tratado de Lisboa e a 

criação do ARGM. 

Pareceres em meio ao processo legislativo brasileiro a fim da internalização da 

normativa criadora do órgão também estabeleceram a relação do novo órgão com a estrutura 

da UE. No primeiro deles foi afirmado: “Fica clara a opção dos Estados-Partes […] pela 

criação de cargos representativos, tal como na União Europeia” (REQUIÃO, 2011). Nos 

pareceres seguintes, a conexão foi mais detalhada: haveria um paralelismo com o órgão da UE 

                                                                                                                                                                                     
fundação”, “não somente quanto à qualidade das Decisões aprovadas [nas dimensões econômico-comercial, 

social, cidadã e institucional], mas também em relação ao número de normas [foram 40, a maior quantidade até 

então]” (BRASIL, 2011). Tal percepção de êxito sucedeu aos incidentes que ocasionaram as tensões regionais, 

especialmente aqueles que desafiavam a posição brasileira regional e global (CABALLERO SANTOS, 2011), 

sendo que o Brasil foi classificado como “liderança calma” pelas suas reações (BURGES, 2017, p. 165-169). 
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chamado Comissão Europeia em razão das funções (aprofundar a integração regional e 

representar externamente) e posição institucional (ambos situados no topo da estrutura) 

semelhantes (COUTO, 2011; PAULO, 2011; REQUIÃO, 2013). 

A inspiração foi confirmada por Celso Amorim: “A ideia [de criar o ARGM] é dar uma 

cara executiva ao Mercosul, [sendo] que funcionará nos moldes da alta representante da 

União Europeia, Catherine Ashton [a então titular do cargo criado pelo Tratado de Lisboa]“ 

(SCOFIELD JUNIOR, 2010). Entretanto, essa difusão foi percebida por Bianco de maneira 

tal que, por exemplo, o antes referido “um ano de diferença” chega a ser interpretado como 

“um ano de atraso”. Isso porque Bianco (2015) aproximou o ARGM ao órgão criado pelo 

Tratado de Amesterdã e deixou em aberto a possibilidade de que o Mercosul consiga, no 

futuro, transbordar essa inspiração em particular e alcance a etapa atual da União Europeia na 

qual vigora o Tratado de Lisboa. 

O alcance da etapa atual da UE, explicou ela, não teria ocorrido ainda dada a diferença 

de tempo de existência entre os processos de integração e dado que o Mercosul “ainda possui 

diversas etapas até que se chegue a um modelo parecido com o europeu” (BIANCO, 2015, p. 

41). Esse raciocínio dispensa o entorno histórico próprio e a decisão política que levou a 

instituir o órgão mercosulino. O tipo de comparação feita põe a UE numa etapa à frente, atrás 

da qual o Mercosul irá correr numa ideia de história linear, ainda que sejam contemporâneos. 

Mais, torna certos acontecimentos como inevitáveis, naturalizados, portanto, a-históricos. 

Assim, fica configurado o viés centrado na experiência da UE na abordagem de Bianco, 

mesmo que confirmada a difusão por Amorim. 

Fora a posição de autoridade na UE, o Alto Representante-Geral chegou a ser 

equiparado ao Secretário-Geral das Nações Unidas (DUPLAT VILLAR, 2016, p. 38). Isso 

reflete o que Kent J. Kille (2013, p. 218) observou: os cargos de chefia executiva das 

organizações internacionais são denominados de diversas formas, entretanto, “secretário-

geral” é a mais comum e, nessa denominação, o Secretário-Geral das Nações Unidas é 

particularmente enfatizado. Assim, tal equiparação parece tentar resumir bem superficial e 

genericamente as duas posições. O Alto Representante-Geral não chefia a estrutura 

institucional do Mercosul (inclusive é órgão dependente do CMC). E, comumente, o 

Secretário-Geral das Nações Unidas é estudado sob o foco dos assuntos relativos à paz e 

segurança internacional (KILLE, 2013, p. 218 e 224), áreas que não estão listadas dentre as 

atribuições do órgão mercosulino. 

Embora possa ser bem fraca a relação entre o Alto Representante-Geral do Mercosul e o 

Secretário-Geral das Nações Unidas, é possível insinuar outra relação ainda no seio da ONU. 
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Ao longo da década de 2000, foram criadas posições intituladas como “alto representante” e 

dedicadas a assuntos específicos: o Alto Representante das Nações Unidas para os Países 

Menos Desenvolvidos, Países em Desenvolvimento sem Litoral e Pequenos Estados Insulares 

em Desenvolvimento (em 2001), a Alta Representante das Nações Unidas para Assuntos de 

Desarmamento e o Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança de Civilizações 

(ambos em 2007). Quanto a isso, cabe recordar que a proposta inicial brasileira em 2010 foi 

criar um cargo geral e outros três para áreas específicas (cooperação para o desenvolvimento, 

cultura e saúde). Esses três cargos não chegaram a ser criados, porém, fica aqui levantada a 

suposição sobre a ONU também ser fonte de inspiração para a formulação da proposta 

brasileira. 

Em perspectiva distinta à difusão, Mellado (2017), por exemplo, percebeu a 

configuração de uma estrutura institucional própria do Mercosul com os órgãos criados no 

“novo Mercosul”. Ela sugeriu que o ARGM faz parte de uma série de órgãos do Mercosul 

criados nesse período, o qual fez parte de um contexto latino-americano do início do século 

XXI.
33

 No Mercosul, de acordo com ela, esses órgãos representariam o afastamento da 

funcionalidade jurídico-institucional do modelo europeu trazido pelo Protocolo de Ouro 

Preto, de 1994. A comparação ocorreu em relação à prevalência da flexibilidade em relações 

intergovernamentais em detrimento da rigidez estrutural atribuída à institucionalidade 

supranacional controlada por burocracias tecnocráticas. 

Também sem relacionar com a União Europeia, Christian Mirza e Mariano Nascone 

(2013), Uallace Lima (2016) e Maria Luísa Telarolli de Almeida Leite (2018) 

contextualizaram o ARGM na própria história do Mercosul evidenciando as mudanças 

institucionais do período do “novo Mercosul”. A dupla caracterizou tal período como o de 

crescimento institucional mais intenso, devido à série de criações sucessivas e incrementais de 

órgãos internos numa relação estrita entre as políticas sociais doméstica e regional. De forma 

próxima, para a última, a década de 2000 foi período em que a robustez institucional foi 

desenvolvida em uma série de sinais (inclusive a criação do ARGM), expressando o caráter 

intergovernamental e gradual do Mercosul no sentido de criações de órgãos à proporção que 

necessários forem, sem limitar a soberania estatal dos Estados-Partes. Já o penúltimo notou 

particular aperfeiçoamento da capacidade institucional do Mercosul na criação de órgãos para 

avançar a integração entre os países ocorrido nos dez anos seguintes a 2002. Portanto, a 

                                                           
33

 Na história do regionalismo latino-americano, o “novo Mercosul” está ligado à fase iniciada no início do 

século XXI denominada de formas múltiplas (pós-hegemônico, heterodoxo, estratégico e continental, pós-

comercial, pós-liberal, modelo sul-americano), conforme o atributo enfatizado na diferenciação à fase anterior (a 

do regionalismo aberto da década de 1990) (MELLADO, 2017). 
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criação de órgãos foi acoplada ao avanço na integração e à estreiteza entre políticas sociais 

domésticas e regionais, ambos em desenvolvimento gradual. 

Para explicar como especificamente a criação de órgãos contribuiria para esses 

acoplamentos, Mirza e Nascone (2013) comentaram que os órgãos até então existentes 

(especialmente os decisórios) não pertenciam à questão social. O novo modelo implicou 

associar a agenda social à integração regional em pé de igualdade à agenda econômico-

comercial, o que ocasionou uma acumulação conceitual (MIRZA, NASCONE, 2013). Essa 

reconfiguração conceitual percebida no modelo de regionalismo latino-americano do início do 

século XXI necessitou ser acompanhada por uma acumulação institucional que perseguisse 

esse novo fim (MIRZA, NASCONE, 2013). Por isso, órgãos foram desenvolvidos com a 

finalidade de incrementar a importância da dimensão social reconfigurada na estrutura 

institucional do Mercosul. 

Similarmente, Leonardo Granato (2014) entendeu que novos órgãos no Mercosul 

precisaram ser criados para tratar questões trazidas pelos novos temas agregados à dimensão 

comercial. Nesse contexto, o ARGM foi uma das expressões do fortalecimento institucional 

no aspecto da cultura democrática dentro da dimensão política (GRANATO, 2014). Já 

Perrotta e Porcelli (2016) comentaram que tais órgãos são estruturas permanentes para apoio 

ao encaminhamento da agenda social (por meio de ações e políticas regionais). Contudo, 

admitiram que esse caráter permanente não é imune às mudanças de orientação política, 

aplicadas em imposições de rumos de trabalho ou estrangulamentos orçamentários. 

De modo geral, o ARGM e a sua subordinada UPS são os últimos cronologicamente 

citados nas referidas séries de criações de órgãos. Nessa observação, cabe destacar uma das 

circunstâncias advertidas por Elisa de Sousa Ribeiro (2012) para o estabelecimento desses 

dois órgãos. Eles foram as últimas ações de um processo de reforma da estrutura institucional 

para envolver temas de cunho social, pois a Decisão CMC n. 33 de 2009 determinou a 

aceleração da adequação institucional para que fosse concluída até o fim de 2010 (RIBEIRO, 

E., 2012). 

Uma perspectiva de frustração foi exposta por Gabriel Giacobone (2016) para essas 

mudanças institucionais que acompanharam a relativização do discurso comercial. Se o 

Protocolo de Ouro Preto marcou o fim do período de consolidação institucional em 1994 e o 

crescimento do comércio intrazonal, era esperado para 2004 um novo marco institucional, um 

“Ouro Preto II”, em consonância com as mudanças até então ocorridas (GIACOBONE, 2016). 

Ademais, se crescimento institucional mais intenso foi a caracterização dada por Mirza e 

Nascone (2013), Giacobone (2016, p. 8) afirmou que há quem prefira falar de uma “aluvião 
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institucional”, em função de o crescimento quantitativo ter sido disperso e em ocasiões 

desordenadas — em provável referência às expectativas não efetivadas de um Ouro Preto II. 

A expectativa frustrada de um Ouro Preto II foi referida por Perrotta e Porcelli (2016) 

como “reforma falida”. De certa forma, a falência de Ouro Preto II pode não ter sido um 

grande problema, pois a adequação institucional à acumulação conceitual foi sendo alcançada 

por meio de decisões do CMC. Ao mesmo tempo, porém, mesmo as estruturas criadas em 

caráter permanente ficaram vulneráveis às mudanças de orientação política após o ciclo 

político findado em 2012-2013 (PERROTTA, PORCELLI, 2016). Sem embargo, da “reforma 

falida” Perrotta e Porcelli (2016) destacaram o ARGM como um dos elementos que ganharam 

maior dinamismo e peso, em função de suas atribuições de impulso e articulação. Diante disso 

exposto, a criação do órgão também de representação externa pode ser vista como o saldo 

dinâmico de um processo marcado por algumas falências, alguns consensos e um ultimato às 

modificações institucionais aprovado em 2009. 

Além disso, ocorre inferir que cada nova instituição criada reafirmava consensos 

obtidos nas áreas temáticas. Isso não foi diferente na criação do ARGM. Já os dissensos foram 

sendo deixados de fora da pauta; eles existiram e o Mercosul não foi tomado somente por 

posicionamentos convergentes, isto é, por um discurso monolítico (GIACOBONE, 2016). 

Não ter havido um Ouro Preto II foi um exemplo disso. Apesar dessa frustração, a 

consolidação de uma institucionalidade própria do Mercosul continuou após a falência da 

reforma, ao passo em que várias instituições foram estabelecidas, inclusive o ARGM. 

 

5.2  ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS AO ÓRGÃO 

 

O artigo oitavo da Decisão CMC n. 63 de 2010 conferiu ao Alto Representante-Geral do 

Mercosul as seguintes atribuições: 

a) Apresentar ao CMC e ao GMC, conforme o caso, propostas vinculadas ao 

processo de integração do MERCOSUL, incluindo os Estados Associados, 

relacionadas com as seguintes áreas: 

- saúde, educação, justiça, cultura, emprego e seguridade social, habitação, 

desenvolvimento urbano, agricultura familiar, gênero, combate à pobreza e à 

desigualdade, bem como outros de caráter social; 

- aspectos vinculados à cidadania do MERCOSUL; 

- promoção da identidade cultural do MERCOSUL nos Estados Partes, em 

terceiros países e em grupos de países; 

- facilitação de atividades empresariais que potencializem, no âmbito privado, os 

benefícios da integração; 

- promoção comercial conjunta dos Estados Partes do MERCOSUL, tendo em 

conta a complementaridade de suas economias; 

- promoção do MERCOSUL como uma área de recepção de investimentos 

extra-zona; 



71 

 

- missões de observação eleitoral e 

- cooperação para o desenvolvimento. 

b) Assessorar o CMC, quando solicitado, no tratamento de temas relacionados ao 

processo de integração, em todas as suas áreas. 

c) Coordenar os trabalhos relativos ao Plano de Ação para o Estatuto da Cidadania 

do MERCOSUL. 

d) Impulsionar iniciativas para a divulgação do MERCOSUL nos âmbitos 

regionais e internacionais. 

e) Representar o MERCOSUL, por mandato expresso do Conselho do Mercado 

Comum e em coordenação com os órgãos da estrutura institucional do 

MERCOSUL correspondentes, respeitando o previsto no Artigo 8, inciso 4 do 

Protocolo de Ouro Preto, nas seguintes inciso 4 do Protocolo de Ouro Preto, nas 

seguintes ocasiões: 

I. relações com terceiros países, grupos de países e organismos internacionais; 

II. organismos internacionais junto aos quais o MERCOSUL tenha status de 

observador e 

III. reuniões e foros internacionais nos quais o MERCOSUL considere 

conveniente participar por meio de uma representação comum. 

f) Participar, como convidado, em eventos e seminários que tratem de temas de 

interesse do MERCOSUL nas matérias indicadas na alínea “a” do artigo 8. 

Neste caso deverá informar o CMC sobre sua participação. 

g) Contribuir para a coordenação das ações dos órgãos da estrutura institucional do 

MERCOSUL vinculados com uma mesma área específica, dentro das áreas 

indicadas na alínea “a”. 

h) Manter diálogo com outros órgãos do MERCOSUL, como o Parlamento, o Foro 

de Consulta e Concertação Política [FCCP], o Foro Consultivo Econômico-Social 

[FCES] e o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e 

Departamentos do MERCOSUL [FCCR] em temas relacionados com suas 

atribuições. 

i) Coordenar as missões de observação eleitoral solicitadas ao MERCOSUL e a 

realização de atividades e estudos vinculados à consolidação da democracia na 

região. 

j) Coordenar com o GMC a organização de missões conjuntas de promoção 

comercial e/ou de investimentos, que levem em conta a complementaridade das 

economias dos Estados Partes. 

k) Realizar as atividades que venham a ser requeridas pelo CMC. 

l) Participar, como convidado, das reuniões do CMC e, quando for o caso, das 

reuniões do GMC. 

m) Elaborar e apresentar seu orçamento anual ao GMC, que será examinado pelo 

Grupo de Assuntos Orçamentários (GAO), para aprovação na última Reunião 

Ordinária do GMC do ano anterior ao da execução orçamentária (sem grifos no 

original). 

A listagem dessas treze atribuições — além de realçar aquelas mais conexas à dimensão 

externa — demonstra a amplitude temática do Mercosul como um todo durante o “novo 

Mercosul”, pois cada órgão tem atuação em um tema distinto e o ARGM precisaria coordená-

los dentro dessa amplitude. E, diante do crescimento institucional e temático, também 

demonstra o trânsito e articulação entre diversos órgãos a fim da coesão. Além disso, são 

atribuições quanto a assuntos intra-Mercosul, às relações externas e ao universo desses dois 

lados. 

Como amparo legal, porém, só a listagem não dimensiona qual o espaço ocupado e as 

funções do ARGM na estrutura jurídico-institucional do Mercosul. Assim, este subcapítulo 

não está limitado a repetir as atribuições conferidas ou a transcrever outras passagens da 
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normativa criadora do órgão. A quantidade de atribuições e o significado do novo órgão na 

estrutura jurídico-institucional do Mercosul foram alvo, ainda que marginalmente, de 

ponderações nos estudos encontrados sobre o ARGM, incluindo comparações a outros órgãos 

de dentro e de fora do Mercosul. Então, este subcapítulo parte dessa mesma listagem para 

descrever as atribuições conferidas ao ARGM conjugando a tais ponderações. 

As numerosas atribuições conferidas ao ARGM foram divididas em duas dimensões, 

conforme proposta de Caballero Santos (2013). Em uma delas, está a coordenação/articulação 

interna em meio aos temas de integração diversificados e órgãos correlacionados instituídos. 

Na outra está a representação externa em meio à crescente visibilidade da organização e das 

negociações comerciais. Dessa divisão, é possível notar que as atribuições em ambas as 

dimensões têm finalidade de impulsionar a integração desde e para dentro e fora do Mercosul. 

As atribuições aparecem ainda associadas a dimensões temáticas do Mercosul, 

principalmente àquelas adicionadas no “novo Mercosul”, após decisões redefinidoras das 

prioridades. Granato (2014), Bizzozero Revelez e Rodríguez (2015) e Giacobone (2016), por 

exemplo, coincidiram ao terem salientado o ARGM com relação à dimensão política. Angelo 

Bruno Silva de Lira (2019, p. 59) foi mais genérico e colocou o órgão como exemplo de 

avanço paralelo ao eixo comercial. Já Alma Espino (2016) o associou à dimensão social ao 

mirar a perspectiva de gênero no campo das normas regionais sobre trabalho e emprego no 

Mercosul. Ao ARGM foi atribuída a apresentação de propostas quanto à matéria de gênero ao 

CMC e GMC. O objetivo disso foi estimular a incorporação da perspectiva de gênero na 

estrutura institucional do Mercosul, dadas as deficiências sociais serem marcantes no tocante 

a desigualdades de gênero e dada a inexistência de tal tema nas normativas fundamentais do 

Mercosul, conforme Espino (2016) destacou. 

Bizzozero Revelez e Rodríguez (2015) argumentaram sobre o entrelaçamento do 

ARGM nas dimensões temáticas ao destacar que cabia ao ARGM implementar o plano de 

ação para a conformação de um Estatuto da Cidadania e o Plano Estratégico de Ação Social. 

Isso porque os três mais o Programa de Consolidação da União Aduaneira representaram 

decisões que reafirmaram em 2010 a definição das prioridades regionais e da orientação para 

o futuro próximo do Mercosul nas dimensões política, cidadã, social e econômica, 

respectivamente (BIZZOZERO REVELEZ, RODRÍGUEZ, 2015). Esse entrelaçamento, tal 

como Bizzozero Revelez e Rodríguez (2015) afirmaram, deu consistência aos objetivos 

regionais do Mercosul, atravessou horizontalmente os setores do Mercosul e desafiou o 

preceito de primeiro completar etapas sequenciais pendentes do modelo europeu para depois, 

transbordando, avançar nas várias outras dimensões da integração. 
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Pelo ponto de vista histórico de Leonardo Granato (2014), o ARGM constituiu um 

órgão encarregado de dar continuidade à reformulação iniciada no “novo Mercosul”, por 

efeito das suas atribuições de proposição e gestão sobre diversos temas fundamentais do 

processo regional. Acerca disso, vale recordar que o “novo Mercosul” bancou a adição de 

novos temas para a agenda regional em companhia à dimensão comercial e bancou também a 

constituição da dimensão política a partir da conversão da política como princípio regulador 

da vida social inclusive regionalmente (GRANATO, 2014). Nesse sentido, o ARGM 

representava vetor de impulsão de “grandes temas” pelo trânsito e atribuição articuladora 

(PERROTTA, PORCELLI, 2016), o que reforça a ideia de entrelaçamento das dimensões 

temáticas no ARGM, senão um caráter multidimensional. 

Tendo em vista as teorias das organizações públicas aplicadas ao Mercosul, Santiago 

Deluca (2018, p. 99) classificou o Alto Representante-Geral do Mercosul como próximo da 

tipologia de agências de gestão pública em função da sua estrutura e flexibilidade na 

consecução dos seus objetivos. O órgão seria um exemplo de descentralização e delegação de 

competências e algo similar às vinculações novas entre o público e o privado (DELUCA, 

2018, p. 99). 

Com tais características, representaria uma das exceções que conformam uma tendência 

(se observados outros órgãos do período) à orientação pós-burocrática dentro do Mercosul, 

tendo este sido estruturado inicialmente num esquema de administração burocrática 

tradicional (DELUCA, 2018, p. 106). Essa tendência significa alguma mudança na visão do 

modelo de gestão. A orientação pós-burocrática estaria em pontos favoráveis à associação 

governo-sociedade civil, à gestão participativa, à terceirização e à priorização do critério da 

qualidade da gestão pública. Estes pontos estariam sendo introduzidos num universo 

burocrático-tradicional, onde há controle centralizado do planejamento e execução de 

políticas públicas, interferência limitada da política, pessoas profissionalmente capacitadas e 

formato piramidal (DELUCA, 2018, p. 95). 

Na visão de Portales (2013) sobre a estrutura jurídico-institucional do Mercosul, o 

espaço do ARGM foi compreendido a partir de uma caracterização que tomou a OEA como 

referência comparativa. Segundo ele, o ARGM é parte de um organismo internacional criado 

por tratado, com aparelhos executivos pequenos, com presidência rotativa temporária (PPT) e 

conselhos ministeriais setoriais. Essa caracterização significa que o Mercosul ou o ARGM 

não conta com centenas de funcionários, escritórios, representações permanentes nacionais, 

tal qual a OEA, mas também não há secretaria de caráter supranacional e a maioria dos órgãos 

não conta com orçamento próprio. 
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Por sua vez, Ribeiro (2012) foi mais específica em seus critérios de análise da estrutura 

institucional mercosulina e inseriu o ARGM como parte do “poder executivo” do Mercosul. 

Os órgãos desse “poder executivo” foram classificados em quatro níveis, a partir de critérios 

especificamente voltados ao processo de produção de normas. Os critérios utilizados 

conformaram a estrutura institucional mercosulina em formato piramidal. Tal pirâmide 

evidencia a distância entre poder decisório e canais de demanda da sociedade e a 

subordinação de órgãos dos níveis basilares aos de cima. Nesses critérios, o ARGM foi 

situado no meio da pirâmide ao ser classificado como um dos órgãos técnicos e consultivos de 

primeiro plano. Ribeiro (2012) assim o classificou, porque o cargo de alto representante-geral 

é ocupado por autoridades designadas pelos Estados-Partes (tal nível inclui também quando o 

órgão é composto por altos funcionários) para cumprimento de mandato e uma das atribuições 

é apresentar propostas sobre diversos temas da agenda regional. 

Em análise por exclusão dos atributos associados aos outros níveis da pirâmide, a 

caracterização do ARGM nessa classificação pode ser continuada. Assim sendo, diferente da 

classe de órgãos decisórios e de órgãos executivos, respectivamente, o ARGM não tem poder 

decisório nem de execução do que for deliberado. Mas também, como não é um dos órgãos 

técnicos e consultivos de segundo plano, é atributo ausente ou não predominante no ARGM a 

abertura à sociedade civil (na forma de recebimento de propostas, da presença de 

organizações sociais na composição ou do foco das atividades na sociedade civil). Tampouco 

é composto por especialistas ou tem a atribuição de análise técnica de forma reativa, já que 

não está dentre os órgãos técnicos e consultivos de terceiro plano. Portanto, apesar da 

distância à abertura à sociedade civil apontada por Ribeiro (2012), como o ARGM está no 

meio da pirâmide, tinha a capacidade de coordenar os órgãos que têm abertura e apresentar ao 

topo decisório-executor da pirâmide as propostas temáticas advindas de demandas sociais 

para impulsionar a integração, tratadas por Peixoto Batista e Perrotta (2018). 

As análises de Portales e Ribeiro convergiram suas atenções para o poder de decisão na 

instância regional com caráter de cumprimento obrigatório aos Estados-Partes. A atenção 

passa por quem decide e como as normas obrigatórias são decididas, mas também por citações 

a um caráter supranacional e pela efetividade do cumprimento do que é decidido. Também 

convergem para a mesma atenção: a concentração e o personalismo descritos para os modelos 

de democracia por Fábio Schneider (2015)
34

 e incluídos na ideia de “presidencialismo 

                                                           
34

 Schneider (2015) discorreu que os rumos da integração são direcionados pela relação argentino-brasileira e 

conforme o modelo presidencialista dos Estados-Partes. A partir disso, tratou os modelos de democracia sul-

americanos como um problema, na medida em que estão baseados na condução concentrada e personalista do 
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regional” presente em Bizzozero Revelez (2013) e no conceito de “interpresidencialismo” 

elaborado por Andrés Malamud (2013).
35

 

Em comum, eles procuraram especificar o intergovernamentalismo do Mercosul. Ou, 

noutra perspectiva, eles exprimiram esforço para encaixar o Mercosul no debate entre 

supranacionalismo neofuncionalista e intergovernamentalismo liberal manifesto em torno da 

experiência da UE. De todo jeito, eles terminam por questionar a dualidade do debate. De 

forma mais evidente nesse sentido, Paulo Emílio Borges de Macedo (2012, p. 207) afirmou 

que o ARGM não é uma instituição “propriamente intergovernamental”, nem o Mercosul é 

“um processo integratório intergovernamental puro”. Essa afirmação pode estar assentada em 

face de ser um cargo unificado, em vez de quadripartite tal como é comum aos demais órgãos 

do Mercosul (REQUIÃO, 2011). Nessa situação, “um coordenador [é] indicado pelos quatro 

países, legitimado pela delegação comum e, portanto, apto a tomar providências de maneira 

mais expedita, embora necessite de referendo quadripartite posterior” (REQUIÃO, 2011). 

Nesse sentido, Lincoln Bizzozero Revelez (2013) explicitou que o ARGM não alterou a 

estrutura decisória do Mercosul, a qual foi estabelecida no Protocolo de Ouro Preto — 

interpretação que pode insinuar a diferença que Ouro Preto II poderia fazer como novo marco 

jurídico no quesito institucional-decisório. Mesmo no “novo Mercosul”, o poder decisório 

prosseguiu restrito a três órgãos (Conselho, Grupo e Comissão) e sem meios de 

constrangimento "efetivo” (GIACOBONE, 2016; RIBEIRO, 2012). Como os órgãos criados 

durante o “novo Mercosul” eram propositivos ou técnicos (nenhum deliberativo ou 

executivo), eles podem influenciar, mas não decidir ou constranger (RIBEIRO, E., 2012). 

Logo, a multiplicação de atores não resultou em dispersão no esquema de poder decisório. 

O esquema de poder também foi observado por Ribeiro (2012), Schneider (2015), 

Giacobone (2016) e Perrotta e Porcelli (2016) no tocante a elementos informais. Schneider 

(2015) encontrou no Mercosul a formação de um campo político policêntrico próprio, cujos 

múltiplos atores são os presidentes e chanceleres nacionais, o Alto Representante-Geral, 

membros do parlamento regional (PARLASUL) e dos demais órgãos do Mercosul. Giacobone 

(2016) declarou que algumas novas instâncias de coordenação permearam a tomada de 

                                                                                                                                                                                     
regionalismo, sem compartilhamento de poder com os parlamentos e vulnerável à prevalência dos interesses 

políticos internos imediatos em caso de conflito com compromissos anteriormente assumidos no Mercosul. 

Assim, o crescimento institucional manteve a soberania dos Estados, sem compartilhamento de parte dela com o 

Mercosul, ou seja, foi mantido o caráter intergovernamental. 
35

 Em síntese, o conceito de Malamud (2013) manifesta a combinação entre a diplomacia presidencial e a 

democracia presidencial para narrar o (crescimento ou retração do) Mercosul de forma dependente da condução 

dos presidentes. E mesmo depois da criação fomentada de instituições mercosulinas, “[o] fato de que o Mercosul 

siga sendo um assunto de presidentes e chanceleres demonstra que seu funcionamento não foi internalizado 

domesticamente, mas que se mantém como questão de política externa” (MALAMUD, 2013, p. 279). 
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decisões no seio do bloco. Ainda que seja possível inferir, o ARGM não foi nominalmente 

citado dentre tais instâncias. O próprio ministro das Relações Exteriores brasileiro Antonio de 

Aguiar Patriota (2012, p. 14) abordou o papel do órgão em uma “modernização” do Mercosul 

e a possibilidade de ele dinamizar as reuniões de cúpula. Em adição, Perrotta e Porcelli (2016) 

declararam que, mesmo não tendo mudado o processo decisório, o ARGM fortaleceu e 

aprofundou o Mercosul transformando as “regras do jogo”. 

Já Ribeiro (2012) identificou que o propósito criador do ARGM associado à UPS foi o 

contato mais aproximado da integração com a sociedade civil, de maneira mais constante e 

direta. A criação foi consequência circunstancial de maior pressão social por participação nas 

decisões do Mercosul (RIBEIRO, E., 2012).
36

 Essa pressão, todavia, também é um fenômeno 

mundial que possui suas versões de insatisfação e impopularidade demandantes de mudanças 

estruturais noutras organizações internacionais (RIBEIRO, E., 2012). A partir de tais 

observações da “informalidade”, fica esclarecido que o impacto do ARGM não foi 

precisamente na superficialidade do tão visado processo decisório de aprovação de decisões 

vinculantes por votação unânime; foi contribuir à continuidade da relativização da prioridade 

comercial (em coexistência com as demais prioridades adicionadas a partir de 2003) nas 

deliberações regionais. 

A questão da efetividade perpassa não só a problematização fundamentada no 

institucionalismo neoliberal (uma instituição regional ter poder para se sobrepor aos Estados 

nacionais), como também está presente quanto ao cumprimento das deliberações e ao 

orçamento disponibilizado para executar as atribuições dadas aos novos órgãos. Em todas 

essas problematizações da questão, há relatos que incluem o ARGM. O órgão foi listado 

como inefetivo por Malamud (2013) e por Julieta Zelicovich (2015), dentre outras instituições 

geradas no “novo Mercosul”. Malamud (2013) o associou aos fomentos do 

interpresidencialismo e Zelicovich (2015) atentou para a dimensão externa para concluir que 

foi gerada uma estrutura excessiva e disfuncional à consecução da dimensão externa do 

processo regional. 

Marcelo Mondelli (2016) percebeu no Mercosul o conflito entre as estratégias 

minimalista e maximalista, entretanto fez ressalvas ao ARGM. Malamud (2013) caracterizou 

o contexto de criação do ARGM em termos que opõem rendimento e grandiloquência e 

                                                           
36

 Apesar disso, Bianco (2015, p. 41) observou que “agenda e pronunciamentos [do ARGM] não são 

disponibilizados, fazendo com que um posto tão relevante permaneça sem transparência e impossibilitado de 

cumprir todas as funções previstas em sua decisão criadora”. Enquanto isso, ela analisou o conteúdo do primeiro 

discurso, declarações, viagens oficiais e os cem primeiros dias de ocupantes do alto representante na União 

Europeia. 
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Sergio Caballero Santos (2013) opôs expectativas e frustrações. De forma mais genérica, 

Mondelli (2016) captou o ARGM como expressão do conflito entre os conceitos e objetivos 

operados sob estratégia maximalista, de um lado, e as instituições e políticas operadas sob 

estratégia minimalista, de outro. Esse conflito esteve na carta de renúncia do primeiro 

designado como ARGM e na coordenação do Estatuto da Cidadania do Mercosul 

(MONDELLI, 2016). A carta pautou esse conflito ao criticar que a atribuição dada de 

apresentação de propostas em diversos temas da integração (objetivo maximalista) com 

orçamento limitado (política minimalista) que não o capacitou para atender as atribuições 

autorizadas (MONDELLI, 2016). 

Caballero Santos (2013, p. 142) abordou especificamente as cúpulas de 2010 ao afirmar 

que elas geraram quatro expectativas, dentre elas o ARGM. A expectativa ficou por conta das 

relevantes atribuições conferidas ao órgão, enquanto a frustração, por conta das incertezas e 

dúvidas suscitadas sobre a capacidade e a real relevância dadas ao ARGM, tendo em vista sua 

origem na CRPM e a história deste órgão (CABALLERO SANTOS, 2013, p. 142). É possível 

perceber que as relações estabelecidas por Malamud e Caballero Santos revelam 

ressentimento crescente quanto aos resultados insatisfatórios perante as expectativas 

produzidas. 

Portales (2013) e Desiderá Neto (2017) também levantaram a problematização sobre o 

orçamento evidenciada na referida renúncia. Portales (2013) destacou a criação do ARGM em 

relação à proposição de políticas regionais e à gestão comunitária no Mercosul, mas afirmou 

que a renúncia do primeiro designado ao órgão mostrou a dificuldade na assunção de 

perspectiva comunitária orçamental dos governos nacionais. Tal perspectiva pode significar o 

reconhecimento das assimetrias entre os Estados-Partes expresso no rateio das contribuições 

orçamentárias aos órgãos do Mercosul. No primeiro relatório do ARGM ao GMC (em junho 

de 2011), foi exposta a variação das proporções do rateio: desde parcelas iguais para a 

Secretaria a parcelas diferentes, por exemplo, para o Fundo para a Convergência Estrutural do 

Mercosul (FOCEM, Brasil com 70%). 

No contexto da problematização sobre o orçamento em termos gerais, é possível voltar a 

atenção ao ARGM. O Brasil deveria financiar o funcionamento do órgão no “período 

transitório”, pois o país de que é nacional a primeira pessoa designada deveria arcar 

financeiramente o órgão até a internalização na normativa criadora (cf. Decisão CMC n. 63 de 

2010, art. 18). Isso ocorreu somente no ano de 2011 em razão do prazo de internalização ter 

sido fixado em 31 de dezembro de 2011 (cf. Decisão CMC n. 63 de 2010, art. 21), embora a 

internalização tenha ocorrido bem após tal prazo. Nesses anos seguintes, vigorou o rateio em 
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que o Brasil contribui para metade do orçamento, até que foi estabelecida a contribuição 

orçamentária venezuelana para o órgão em um valor absoluto fixo e o percentual brasileiro 

diminuiu. Assim, o reconhecimento da assimetria interestatal no cálculo específico para o 

ARGM passou por algumas mutações. E esse órgão nem contava com o maior orçamento, 

tampouco com o menor, mas o salário-base do Alto Representante-Geral era o maior dentre os 

cargos do Mercosul (cf. Decisão CMC n. 15 de 2015, apêndice VI). 

Além de situar o Alto Representante-Geral do Mercosul na estrutura geral jurídico-

institucional, é possível especificá-lo em comparação ao cargo de presidente da CRPM, que, 

tal como já exposto, foi a raiz do ARGM. Afora o nome (e a desvinculação à CRPM), a 

diferença está especialmente em relação às atribuições e ao gabinete administrativo. De 

acordo com Caballero Santos (2013), a CRPM foi instituída em 2003 a fim de crescer a 

visibilidade das relações do Mercosul com terceiros. Perrotta e Porcelli (2016) afirmaram que, 

à época da criação, a CRPM tinha possibilidades de exercer funções de maior relevância a 

partir do cargo de presidente da CRPM. Foram funções conferidas ao cargo: assistência ao 

CMC e à Presidência Pro Tempore (PPT), apresentação de iniciativas sobre a integração 

(inclusive, negociações externas) e articulação interna. Além disso, Perrotta e Porcelli (2016) 

recordaram que o posto chegou a ser chamado de “Presidente do Mercosul”. 

Na diferença com o presidente da CRPM, esteve sob responsabilidade do ARGM, além 

da UPS, um gabinete administrativo com agentes burocráticos à disposição, conforme foi 

esquematizada na Figura 2 a estrutura do ARGM. O ARGM contava com equipe de 

assessores (funcionários diplomáticos), um gabinete de funcionários contratados concursados, 

mandatos e funções expressos e em complementação a políticas nacionais (cf. Decisão CMC 

63 de 2010, art. 3, 8, 11 e 12; BIZZOZERO REVELEZ, 2013). Esse gabinete administrativo é 

relevante na medida em que era composto por agentes burocráticos permanentes à disposição 

do Alto Representante-Geral e com dedicação a temas especificados, dentre os quais social, 

ambiental e integração produtiva (ÁLVAREZ, PEYRANI, 2011). 

 

Conselho do Mercado 
Comum 

Alto Representante-
Geral do Mercosul 

Gabinete do Alto 
Representante-Geral 

Unidade de Apoio à 
Participação Social 

chefe de gabinete 

assessores técnicos 

técnicos 

assistentes técnicos 

Figura 2 — Organograma do ARGM 
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De acordo com o orçamento para o exercício de 2012, o gabinete era composto por um 

chefe de gabinete, quatro técnicos seniores e três assistentes técnicos (cf. Resolução GMC n. 

41 de 2011, anexo I). Posteriormente, o GMC alterou a estrutura de cargos dos órgãos do 

Mercosul, incluindo a composição do gabinete, resultando em um chefe de gabinete, quatro 

assessores técnicos, três técnicos e um assistente técnico (cf. Resolução GMC n. 64 de 2014, 

anexo I). O CMC no ano seguinte buscou consolidar as normas aplicáveis aos “funcionários 

Mercosul” aprovando as “Normas Gerais para Funcionários Mercosul”, as quais previram o 

máximo de oito funcionários (cf. Decisão CMC n. 15 de 2015, apêndice V, art. 1.º) e somente 

os cargos de chefe de gabinete, assessor técnico e assistente técnico para o gabinete 

administrativo do Alto Representante-Geral (cf. Decisão CMC n. 15 de 2015, apêndice VI). 

Porém, no mesmo ano, o GMC restaurou os cargos de técnico na composição do gabinete (cf. 

Resolução GMC n. 50 de 2015, anexo). 

Por outro lado, no programa de atividades programadas para 2011, apresentado ao 

GMC, foi propugnada a formação de uma equipe de vinte assessores não exclusivamente de 

natureza técnica (sendo cinco de cada Estado-Parte). Tal propugnação foi embasada na 

essência política das atribuições do órgão e nos altos custos se fossem contratadas pessoas 

técnicas especialistas nas numerosas áreas de atribuição conferidas ao ARGM. Apesar disso, 

não foram encontradas mais informações sobre essa equipe de assessoria (especialmente se 

houve efetivação do propugnado), tanto quanto sobre o pessoal concursado contratado para o 

gabinete administrativo na qualidade de técnicos. 

Afora as atribuições e o gabinete, o Mercosul firmou acordo de sede com o Uruguai 

para sediar o ARGM em Montevidéu, especificamente no edifício-sede da Secretaria do 

Mercosul. Neste edifício funciona também a CRPM (CARNEIRO, 2007), mas não em razão 

de um acordo de sede. Assim, é um dos poucos órgãos com acordo de sede.
37

 A estabilidade 

proporcionada por uma sede e um mandato influi na caracterização do ARGM e o tornou 

diferente de muitos outros órgãos na história institucional do Mercosul. E, pelo acordo de 

sede do ARGM, o titular de tal cargo foi equiparado ao chefe de missões de organizações 

internacionais no território uruguaio em termos de concessão de privilégios e imunidades 

diplomáticas — mesma categoria em que foi incluído o diretor da Secretaria do Mercosul. 

Em adição à vinculação subordinada ao CMC, à estreita coordenação com o GMC e, no 

geral, à articulação interna dos órgãos do Mercosul, também houve especificação da relação 

                                                           
37

 Foram assinados acordos de sede para o ARGM, o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul 

(FOCEM), o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH), o Instituto Social do Mercosul 

(ISM), o Parlamento do Mercosul (PARLASUL), a Secretaria do Mercosul (SM), o Tribunal Permanente de 

Revisão (TPR) e a Unidade de Apoio à Participação Social (UPS). 
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do ARGM com a Secretaria do Mercosul. Esta deveria apoiar o novo órgão na realização das 

tarefas previstas na criação dele, incluindo a elaboração de estudos (cf. Decisão CMC n. 63 de 

2010, art. 13). Ambos sediados no mesmo espaço, conforme é possível deduzir, facilita a 

relação. Por isso, a criação do ARGM — com o apoio e o compartilhamento da sede — 

concederia alguma função política à Secretaria do Mercosul, enquanto que esta foi 

caracterizada como órgão dedicado a aspectos administrativos e organizacionais e esvaziada 

capacidade técnica (BARTESAGHI, PEREIRA, 2016, p. 96). Nesse sentido, a elaboração de 

estudos ficou encaminhada pela atuação essencialmente política do Alto Representante-Geral 

do Mercosul, orientando as atenções do pessoal técnico da Secretaria do Mercosul. 

Fora do Mercosul, cabe retomar a comparação de Bianco (2015) com órgãos da UE, 

mas não só. Ela começou expondo a semelhança quanto à autonomia de atuação. Tanto o 

ARGM, quanto o alto representante do Tratado de Amesterdã dependiam de permissão de 

outro órgão para exercer a função de representação externa do bloco, o que foi apontado por 

Bianco (2015) como uma limitação. O Alto Representante para a Política Externa e de 

Segurança Comum (PESC) funcionou como secretário-geral do Conselho dos Negócios 

Estrangeiros, era vinculado à presidência desse conselho e dele dependia para atuar na 

representação externa, conforme o Tratado de Amesterdã (BIANCO, 2015). 

Com a vigência do Tratado de Lisboa em 2009, foi renomeado para Alto Representante 

da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e passou a 

ocupar/corresponder à presidência do conselho do qual era secretário-geral antes (BIANCO, 

2015). A mudança o desvinculou das permissões da antiga presidência do conselho, que era 

ocupada semestral e rotativamente por um ministro das relações exteriores de um dos países-

membros da União Europeia (BIANCO, 2015). Mesmo assim, decisões desse conselho ainda 

poderiam limitar, por outras formas, a atuação desse reformulado alto representante. 

O cargo, então, teria passado a contar com mais continuidade no tratamento dos 

assuntos e com ausência de defesas de pontos de vista nacionais (BIANCO, 2015). Disso é 

possível depreender duas suposições. A de desapego pleno da nacionalidade (transferência da 

lealdade, nos termos neofuncionalistas, daquele Estado de que é nacional para a identidade 

regional) por quem ocupa o cargo. E a de instabilidade que decorreria da rotação semestral do 

cargo e do encontro entre interesses nacionais defendidos pelos ministros de governos 

nacionais e os interesses da União, como um todo, na medida em que os segundos 

sucumbiriam aos primeiros antes do Tratado de Lisboa. 

Por sua vez, o Alto Representante-Geral do Mercosul precisava de mandato expresso do 

Conselho do Mercado Comum para exercer sua função de representação externa perante 
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terceiros (BIANCO, 2015). O CMC é composto por ministros das Relações Exteriores e da 

Economia dos Estados-Partes do Mercosul. Essa relação de dependência (suposta como 

conflituosa), então, aos Estados-Partes é uma semelhança (BIANCO, 2015). Porém, a 

limitação presente em ambos os cargos se faz mais extrema no Mercosul (BIANCO, 2015). 

A semelhança virou “diferença extremada” para Bianco (2015), por ela sentir falta de 

qualquer instituição de caráter supranacional (nos moldes da UE) no Mercosul. Tal caráter é 

inexistente em razão da unanimidade ser a forma do processo decisório e da resistência dos 

membros do Mercosul em ceder soberania ao bloco. Assim, a proposta dela é autonomizar 

dos Estados-Partes, retirar a limitação que eles impõem, pois essa diferença ainda não 

permitiria que o desempenho mercosulino na função de ator internacional seja realidade tal 

qual é para o europeu. 

Em consequência da semelhança e da “diferença extremada”, segundo Bianco (2015), o 

ARGM representou a etapa “anterior” da União Europeia em que existia o alto representante 

criado pelo Tratado de Amesterdã. Havia a semelhança relativa à função de representação 

externa do bloco condicionada à aprovação por outro órgão, como também a diferença por 

causa de as atribuições conferidas ao ARGM incluírem dar impulso ao Mercosul na dimensão 

interna (BIANCO, 2015). Embora o ARGM fosse contemporâneo ao alto representante criado 

pelo Tratado de Lisboa, a ideia de anterioridade foi expressa com a existência de tal diferença, 

naturalizando-a assim: “[como o] Mercosul ainda não se encontra em um processo de 

integração avançado, como o da União Europeia […], é natural que seu Alto Representante 

seja revestido de poderes que o possibilitem avançar o processo integrador” (BIANCO, 2015, 

p. 36). 

Adicionalmente, Bianco (2015) estabeleceu contraposição entre a supracitada limitação 

à atuação e a vontade de uma representação comum facilitadora da atuação internacional 

mercosulina (expressa na decisão criadora do órgão). A contraposição foi feita, pois a vontade 

foi notada por Bianco (2015) como projeto de instituição supranacional. E nesse último ponto, 

há alguma convergência com Perrotta e Porcelli (2016). Eles dois afirmaram que o ARGM foi 

antecedido pela CRPM e, à época da criação dela em 2003, ela contava com potencial para ser 

de natureza permanente e ímpetos supranacionais. 

Tanto Bianco, quanto Perrotta e Porcelli, não explicitaram o que entendem como 

características de um projeto de instituição supranacional ou que constituiriam ímpetos 

supranacionais, nem os diferenciaram do que seria uma natureza permanente. Nessa lacuna, 

Antonio Carlos Pontes Borges (2013), buscando identificar traços da supranacionalidade do 

modelo da UE na estrutura do Mercosul, especificou as características desse modelo: 
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instituições com independência dos países-membros, método decisório majoritário, sistema de 

arrecadação e cessão de competências próprios, e normas regionais superiores 

hierarquicamente às nacionais e de incorporação direta e automática. 

Borges (2013, p. 63) afirmou ter encontrado iniciativas “tímidas” com “características 

típicas da metodologia comunitária, que tentam contemplar aspectos de supranacionalidade e 

modificar a estrutura inicial [intergovernamental]”. Dentre tais iniciativas, incluiu o ARGM 

pela referência à “gestão comunitária” feita no preâmbulo da sua normativa criadora. Também 

podem ser indícios que levariam a dar significado a algo “supranacional” ou de natureza 

permanente os seguintes atributos: o acordo de sede, o gabinete administrativo, o mandato e a 

proximidade com a sociedade (inclusive por meio da UPS). Os dois primeiros já foram 

tratados. 

Cinco anos na UE e três anos no Mercosul eram a duração predefinida dos mandatos 

exercidos pelas pessoas designadas a serem alto representante. Segundo Bianco (2015), o 

mandato predefinido permitiria planejamento e construção de confiança com o prazo maior 

que o semestre do sistema de presidência rotativa. Comparativamente, um ministro de Estado 

ou outro representante nacional ocuparia de forma rotativa e por curto intervalo de tempo e 

teria por missão a defesa dos interesses nacionais que ali representa (BIANCO, 2015). 

A rotação semestral da Presidência Pro Tempore, no caso do Mercosul, foi associada, 

consequentemente, à falta de estabilidade e à dependência conflituosa entre o regional e o 

nacional (BIANCO, 2015). Assim, não ser um representante nacional contribuiria para uma 

representação externa do Mercosul de forma mais uníssona, coesa e perene (BIANCO, 2015). 

Ainda contribuiria para “contar com uma personalidade que seja a cara visível do Mercosul” 

(ARSLANIAN, 2012, p. 90), já que “esse cargo confere uma face ao Mercosul” (PATRIOTA, 

2012, p. 14). 

A estima pelo regional em comparação com o nacional também foi expressa por Peixoto 

Batista e Perrotta (2018), quando perceberam o ARGM e a CRPM como duas inovações. Em 

conformidade com elas, os dois órgãos foram inovações por introduzirem uma visão regional 

à coordenação das propostas temáticas. Neste caso, vale destacar o sentido traçado por 

Ignacio Bartesaghi e María Eugenia Pereira (2016) para a inovação: forma de superação das 

diferenças entre os países a fim prosseguimento do experimento regional e via flexibilização. 

Por último, é possível resgatar o delineamento feito por Bianco (2015) sobre o modelo 

europeu para uma comparação que ela não estabeleceu. Vinculada ao Alto Representante para 

a PESC, foi instituída a Unidade de Planejamento de Política e de Alerta Precoce para 

avaliação, acompanhamento e análise da PESC e para a cooperação com a Comissão Europeia 
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(órgão decisório supranacional da UE). Com o Tratado de Lisboa e funções semelhantes, o 

Serviço Europeu para a Ação Externa foi criado e submetido ao Alto Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, mas dessa vez funcionando tal como 

um “serviço diplomático da União Europeia” (BIANCO, 2015, p. 35). 

Enquanto isso, o ARGM teve sob sua responsabilidade a UPS. Esta foi criada também 

em 2010 e tem por atribuição ser canal institucional com a sociedade, inclusive de apoio, 

coordenação, registro e financiamento à participação social (GRANATO, 2014). Dessa 

maneira, o olhar para o que está subordinado ao alto representante de cada organização 

lembra a importância do percurso histórico de cada uma, o qual conformou propósitos 

distintos a esses órgãos/cargos e como esses propósitos se alinham às prioridades das 

organizações naquele determinado período. E nesse ponto o ARGM se diferencia bastante dos 

cargos da UE mencionados, mesmo tendo havido difusão institucional desde a UE para o 

Mercosul. Neste ponto, parece ter ocorrido muito mais uma emulação que uma cópia integral. 

Diante da exposição acima sobre o espaço do ARGM na institucionalidade do Mercosul 

e usando termos acima expressos, fica a interpretação de que todas as considerações não 

duvidam de que tenha havido um acúmulo conceitual (conceitos e objetivos) desde o 

Consenso de Buenos Aires e que o ARGM seja parte dele. Porém, há a divergência se o 

acúmulo institucional fez ou não as instituições (incluindo o ARGM) e políticas criadas 

corresponderem aos conceitos e objetivos acumulados ao longo do “novo Mercosul”. Em 

linhas gerais, uma parte considera que conceitos e objetivos sob as grandiloquências da 

estratégia maximalista passaram, a partir de 2008, a ter correspondência em instituições e 

políticas, fazendo com que a acumulação conceitual ficasse mais alicerçada na acumulação 

institucional. Para outra parte das considerações, não houve esse período de mudança, 

perdurando o conflito entre estratégias minimalista e maximalista. 

Enfim, tendo em vista as interpretações de que o “novo Mercosul” teria significado a 

transposição de políticas públicas sociais convergentes executadas internamente nos Estados-

Partes para o Mercosul, dificuldades para o cumprimento dos conceitos e objetivos regionais 

deliberados consensualmente poderiam ser consequência dos obstáculos enfrentados pelas 

próprias políticas públicas na esfera nacional. Igualmente, o apreço ao Ouro Preto II parece 

intentar assegurar as acumulações conceitual e institucional ocorridas no “novo Mercosul” 

diante da possibilidade de mudanças de orientação política nos planos domésticos. Nesse 

sentido, conceitos e objetivos acumulados foram dispersos e atrelados, de alguma forma, a 

várias instituições e políticas ao longo dos anos, tentando conferir um caráter permanente no 

plano regional às prioridades adicionadas com o “novo Mercosul”. E nomeadamente o Alto 
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Representante-Geral com suas vastas e numerosas atribuições foi entrelaçado em várias 

dessas instituições e políticas, ampliando e revelando muito da sua importância e significado 

na estrutura do Mercosul até o momento prestes à sua extinção. 

 

5.3  OS TRÊS DESIGNADOS AO CARGO 

 

As atribuições conferidas ao Alto Representante-Geral do Mercosul foram dirigidas a 

destacadas personalidades políticas e com experiências integracionistas reconhecidas, 

conforme estabeleceu o artigo segundo da Decisão CMC n. 63 de 2010, que criou o órgão. 

Nesse sentido, o relatório do ARGM ao GMC reunido em junho de 2011 destacou a essência 

política implícita na redação do artigo segundo da decisão. Igualmente, a associação do órgão 

à dimensão política ou a aspectos políticos foram percebidas por diversas vezes na produção 

acadêmica (BARTESAGHI, PEREIRA, 2016; BIZZOZERO REVELEZ, RODRÍGUEZ, 

2015; DESIDERÁ NETO, 2015, 2017; GRANATO, 2014; RIBEIRO, E., 2012; 

SCHNEIDER, 2015; VICENTE, 2015, p. 153-154). 

Outros dois requisitos referentes à ocupação do cargo foram definidos pelos artigos 

terceiro e quinto da normativa criadora do órgão. O artigo terceiro estabeleceu o mandato de 

três anos com a possibilidade de prorrogação em uma única vez (cf. Decisão CMC n. 63 de 

2010, art. 3.º). O artigo quinto determinou o respeito ao princípio da rotação de 

nacionalidades entre as pessoas ocupantes do cargo como critério para designação (cf. 

Decisão CMC n. 63 de 2010, art. 5.º). 

Dentro desses requisitos previstos na decisão foram designadas as pessoas a encabeçar o 

órgão mediante decisões do CMC — o que é ilustrado pelo Quadro 1 — e, neste subcapítulo, 

cabe analisar o perfil das designadas. Sob esse propósito, textos acadêmicos e jornalísticos 

permitem análise mais específica dos perfis de atuação (não somente nas relações externas) e 

dos critérios de escolha, dentro de uma instância nascente na estrutura institucional do 

Mercosul. 

Quadro 1 — Os três designados ao cargo de Alto Representante-Geral 

Mandato Pessoa designada Designação Início Fim 

1 
Samuel Pinheiro Guimarães Dec. 1/2011 1 fev. 2011 27 jun. 2012 

Ivan Ramalho 
Dec. 29/2012 1 ago. 2012 31 jan. 2014 

2 
Dec. 8/2014 1 fev. 2014 12 jan. 2015 

Doutor Rosinha Dec. 1/2015 25 fev. 2015 31 jan. 2017 

     

A criação do órgão foi uma proposta brasileira do governo de Lula da Silva, que era 

preocupado (atento) à política externa e intencionado em ampliar a atuação no âmbito 



85 

 

internacional, seja do Brasil, do Mercosul, da América do Sul (BIANCO, 2015). A partir do 

fato que a criação foi iniciativa brasileira, foi justificado que os primeiros mandatos tenham 

sido ocupados por nacionais do Brasil. Em razão de a extinção ter ocorrido no momento em 

que o princípio da rotação seria efetivado, somente brasileiros foram designados ao cargo de 

Alto Representante-Geral do Mercosul (BEZERRA, 2016). 

 A criação foi aprovada durante a reunião de cúpula que finalizou a PPT brasileira e no 

último ano do mandato presidencial brasileiro de Lula da Silva. Naquele momento, já havia o 

resultado eleitoral de Dilma Rousseff ser a próxima a ocupar a Presidência da República 

brasileira, mantendo o mesmo partido político brasileiro no poder. A partir desse contexto 

doméstico brasileiro, o então presidente uruguaio José Mujica sugeriu a Lula da Silva que 

assumisse o órgão recém-criado (VALENTE, 2010). 

O portal jornalístico brasileiro G1 informou a falta de prazo para a ocupação do cargo e 

de definição sobre como seria o processo de escolha da pessoa submetida à aprovação por 

consenso do CMC (OLIVEIRA, M., 2010). A atenção à falta de prazo insinua que a primeira 

pessoa designada ao cargo já poderia ter sido aprovada na mesma reunião em que houve 

aprovação da criação do órgão. Entretanto, um nome de consenso entre os Estados-Partes não 

teria sido alcançado. Já, de acordo com o jornal brasileiro O Globo, Celso Amorim afirmou 

que a pessoa designada ao cargo teria “perfil diplomático e mais executivo” (SCOFIELD 

JUNIOR, 2010). 

A necessidade de “perfil executivo” pode ser relacionada às atribuições de articulação 

interna entre os órgãos e também à previsão, na normativa criadora do órgão, do 

funcionamento do órgão sob uma fase transitória, cujo orçamento deve ser financiado pelo 

país da nacionalidade do designado (o Brasil) até a entrada em vigor da norma que criou o 

órgão (cf. Decisão CMC n. 63 de 2010, art. 18). Logo, seriam requeridas habilidades 

executivas, no sentido de capacidade de administrar e executar os objetivos do órgão a 

despeito do cenário limitado e inicial. 

Em meio a especulações e sugestões sobre o futuro pós-presidência de Lula da Silva, ele 

e também Celso Amorim — então ministro das Relações Exteriores brasileiro com sucessor 

também já definido — foram questionados se seriam designados para o cargo e negaram 

(CRUZ, 2010; MERCOSUL APROVA…, 2010; OLIVEIRA, M., 2010; SCOFIELD 

JUNIOR, 2010; VALENTE, 2010). Apesar da negativa, tempos depois e com o primeiro 

designado já no exercício do cargo, a oposição política ao governo brasileiro conseguiu adiar 

o processo legislativo brasileiro para internalização da normativa criadora do órgão mediante 

“questionamentos feitos sobre a forma de escolha e de atuação” (SOUZA, M., 2012). 
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Veículos de comunicação também associaram o novo órgão à posição de presidente da 

CRPM tacitamente extinta e registraram respostas de Amorim sobre ser uma versão diferente 

daquela posição (MERCOSUL APROVA…, 2010; VALENTE, 2010). Dessa maneira, 

retomando tal associação, cabe informar que aquele cargo extinto foi ocupado unicamente por 

dois políticos argentinos. Primeiro, o presidente argentino entre 2002 e 2003 Eduardo 

Duhalde; depois, o vice-presidente argentino entre 1999 e 2000 Carlos "Chacho" Álvarez 

(CABALLERO SANTOS, 2011; MERCOSUL APROVA…, 2010; VALENTE, 2010). 

De acordo com Caballero Santos (2011, p. 163), o propósito por parte de Néstor 

Kirchner em nomear Duhale, seu antecessor na Presidência da Nação Argentina, foi removê-

lo da política doméstica. Numa coluna do jornal argentino El Estadista, a posição extinta em 

2010 foi considerada um exílio dourado com exibição pública (DEICH, RIVAS, 2016). 

Entretanto, diferente do ARGM, a presidência da CRPM seria ocupada por “uma 

personalidade política e não da carreira diplomática” (DRUMMOND, 2011, p. 284). Fora 

isso, a partir dessa associação, ou melhor, sucessão, é possível considerar ter havido a rotação 

das nacionalidades, iniciando com a Argentina e seguindo para o Brasil, dentro da ordem 

alfabética. 

Logo no mês seguinte ao da criação, em janeiro de 2011, de forma urgente (a reunião 

daquele semestre ocorreu em junho), o CMC aprovou a designação de Samuel Pinheiro 

Guimarães para o mandato com início em 1.º de fevereiro de 2011 (cf. Decisão CMC n. 1 de 

2011), e consequente fim em 31 de janeiro de 2014. Guimarães é um diplomata (servidor 

público federal) brasileiro que ocupou, no poder executivo federal brasileiro, os cargos de 

secretário-geral das Relações Exteriores entre 2003 e 2009 e ministro-chefe de Assuntos 

Estratégicos entre 2009 e 2010. Ele é associado à corrente autonomista do Ministério das 

Relações Exteriores brasileiro (MAPA, 2010, p. 36 e 65) e à estratégia internacional 

neodesenvolvimentista (OLIVEIRA, F., 2017, p. 25). 

O requisito da experiência com a integração pode ser notado nas atas das reuniões do 

CMC que registraram Guimarães ter apresentado aos membros do Conselho suas visões 

gerais sobre o processo de integração e análises deste no contexto internacional. Sua carreira 

diplomática também indica favoravelmente ao requisito da experiência e, ao lado dos cargos 

de chefia ocupados na diplomacia brasileira, confirma a fala de Amorim sobre um perfil 

diplomático e executivo para o órgão. 

Entretanto, sua experiência em temas de integração é justamente o ponto que pode ter 

gerado divergências com os Estados-Partes e especialmente com o Brasil a ponto de motivar 

sua renúncia. Guimarães apresentou sua renúncia na reunião ordinária do CMC em junho de 



87 

 

2012, antes de completar a metade do mandato. Nesses termos, essa postura não equivale 

àquele anunciado perfil diplomático no sentido “conciliatório”. Sendo diplomata brasileiro, 

sua renúncia e críticas representaram desprestígio ao país (DESIDERÁ NETO, 2017). Ele 

criticava a postura brasileira de preferir a baixa institucionalidade e a não-assunção dos custos 

do Brasil ser liderança regional, enquanto defendia cúpulas presidenciais mais frequentes e 

maior proporção para contribuições orçamentárias brasileiras (DESIDERÁ NETO, 2017). 

Em adição, ser uma figura política de destaque, conforme o requisito para o cargo, 

também contribuiu para a repercussão de sua renúncia e de suas críticas. Guimarães alegou 

que o cargo era político e que não contou com apoio político dos governos dos Estados-Partes 

do Mercosul para seus projetos (BRASILEIRO RENUNCIA…, 2012; BRASILEIRO 

DEIXA…, 2012). Assim, de forma nada conciliatória, suas críticas estavam principalmente 

direcionadas ao Brasil, governado pela presidenta afiliada ao mesmo partido político, o 

Partido dos Trabalhadores (PT), que estava no poder quando foi o número dois na chancelaria 

brasileira e o ARGM foi proposto e criado. Nesse sentido, vale apreciar que, em 

conformidade a Dhiego de Moura Mapa (2010, p. 36), Guimarães não “tinha ligações com as 

propostas partidárias” do PT tanto quanto tinham Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia. 

Para terminar o mandato de Guimarães, o CMC reunido extraordinariamente em junho 

de 2012, já sob a PPT do Brasil, aprovou a designação de Ivan Ramalho para o período de 1.º 

de agosto até 1.º de fevereiro de 2014 (cf. Decisão CMC n. 29 de 2012). Ramalho é um 

economista brasileiro que ocupou, no poder executivo federal brasileiro, os cargos de 

secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior entre 2003 e 2005 e secretário executivo do mesmo ministério entre 2005 e 2010 

(IVAN…, 2015).  Desde então foi presidente da Associação Brasileira de Empresas de 

Comércio Exterior (ABECE) até quando aceitou o convite do governo brasileiro para o cargo 

no Mercosul (RAMALHO, 2012). 

Antes, Ramalho tinha sido descrito em 2008 no jornal brasileiro O Globo como “o 

descascador de abacaxis do Mercosul”, “desconhecido do público em geral” e alguém que 

“vem conquistando cada vez mais espaço e respeito nos meios empresarial e diplomático no 

Brasil e exterior” (OLIVEIRA, E., 2008). Após o desconforto causado pela renúncia de 

Guimarães, Ramalho mostrou-se em conformidade ao perfil imaginado por Amorim em 2010. 

Nessa linha, Desiderá Neto (2017, p. 120-121) observou que o segundo designado ao ARGM 

agiu com mais discrição e se dedicou ao alargamento do Mercosul e à observação eleitoral em 

Estados-Partes e noutros países latino-americanos. Neste ponto, sua participação foi destacada 
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quanto ao convite à Bolívia para a adesão como Estado-Parte e quanto à aproximação da 

Guiana e do Suriname na qualidade de Estados associados (REIS, R., 2014). 

O mandato iniciado por Guimarães foi concluído por Ramalho em fevereiro de 2014. A 

proposta de Ramalho continuar como Alto Representante-Geral do Mercosul passou pelo 

GMC reunido em maio de 2014 e o CMC em junho de 2014 aprovou a prorrogação do 

mandato dele por mais três anos, iniciados em 1.º de fevereiro de 2014 (cf. Decisão CMC 8 de 

2014). Todavia, tal como Guimarães, em 12 de janeiro de 2015 Ramalho também renunciou 

ao seu mandato. Sua renúncia teve repercussão midiática e motivos bem diferentes de seu 

antecessor. Ele trocou o cargo no Mercosul para voltar a ser secretário executivo no mesmo 

ministério que antes ocupou (IVAN…, 2015). 

Com a segunda renúncia, o CMC aprovou a designação de Florisvaldo Fier para 

completar o mandato, de 25 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2017 (cf. Decisão CMC 

n. 1 de 2015). Mais conhecido como Doutor Rosinha, ele é um médico (servidor público 

municipal) e político brasileiro, membro do PARLASUL entre 2007 e 2014 e presidente do 

PARLASUL entre 2008 e 2009. Ele é membro fundador do PT e integrante de correntes 

internas desse partido distintas daquela comandada por Lula da Silva (AGÊNCIA PÚBLICA, 

2018). Na política eleitoral doméstica brasileira, exerceu mandatos parlamentares nas diversas 

esferas da federação brasileira, sendo que não buscou a reeleição na disputa de 2014 para a 

Câmara dos Deputados do Brasil (AGÊNCIA PÚBLICA, 2018). 

Dessa forma, Rosinha não tinha o perfil diplomático no sentido profissional, nem tinha 

experiência em cargos de chefia do poder executivo brasileiro. Por outro lado, o perfil 

executivo indicado por Amorim no começo já não seria tão necessário se contar que já estava 

vigente a norma criadora do órgão (e o consequente fim da fase transitória) desde 1.º de 

agosto de 2013
38

 e o acordo de sede já estava assinado (cf. Decisão CMC n. 16 de 2013). 

Entretanto, foi no ano de 2015 que as pessoas concursadas para o Gabinete do ARGM foram 

incluídas dentre as normas gerais para “funcionários Mercosul” e limitadas ao máximo de oito 

funcionários, fora o chefe de gabinete e o próprio Alto Representante-Geral (cf. Decisão CMC 

n. 15 de 2015, apêndice V, art. 1.º). Como experiência em temas de integração, sobressai a 

atuação na instituição parlamentar regional, incluindo seu exercício da Presidência do 

PARLASUL, o que confere também ser uma personalidade política de destaque. 

                                                           
38

 Por efeito da suspensão do Paraguai, a Decisão CMC n. 63 de 2010, que criou o ARGM, entrou em vigência 

após incorporação dela nos ordenamentos jurídicos da Argentina, Brasil e Uruguai (e de forma posterior ao prazo 

de 31 de dezembro de 2011 determinado pelo artigo 21 da referida normativa). A incorporação pelo Paraguai 

ocorreu em janeiro de 2015. A incorporação pela Venezuela ocorreu por meio da internalização da Decisão 

CMC n. 33 de 2012, que tratou das contribuições desse quinto Estado-Parte ao orçamento do órgão. 
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Sem possibilidade de recondução (já ocorrida em junho de 2014 com Ramalho), 

Rosinha concluiu em 31 de janeiro de 2017 o exercício do mandato iniciado por Ramalho. 

Pouco antes disso, Rosinha esteve no Paraguai para se dispor a colaborar com a transição para 

uma personalidade paraguaia (MERCOSUR…, 2016), conforme o princípio da rotação 

previa. E o CMC reunido extraordinariamente em dezembro de 2016 agradeceu Rosinha pelo 

seu trabalho ante o fim de sua gestão que se aproximava, conforme registrado em ata. No 

entanto, não designou ninguém. Tampouco as atas das reuniões do GMC registraram algum 

projeto de decisão sobre a designação da pessoa nacional do Paraguai que poderia substituí-lo. 

O fato de as três pessoas designadas serem nacionais do Brasil é a análise mais comum 

quanto ao perfil de quem encabeçou o órgão. Bianco (2015) foi um pouco mais específica. A 

sucessão entre os três estabeleceu uma linha de relevância decrescente quanto a figuras com 

carreira relacionada à política externa, tendo sido Guimarães o único diplomata (BIANCO, 

2015, p. 42). Ela salientou ainda a ocorrência de duas renúncias no órgão e a consequente 

dificuldade à continuidade dos trabalhos, responsabilizando o governo brasileiro ao apontar a 

sua “interferência nacional” no órgão, especialmente no caso de Ramalho (BIANCO, 2015, p. 

40 e 42). O convite do governo brasileiro para Ramalho voltar à administração pública federal 

brasileira, ainda que tenha tido pouca repercussão midiática, não foi um sinal de prestígio para 

com o órgão. A atitude ainda refletiu a prioridade governamental aos assuntos domésticos 

brasileiros e um reforço da ideia de menor interesse pelos assuntos internacionais em 

comparação ao período de governo anterior. 

Além dessas observações, por fim, é possível notar outras questões a respeito dos 

limites do “novo Mercosul” e sua priorização da dimensão social em seu sentido amplo. 

Gênero e desigualdade foram áreas de atuação atribuídas ao Alto Representante-Geral do 

Mercosul (cf. Decisão CMC n. 63 de 2010, art. 8.º, a). Os cenários nacionais do sabido “eixo 

argentino-brasileiro” (GUIMARÃES, S., 2006, p. 407; MOREIRA, 2018, p. 14) foram 

presididos por Dilma Rousseff e Cristina Fernández, duas mulheres, coexistindo entre 2011 e 

2015. 

A despeito disso, o foco de escolha da “personalidade política destacada” manteve um 

padrão ainda tradicional. Foram designados três homens brancos nascidos ainda na primeira 

metade do século XX. E, evidenciando a desigualdade regional, seus municípios de 

nascimento estão inseridos no espaço geográfico que hierarquiza e concentra os negócios no 

Mercosul, circunscrito à poligonal Belo Horizonte-Assunção-Córdoba-Mendoza-Neuquén-
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Baía Branca (SANTOS, ARROYO, 1997, p. 62).
39

 Portanto, apesar das áreas de gênero e 

desigualdade priorizadas no “novo Mercosul”, tais objetivos e conceitos não guiaram a 

ocupação desse órgão específico. 

 

5.4  ATIVIDADES DO ÓRGÃO NAS RELAÇÕES EXTERNAS 

 

A condução das ações externas do Mercosul foi conferida aos três órgãos decisórios 

conforme os textos fundamentais, isto é, o Tratado de Assunção e seus protocolos 

(CARNEIRO, 2007, p. 795). Todavia, sem necessariamente modificar tais textos, normativas 

posteriores estenderam a outros órgãos o poder de celebrar acordos, de negociá-los 

(CARNEIRO, 2007, p. 787-804), dentre outras funções relativas às relações externas do 

Mercosul. Nesse cenário, o ARGM não é o único a desenvolver atividades nas relações 

externas do Mercosul. 

Dentre órgãos da dimensão externa, Bizzozero Revelez e Rodríguez (2015) afirmaram 

que o ARGM antecedeu e foi complementado pelo Grupo de Relacionamento Externo 

(GRELEX) e Grupo de Cooperação Internacional (GCI). Tal observação não atentou para os 

órgãos decisórios e teve por base o Programa de Consolidação da União Aduaneira, o qual 

não se limitou à perspectiva da estrita liberalização do comércio internacional. O Programa de 

Consolidação da União Aduaneira definiu que “a ação externa do Mercosul será desenvolvida 

mediante a negociação de mecanismos de vinculação política, comercial ou de cooperação 

com terceiros países ou grupo de países” (cf. Decisão CMC n. 56 de 2010, art. 58). 

Nesse sentido, os três órgãos teriam sido criados pelo CMC para seguir as ações 

externas ante mecanismos de vinculação política, comercial ou de cooperação (BIZZOZERO 

REVELEZ, RODRÍGUEZ, 2015). Uma inferência sugerida em tal afirmação é uma repartição 

de atribuições a partir dos três vínculos entres os três órgãos, na ordem em que foram citados, 

ou seja, o ARGM com atribuições nas ações externas de vinculação política, o GRELEX, 

comercial e o GCI, cooperação. 

Embora o ARGM possa ser posicionado quanto à vinculação política nas relações 

externas, segundo Bianco (2015), o cotidiano das atribuições do órgão esteve ocupado mais 

pela impulsão do processo regional, e menos pela representação externa, tendo em vista a 

divisão entre atribuições nas dimensões externa e interna. A explicação insinuada para isso 

                                                           
39

 Tal demarcação da hierarquia espacial por Milton Santos e Mônica Arroyo (1997) não é a única. Outras como 

o eixo São Paulo-La Plata (MENDICOA, 2018, p. 50) ou o eixo Rio de Janeiro-São Paulo-Buenos Aires 

(BURGES, 2017, p. 89) contrariam o pressuposto comum de homogeneidade territorial dos Estados-Partes do 

Mercosul. 
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teriam sido os empecilhos à atuação externa manifestados na inexistência do exercício do 

direito de legação e, ainda segundo Bianco (2015), na falta de adesão do Mercosul em si (nem 

mesmo como observador) a qualquer mecanismo multilateral. 

Mellado (2017) anuiu com a ideia de limitadas relações externas do Mercosul. Segundo 

ela, o Mercosul careceria de uma “política externa” comum e, apesar do ARGM, as 

coordenações de posição seriam baixas. Tal crítica de Mellado está assentada na existência de 

acordos bilaterais de Estados-Partes do Mercosul individualmente com membros da AP 

(especialmente o México, no setor estratégico regionalmente da indústria automobilística). 

Perante essas primeiras observações, é apropriado recorrer aos achados da pesquisa 

documental referente às atividades do Alto Representante-Geral do Mercosul na dimensão 

externa. O conjunto documental oferece dados complementares especialmente à bibliografia 

que trata o órgão, em geral, de forma secundária, esparsa e prévia à extinção. A partir disso, é 

possível especificar as atividades do órgão nas relações externas do Mercosul tal como um 

objetivo deste subcapítulo. Adicionalmente, confrontar esses dados podem conduzir a 

confirmações, inconsistências e maiores detalhes. 

Parte do conjunto documental está relacionada ao CMC. Por isso, um quadro foi 

elaborado para sintetizar alguns dos documentos pesquisados em torno do ARGM. São 

principalmente relatórios semestrais do ARGM e seus anexos e as atas das reuniões do CMC. 

Assim, o Quadro 2 faz tal síntese e está voltado ao histórico do ARGM com as reuniões do 

CMC, do qual recebia mandatos para representação externa e ao qual foi submetido e tinha 

por obrigação reportar-se em relatórios semestrais e programas de trabalho anuais (cf. Decisão 

CMC n. 63 de 2010, art. 6.º e 9.º). 

Cabe lembrar que relatos de cumprimento dos programas de trabalho anuais inexistiram 

para o órgão, a despeito de serem previstos para todos os órgãos (exceto para as reuniões 

ministeriais) pela Decisão CMC n. 36 de 2010, que é anterior à criação do ARGM. Fora isso, 

outra parte principal do conjunto documental, as atas das reuniões do GMC e outros 

documentos, está ausente no Quadro 2. 
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Quadro 2 — O ARGM nas reuniões do CMC 

XL Reunião Ordinária do CMC dez. 2010 Foz do Iguaçu (Brasil) 

Decisão CMC n. 63 de 2010 — Alto Representante-Geral do Mercosul 

XLI Reunião Ordinária do CMC jun. 2011 Assunção (Paraguai) 

Decisão CMC n. 1 de 2011 — Designação do Alto Representante-Geral do Mercosul 

 Samuel Pinheiro Guimarães 

Sem relatório escrito, conforme a ata. 

XLII Reunião Ordinária do CMC dez. 2011 Montevidéu (Uruguai) 

Documento Informativo n. 13 de 2011 — RESERVADO. Relatório semestral do ARGM 

IX Reunião Extraordinária do CMC dez. 2011 Montevidéu (Uruguai) 

XLIII Reunião Ordinária do CMC jun. 2012 Mendoza (Argentina) 

Documento Informativo n. 2 de 2012 — RESERVADO. Relatório semestral do ARGM 

X Reunião Extraordinária do CMC jul. 2012 Brasília (Brasil) 

Decisão CMC n. 29 de 2012 — Designação do Alto Representante-Geral do Mercosul 

 Ivan Ramalho  

XLIV Reunião Ordinária do CMC dez. 2012 Brasília (Brasil) 

Documento Informativo n. 7 de 2012 — Relatório semestral do ARGM 

 programa de trabalho para 2013 

Decisão CMC n. 64 de 2012 — Participação do Mercosul na Aliança do Pacífico como observador 

XLV Reunião Ordinária do CMC jul. 2013 Montevidéu (Uruguai) 

Documento Informativo n. 2 de 2013 — Relatório semestral do ARGM 

Decisão CMC n. 15 de 2013 — Participação do Mercosul no Sistema da Integração Centro-Americana 

como observador 

Decisão CMC n. 16 de 2013 — Acordo de sede entre a República Oriental do Uruguai e o Mercado 

Comum do Sul (Mercosul) para o funcionamento do Alto Representante-Geral do Mercosul 

XLVI Reunião Ordinária do CMC jul. 2014 Caracas (Venezuela) 

Documento Informativo n. 2 de 2014 — RESERVADO. Relatório semestral do ARGM 

 programa de trabalho para 2014 (conforme a ata) 

Decisão CMC n. 8 de 2014 — Designação do Alto Representante-Geral do Mercosul 

 Ivan Ramalho 

XLVII Reunião Ordinária do CMC dez. 2014 Paraná (Argentina) 

Documento Informativo n. 13 de 2014 — Relatório semestral do ARGM 

 lista de atividades 

 pró-memória da visita oficial da CEEA       ● pró-memória da visita oficial do TPI 

Decisão CMC n. 19 de 2019 — Participação do Mercosul como observador em processos regionais de 

integração e organismos internacionais 

XLVIII Reunião Ordinária do CMC jul. 2015 Brasília (Brasil) 

Documento Informativo n. 2 de 2015 — Relatório semestral do ARGM 

 lista de atividades 

Decisão CMC n. 1 de 2015 — Designação do Alto Representante-Geral do Mercosul 

 Florisvaldo Fier 

XLIX Reunião Ordinária do CMC dez. 2015 Assunção (Paraguai) 

Documento Informativo n. 9 de 2015 — Relatório semestral do ARGM 

 programa de trabalho para 2016                  ● lista de atividades 

 pró-memória de reunião sobre complementação e articulação Mercosul-UNASUL 

Decisão CMC n. 15 de 2015 — Normas gerais para funcionários Mercosul 

 Apêndice V: Estrutura organizacional e funcionamento do Alto Representante-Geral do Mercosul 

(ARGM) e da Unidade de Participação Social do Mercosul (UPS) 

XI Reunião Extraordinária do CMC dez. 2016 Buenos Aires (Argentina) 

L Reunião Ordinária do CMC jul. 2017 Mendoza (Argentina) 

Decisão CMC n. 6 de 2017 — Derrogação da Decisão CMC n. 63 de 2010 

Sem relatório, conforme a ata. Cargo estava vago já. 
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Samuel Pinheiro Guimarães, primeiro designado ao cargo, informou oralmente de suas 

atividades no primeiro semestre de 2011 ao CMC, conforme a ata da reunião. Não houve 

transcrição. Nas reuniões seguintes, ele apresentou dois relatórios escritos ao CMC sobre suas 

atividades e ambos foram classificados como de conteúdo “reservado”. As atas das duas 

reuniões ordinárias do CMC nas quais os relatórios foram apresentados descreveram muito 

sucintamente o conteúdo deles. Assim, em ambos os relatórios consta a visão geral de 

Guimarães sobre o processo de integração no contexto internacional e as atas mencionaram-

na como análises especificamente dele. 

No primeiro relatório, datado de 18 de dezembro de 2011, conforme a ata do CMC, 

Guimarães apontou as atividades que deveriam receber prioridade do Mercosul. E somente no 

segundo, de junho de 2012, a ata registrou a existência de um informe das atividades do órgão 

durante o semestre anterior, para além da renúncia de Guimarães, com a expressão do CMC 

de reconhecimento e agradecimento pelo seu trabalho. Embora fosse “reservado”, esse 

segundo relatório foi publicado pela Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. 

Nesse segundo relatório, no tocante às relações externas do Mercosul, Guimarães 

(2012) tratou da expansão geográfica do Mercosul, da negociação conjunta e do desvio de 

comércio. Ele se posicionou pela expansão gradual do Mercosul com a adesão de Equador, 

Bolívia, Guiana e Suriname, diante dos compromissos tarifário-comerciais distintos 

assumidos por Chile, Colômbia e Peru com países de fora da América do Sul. As adesões dos 

primeiros deveriam ser em condições especiais para aqueles países com nível menor 

comparativamente de desenvolvimento e em função do interesse político deles e do Mercosul 

quanto à adesão (GUIMARÃES, S., 2012). 

Para o futuro, Guimarães (2012) não descartou a adesão daqueles três países ao 

recomendar a ampliação da cooperação econômica e política nas relações do Mercosul com 

tais países. Esses posicionamentos objetivam a construção da América do Sul como um bloco 

de Estados para o mundo multipolar, a partir do Mercosul como pedra fundamental e, 

nomeadamente, não da UNASUL. A constituição ou fortalecimento desse novo bloco seria 

desinteressante e inconveniente nas negociações econômico-comerciais para as grandes 

potências, as quais teriam preferência pela negociação com Estados individuais. E o objetivo 

para o mundo multipolar foi coadunado com a promoção regional do desenvolvimento, o que 

privilegiaria a referida ordem de adesões a partir do critério da semelhança de compromissos 

tarifário-comerciais assumidos. Já para esse segundo objetivo, o desenvolvimento regional 

harmonioso e equilibrado exigiria mecanismos para evitar o desvio de comércio favoráveis a 

países de fora do Mercosul (GUIMARÃES, S., 2012). 
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O conteúdo desse segundo relatório, em geral, já estava presente no informe 

apresentado pelo ARGM ao GMC em junho de 2011. Para além do que foi reafirmado no 

segundo relatório, no informe ao GMC, Guimarães argumentou que as atribuições do órgão 

são essencialmente políticas e programou suas atividades em oito eixos. Um deles foi a 

expansão geográfica do Mercosul, no qual afirmou ser reduzida a possibilidade de adesão de 

um Estado exterior à América do Sul ao Mercosul. Outro eixo foi transformar a imagem do 

Mercosul, pois, dentre outras possíveis razões apontadas, a imagem negativa seria fruto de 

veiculação midiática sobre um suposto maior proveito econômico de tratados de livre 

comércio com economias desenvolvidas, em comparação a benefícios decorrentes do 

Mercosul e de suas ações externas em conjunto. 

Na mesma reunião ordinária do CMC em junho de 2012, Guimarães apresentou seu 

segundo relatório semestral escrito (por sinal, o único documento da reunião com acesso 

reservado) e também sua renúncia. Os veículos jornalísticos noticiaram especulações sobre as 

razões da renúncia de Guimarães, enquanto ele explicava que o cargo era político e não 

contou com apoio político dos governos dos Estados-Partes do Mercosul para seus projetos 

(BRASILEIRO RENUNCIA…, 2012; BRASILEIRO DEIXA…, 2012). 

Por outro lado, o chanceler uruguaio se mostrou surpreso com a decisão afirmando que 

“ele tinha todo nosso apoio” (FIGUEIREDO, 2012). E, na linguagem diplomática oficial, 

foram expressos apoios pelo GMC e pelos presidentes dos Estados-Partes. A ata do GMC 

reunido em junho de 2011 registrou a manifestação de apoio dos membros do GMC ao 

programa de trabalho para o ano de 2011 apresentado por Guimarães. E o Comunicado 

Conjunto dos Presidentes dos Estados-Partes do Mercosul de dezembro de 2011 registrou que 

eles “tomaram nota” das propostas de Guimarães “com interesse”. 

A renúncia foi associada ao tema da expansão do Mercosul, seja especificamente quanto 

à entrada em vigor da adesão da Venezuela ou quanto a que grupo de países sul-americanos 

seria priorizado para uma maior aproximação com o Mercosul. Isso porque, ainda na mesma 

reunião em que a renúncia foi apresentada, o CMC decidiu pelo ingresso da Venezuela após 

aprovada a suspensão do Paraguai, em aplicação da cláusula democrática, por falta de garantia 

ao amplo direito de defesa no processo de destituição do presidente paraguaio Fernando Lugo 

ocorrido poucos dias antes da reunião. 

Vale registrar que o artigo quinto do Protocolo de Montevidéu sobre Compromisso com 

a Democracia no Mercosul (ou Ushuaia II; cf. Decisão CMC n. 27 de 2011), vigente desde 

dezembro de 2011, incluiu o Alto Representante-Geral do Mercosul dentre possíveis 

participantes de comissões constituídas pelo CMC em sessão ampliada em caso de 
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consideração de ameaça de ruptura democrática. No caso paraguaio, a situação já estava 

concretizada e não foi encontrado registro de constituição de alguma comissão do tipo com 

participação do ARGM. 

Sobre a decisão do congresso paraguaio em relação ao presidente do país, Guimarães 

especificamente falou que foi uma “ruptura” com a qual deve ser lidada simultaneamente com 

firmeza e muita prudência (BRASIL…, 2012). No entanto, negou existir relação entre sua 

renúncia e a situação do Paraguai, como também negou divergências com o Ministério das 

Relações Exteriores brasileiro ou com seu titular Antonio Patriota (FIGUEIREDO, 2012). A 

renúncia estava planejada para o fim da PPT da Argentina e sua rotação para Brasil 

(MONTEIRO, PALACIOS, 2012), o que aconteceu nessa reunião de junho de 2012. 

Enquanto a renúncia foi uma surpresa para representantes da Argentina e do Brasil, 

Guimarães declarou que já havia comunicado a decisão para Patriota, o qual manifestou que o 

Brasil fazia questão de ter um brasileiro no cargo depois de, sem sucesso, tentar convencer 

Guimarães a mudar de ideia (MONTEIRO, PALACIOS, 2012). 

Já Irina Bonavino (2012, p. 10) pôs em contraste as posições da então presidenta Dilma 

Rousseff e Guimarães, o que teria motivado, dentre outros fatores, a renúncia de Guimarães 

ao cargo de Alto Representante-Geral do Mercosul. De acordo com Bonavino (2012, p. 10), a 

presidenta teria argumentado pela entrada da Venezuela em termos pragmáticos, como o 

acesso para empresas brasileiras ao mercado consumidor venezuelano de pouco mais de duas 

dezenas de milhões de pessoas numa economia dependente de importações (inclusive de 

produtos alimentícios). Já Guimarães teria sustentado argumentos ideológicos de expansão a 

países selecionados a formar um “Mercosul x 9”, como dificultar um golpe de Estado contra o 

então presidente venezuelano Hugo Chávez e projetos estadunidenses de livre comércio no 

continente e unir governos com tendência “esquerdista” com a entrada também da Bolívia, 

Equador, Guiana e Suriname, além da Venezuela (BONAVINO, 2012, p. 10). 

Ao analisar a entrada da Venezuela no Mercosul em termos de “ideologia versus 

pragmatismo”, Bonavino (2012, p. 10) apontou um objetivo comum entre Rousseff e 

Guimarães e uma divergência quanto aos motivos. Porém, ela não percebeu a argumentação 

de Guimarães presente no segundo relatório, no qual ele argumentou a priorização de um 

grupo dos países com base na diversidade de compromissos tarifário-comerciais assumidos na 

América do Sul. Especificamente o compartilhamento de objetivo foi notado por Giacalone 

(2017, p. 67), que assegurou que os altos representantes-gerais, especialmente Guimarães, 

fizeram coro ao discurso do Mercosul ampliado com os governos argentino, brasileiro e 

venezuelano. 
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Nessa época aconteceu também a visita do primeiro-ministro da República Popular da 

China (RPC) Wen Jiabao à região. Suas propostas foram interpretadas como “uma grande 

aliança estratégica que inclui também um Tratado de Livre Comércio China-Mercosul”, sendo 

que o Paraguai não reconhece a RPC (sediada em Pequim), mas sim a República da China 

(sediada em Taipé) (ZIBECHI, 2012). Enquanto isso, os desafios e oportunidades da ascensão 

chinesa foram tratados por Guimarães em seu relatório semestral ao CMC (ZIBECHI, 2012). 

Como a suspensão do Paraguai era uma situação temporária, um acordo com a RPC que se 

aproveitasse disso poderia complicar a coesão no Mercosul, bem como um tratado de livre 

comércio com a RPC contrariaria Guimarães. 

Guimarães observou que emergência chinesa seria um desafio e uma oportunidade a se 

concretizar, se fossem aumentadas a coordenação política e a cooperação econômica e social 

entre os Estados-Partes perante desafios externos (GUIMARÃES, S., 2012, p. 5). As políticas 

da UE, estadunidenses “e chinesas contribuem fortemente para um processo de 

desindustrialização das economias do Mercosul” (GUIMARÃES, S., 2012, p. 2). Assim, esses 

e outros fatores externos “erode[m] os vínculos comerciais intra-Mercosul que são, ainda, o 

principal cimento do processo de integração” (GUIMARÃES, S., 2012, p. 2). A proposta de 

tratado de livre comércio não foi adiante e, em conformidade com Perrotta e Porcelli (2016, p. 

79), as relações com a RPC ocorrem bilateralmente com os Estados-Partes desde o último 

encontro do Diálogo Mercosul-China ocorrido em 2004. 

Sem recorrer à suposta distinção “ideologia versus pragmatismo”, outras divergências 

foram comentadas por Mondelli (2016) e Desiderá Neto (2017) em relação à vertente interna 

do Mercosul. De acordo com o primeiro, Guimarães criticou que o orçamento limitado 

(política minimalista) não o capacitou para atender as atribuições autorizadas (objetivo 

maximalista), inclusive a apresentação de propostas em diversos temas da integração. Já de 

acordo com o segundo, a crítica de Guimarães foi contra a postura brasileira de preferir a 

baixa institucionalidade e a não-assunção pelo Brasil dos custos de/para ser liderança 

regional, enquanto defendia cúpulas presidenciais mais frequentes (trimestrais e não 

semestrais), maior proporção para contribuições orçamentárias brasileiras e maior orçamento 

para as instituições do Mercosul (Secretaria, fundos setoriais e, principalmente, para o 

FOCEM) para enfrentar as assimetrias estruturais interestatais. 

No segundo relatório de Guimarães ao CMC (escrito antes das decisões pela suspensão 

paraguaia e admissão venezuelana tomadas na reunião) está sugerido o rateio orçamentário de 

75% (Brasil), 15% (Argentina), 6% (Uruguai) e 4% (Paraguai). Além disso, Guimarães 

apresentou na reunião do GMC em setembro de 2011, conforme a ata, o projeto de Decisão 
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CMC sobre o fundo de participação social para a UPS. Este não chegou a ser aprovado sob 

sua gestão. Dessa maneira, questões do funcionamento interno, que incluem tratamento das 

assimetrias interestatais e preocupações com a coesão interna, podem ter motivado mais a 

renúncia de Guimarães. Entretanto, tais questões não deixam de ter eventual repercussão na 

dimensão externa do Mercosul, tendo em vista que o funcionamento interno influi na 

condução das ações externas e na regulação normativa de temas dessa dimensão. 

Ivan Ramalho, segundo designado ao órgão, esteve presente à reunião do GMC em 

outubro de 2012 e, conforme a ata da reunião, se disponibilizou para missões ao Equador e à 

Bolívia seguindo o mandato determinado pelo CMC. Ele também propôs a realização de 

missão de promoção comercial a países asiáticos no primeiro trimestre de 2013, após 

confirmar sua participação na missão semelhante a Xangai, na China, então agendada para 

novembro de 2012. A disponibilização se concretizou com a visita à Bolívia gerando na 

reunião do GMC de novembro de 2012 reconhecimento da importância da iniciativa de 

missões, que incluiu visitas à Guiana e ao Suriname e da importância do relato de Ramalho 

ser contado no CMC seguinte. 

No relatório semestral ao CMC, datado de 5 de dezembro de 2012, pois, Ramalho 

especificou que chefiou as missões à Bolívia, Guiana e Suriname e participou de missão ao 

Equador. Todas elas sob o objetivo de aproximar esses países ao Mercosul.
40

 Ramalho 

também estabeleceu um programa de trabalho para o ano de 2013, no qual projetou realizar 

uma missão comercial conjunta por trimestre nesse ano com os destinos a serem definidos 

posteriormente. Projetou também novas missões aos quatro países referidos com pessoas 

formadoras de opinião e delegados governamentais desses países sob o mesmo objetivo. 

Mais, mencionou nominalmente a ALADI, a CAN, a CARICOM, o Mercado Comum 

Centro-Americano (MCCA) e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ANSA / 

ASEAN) como organizações internacionais selecionadas ao estreitamento de relações com o 

Mercosul. E estipulou especificamente começar a participar das reuniões da CELAC. 

Enquanto isso, demais atribuições na dimensão externa surgiram genericamente no programa, 

ou melhor, repetindo o conteúdo da normativa que criou o órgão. 

                                                           
40

 Vale resumir o histórico dessas aproximações expresso nas decisões do CMC. Em dezembro de 2011, o CMC 

aprovou a Declaração Conjunta dos Presidentes do Mercosul sobre a Criação de um Grupo de Diálogo de Alto 

Nível para a Incorporação de Novos Estados ao Mercosul e a criação do Grupo de Trabalho Ad Hoc para a 

incorporação da República do Equador como Estado-Parte do Mercosul (cf. Decisão CMC n. 38 de 2011). A 

Decisão CMC n. 24 de 2012 convidou a Guiana e Suriname a participar de alguns órgãos do Mercosul e a 

Decisão CMC n. 57 de 2012 regulou tal participação como se fossem Estados associados. Essa condição foi 

adquirida somente com as Decisões CMC n. 9, 10, 12 e 13 de 2013. E na reunião de dezembro de 2012 do CMC 

foi assinado o Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao Mercosul (sem a presença do 

Paraguai, suspenso, e com a participação da Venezuela). 
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Neste mesmo CMC reunido em dezembro de 2012, foram aprovadas duas decisões. A 

contribuição orçamentária venezuelana para o ARGM foi estabelecida (cf. Decisão CMC n. 

33 de 2012). E o CMC decidiu solicitar a participação do Mercosul na AP tal como um 

observador. Essa participação seria exercida com o ARGM representando externamente o 

Mercosul. O preâmbulo desta última decisão a explicou pela “importância atribuída pelos 

Estados-Partes do Mercosul a iniciativas comerciais na região” (cf. Decisão CMC n. 64 de 

2012). Tal importância pode estar na fala de Ramalho em maio de 2013, na qual defendeu que 

o Mercosul e não o Uruguai sozinho negociasse uma aproximação com a AP (ACTIS, 2014, 

p. 73). Ramalho reagiu assim à disposição demonstrada pelo Uruguai na VII Cúpula da AP 

em Cáli, na Colômbia, em converter sua condição de Estado observador em membro pleno da 

AP (ACTIS, 2014, p. 73). 

Saindo da documentação emanada do Mercosul, há outra explicação, bem como um 

possível obstáculo legal para acatar a solicitação aprovada. A decisão corresponderia a uma 

tentativa de dissuadir a propensão uruguaia a uma aproximação unilateral ou mesmo a uma 

adesão à AP (BARTESAGHI, 2013, p. 33). O Acordo-Marco da Aliança do Pacífico dispõe, 

no artigo décimo, a previsão de “Estados observadores”, enquanto que organizações 

internacionais são mencionadas no artigo nono, intitulado “Relações com Terceiros”, 

prevendo genericamente “mecanismos de vinculação” com elas (ALIANÇA DO PACÍFICO, 

2012). Dessa maneira, não há a condição de “organizações internacionais observadoras” e, até 

fevereiro de 2020, somente Estados foram admitidos na condição de observadores da AP. 

No relatório semestral ao CMC, datado de 11 de julho de 2013, Ramalho narrou 

missões aos mesmos quatro países do relatório anterior. Entretanto, desta vez ele participou 

como convidado acompanhando as missões da PPT à Bolívia, Guiana e Suriname e 

presenciou a posse de Rafael Correa como Presidente do Equador. Ramalho também esteve 

presente à VII Cúpula da AP. Esta presença pode ser vista como o cumprimento da decisão 

sobre a participação do Mercosul como observador da AP, ou mais especificamente a 

formalização da solicitação aprovada pelo CMC. 

A Declaração de Cáli, documento resultante dessa cúpula da AP, registrou a saudação 

aos representantes da Corporação Andina de Fomento (CAF), do Mercosul, da CEPAL e da 

UE (ALIANÇA DO PACÍFICO, 2013). Sem mais que isso, se a solicitação chegou a ser 

formalizada ou não, se por Ramalho ou pela PPT, o Mercosul não se encontra listado dentre 

os observadores da AP, tal como a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e outros 56 Estados 

(ALIANÇA DO PACÍFICO, 2019). 
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Em cumprimento ao estipulado no relatório anterior, Ramalho esteve presente na I 

Cúpula de Chefes e Chefas de Estado e de Governo da CELAC em Santiago, que ocorreu 

imediatamente após a I Cúpula CELAC-UE. Participou ainda da VII Reunião Ministerial da 

Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) em Montevidéu, mecanismo de 

cooperação para a manutenção da paz nessa porção do Oceano Atlântico. A ZOPACAS não 

havia sido mencionada nominalmente no relatório anterior, todavia, tal compromisso pode ser 

associado ao fato de que o Atlântico Sul, região da ZOPACAS, integra o entorno geopolítico 

imediato do Brasil (AMORIM, 2016, p. 47). 

Ele retornou depois à Bolívia para o seminário “Socialização do processo de adesão da 

Bolívia ao Mercosul”, organizado pela Representação Permanente da Bolívia junto ao 

Mercosul e à ALADI. Vale destacar o seminário internacional “Ampliação dos processos de 

integração regional: ALADI, Mercosul e UE”, organizado pela Universidade de Buenos Aires 

e que também fez parte das atividades do órgão no primeiro semestre de 2013. Ambos os 

eventos seguem a proposta de ampliação do Mercosul. 

As atividades descritas até esse relatório ocorreram sob a suspensão paraguaia, pois o 

Paraguai foi reintegrado ao Mercosul na reunião do CMC em julho de 2013, após as eleições 

presidenciais realizadas de abril de 2013. E, assim, o CMC finalmente integrado pelos cinco 

Estados-Partes aprovou ainda em agosto o Acordo de sede entre a República Oriental do 

Uruguai e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) para o funcionamento do Alto 

Representante-Geral do Mercosul (cf. Decisão CMC n. 16 de 2013), em Montevidéu, no 

mesmo edifício da Secretaria do Mercosul. Aprovaram também a solicitação ao Sistema da 

Integração Centro-Americana (SICA) para dele o Mercosul participar na condição de 

observador por meio da representação do ARGM (cf. Decisão CMC n. 15 de 2013). 

Essa decisão repetiu aquela referente à AP para o regionalismo centro-americano, com a 

diferença que o aspecto comercial, desta vez, não foi destacadamente evocado no preâmbulo 

da decisão. Outra diferença para a AP é a previsão legal do ingresso de Estados e organismos 

internacionais como observadores do SICA.
41

 União Europeia e Organismo Internacional de 

Juventude para Ibero-América (OIJ) participam na qualidade de observadores do SICA, bem 

como Argentina, Brasil, Uruguai e outros Estados também estão assim listados (SISTEMA 

DA INTEGRAÇÃO CENTRO-AMERICANA, 2019). Nessa lista foi notada a ausência do 

                                                           
41

 Mais tarde, o Regulamento do Conselho de Ministros de Relações Exteriores (CMRE) do SICA n. 3 de 2018 

tratou da questão prevendo expressamente a condição de observador para Estados e organismos internacionais 

(SISTEMA DA INTEGRAÇÃO CENTRO-AMERICANA, 2018). 
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Mercosul — se a solicitação foi formalizada ou não para o SICA, e se foi rejeitada ou 

engavetada, não foram encontrados registros disso. 

O relatório de 28 de julho de 2014 tratou das atividades do segundo semestre de 2013 e 

primeiro de 2014, continha um programa de trabalho para o ano de 2014, conforme a ata 

relativa reunião do CMC, e foi classificado como “reservado”. Com o GMC de julho de 2014, 

Ramalho recebeu do órgão a aprovação de sua participação na missão de observação eleitoral 

à Bolívia, por convite desta, em função da eleição presidencial de outubro de 2014. 

Em outubro de 2014 o GMC aprovou o convite da ONU para o Alto Representante-

Geral do Mercosul participar da II Conferência das Nações Unidas sobre Países em 

Desenvolvimento sem Litoral, em Viena, na Áustria, em novembro de 2014. O Paraguai e a 

Bolívia estiveram presentes à conferência por meio do chanceler e presidente, 

respectivamente. O tema interessa aos dois países: o livre trânsito de mercadorias na hidrovia 

Paraguai-Paraná e facilitação do comércio a partir de mudanças no marco do Tratado da Bacia 

do Prata, de 1969 (PARAGUAI…, 2014). Embora possa envolver discussões vinculadas a 

outra organização e outro marco legal internacional, Ramalho sugeriu, em seu relatório ao 

GMC reunido em novembro de 2014, o tratamento no Mercosul das pautas de gestão de 

alfândegas, facilitação do trânsito, financiamento de infraestrutura, acesso de produtos de 

países em desenvolvimento sem litoral. 

No relatório semestral ao CMC, datado de 15 de dezembro de 2014, Ramalho 

mencionou a conferência em Viena, sua participação no 30.º Aniversário da Declaração de 

Cartagena sobre Refugiados (Cartagena+30), em Brasília, no Brasil, e a do seu chefe de 

gabinete no Seminário Internacional sobre Integração e Convergência na América do Sul, 

promovido pela UNASUL em Guaiaquil, no Equador. A lista de atividades anexa ao relatório 

contém outros eventos: sessão solene da ALADI para designação da presidenta de Avós da 

Praça de Maio Estela de Carlotto como "Cidadã Ilustre da América Latina", Reunião Regional 

do SELA sobre as Relações Econômicas e Comerciais da América Latina e Caribe com a 

República Popular de China, a exposição da palestra “A Visão do Mercosul no Processo de 

Integração Latino-Americano ante as Novas Iniciativas de Acordos Transpacíficos e Outros”, 

seminário "O Mercosul: cenários de integração" organizado pelo INTAL. 

Não houve detalhamento no relatório ao CMC sobre a participação na XI Reunião do 

Comitê de Peritas do Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará 

(MESECVI) organizada pela Comissão Interamericana de Mulheres. De forma ampla, gênero 

é um dos temas listados dentre as atribuições do ARGM. A Convenção de Belém do Pará é 

outro nome para a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
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contra a Mulher, concluída em Belém, no Brasil, em 9 de junho de 1994, e da qual todos os 

Estados-Partes do Mercosul são signatários. 

Por outro lado, ao relatório, Ramalho anexou pró-memórias sobre duas visitas oficiais 

recebidas. Uma foi a do presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), por solicitação 

deste e durante sua visita oficial ao Mercosul em julho de 2014 para firmar um convênio de 

cooperação entre o TPI e o PARLASUL. Conforme o pró-memória, o presidente do TPI 

expôs sua intenção de firmar um convênio similar com o Mercosul e Ramalho manifestou que 

indicaria tal intenção aos órgãos decisórios. Sendo que todos os países da América do Sul, 

não só os do Mercosul, são membros plenos do TPI, tal convênio trata sobre a difusão do TPI 

e do direito penal internacional. Enquanto o ARGM existiu, o segundo convênio desejado 

pelo presidente do TPI não foi firmado. 

O outro pró-memória se referiu às relações entre o Mercosul e a Comunidade 

Econômica Eurasiática (CEEA). Por solicitação de autoridades da CEEA, foi realizada uma 

reunião com o ARGM em julho de 2014. Nela, demonstraram interesse pela estrutura e 

funcionamento do Mercosul e especificamente do FOCEM, após expor semelhanças entre as 

duas organizações. O interesse demonstrado pela estrutura e funcionamento, bem como 

sugestão de comparação de experiências e troca de informações, insinuam um princípio de 

difusão institucional entre o Mercosul e a CEEA. Especialmente porque esse momento 

correspondeu a quando a CEEA foi substituída pela União Econômica Eurasiática (UEE) por 

meio de um tratado de 2014 (DIAS, 2015). Fora isso, também sondaram a possibilidade de 

conclusão de um memorando de entendimento entre as duas organizações. 

Em continuidade, em novembro de 2014, o embaixador da Rússia no Uruguai foi 

recebido e solicitou o acompanhamento do ARGM nas negociações do memorando de 

cooperação comercial e econômica na reunião do GMC agendada para novembro de 2014 — 

esse memorando foi assinado em 2018. Nesse sentido, conforme o pró-memória, o 

embaixador encaminhou para conhecimento do ARGM a nota da CEEA/UEE enviada para a 

embaixada argentina na Rússia sobre os procedimentos de negociação do memorando. 

É possível associar o direito penal internacional (ou os direitos humanos aos quais está 

relacionado) e a cooperação comercial às áreas de “justiça […] [e] outros [temas] de caráter 

social”, de “aspectos vinculados à cidadania do Mercosul”, da “facilitação de atividades 

empresariais”, da promoção de “recepção de investimentos extrazona[is]” (cf. Decisão CMC 

n. 63 de 2010, art. 8.º). Todavia, não são áreas explicitamente previstas dentre aquelas das 

atribuições do ARGM. Assim, pode ser questionado se essas atividades estariam de acordo 

com as atribuições autorizadas ao órgão. De toda forma, foram demandas oriundas de outros 
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atores internacionais para o tratamento do ARGM durante as visitas oficiais recebidas pelo 

órgão no segundo semestre de 2014. 

E nesse CMC reunido em dezembro de 2014 foi aprovada a Decisão CMC n. 19 de 

2014, a qual possibilitou que o GMC instruísse o ARGM a representar o Mercosul em 

experimentos de regionalismo e organismos internacionais. Assim, ocorreu algo como uma 

regularização da medida tomada pelo GMC ao aprovar a participação do ARGM na 

conferência em Viena sobre países mediterrâneos (sem litoral). Nesse sentido, não foram 

notados questionamentos sobre a participação de Ramalho nas reuniões organizada pela 

Comissão Interamericana de Mulheres, pela CELAC, pelo SELA e pelo ZOPACAS. Fora 

isso, essa decisão sucedeu tal como uma generalização após as duas decisões específicas 

sobre a AP e o SICA nos dois anos anteriores. E também reforçou a ideia presente nessas duas 

decisões anteriores: acrescentar a visão do Mercosul (as contribuições advindas das 

experiências desse regionalismo) em instituições internacionais de seu interesse. 

Florisvaldo Fier (chamado de Doutor Rosinha), terceiro designado ao órgão, recebeu 

mandato do GMC no primeiro semestre de 2015 para representar o Mercosul em duas missões 

oficiais no mês de junho. A primeira, participar da Reunião de Alto Nível Ministerial para o 

Acompanhamento da II Conferência das Nações Unidas sobre os Países em Desenvolvimento 

sem Litoral Marítimo, em Livingstone, na Zâmbia. A segunda, participar do XLV Período 

Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 

Washington, nos Estados Unidos. 

No relatório semestral ao CMC, datado de 16 de julho de 2015, Rosinha narrou 

atividades variadas nas relações externas do Mercosul. Foram incluídas no relatório as duas 

supracitadas missões de representação externa, bem como outras acerca de integração 

produtiva com países latino-americanos de fora do Mercosul, divulgação externa, discussões 

do interesse de cidades no âmbito sul-americano e cooperação internacional. A lista de 

atividades do gabinete do ARGM mencionou o “Fórum Internacional: Incidência Global das 

Cidades”, organizado pela MERCOCIDADES e Intendência de Montevidéu, e o I Colóquio 

Sul-Americano sobre Cidades Metropolitanas, organizado pela Prefeitura Municipal de São 

Paulo e CEPAL. Os eventos discutiram assuntos de interesse de cidades e com instituições de 

atuação internacional desde o horizonte sul-americano na organização dos eventos. 

Na área de direitos humanos, Rosinha contou duas atividades para cooperação 

internacional. Uma, a coordenação de ações para o trabalho conjunto entre o ARGM, a UPS e 

o IPPDH resultou no mandato conferido ao último para atuar na convergência entre o 

Mercosul e a UNASUL quanto aos direitos humanos. A outra, similarmente, coordenou o 
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trabalho conjunto com o Fórum Especializado Migratório (FEM) e o Subgrupo de Trabalho n. 

10 “Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social” (SGT-10) visando aos contatos 

com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), diante do Memorando de 

Cooperação entre o Mercosul e a OIM firmado no ano anterior (cf. Resolução GMC n. 60 de 

2014). 

A divulgação do Mercosul pode ser observada em duas iniciativas, uma comunicacional 

e outra comercial. Na área da divulgação comunicacional, Rosinha se reuniu com ministros do 

Brasil e Paraguai, durante o semestre, para apoiar trabalhos da Reunião Especializada de 

Comunicação Social (RECS) no sentido de melhorar a divulgação das atividades do Mercosul 

nos âmbitos regionais (latino-americano) e internacionais. No relatório ainda anunciou o 

prosseguimento das reuniões com autoridades de outros países do Mercosul e a previsão de 

realização de um encontro de empresas estatais de comunicação. Isso retoma um dos eixos 

(imagem do Mercosul) do informe apresentado por Guimarães ao GMC em junho de 2011. 

Adicionalmente, o informe da PPT nessa mesma reunião do CMC de julho de 2015 expôs a 

proposta argentino-brasileira de criar uma Unidade Técnica de Comunicação e Informação 

(UCIM) subordinada ao ARGM e as posições diferentes de Paraguai (vincular ao GMC) e 

Uruguai (vincular à Secretaria do Mercosul, a qual posteriormente prevaleceu, cf. Resolução 

GMC n. 16 de 2017). 

E na área da divulgação comercial, Rosinha propôs exitosamente a reativação da 

Reunião Especializada de Promoção Comercial Conjunta do Mercosul (REPCCM). Eram dois 

anos sem reuniões da REPCCM. As últimas ações do ARGM nessa área, conforme os 

documentos, foram a participação de Ramalho na missão a Xangai em 2012 e a proposta dele 

de missões para o ano de 2013. No retorno das reuniões, a REPCCM discutiu em Brasília, 

com participação de Rosinha como convidado especial, os trabalhos referentes à Rede de 

Escritórios de Promoção Comercial Conjunta do Mercosul (ROCOCOM), incluindo sua 

adoção e metodologia, conforme o relatório da PPT ao CMC reunido em julho de 2015. 

A integração produtiva foi tema de outras duas atividades de Rosinha presentes no 

relatório ao CMC de julho de 2015. A lista de atividades anexada incluiu a participação no 

evento organizado pela ALADI chamado Simpósio Internacional "As Indústrias Culturais 

como ferramentas de integração latino-americana". Além dela, o Gabinete do ARGM e a 

Secretaria-Geral da ALADI articularam uma linha de trabalho conjunto a fim da integração 

produtiva no ramo audiovisual. Como parte desse trabalho conjunto, elaboraram um guia na 

forma de carta de intenções para o semestre seguinte a ser assinada por autoridades do 
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Mercosul, CAN, UNASUL e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO). 

Durante o segundo semestre de 2015, Rosinha demonstrou interesse e recebeu mandato 

para continuar representando o Mercosul na agenda de complementação e articulação com a 

UNASUL. A partir disso, a participação na Reunião sobre Convergência de Mecanismos de 

Integração Sub-Regionais de agosto de 2015, organizada pela Secretaria-Geral da UNASUL, 

foi registrada na lista de atividades anexada ao relatório semestral apresentado ao CMC 

reunido em dezembro de 2015. Ao GMC reunido em novembro de 2015, a participação foi 

detalhada em um relatório. Especificamente em agosto ocorreu a segunda edição da reunião 

com representantes da CAN, do Mercosul, da AP, da OTCA, ALBA e UNASUL, enquanto 

que a primeira tinha ocorrido em março do mesmo ano. 

Além dessas particularizações introdutórias, Rosinha, no relatório específico sobre tal 

agenda, lançou reflexões e propostas para a duplicidade e aproximação entre os diferentes 

processos de integração. Por exemplo, propôs aperfeiçoar a institucionalidade criada na última 

década a partir do aproveitamento da institucionalidade já consolidada. Neste caso, 

argumentou que não há institucionalidade consolidada na UNASUL e que os países sul-

americanos são concomitantemente membros da UNASUL e Estados-Partes ou Estados 

associados do Mercosul. Portanto, seria desnecessário criar órgãos a fim de uma agenda de 

abrangência sul-americana. A partir disso, lançou indagações sobre a concessão de prioridade 

e a percepção de conveniência que movem a escolha dos alvos da convergência regional. 

Noutro ponto, Rosinha posicionou a UNASUL como vitrine para os êxitos dos demais 

regionalismos e, assim, ampliar a cobertura/adesão a essas experiências exitosas, 

nomeadamente estendendo para o restante dos Estados associados os acordos firmados no 

seio do Mercosul, tal como o das áreas de educação e de cooperação jurídica internacional. 

Rosinha também propôs o acréscimo de novos temas àqueles cinco previstos na Decisão 

CMC n. 32 de 2014 para complementação e articulação entre o Mercosul e a UNASUL, 

nomeadamente agricultura familiar e saúde. Nesse sentido, também indagou sobre os 

elementos que permitem decisões pela convergência regional e se há temas de tratamento 

exclusivo (do Mercosul ou da UNASUL) ou que não devem ser alvo da convergência (entre 

ambas). 

Ao fim do relatório específico, Rosinha cogitou várias propostas evocando uma “agenda 

imediata possível”: identificação de objetivos do Estatuto da Cidadania do Mercosul e do 

PEAS de interesse dos Estados associados; coordenar e/ou unificar esforços de administração, 

capacitação e sistematização; ação conjunta na área de defesa civil; e até a convergência entre 
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o PARLASUL e o Parlamento Sul-Americano. Quanto a tais propostas, sua indagação se 

referiu à possibilidade de fazer corresponder a vontade política dos documentos de cúpula a 

uma convergência regional efetiva. A decisão de 2014 já era a segunda sobre o tema e 

Rosinha, assim, requeria algo aparentemente incomum perante a linguagem diplomática que 

habitualmente mantém “portas abertas” e evita expressões negativas/excludentes com 

demasiada contundência. 

No relatório semestral ao CMC, datado de 20 de dezembro de 2015, Rosinha 

mencionou a agenda de complementação e articulação com a UNASUL e duas reuniões. Ele 

participou como convidado na Terceira Reunião Interamericana de Ministros e Altas 

Autoridades de Desenvolvimento Sustentável, em outubro de 2015, em Tela, em Honduras. E, 

dentro do tema da integração produtiva com Estados associados do Mercosul (neste caso, 

particularmente, em processo de adesão), se reuniu com empresários da Confederação de 

Empresários Privados da Bolívia em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. 

Na lista de atividades anexa ao relatório semestral, constam diversos outros eventos. No 

sentido amplo da dimensão social, estão o lançamento da Coordenação de Organizações de 

Povos Indígenas do Cone Sul (COICO-SUL); o Encontro de Alto Nível de Ministros de 

Educação Superior da América Latina e Caribe, organizado pelo Instituto Internacional da 

UNESCO para a Educação Superior da América Latina e do Caribe (IESALC) com o 

Ministério da Educação brasileiro; a Conferência Mundial dos Povos sobre as Mudanças 

Climáticas e Defensa da Vida; o IV Colóquio MSUR, Governo e Governança, Cidadania, 

Educação e Cultura, organizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo e a CEPAL; e a XX 

Cúpula da MERCOCIDADES. Ficou fora da lista a visita recebida do secretário-geral da 

Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), 

previamente ao lançamento do Prémio Ibero-americano de Educação em Direitos Humanos 

Óscar Arnulfo Romero (OFICINA DE LA OEI-MERCOSUR EN URUGUAY, 2015). 

Quanto às instituições financeiras internacionais, Rosinha esteve na Assembleia de 

Governadores do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) 

em agosto de 2015. Em outubro voltou a visitar o FONPLATA. E compareceu como 

convidado à comemoração do cinquentenário do INTAL, que é vinculado ao Banco 

Interamericano Desenvolvimento (BID). 

Olhando para fora da América Latina e Caribe, foram quatro eventos que tematizaram a 

China ou a UE. A China foi tema na visita oficial ao Ministério das Relações Exteriores da 

República Popular da China, na participação no seminário internacional "Novo Conceito de 

Desenvolvimento e Cooperação entre os BRICS” em Xangai e na participação da abertura do 
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seminário sobre as relações econômicas da China com América Latina e Caribe, organizado 

pelo INTAL. 

Já a União Europeia foi tema da audiência concedida aos representantes do Grupo de 

Trabalho para América Latina e Caribe (COLAC) do Conselho dos Negócios Estrangeiros da 

UE. Essa audiência versou acerca das negociações de livre comércio entre as duas 

organizações regionais (CHAMORRO, 2015), entretanto o tom foi político. O ARGM 

resguarda sua essência política e carece de autorização para negociar externamente em nome 

do Mercosul, enquanto o COLAC abrange responsabilidades por traçar estratégias da UE para 

a América Latina e Caribe e análises política e econômica. 

O programa de trabalho para o ano de 2016 anexado ao relatório semestral de dezembro 

de 2015 repetiu, no geral, as atribuições conferidas quando da criação do ARGM. Em 

comparação ao programa de trabalho para o ano de 2013 (que é o outro disponível ao acesso 

público), a menção nominal ao MCCA foi substituída pela menção ao SICA e foi adicionada 

a AP dentre as organizações internacionais selecionadas ao estreitamento com o Mercosul. 

Outra comparação foi a adição da UNASUL ao lado da CELAC, a cujas reuniões programou 

para comparecer. Outro destaque, dentre os dados genéricos do programa, está a inclusão 

como atividade do tipo permanente os trabalhos da agenda de complementação e articulação 

entre o Mercosul e a UNASUL. Essas adições mostram o crescimento da pauta das relações 

entre Mercosul e UNASUL para o órgão, e secundariamente a assimilação do surgimento da 

AP e da decisão pela participação do Mercosul no SICA como observador (e vale ressaltar 

que o SICA é integrado por Belize, Panamá, República Dominicana e os membros do 

MCCA). 

O GMC se reuniu ordinariamente por duas vezes no primeiro semestre de 2016. Em 

ambas as ocasiões, Rosinha apresentou documentos sobre suas atividades. Na primeira, em 

maio de 2016, foi apresentado o relatório específico sobre sua participação na IV Reunião 

sobre Convergência de Mecanismos de Integração Sub-Regionais, em março de 2016. 

Organizada pela Secretaria-Geral da UNASUL (SG-UNASUL) tal como nas demais edições, 

esta especificamente foi organizada em uma sessão conjunta geral e outra especificamente 

para a UNASUL, Mercosul e CAN. A partir dessa agenda de trabalho, Rosinha comentou os 

temas sugeridos pela SG-UNASUL individualmente no relatório específico. 

A intenção da SG-UNASUL para um plano integral de cidadania sul-americana 

centrado na migração foi caracterizado por Rosinha como um exemplo claro de projeto 

evitável. Isso porque, segundo o relatório específico, resultará em duplicação de esforços e 

duplicação com Estatuto Migratório Andino e com o processo de discussão e elaboração de 
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um acordo único migratório desenrolado no Mercosul. Este processo no Mercosul busca 

ampliar, segundo Rosinha, o Acordo de Residência do Mercosul existente em termos de 

direitos e de Estados signatários com a participação dos Estados associados. 

Em avaliação diametralmente oposta ao tema migratório está a saúde. Rosinha elogiou 

os avanços do trabalho articulado entre Mercosul e UNASUL. Ele afirmou que as reuniões 

das instâncias nas duas organizações são realizadas simultaneamente e que o Instituto Sul-

Americano de Governo em Saúde (ISAGS), sediado no Brasil, é um braço técnico ausente no 

Mercosul e auxiliar para a convergência regional nessa área. Ele relatou ainda que já há uma 

agenda convergida de discussão e novas pautas previstas para serem incorporadas. 

O tema da gestão de riscos de desastres naturais não foi caracterizado como exemplo de 

duplicidade, embora Rosinha tenha dado precedência ao Mercosul em detrimento da 

UNASUL nesse tema. Ele relatou que os Estados-Partes do Mercosul buscam a concertação 

para se posicionarem de modo comum no âmbito da UNASUL. Ele adicionou os trabalhos 

rumo a um memorando de entendimento entre o Mercosul, a UNASUL e a 

MERCOCIDADES a fim de fortalecer as capacidades e aprofundar os canais de trabalho 

conjunto. 

Quanto ao tema das drogas, Rosinha simplesmente narrou a consolidação da instância 

do Mercosul acerca do tema. Relatou não haver temáticas para articulação e complementação 

na agenda da cultura e a ausência de discussão da complementação nos órgãos do Mercosul 

relacionados à cultura. Também narrou a ausência de discussão em órgãos do Mercosul de 

integração produtiva a partir das propostas da SG-UNASUL de trabalhar o tema das cadeias 

de valor, comércio intrarregional e integração produtiva. Por último, Rosinha se dispôs a 

transmitir o interesse da SG-UNASUL em trabalhar no tema da integração no nível dos 

governos locais, embora não existisse órgão específico na UNASUL sobre o tema. 

Após os comentários sobre os temas individualmente, Rosinha expôs suas conclusões. 

Com isso, reforçou as sugestões feitas em relatório específico após a outra edição da qual 

participou. Igualmente, remeteu às indagações lançadas para enfatizar sua percepção de 

necessidade de reflexão das linhas gerais dessa agenda com a UNASUL por parte das altas 

autoridades do Mercosul. De forma adicional ao relatório específico anterior, ele sugeriu a 

elaboração de plano de ação (objetivos, eixos, metas, limites) e definição dos papéis de órgãos 

do Mercosul nessa agenda, inclusive o do ARGM. Desse modo, Rosinha especificou a ideia 

levantada no relatório específico anterior. Especificou em termos de planejamento técnico-

administrativo com a finalidade de facilitar o cotidiano burocrático, aparentemente tornando 

mais habitual aos modos diplomáticos. 
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Em junho de 2016, o GMC, reunido pela segunda vez no ano, aprovou o perfil técnico 

do projeto “Promoção do direito à livre mobilidade no Mercosul”, cuja execução ficou a cargo 

conjuntamente do ARGM e da OIM. A aprovação ocorreu um ano depois do relatório 

semestral ao CMC de 16 de julho de 2015, no qual Rosinha contou sua coordenação da FEM 

e do SGT-10 com vistas a contatar a OIM dentro do memorando Mercosul-OIM. À ata do 

GMC de junho de 2016 foram anexados o formulário, a matriz de resultados e uma tabela 

orçamentária referentes ao projeto aprovado. 

Conforme tal formulário, o projeto com a OIM teve sua elaboração concluída em março 

de 2016, em linha ao referido memorando e com 18 meses de duração prevista. O projeto foi 

sendo desenhado desde 2015. Neste ano, o FEM em sessão aberta aos Estados associados 

solicitou em duas ocasiões o desenho desse projeto. O ARGM manteve contatos com Diretor 

Regional da OIM para América do Sul em julho de 2015 e março de 2016 a fim de promover 

o desenho do projeto. Finalmente tal desenho foi confirmado na reunião do FEM em março de 

2016, após corresponder ao desenrolar de duas das propostas aprovadas na reunião anterior. 

O projeto tem por objetivo investigar o nível de implementação, os alcances e impactos 

do Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados-Partes do Mercosul, Bolívia e Chile. 

Este acordo foi firmado em 2002, vigorou a partir de 2009 e recebeu a adesão da maioria dos 

Estados associados. Para tal objetivo, o maior aporte orçamentário é da OIM e o restante foi 

contrapartida do ARGM. O projeto, apesar da extinção do ARGM, foi concluído em 2018. 

Foram dois estudos (“Avaliação do Acordo de Residência do Mercosul e sua incidência no 

acesso a direitos dos migrantes” e “Dinâmicas migratórias em fronteiras de países da América 

do Sul”) entregues à LXVI Reunião do FEM (agosto de 2018), conforme registrou o relatório 

semestral da CRPM ao CMC reunido em julho de 2019 referente ao acompanhamento dos 

avanços para o Estatuto da Cidadania do Mercosul. 

Para além desses documentos, é possível acrescentar outras duas atividades do órgão 

ocorridas no ano de 2016. No catálogo da biblioteca da ALADI está a “Carta de Intenção de 

articulação e complementação da agenda de Promoção Comercial e Desenvolvimento da 

Competitividade entre a ALADI e o ARGM”. É um documento de intenção de trabalho 

conjunto entre o órgão do Mercosul e a Secretaria-Geral da ALADI assinada em abril de 2016 

(ALADI, 2016a). Tal compromisso mira o comércio intrarregional a partir da articulação dos 

fóruns empresariais do Mercosul e as macrorrodadas da EXPO ALADI, ao passo que são 

atividades de promoção comercial (ALADI, 2016b). Já no mês de setembro de 2016, Rosinha 

participou da oficina “Perspectivas e oportunidades para a Indústria Editorial Latino-

Americana”, realizada pela ALADI, com a participação também do subdiretor do Centro 



109 

 

Regional para o Fomento do Livro na América Latina e o Caribe (CERLALC), vinculado à 

UNESCO (ALADI, 2016c; ALADI, 2016d). 

Diferente do GMC em 2016, o CMC apenas se reuniu apenas uma única vez e de forma 

extraordinária no mês de dezembro. Nesta ocasião, o mandato da presidenta brasileira Dilma 

Rousseff já tinha sido impedido e a Venezuela foi suspensa pela primeira vez do Mercosul. 

Similarmente, houve apenas uma reunião (dessa vez em caráter ordinário) do CMC em 2013, 

ano da destituição do presidente paraguaio Fernando Lugo e das consequentes suspensão do 

Paraguai e início da vigência da adesão da Venezuela como Estado-Parte do Mercosul. Nesse 

contexto político-institucional de 2016, não foi submetido qualquer relatório semestral 

referente aos dois semestres de 2016 ou outro documento ao CMC, conforme a ata da reunião 

extraordinária. O mandato de Rosinha acabou no fim do janeiro de 2017 e o CMC reunido em 

julho de 2017 aprovou a extinção do ARGM, também sem qualquer novo relatório semestral. 

Com tal especificação das atividades do Alto Representante-Geral do Mercosul na 

dimensão externa a partir de documentos especialmente, é possível recuperar aquelas 

primeiras observações deste subcapítulo e confrontar os dados. Nas atribuições da dimensão 

externa, o ARGM foi percebido como "um intérprete nas relações externas [do Mercosul] […] 

[e] um canal de intermediação com o exterior, que filtra mensagens do contexto 

internacional"
42

 (BIZZOZERO REVELEZ, 2013, p. 81). Isso foi por efeito de mudar a 

apresentação da organização regional, impulsionar em assuntos que abrangem também os 

Estados associados, participar de fóruns internacionais e divulgar o Mercosul em 

representação externa dele (BIZZOZERO REVELEZ, 2013). Assim, Bizzozero Revelez 

(2013) tratou tais atribuições como modificações no Mercosul que refletiriam a adequação da 

estrutura institucional às novas prioridades daquele período. 

O “novo Mercosul” reposicionou a política nesse experimento de regionalismo, ao 

convertê-la em princípio regulador da vida social inclusive regionalmente (GRANATO, 

2014). Logo, um órgão dedicado à vinculação política surge como um caminho necessário e 

coerente. Assim, os altos representantes-gerais estiveram presentes e fizeram o Mercosul estar 

presente em muitos e diversos eventos (seminários, congressos, solenidades, reuniões). A 

presença também pode ser vista como parte da estratégia de divulgação (comunicacional e 

comercial) do Mercosul. Mesmo que o tema fosse um tratado de livre comércio, tal como a 

visita recebida do COLAC da UE, ou cooperação técnica, tal como a visita recebida do TPI e 

o projeto com a OIM, a atuação foi fundamentalmente política. 

                                                           
42

 Tradução própria do original em espanhol transcrito a seguir: “un intérprete en las relaciones externas […] un 

canal de intermediación con el exterior, que filtra los mensajes del contexto internacional”. 
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Tais atuações e atribuições conferidas sobre as áreas de promoção comercial, integração 

produtiva e cooperação para o desenvolvimento não parecem abalar a ideia de repartição de 

atribuições com o GRELEX (vinculação comercial) e o GCI (vinculação de cooperação). 

Ainda mais que o ARGM com abrangência sobre iniciativas concernentes aos Estados 

associados em diversas matérias tem jeito análogo ao que Burges (2017) observou quanto à 

virada para o século XXI. Segundo ele, dificuldades em matéria comercial levaram ao 

governo brasileiro a adicionar a infraestrutura física (IIRSA) como matéria do regionalismo 

sul-americano a fim de manter prosseguimento do processo. Com a complexidade nas 

relações externas comerciais do Mercosul a fim de uma união aduaneira de alcance sul-

americano, a amplitude temática do órgão e a abrangência geográfica poderiam ser como uma 

saída para as novas dificuldades comerciais. 

Além das presenças nos eventos, a vinculação política pode ser encontrada também nas 

visitas recebidas (TPI, OEI, Rússia/CEEA, UE), em que atores internacionais buscaram o 

Alto Representante-Geral do Mercosul para a intermediação. Ou ainda no desempenho de 

intérprete a partir das exposições de Guimarães, que mostrou sua visão geral do processo 

regional de integração do Mercosul e do contexto internacional, e de Rosinha, que informou 

ao CMC e ao GMC suas ideias para a agenda de complementação e articulação com a 

UNASUL. Assim, o Mercosul não se restringiu ao espaço sul-americano ou latino-americano, 

especialmente quando há a percepção de que o ARGM e o PARLASUL foram a prática 

política da estratégia de desenvolvimento do Brasil via cooperação sul-sul na estrutura 

institucional do Mercosul (DESIDERÁ NETO, 2015). 

Essa cooperação sul-sul pode ter sido efetivada na viagem à China e à Conferência das 

Nações Unidas sobre os Países em Desenvolvimento sem Litoral Marítimo. Este último é de 

especial interesse do Paraguai, por ser justamente um país mediterrâneo (sem litoral). Com 

efeito, a identificação de Bianco (2015) para o ARGM tem respaldo nessa ação. Segundo ela, 

o órgão é de representação externa do conjunto dos membros e mais aberto àqueles com 

menores recursos de poder, no tocante à questão das assimetrias na distribuição de poder entre 

os Estados-Partes (BIANCO, 2015). 

Se as atividades do ARGM caminham para confirmar a repartição de atribuições, talvez 

o mesmo não seja possível em relação à carência de posições comuns e aos empecilhos à 

atuação externa. Não era atribuição do órgão mediar as divergências entre os Estados-Partes e 

fazer chegarem a um consenso. Ainda assim, é preciso acrescentar que, em conformidade com 

Desiderá Neto (2015), o Mercosul foi uma coalizão internacional para todos os governos 
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brasileiros e, na Assembleia Geral das Nações Unidas, os quatro Estados-Partes fundadores 

do Mercosul têm divergência de votos baixa e tematicamente concentrada. 

Voltando à América Latina e Caribe, o ARGM foi salientado perante uma orientação 

latino-americana dos relacionamentos externos do Mercosul e um alcance sul-americano do 

Mercosul (BIZZOZERO REVELEZ, 2013). Este alcance pode ser associado à proposta 

brasileira de Mercosul ampliado, mirando a ampliação de número de membros e a 

consideração da vizinhança política (GIACALONE, 2017, p. 54). O discurso sobre o 

Mercosul ampliado era majoritariamente não só do governo brasileiro, como também dos 

governos argentino e venezuelano e repercutido pelos altos representantes-gerais 

(GIACALONE, 2017, p. 67). Nesse campo, Guimarães discursou pela priorização de Bolívia, 

Equador, Guiana e Suriname, enquanto Ramalho agiu quanto à adesão desses países e se 

aproximou da AP e do MCCA/SICA, já Rosinha trabalhou com a ALADI e a UNASUL e 

efetivou a troca do MCCA pelo SICA. 

No plano mais imediato, os sinais do alcance sul-americano podem ser como o ARGM 

foi posicionado em relevante função para a coordenação permanente das agendas de 

sobreposição e aproveitamento das experiências acumuladas no Mercosul, UNASUL e CAN 

(ÁLVAREZ, PEYRANI, 2011; GIACALONE, 2017). No plano nem tão imediato, a 

orientação latino-americana está nas decisões do Mercosul de participar como observador da 

AP e do SICA a partir da representação do ARGM (BIZZOZERO REVELEZ, 2013; cf. 

Decisões CMC n. 64 de 2012 e n. 15 de 2013). O crescimento da agenda relativa à UNASUL 

e a atuante contribuição para a aproximação da Bolívia como Estado-Parte e da Guiana e 

Suriname como Estados associados do Mercosul caracterizam a tendência maior do órgão, em 

conformidade ao plano mais imediato. O predomínio de organizações latino-americanas 

dentre organizações internacionais selecionadas ao estreitamento com o Mercosul, por sua 

vez, indica que o horizonte da orientação latino-americana está presente logo após o alcance 

sul-americano. 

Tais decisões são ações externas de proporções político-institucionais diferentes da 

expectativa de Bianco (2015) limitada à adesão a mecanismos multilaterais (de alcance 

mundial) e diferentes em comparação às missões temporárias anteriores, especialmente aquela 

de observação eleitoral do presidente da CRPM à Bolívia em 2005 citada por Carneiro (2007, 

p. 771-753). Houve missões a diferentes países e organizações e recepção de outros atores, 

talvez não necessariamente no sentido bastante institucionalizado do direito de legação 

(passiva ou ativa, isto é, recepção e envio) ansiado por Bianco. E as atividades dos altos 

representantes-gerais conexas à dimensão externa foram exercidas em todas as diversas áreas 
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autorizadas, sendo exceções talvez somente as áreas de combate à pobreza e de emprego e 

seguridade social. 

Saindo da análise mais ampla das atividades nas relações externas, há uma que se 

mostra mais representativa do “novo Mercosul” e das atribuições do órgão. No marco do 

Memorando de Cooperação entre o Mercosul e a OIM, de 2014, o alto representante-geral 

Doutor Rosinha articulou dois órgãos internos do Mercosul (o SGT-10 e o FEM) para 

contatar uma organização internacional com a qual o Mercosul tinha regulamentado a 

vinculação de cooperação. A coordenação das ações desses órgãos versou sobre aspectos 

vinculados à cidadania do Mercosul, especificamente sobre o Acordo de Residência do 

Mercosul, do qual Estados associados também são signatários. Ainda contribuía para a 

proposta brasileira de ampliação do Mercosul, para o interesse brasileiro de formação de polo 

próprio de poder, para a aproximação com os países sul-americanos que ainda não são 

Estados-Partes do Mercosul, para o tratamento das sobreposições tornando o Mercosul núcleo 

numa dinâmica de concentricidade. 

A coordenação iniciada em 2015 submeteu ao GMC e obteve a aprovação em 2016 de 

um projeto de cooperação internacional com a OIM. Esta também arcou com a maior parte 

dos custos, enquanto que a outra parte foi aportada com recursos do orçamento próprio de que 

dispõe o Alto Representante-Geral do Mercosul. A extinção do órgão logo no início de 2017 

não interrompeu a consecução do projeto e ele foi concluído em 2018. Os estudos resultantes 

foram apresentados à reunião do FEM em agosto daquele mesmo ano. De acordo com 

relatórios da CRPM, não houve novos fatos relacionados ao longo de 2019. Por isso, essa 

atividade simboliza boa parte do que o Alto Representante-Geral do Mercosul foi e significou. 

 

5.5  CONDIÇÕES E CONTEXTO DA EXTINÇÃO DO ÓRGÃO 

 

O orçamento do ARGM para o exercício de 2017 foi aprovado pelo GMC reunido em 

caráter extraordinário e na única vez do segundo semestre de 2016, sem a presença da 

Venezuela. Também extraordinariamente em dezembro de 2016 e com a mesma ausência, o 

CMC, por sua vez, reunido na única vez daquele ano, agradeceu a gestão de Rosinha no 

ARGM, uma vez que estava próximo o fim do mandato dele em 31 de janeiro de 2017. Pouco 

antes, em gesto de despedida, Rosinha visitou o vice-ministro paraguaio de Relações 

Econômicas e Integração Rigoberto Gauto, do qual recebeu agradecimento pela gestão no 

órgão e pela disposição para colaborar com a transição com uma personalidade paraguaia 
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(MERCOSUR…, 2016). Todavia, naquela reunião do CMC não houve designação de uma 

pessoa nacional do Paraguai para o órgão, conforme o princípio da rotação de nacionalidades. 

Após a reunião do CMC, os diálogos extraoficiais perduraram em dezembro de 2016 a 

fim de um consenso sobre a designação. Apesar do princípio da rotação indicar uma 

personalidade paraguaia (fruto de proposta paraguaia), o jornal paraguaio ABC Color noticiou 

que havia a possibilidade de designar alguém proposto pela Argentina (MERCOSUR 

BUSCA…, 2016; SIGUEN…, 2016). Em março de 2017, o jornal já informou a consideração 

pelos chanceleres sobre manter ou não o órgão e especificamente a posição do Paraguai nessa 

discussão, a qual era tornar o órgão sem efeito (MERCOSUR DEJARÁ…, 2017). 

Em abril de 2017, o GMC instruiu o Grupo de Análise Institucional do Mercosul 

(GAIM) a apresentar uma proposta de normativa a fim da supressão do órgão. Essa proposta 

foi apresentada ao GMC reunido em junho de 2017 e foi encaminhada pela PPT ocupada pela 

Argentina para aprovação dos membros do CMC. Poucos dias antes do CMC se reunir 

ordinariamente em julho de 2017, foi aprovada a Decisão CMC n. 6 de 2017, que derrogou a 

Decisão CMC n. 63 de 2010. Em outras palavras, extinguiu o ARGM ao revogar a normativa 

que o criou, embora houvesse um orçamento aprovado para as atividades do órgão em 2017. 

O último artigo da norma de derrogação, diferente da de criação, dispensou a necessidade de 

incorporação dela ao ordenamento jurídico dos Estados-Partes, portanto, não foi necessário 

submeter a norma de derrogação a escrutínios parlamentares. 

Diante dessa sequência de fatos aparentemente abruptos, as condições e o contexto da 

extinção do órgão conformam o interesse da pergunta que conduz este subcapítulo. Nesse 

sentido, ainda em 1.º outubro de 2016, a coluna de Florencia Deich e Eduardo Rivas no jornal 

argentino El Estadista forneceu um caminho para essa pergunta a partir de analogia com a 

então Comunidade Econômica Europeia (a União Europeia de hoje). Nesta ocorreu, em 1965, 

a crise da cadeira vazia em razão de posicionamentos distintos entre a França, por um lado, e 

demais membros, por outro. No caso do Mercosul, Paraguai, Argentina e Brasil, de um lado, e 

Venezuela e Uruguai, de outro, estavam deixando alternadamente vazios os assentos em 

instâncias do Mercosul. As ausências causam efeito de “bloqueio institucional” no processo 

deliberativo, pois, conforme o Protocolo de Ouro Preto, ele acontece por consenso e na 

presença de todos os Estados-Partes (DEICH, RIVAS, 2016). 

As apostas na visão mais holística e na voz única com o Alto Representante-Geral do 

Mercosul foram mencionadas como uma mudança, ainda que de fachada, em sentido 

contrário ao sistema decisório estabelecido, que estava sendo testado naquela situação 

(DEICH, RIVAS, 2016). Nesse momento, a diferença no Mercosul culminou quanto à 
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assunção da PPT depois de ser exercida pelo Uruguai no primeiro semestre de 2016 (DEICH, 

RIVAS, 2016). Pelo princípio da rotação, deveria ser assumida pela Venezuela, mas a 

situação da Venezuela era contestada e sua suspensão como Estado-Parte do Mercosul era 

discutida. Discussões sobre ruptura democrática no Brasil, por causa da motivação do 

processo de impedimento do mandato presidencial de Dilma Rousseff, ventilavam também a 

suspensão do país que representa mais da metade do Mercosul em vários aspectos (DEICH, 

RIVAS, 2016). 

As realidades políticas nacionais assim impactaram o Mercosul, impedindo-o de 

avançar novas políticas (DEICH, RIVAS, 2016). No contexto regional, as novas realidades 

abalaram bem mais a UNASUL, pois o impasse sobre a escolha de quem sucederia o 

colombiano Ernesto Samper na Secretaria-Geral da organização (SG-UNASUL) foi a face 

mais explícita do que resultou na saída de metade dos membros entre 2018 e 2019. Houve 

algum esforço a fim do consenso (BRANDÃO, 2018), mas a autossuspensão temporária 

anunciada por membros da UNASUL virou saída definitiva (com exceção para o Peru). 

Dessa forma, foi realizada uma cúpula presidencial em 2019 em direção a um novo 

experimento de regionalismo na América do Sul, chamado de Fórum para o Progresso e 

Desenvolvimento da América do Sul (PROSUL), para substituir e em crítica à UNASUL. Por 

outro lado, no SELA, o secretário permanente venezuelano Roberto Guarnieri teve seu 

mandato quadrienal prorrogado em outubro de 2016 por falta de candidaturas, até que foi 

sucedido pelo diplomata peruano Javier Paulinich Velarde, eleito por unanimidade em 13 de 

junho de 2017 para o quadriênio 2017-2021 (CAMBIOS…, 2017). 

Em meio àquelas diferenças no Mercosul, se o ARGM representa a voz única e o 

interesse geral do Mercosul (cf. Decisão CMC n. 63 de 2010, art. 4.º; DEICH, RIVAS, 2016), 

essa não ficou calada ou oculta. O então alto representante-geral Doutor Rosinha se 

posicionou contra a suspensão da Venezuela em resposta ao candidato e depois presidente 

argentino Mauricio Macri (EFE, 2015; TRAS LAS DECLARACIONES…, 2015) e, mais 

tarde, ecoou a possibilidade de suspensão do Brasil (EL HUEVO…, 2016; EN BRASIL…, 

2016; MERCOSUR PODRÁ…, 2016). Nesse sentido, esse desempenho enquanto alto 

representante-geral pode ter fundamentado a previsão de o órgão ser uma das instituições 

regionais que conduzam a continuidade dos alcances em termos de agenda e participação, a 

despeito da incompatibilidade desses alcances com novos projetos políticos em ascensão nos 

Estados-Partes (PERROTTA, PORCELLI, 2016, p. 77). 

Uma vez consumados o impedimento de Dilma Rousseff e a suspensão da Venezuela no 

Mercosul, mudanças em sentido contrário ao "novo Mercosul" decidiram o caminho a ser 
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trilhado após as diferenças simbolizadas na assunção da PPT. Retomando em novas palavras, 

o “novo Mercosul” resulta resumidamente da convergência entre: 

“as mudanças para governos de signo progressista em vários países da América do 

Sul, a afirmação da ideia da região como ator, a ampliação da agenda da integração 

para incluir os problemas de desenvolvimento e as políticas sociais, e o avanço rumo 

à descentralização que tornou possível o crescente ativismo dos atores 

subnacionais”
43

 (CLEMENTE, 2017, p. 1). 

No caminho oposto, desde 2015, foi iniciado um processo de redução a uma 

institucionalidade mínima no Mercosul, em conformidade com Isabel Clemente (2017, p. 4). 

A extinção do ARGM teria sido o exemplo mais notável desse processo (CLEMENTE, 2017, 

p. 4), mas não o único. Clemente (2017, p. 4-6) se estendeu sobre a extinção e adicionou 

como exemplos as decisões pelo fim das cúpulas sociais e pela vacância na coordenação da 

UPS (não houve designação de responsável) em 2017. 

Também incluiu as propostas de conversão do Mercosul de união aduaneira em zona de 

livre comércio afetando suas relações externas e o ressurgimento do bilateralismo argentino-

brasileiro flexibilizando as instituições do Mercosul (CLEMENTE, 2017, p. 3). E outras 

ocorrências de 2017 podem ser compreendidas dentro dessa tendência à redução: a falta de 

renovação dos contratos de funcionários técnicos e administrativos da UPS e a paralisia do 

IPPDH por falta de orçamento (PONT, CANELLAS, GIMBATTI, 2017, p. 22-24). 

Nesse contexto, a suspensão, em abril de 2019, das eleições diretas para o PARLASUL 

até uma futura eleição simultânea nos Estados-Partes foi percebida como “provavelmente 

definitiva” e um esforço de aproximação da estrutura institucional do Mercosul à da Aliança 

do Pacífico (ARGENTINA, 2019; MOLINA, 2019). Sobre essa decisão dentre razões 

apontadas foram economizar recursos financeiros, direcioná-lo para investimentos sociais e 

falta de urgência para a eleição direta de parlamentares (MOLINA, 2019). 

Essas razões coadunam com a tese de haver presentemente no regionalismo latino-

americano uma “reorientação pautada no discurso de otimização comercial, gestão efetiva de 

recursos e defesa da democracia” (LIRA, 2019, p. 59). Ainda, a visão de estancamento do 

Mercosul contrastante à de êxito na AP se coaduna com a de convergência entre AP e 

Mercosul, cujos grupos de trabalho responsáveis iniciaram as atividades após a aprovação da 

convergência no CMC reunido em julho de 2017, sob apoio da CEPAL (CLEMENTE, 2017, 

p. 6). 

                                                           
43

 Tradução própria do original em espanhol transcrito a seguir: “[…] los cambios de gobierno de signo 

progresista en varios países de América del Sur, la afirmación de la idea de región como actor, la ampliación de 

la agenda de la integración para incluir los problemas del desarrollo y las políticas sociales, y el avance hacia 

la descentralización que hizo posible el creciente activismo de los actores sub-nacionales.” 
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A tendência à institucionalidade mínima atingiu destacadamente instâncias políticas: as 

cúpulas sociais, o PARLASUL e o ARGM. Isso por causa não só da essência política do 

ARGM e sua inserção na dimensão política, mas também da caracterização do “novo 

Mercosul” por Granato (2014). Este caracterizou como o período em que foram adicionados 

novos temas para a agenda regional em companhia à dimensão comercial e foi constituída a 

dimensão política a partir da conversão da política como princípio regulador da vida social 

inclusive regionalmente. Tendo em vista como era o “novo Mercosul”, as mudanças 

introduzidas revelam sua diferença para o “Mercosul do século XXI”, possibilitando uma 

contribuição para compreender a extinção do ARGM. 

Já em linha ao “Mercosul do século XII”, o novo governo brasileiro logo em janeiro de 

2019 expôs suas pretensões de “despolitizar” o Mercosul, não envolvê-lo em questões como 

crise no Oriente Médio, torná-lo “enxuto”, “mais eficiente”, “menos político”, focá-lo no 

comércio intrazonal e em negociações de acordos comerciais (LANDIM, 2019). Além disso, a 

defecção brasileira da UNASUL (uma iniciativa brasileira, por sinal) se deu sem uma 

proposta de reformulação ou de inovação político-institucional (ACTIS, 2018). Da mesma 

maneira, a política externa brasileira sob a presidência de Michel Temer procedeu com o 

ARGM, em face de que não foram encontradas propostas brasileiras de adequação à “nova 

etapa”, apenas a anuência à extinção. 

Enquanto isso, houve a insistência de indicar uma personalidade argentina ao ARGM 

(MERCOSUR BUSCA…, 2016; SIGUEN…, 2016). Essa tentativa argentina pode ser um 

esforço para manter o órgão, sendo que o orçamento do ARGM para 2017 estava aprovado e 

diante da indisposição paraguaia em propor um nome ao CMC. E, junto ao nome argentino, 

poderia haver uma imposição de orientação nos trabalhos desenvolvidos pelo órgão no 

sentido do projeto político do “Mercosul do século XXI”. 

Deluca (2018, p. 99) considerou que, até então, por motivos políticos, os órgãos apenas 

caíam em desuso e, por isso, teria sido a primeira derrogação de um órgão no Mercosul. 

Sendo um dos poucos órgãos com acordo de sede, ou com pessoas concursadas para integrá-

lo, ou mesmo com orçamento próprio, o ineditismo da derrogação se torna mais expressivo. 

Por sinal, isso dimensiona o quanto foi concedido de aparato institucional ao órgão e 

igualmente revogado pouco tempo depois.  

Explicações foram expostas no preâmbulo da normativa que estabeleceu o fim do órgão 

e em entrevistas do chanceler paraguaio a veículos jornalísticos, já que foi o Paraguai que 

propôs a extinção. No preâmbulo estão citadas ao menos três considerações para a decisão de 

extinguir: o CMC não mais considerar o órgão pertinente; o órgão ser adequado às 
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necessidades da etapa anterior e não da etapa presente do processo de integração; e seu 

funcionamento não contribuir para a racionalização dos recursos financeiros, dos recursos 

humanos e da estrutura institucional (cf. Decisão CMC n. 6 de 2017). 

Nesse preâmbulo não houve agradecimento ou reconhecimento das atividades 

desenvolvidas pelo ARGM enquanto existiu, o que contrasta com o reconhecimento expresso 

no preâmbulo da decisão que extinguiu o cargo de presidente da CRPM (cf. Decisões CMC n. 

33 de 2009 e n. 6 de 2017). A veículos de comunicação, o ministro das Relações Exteriores 

do Paraguai Eladio Loizaga expôs algumas motivações: constituir sobreposição de funções; 

muitas vezes atuar sem mandato do CMC; ser dispensável e custoso em termos de orçamento 

(CAMBIOS…, 2017; EFE, 2017; PARAGUAY…, 2017). 

Como já parcialmente exposto, o ABC Color acompanhou o processo desde as 

discussões sobre a pessoa a suceder Rosinha até a extinção, transmitindo falas de Loizaga. 

Nesse espaço especificamente, as alegações foram: não mais haver espaço para “retiro” de 

políticos; caber ao CMC a representação política do Mercosul; gerarem controvérsia interna 

certos posicionamentos do último designado; poupar gastos “importantes” (MERCOSUR 

BUSCA…, 2016; MERCOSUR DEJARÁ…, 2017; MERCOSUR FINALMENTE…, 2017; 

SIGUEN…, 2016). 

O avanço paralelo ao eixo comercial (LIRA, 2019, p. 59), a já exprimida essência 

política entrelaçada com a dimensão social no sentido amplo e atribuições sobre a integração 

produtiva eram ideias associados ao órgão. E elas três não se mostram pertinentes ou 

necessárias perante as caracterizações supracitadas de tendência à institucionalidade mínima e 

eficiência na gestão de recursos para otimização comercial da etapa presente do Mercosul. Tal 

etapa seria o “Mercosul do século XXI”, conforme denominaram os governos de Argentina e 

Brasil em 2017 (MERCOSUL, 2019). A questão da sobreposição de funções seria a 

concorrência entre o Alto Representante-Geral do Mercosul e o Conselho do Mercado 

Comum quanto à representação política desse experimento de regionalismo como alegou 

Loizaga, mas também, consoante Clemente (2017, p. 4), pode ser uma visão de que a 

Presidência Pro Tempore poderia cumprir as atribuições conferidas ao órgão extinto. 

Ser um lugar de retiro para políticos poderia ser aplicado somente ao último designado, 

uma vez que Rosinha terminou seu mandato como deputado federal pelo estado do Paraná em 

1.º de fevereiro de 2015. Isso porque Ramalho nunca disputou eleições e Guimarães é um 

diplomata que não se aposentou. E justamente essa sucessão parece corroborar a noção de 

perda de importância da carreira da política externa no órgão, tal qual afirmou Bianco (2015), 
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mas não a afirmação de Loizaga, o qual poderia ter proposto alguém para o qual a designação 

não funcionasse como um retiro. 

A questão da geração de controvérsias no Mercosul por parte de Rosinha foi uma alusão 

de Loizaga ao posicionamento de Rosinha sobre a passagem da PPT do Uruguai para a 

Venezuela em 2016 (MERCOSUR DEJARÁ…, 2017). À época, Loizaga expressou lamento 

para com o anúncio dos chanceleres argentino e uruguaio de entregar a PPT para a Venezuela 

na reunião ministerial — em função das diferenças existentes sobre a passagem, não ocorreria 

na reunião presidencial, conforme o hábito — sem consultar os demais Estados-Partes (EFE, 

2016). Depois disso, Rosinha se manifestou favoravelmente ao cumprimento do princípio da 

rotação e falou em debate político e construção de consenso entre os chanceleres dos cinco 

Estados-Partes (EFE, 2016). 

Por outro lado, o ABC Color caracterizou Rosinha como um grande apoiador do 

Paraguai (SIGUEN…, 2016). E fontes da chancelaria uruguaia declararam ao jornal uruguaio 

La Diaria que a extinção era uma questão institucional, sem relação com a gestão de Rosinha 

(PARAGUAY…, 2017). Essa contradição pode ser, dentre outras possibilidades, parte da 

linguagem diplomática de não expressar intensos desagrados que comprometam o futuro, ou 

expressão da posição individual paraguaia. 

A alegação de atuação sem mandato do CMC não veio acompanhada de detalhes das 

ocasiões em que isso teria ocorrido. A necessidade de mandato expresso do CMC remetia à 

representação do Mercosul em relações com terceiros e em reuniões e fóruns internacionais e 

à participação como observador em organizações internacionais (cf. Decisão CMC n. 63 de 

2010, art. 8.º, e). Não foi estabelecida tal necessidade para a participação como convidado em 

seminários e outros eventos relativos às áreas de sua atribuição, nem divulgação do Mercosul 

regional ou internacionalmente. 

O CMC em si somente aprovou duas decisões conferindo mandato ao órgão para 

representar o Mercosul na qualidade de observador na AP e no SICA (cf. Decisões CMC n. 

64 de 2012 e n. 15 de 2013). E em dezembro de 2014, o CMC transferiu ao GMC a 

deliberação sobre instruir o ARGM a representar o Mercosul em experimentos de 

regionalismos e outras organizações internacionais (cf. Decisão CMC n. 19 de 2014). Essa 

decisão pode ser observada como a regularização da autorização do GMC para Ramalho 

participar da II Conferência das Nações Unidas sobre Países em Desenvolvimento sem Litoral 

(de interesse do Paraguai), que foi registrada nas atas de reuniões do GMC no segundo 

semestre de 2014. 



119 

 

Nesse mesmo semestre, foram recebidas visitas do TPI e da CEEA/UEE, conforme ata 

do CMC. Em ocasiões de anos anteriores há informes ao GMC da participação do ARGM em 

missões a Estados associados e, sob fins de promoção comercial, a Xangai, conformes atas 

das reuniões do GMC, evidenciando a coordenação das ações entre os órgãos. Houve a 

assinatura da carta de intenções com a Secretaria-Geral da ALADI datada de abril de 2016. 

Programas de trabalho previram a participação em reuniões da CELAC e aproximação com 

outras organizações. 

Essas ações, dentre outras, podem ser interpretadas como relações com terceiros, que 

requer o mandato, ou como divulgação do Mercosul ou eventos relativos às áreas de 

atribuição do órgão, que não requerem mandato. De toda forma, não foram percebidas 

manifestações de desagrado ou insatisfação diante dos relatos de atividades realizadas e 

programadas, possivelmente sem mandato do CMC, que foram registradas nas atas das 

reuniões do CMC e do GMC. Ao contrário, somente manifestações de apoio e agradecimento 

aos designados e suas gestões. 

Comparando estritamente os valores das contribuições nacionais aos orçamentos dos 

anos de 2016 e 2017 destinados a alguns órgãos do Mercosul, aquele referente ao ARGM não 

foi o maior. A Secretaria do Mercosul e o PARLASUL contaram com os dois maiores 

orçamentos respectivamente. O ARGM, o IPPDH e o ISM receberam contribuições nacionais 

de valores próximos no total (pouco mais de um milhão de dólares estadunidenses), sendo o 

do ARGM o menor dos três em 2016 e o do meio em 2017. E entre quatro e oito centenas de 

milhares de dólares estadunidenses totalizaram as contribuições para orçamentos da UPS e da 

Secretaria do TPR. Já quanto aos valores dos salários-base mensais, os altos representantes-

gerais recebiam o maior dentre os cargos do Mercosul (cf. Decisão CMC n. 15 de 2015, 

apêndice VI). 

Embora não fosse o maior orçamento, a efetivação dos repasses para as contribuições 

nacionais, por vezes, não ocorreu a tempo do exercício dos anos correspondentes, o que 

motivou a proposição e aprovação de normativas para fazer uso de recursos excedentes de 

exercícios anteriores. Dentre outros problemas orçamentários, foram feitos empréstimos do 

ARGM para outros órgãos do Mercosul. Particularmente o Brasil, somava dívidas com várias 

instituições internacionais, inclusive o ARGM, conforme noticiado em novembro de 2017 

(FERNANDEZ, 2017). E foram questões na gestão fiscal que formalmente motivaram o 

processo de impedimento do mandato da presidenta brasileira Dilma Rousseff em 2016. 

Assim, a gestão eficiente de recursos tem estado presente na pauta do “Mercosul do 

século XXI”. Inclusive, foram dois anos para alcançarem consenso sobre as repercussões 
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orçamentárias da extinção do órgão. Ao longo das reuniões de 2017 e 2018, o GMC discutiu 

os aspectos orçamentários da extinção do ARGM, destinação e distribuição dos excedentes 

entre os Estados-Partes, dado que seu orçamento para as atividades do ano de 2017 havia sido 

aprovado. Discutiu também sobre a situação da UPS, tanto em relação à sua então vinculação 

ao ARGM, quanto ao seu orçamento. 

A mudança institucional promovida no “Mercosul do século XXI” foi no sentido 

contrário ao que foi aprovado na LXII reunião do Foro Consultivo Econômico-Social (FCES). 

Nesta, a recomendação FCES n. 1 de 2016 abordou a reforma institucional do Mercosul ao 

passo que valorizava o ARGM e propunha a inclusão dele como agente da reforma (e não 

alvo dela, como aconteceu) (MERCOSUL, 2016). E informados da instrução do GMC ao 

GAIM para elaborar proposta de normativa para extinguir o ARGM, vários membros do 

PARLASUL propuseram uma declaração para demonstrar preocupação acerca da extinção do 

ARGM e a situação da UPS. Nessa proposta de declaração, estava prevista a convocação de 

outros atores a opinar e a consideração da extinção como uma regressão institucional 

(MERCOSUL, 2017). A proposta não chegou a ser aprovada. 

Nesse contexto, enfim, vale atentar a dois apontamentos feitos que foram surpreendidos 

com a extinção. Bianco (2015) ressaltou os benefícios do ARGM para os membros menos 

poderosos por supor ser mais aberto àqueles com menores recursos de poder, no tocante à 

questão das assimetrias na distribuição de poder entre os Estados-Partes. Entretanto, foi 

justamente o Paraguai — que tem reconhecida sua condição de menor economia e 

consequente necessidade de receber tratamento diferenciado nas negociações externas (cf. 

Decisão CMC n. 28 de 2003) — a sugerir a extinção na sua vez de propor uma personalidade 

paraguaia para encabeçar o órgão. 

E em 2016, Perrotta e Porcelli (2016, p. 77) posicionaram o ARGM como um órgão 

com relativa autonomia ante executivos nacionais num cenário de retorno do “ciclo político 

neoconservador-neoliberal”. Nesse cenário, as mudanças nacionais repercutiriam no Mercosul 

a fim da compatibilização, por meio de, por exemplo, estrangulamentos orçamentários e 

imposição de orientação nos trabalhos desenvolvidos por órgãos do Mercosul. Essas medidas, 

conforme a observação da tendência à institucionalidade mínima (CLEMENTE, 2017), 

ocorreram; no entanto, quanto ao ARGM especificamente, o “Mercosul do século XXI” 

procedeu com a extinção do órgão, escapando ao que foi cogitado. 

Finalmente, a criação do projeto político regional do “novo Mercosul” não teve espaço 

no projeto político regional do “Mercosul do século XXI”. Neste momento já sabendo do 

desfecho da extinção, podem ser encontrados problemas, desprestígio e desinteresse quanto ao 
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órgão desde sua proposta de criação. Todavia, sem perder de vista que a extinção tenha 

motivação multicausal, a mudança de projeto político regional conduzido no Mercosul 

emerge de forma predominante para ocasionar a derrogação da decisão criadora do órgão. O 

aparato institucional conferido ao ARGM (mandato, orçamento, gabinete, acordo de sede) não 

inibiu a derrogação, tanto quanto as numerosas atribuições em geral e as atividades do órgão 

na dimensão externa eram políticas e associadas ao projeto político regional que o criou. 
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6 À GUISA DE REMATE 

 

Esta dissertação trilhou quatro fios condutores para compreender as atividades do Alto 

Representante-Geral do Mercosul com referência às relações externas mercosulinas. A 

investigação conduziu à compreensão de um órgão comumente analisado de forma secundária 

e daquilo que é menos habitualmente estudado (isto é, as relações externas do Mercosul, em 

comparação aos assuntos intra-Mercosul, às relações externas da UE e às relações dentro da 

tríade formada por América do Norte, Europa e Leste Asiático), E conduziu questionando o 

viés centrado na experiência da UE (UE-centrismo) e o destaque às ações comerciais 

(formais) externas do Mercosul. À guisa de remate do caminho trilhado nesta dissertação, 

sobressaem o reconhecimento de algumas limitações e de desafios enfrentados neste caminho, 

a singularidade e (in)adequação do ARGM e as diferenças entre os projetos políticos regionais 

quanto às relações externas do Mercosul. 

De certa forma, o caminho foi em direção ao fio condutor cada vez mais próximo ao 

órgão que constitui o mote da investigação. Primeiro, o que constitui as noções de dimensão 

externa na produção acadêmica a fim de guiar o que foi reconhecido como atividades nas 

relações externas na investigação. Segundo, qual o contexto das atividades do órgão nas 

relações externas do Mercosul, tendo ele existido em um período curto da história do 

Mercosul. Terceiro, como dialoga com as relações externas do Mercosul os interesses do país 

que propôs a criação do órgão e os seus designados. Quarto, como os projetos políticos 

regionais estão enlaçados com o órgão (sua criação, atribuições, designados, atividades na 

dimensão externa e extinção). 

Por efeito da porosidade e dispersão de regiões não triádicas, a delimitação 

metodológica do objeto de investigação como sendo as relações externas nomeadamente do 

Mercosul não conteve a investigação ao inter-regionalismo puro. Instigou considerar, em 

alguma medida, interações do Mercosul com Estados mirando regiões às quais pertencem e 

relações mantidas por um ou mais Estados-Partes do Mercosul com outras regiões. Nesse 

ponto, a investigação escapa do viés centrado na UE, como também não fica restrita ao 

modelo de ordem mundial promovido pela UE a partir de um padrão de relações entre regiões 

institucional ou formalmente estabelecidas. 

Ainda que também justificada dentro das necessidades de delimitação, houve atenção 

privilegiada aos interesses de inserção internacional de um único Estado-Parte. Justamente ao 

Estado-Parte com maiores recursos de poder e mais privilegiado na produção acadêmica, 

embora isso não tenha sido a justificativa dessa atenção. Enquanto isso, interesses paraguaios 
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não foram explorados, sendo o país que não propôs uma personalidade que sucedesse o 

brasileiro Doutor Rosinha e que propôs a extinção do órgão. Tampouco os dos demais 

Estados-Partes, que alteraram a proposição inicial brasileira com cargos para áreas 

específicas, aprovaram a criação, os orçamentos anuais e a extinção, enfim, acompanharam as 

atividades do órgão. 

Diante da dedicação comum às vinculações comerciais do Mercosul, a dissertação 

buscou reparar nas ações externas sob outras vinculações. Assim, foram exploradas e 

discutidas as vinculações políticas e, nem tanto assim, as vinculações de cooperação. Nesse 

sentido, o apêndice contribui como complemento especial e também um esforço de 

compensação à desproporção. Semelhantemente, a última reconfiguração política sul-

americana e o “Mercosul do século XXI” — os temas mais recentes dentre tantos recentes 

abordados — não foram tão investigados quanto o “novo Mercosul” e a reconfiguração 

política anterior, refletindo também o estado da literatura sobre eles. 

Quanto aos procedimentos investigativos, foram dois pontos. As possibilidades de 

achados estão restritas àquelas permitidas pelos procedimentos das pesquisas bibliográfica e 

documental, ainda que extensas. Tal extensão constituiu esforço para reparar a ausência de 

êxito na ambição inicial desta investigação em contar com entrevistas com informantes-

chaves. Esse esforço enfrentou a transparência insuficiente no Mercosul, o outro ponto, 

buscando documentos como textos jornalísticos e registros institucionais para além dos 

relatórios do ARGM para o CMC, como também usando serviços de arquivamento de 

endereços eletrônicos. 

Boa parte dos relatórios escritos semestrais ao CMC foi de acesso restrito ou inexistiram 

(seja pela forma oral não transcrita da primeira reunião, seja pela falta de reuniões ordinárias 

do CMC em 2016). Ainda assim, os relatórios disponíveis ao acesso público não estavam 

formatados para, nem tinham finalidade de, servirem de relatos de cumprimento dos 

programas de trabalho anuais. E a falta de transparência pode ser vista também no 

apagamento de informações sobre o órgão extinto na renovação do portal eletrônico do 

Mercosul e na indisponibilização de documentos emitidos pelo ARGM no acervo eletrônico 

de documentos oficiais dos órgãos e foros do Mercosul. 

Além do desafio da transparência no Mercosul, a investigação enfrentou outros dois 

desafios. Mirou temas que receberam menos atenção da produção acadêmica em termos 

comparativos, bem como abordou temas bastante recentes. Em suma, esses reconhecimentos 

de limitações e desafios têm sentido até mesmo como motivação e ponto de partida para 

novas investigações, mas também como contribuição desta dissertação ao estado das 
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discussões e atenções acadêmicas. E a partir desses reconhecimentos fica mais circunscrita a 

compreensão objetivada e alcançada das atividades do Alto Representante-Geral do Mercosul 

nas relações externas. 

Conforme visto, as noções em torno da dimensão externa dos regionalismos são amplas 

e variadas na produção acadêmica, em função dos diferentes elementos tornados relevantes a 

cada teoria. Com tal amplitude de noções e a despeito da menor atenção recebida 

relativamente, as relações externas do Mercosul podem ser observadas para além de 

vinculações comerciais e do modelo centrado na experiência da União Europeia. E os 

interesses da inserção internacional brasileira se combinam em intensidades variáveis. A 

depender da combinação, as relações externas do Mercosul podem ser estimuladas, 

questionadas ou desfavorecidas no diálogo com inserção internacional brasileira. Porém, 

independentemente das combinações, tal diálogo não direciona para um objetivo de 

substituição de uma atuação por outra. Tais interesses se combinaram de formas distintas com 

correspondência na política sul-americana também reconfigurada por duas vezes neste início 

de século, impactando os regionalismos dessa parte do mundo e especificamente criando e 

extinguindo o Alto Representante-Geral do Mercosul. 

Mandato, orçamento específico, acordo de sede e gabinete de funcionários próprios 

acomodam o ARGM em um aparato institucional ausente para a maioria dos demais órgãos 

do Mercosul. E esse aparato revela a singularidade do órgão na estrutura institucional 

regional. Nesse sentido, foi um aperfeiçoamento institucional, originado de outro cargo 

recém-eliminado (o presidente da CRPM) e do propósito da reestruturação da Secretaria do 

Mercosul. Também foi uma resultante da ampla acumulação conceitual não necessariamente 

acompanhada de todos os meios materiais de efetivá-la. As atribuições do órgão foram 

eminentemente políticas e entrelaçadas às demais dimensões temáticas priorizadas ao lado da 

dimensão comercial durante o “novo Mercosul”. O órgão foi assim criado e, na estrutura 

institucional e política do Mercosul, sua existência foi enquadrada. 

Foram notadas nas atividades do órgão as ideias do projeto político regional do “novo 

Mercosul” para as relações externas desse regionalismo. Foram elas: o alcance sul-americano, 

a orientação latino-americana, a priorização da dimensão política, o entrelaçamento das 

dimensões temáticas nas relações externas do Mercosul (especialmente a social com a 

política) e o impulso ao (e exteriorização do) posicionamento comum do Mercosul. No 

conjunto, foi notável como o projeto “Promoção do direito à livre mobilidade no Mercosul” 

representa bastante os espaços ocupados pelas atividades do ARGM, bem como os efeitos do 

projeto do “novo Mercosul” e mudanças provocadas pela transição a um novo projeto político 
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regional. Isso porque tal atividade versou sobre migração e cidadania (temas de caráter 

social), a fim do alcance sul-americano, em cooperação com a OIM, a partir de atuação 

política com autoridade da OIM, em articulação com o FEM e o SGT-10 (órgãos dos 

Mercosul) e com financiamento de parte do projeto com o orçamento do ARGM. 

Em meio à transição de períodos/projetos, o órgão “perdeu a adequação” depois de 

quase sete anos de criado. A conversão da política em princípio regulador social presente no 

“novo Mercosul” é o oposto da “despolitização” defendida pelo “Mercosul do século XXI”. O 

novo projeto político regional reduziu as prioridades às negociações externas comerciais e 

assegurou uma dinâmica ao Triângulo Atlântico bem distinta do período posterior ao rechaço 

à ALCA, redirecionando a atenção para países desenvolvidos. Não à toa, destacou tanto a 

conclusão de negociações, em 2019, da parte comercial de um tratado com a UE que nem foi 

assinado — pois depende justamente das negociações sobre diálogo político e cooperação. 

Igualmente, tornou referência a estrutura institucional da Aliança do Pacífico, a despeito de 

ter ocorrido alguma difusão do desenho institucional desde o Mercosul para a AP na criação 

desta última. 

A pretensão de “despolitizar”, o afastamento do Oriente Médio e a priorização de 

vinculações comerciais em detrimento das demais modalidades caracterizam as ideias do 

“Mercosul do século XXI” para as relações externas, além da indisposição em adequar o 

ARGM a elas. Por sinal, ideias bem diferentes daquelas da escola da autonomia e dos 

formuladores/executores da política externa brasileira na vigência do “novo Mercosul”. 

Ideias, todavia, em diálogo com a inserção internacional brasileira numa combinação em que 

há bem mais intensidade do interesse por mercados para firmas brasileiras. Dessa maneira, o 

Mercosul deixou de ter um cargo de “porta-voz”, de formulação de propostas, de promoção e 

divulgação do Mercosul externamente, alguém especificamente que empreste e seja a cara do 

Mercosul, que exponha e dê impulso a posicionamentos comuns, que contribua para 

desconcentrar a distribuição de poder, que intermedeie e coordene as interações com e entre 

atores internacionais, órgãos internos e organizações das sociedades civis. 
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APÊNDICE A — RELAÇÕES EXTERNAS DO MERCOSUL ENTRE 2010 E 2017 

  

Como suplemento ao capítulo do breve histórico, que compreendeu desde a fundação a 

acontecimentos mais recentes, este apêndice retém a atenção ao período de 2010 a 2017, que 

correspondem aos anos de criação e extinção do ARGM. Assim, faz parte deste apêndice 

acontecimentos das relações externas do Mercosul que foram registrados pelas atas das 

reuniões do CMC (sem os anexos), pelas decisões do CMC e as resoluções do GMC do 

período já referido. Isso acaba por excluir, por exemplo, os comunicados conjuntos dos 

Estados-Partes e Associados do Mercosul, já que somente suas existências são mencionadas 

nas atas. Além disso, mudanças na TEC e outras normativas pontuais congêneres também 

estão excluídas. 

Desta maneira, aspectos institucionais, regulatórios e cooperativos das relações externas 

do Mercosul estão mais presentes em comparação com o segundo capítulo do 

desenvolvimento da dissertação. Com a atenção retida aos textos jurídico-institucionais 

(normativas e atas), ações externas mais próximas à formalidade estão mais privilegiadas. 

Nesse sentido ainda, estão no foco de atenção as interações com regiões (“inter-regionalismo 

puro”), com terceiro(s) Estado(s) e com outras organizações internacionais não 

necessariamente regionais. Sempre que possível essa informação da contraparte está 

especificada. 

A partir desse escopo exposto, as ações externas listadas no apêndice estão distribuídas 

em oito campos, na seguinte ordem: alcance sul-americano, convidados especiais, cooperação 

internacional, formação de coalizão, negociações extrarregionais, orientação latino-americana, 

questão de autonomia e regulamentação genérica. E em cada campo, a listagem é cronológica. 

 

ALCANCE SUL-AMERICANO 

 

Abrange as interações com atores sul-americanos, sejam os processos de adesão como 

Estado-Parte e Estado Associado, as negociações comerciais e as ações na dimensão social 

(no sentido amplo), excluindo o que estiver abrangido nos demais campos. 

Quadro 3 — Relações externas do Mercosul entre 2010 e 2017 no campo do alcance sul-

americano 

Ano Documento Ação Contraparte(s) 

2010 Ata 1 
Reflexão sobre a relação e articulação entre os 

distintos âmbitos e foros do Mercosul e da UNASUL 
UNASUL 

2010 Ata 1 
Acordo de Aprovação das Operações Policiais 

Coordenadas Previstas para o Segundo Semestre entre 
Estados associados 
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os Estados-Partes do Mercosul e Estados Associados 

2010 Ata 1 
Promoção de Políticas de Controle de Câncer nos 

Estados-Partes e Associados do Mercosul 
Estados associados 

2010 Ata 1 

Promoção de Políticas de Fortalecimento para a 

Disponibilidade, Seguridade e Qualidade dos 

Produtos Sanguíneos nos Estados-Partes e Associados 

do Mercosul 

Estados associados 

2010 Ata 1 
Aprovação do Glossário de Saúde do Trabalhador 

para os Estados-Partes e Associados do Mercosul 
Estados associados 

2010 Ata 1 
Prêmio ao Mérito em Saúde Pública dos Estados-

Partes e Associados do Mercosul 
Estados associados 

2010 Ata 1 
Banco de Advertências Sanitárias dos Estados-Partes 

e Associados do Mercosul 
Estados associados 

2010 Ata Extr. 1 Presença da delegação da Venezuela Venezuela 

2010 Ata 2 Presença da delegação da Venezuela Venezuela 

2010 Ata 2 
Declaração Especial dos Presidentes dos Estados-

Partes e Estados Associados sobre Migrações 
Estados associados 

2010 Ata 2 

Declaração Especial dos Estados-Partes do Mercosul 

e Estados Associados sobre a Comemoração do 

Desaparecimento Físico do Libertador Simón Bolívar 

Estados associados 

2010 Ata 2 

Acordo de Participação dos Estados-Partes do 

Mercosul e Estados Associados no Processo de 

Implementação do Regulamento Sanitário 

Internacional (RSI) de 2005 

Estados associados 

2010 Dec. 20 
Adesão da República do Peru ao “Protocolo de 

Integração Cultural do Mercosul” 
Peru 

2010 Dec. 21 

Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento 

de Certificados, Títulos e Estudos de Nível 

Primário/Fundamental/Básico e Médio/Secundário 

entre os Estados-Partes do Mercosul e Estados 

Associados 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador e 

Venezuela 

2010 Dec. 22 

Acordo-Quadro de Cooperação entre os Estados-

Partes do Mercosul e Estados Associados para a 

Criação de Equipes Conjuntas de Investigação 

Bolívia, Colômbia e 

Equador 

2010 Dec. 39 

Adesão da República da Colômbia ao “Acordo-

Quadro sobre Cooperação em Matéria de Segurança 

Regional entre os Estados-Partes do Mercosul, a 

República da Bolívia, a República do Chile, a 

República do Equador, a República do Peru e a 

República Bolivariana da Venezuela” 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador, 

Peru, Venezuela 

2010 Dec. 48 

Acordo sobre Mandado Mercosul de Captura e 

Procedimentos de Entrega entre os Estados-Partes do 

Mercosul e Estados Associados 

Bolívia, Equador e 

Peru 

2011 Ata 1 

Declaração do Mercosul e Estados Associados sobre a 

Coordenação de Mecanismos Regionais e Sub-

Regionais em matéria de Justiça, Cooperação Jurídica 

e Judicial e Direitos Humanos (Declaração de 

Assunção) 

Estados associados 
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2011 Ata 1 

Declaração dos Estados-Partes e Associados do 

Mercosul em sua XIII Reunião, realizada no Dia 

Mundial de Luta contra a Desertificação e a Seca, no 

marco do Ano Internacional das Florestas 

Estados associados 

2011 Ata 2 Presença da delegação da Venezuela Venezuela 

2011 Ata 2 

Disposição brasileira em apresentar aos Estados-

Partes e Associados do Mercosul um plano de 

segurança pública com vistas à preparação e 

implementação de medidas necessárias para os 

eventos esportivos que serão realizados no Brasil 

Estados associados 

2011 Ata 2 

Disposição argentina de impulsionar um acordo sobre 

diretrizes em matéria de segurança em eventos 

futebolísticos internacionais nos Estados-Partes do 

Mercosul e Estados Associados 

Estados associados 

2011 Ata 2 

Disposição argentina para aprofundar a coordenação 

das políticas públicas dos Estados-Partes do Mercosul 

e Estados Associados em matéria de desarmamento 

civil voluntário 

Estados associados 

2011 Ata 2 

Subscrição do Boletim de Vigilância Epidemiológica 

da Comissão Intergovernamental sobre VIH/SIDA 

(CIVIH) do Mercosul e Estados Associados 

Estados associados 

2011 Ata 2 

Declaração de Interesse do Mercosul e Estados 

Associados pelo “Seminário de Indicadores do Estado 

Nutricional de Grávidas” 

Estados associados 

2011 Ata 2 

Acordo de extensão do prazo da cota outorgada por 

Argentina e Brasil em benefício da Bolívia no acordo 

entre o Mercosul e Bolívia na ALADI 

Bolívia 

2011 Ata Extr. 1 Presença da delegação da Venezuela Venezuela 

2011 Ata Extr. 1 Negociação para o ingresso do Equador ao Mercosul Equador 

2011 Dec. 14 

Acordo Modificativo do Anexo do Acordo sobre 

Documentos de Viagem dos Estados-Partes do 

Mercosul e Estados Associados 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador, 

Peru e Venezuela  

2011 Dec. 21 

Adesão da República do Equador ao “Acordo sobre 

Residência para Nacionais dos Estados-Partes do 

Mercosul, Bolívia e Chile” 

Bolívia, Chile e 

Equador 

2011 Dec. 27 
Protocolo de Montevidéu sobre Compromisso com a 

Democracia no Mercosul (Ushuaia II) 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador, 

Peru e Venezuela 

2011 Dec. 38 

Grupo de Trabalho Ad Hoc para a Incorporação da 

República do Equador como Estado-Parte do 

Mercosul 

Equador 

2011 Dec. 4 

Adesão da República do Peru ao “Acordo sobre 

Residência para Nacionais dos Estados-Partes do 

Mercosul, Bolívia e Chile” 

Bolívia, Chile e Peru 

2012 Ata 1 

Declaração de Mendoza sobre uso, conservação e 

aproveitamento soberano e sustentável dos recursos e 

riquezas naturais dos Estados-Partes do Mercosul e 

Estados Associados 

Estados associados 

2012 Ata 1 

Consideração da extensão aos Estados Associados 

uma vez implantado pelos Estados-Partes do 

Mercosul o Registro Mercosul de Doação e 

Transplante (DONASUR) 

Estados associados 
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2012 Ata 2 

Declaração sobre Cooperação Policial em Matéria de 

Lavagem de Ativos dos Estados-Partes e Associados 

do Mercosul 

Estados associados 

2012 Ata 2 

Declaração de Princípios sobre Proteção dos 

Refugiados entre os Estados-Partes do Mercosul e 

Estados Associados 

Estados associados 

2012 Ata 2 
Acordo Interministerial sobre o Plano Estratégico da 

Justiça do Mercosul e Estados Associados 
Estados associados 

2012 Ata 2 

Acordo de Criação de um Grupo de Trabalho Ad Hoc 

para estabelecer parâmetros de repartição de bens 

perdidos entre os Estados-Partes do Mercosul e os 

Estados Associados 

Estados associados 

2012 Ata 2 

Acordo de Criação de Grupo Ad Hoc para o 

Desenvolvimento de Políticas e Projetos de Melhoria 

do Sistema Prisional do Mercosul e Estados 

Associados 

Estados associados 

2012 Ata 2 

Declaração do Mercosul e Estados Associados sobre 

Repartição de Bens Perdidos (Declaração de 

Fortaleza) 

Estados associados 

2012 Ata 2 
Declaração do Mercosul e Estados Associados sobre 

as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos 
Estados associados 

2012 Ata 2 

Recomendações da Reunião de Ministros da Justiça 

sobre Políticas Públicas de Promoção de Acesso à 

Justiça e Intercâmbio de Boas Práticas do Mercosul e 

Estados Associados 

Estados associados 

2012 Ata 2 

Declaração de Fortaleza em Matéria de Tráfico de 

Pessoas nos Estados-Membros e Associados do 

Mercosul 

Estados associados 

2012 Dec. 18 

Adesão da República da Colômbia ao “Acordo sobre 

a criação e a implementação de um sistema de 

credenciamento de cursos de graduação para o 

reconhecimento regional da qualidade acadêmica dos 

respectivos diplomas no Mercosul e Estados 

Associados” 

Bolívia, Chile, 

Colômbia e Venezuela 

2012 Dec. 19 

Adesão da República da Colômbia ao “Protocolo de 

Ushuaia sobre Compromisso Democrático no 

Mercosul, a República da Bolívia e a República do 

Chile” 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador, 

Peru e Venezuela 

2012 Dec. 20 

Adesão da República da Colômbia ao “Acordo sobre 

Residência para Nacionais dos Estados-Partes do 

Mercosul, Bolívia e Chile” 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador e 

Peru 

2012 Dec. 21 

Adesão da República da Colômbia, a República do 

Equador e a República Bolivariana da Venezuela ao 

“Acordo Modificativo do Anexo ao Acordo sobre 

Documentos de Viagem dos Estados-Partes do 

Mercosul” 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador, 

Peru e Venezuela 

2012 Dec. 22 

Adesão da República do Peru ao “Protocolo de 

Integração Educativa e Reconhecimento de 

Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e 

Médio Não Técnico Entre os Estados-Partes do 

Mercosul, a República da Bolívia e a República do 

Chile” 

Bolívia, Chile, Equador 

e Peru 

2012 Dec. 23 Adesão da República do Peru ao “Acordo de Bolívia, Chile, Equador 
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Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais entre 

os Estados-Partes do Mercosul, a República da 

Bolívia e a República do Chile” 

e Peru 

2012 Dec. 24 Complementação e articulação Mercosul-UNASUL UNASUL 

2012 Dec. 27 
Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao 

Mercosul 
Venezuela 

2012 Dec. 50 

Adesão da República do Peru ao “Acordo de 

Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria 

Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre 

os Estados-Partes do Mercosul e a República da 

Bolívia e a República do Chile” 

Bolívia, Chile, Equador 

e Peru 

2012 Dec. 57 
Participação da República Cooperativista da Guiana e 

da República do Suriname no Mercosul 
Guiana e Suriname 

2012 Dec. 58 

Acordo entre os Estados-Partes do Mercosul e 

Associados sobre jurisdição internacionalmente 

competente, lei aplicável e cooperação jurídica 

internacional em matéria de matrimônio, relações 

pessoais entre os cônjuges, regime matrimonial de 

bens, divórcio, separação conjugal e união não 

matrimonial 

Bolívia 

2012 Dec. 68 
Processo de adesão do Estado Plurinacional da 

Bolívia ao Mercosul 
Bolívia 

2012 Dec. 8 

Acordo para a criação da Rede de Especialistas em 

Segurança Documental Migratória do Mercosul e 

Estados Associados 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador e 

Venezuela 

2012 Dec. 9 

Acordo entre os Estados-Partes do Mercosul e os 

Estados Associados para o Intercâmbio de Informação 

sobre a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de 

Fogo, Munições, Explosivos e outros Materiais 

Relacionados 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador e 

Venezuela 

2013 Ata 1 Presença da delegação da Bolívia Bolívia 

2013 Ata 1 
Avanços no processo de adesão da Bolívia ao 

Mercosul 
Bolívia 

2013 Ata 1 

Declaração sobre a Proibição da Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes do Mercosul e Estados Associados 

Estados associados 

2013 Ata 1 

Memorando de Entendimento para a Cooperação, 

Capacitação e Transferência de Boas Práticas em 

Matéria de Mediação entre os Ministérios da Justiça 

dos Estados-Partes e Associados do Mercosul 

Estados associados 

2013 Ata 1 

Declaração do Mercosul e Estados Associados para a 

Realização de um Protocolo de Atuação para a 

Doação de Tecidos Laminares ante Situações de 

Catástrofes 

Estados associados 

2013 Ata 1 
Declaração do Mercosul e Estados Associados em 

Relação à Gestão de Substâncias Químicas 
Estados associados 

2013 Ata 1 

Declaração do Mercosul e Estados Associados sobre 

Acesso Universal ao Diagnóstico e Tratamento para 

Controle da Tuberculose 

Estados associados 

2013 Dec. 10 
Acordo-Quadro de Associação entre o Mercosul e a 

República do Suriname 
Suriname 

2013 Dec. 12 
Atribuição da condição de Estado Associado do 

Mercosul à República Cooperativa da Guiana 
Guiana 
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2013 Dec. 13 
Atribuição da condição de Estado Associado do 

Mercosul à República do Suriname 
Suriname 

2013 Dec. 9 
Acordo-Quadro de Associação entre o Mercosul e a 

República Cooperativa da Guiana 
Guiana 

2014 Ata 1 Presença da delegação da Bolívia Bolívia 

2014 Ata 1 Comunicado dos Estados-Partes sobre o Banco do Sul UNASUL 

2014 Ata 1 
Declaração do Mercosul e Estados Associados em 

relação à Agenda Ambiental do Mercosul 
Estados associados 

2014 Ata 2 Presença da delegação da Bolívia Bolívia 

2014 Ata 2 

Comunicado Especial de "Apoio ao Equador em sua 

Política Energética e de uso Generalizado de 

Tecnologias Limpas" 

Equador 

2014 Ata 2 

Aprovação do Protocolo Complementar do Acordo 

sobre Diretrizes em Matéria de Segurança em Eventos 

Futebolísticos Internacionais entre os Ministérios 

Competentes dos Estados-Partes do Mercosul e 

Estados Associados 

Estados associados 

2014 Dec. 15 

Adesão da República do Peru ao “Acordo sobre 

Dispensa de Tradução de Documentos 

Administrativos para Efeitos de Imigração entre os 

Estados-Partes do Mercosul, a República da Bolívia e 

a República do Chile” 

Bolívia, Chile e Peru 

2014 Dec. 25 

Acordo para a criação da Rede de Especialistas em 

Segurança Documental Migratória do Mercosul e 

Estados Associados 

Bolívia, Chile, 

Colômbia e Equador 

2014 Dec. 28 

Adesões da República da Colômbia, da República do 

Equador, da República do Peru e da República 

Bolivariana da Venezuela aos acordos subscritos entre 

o Mercosul e Estados Associados 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador e 

Peru 

2014 Dec. 32 Complementação e articulação Mercosul-UNASUL UNASUL 

2014 Dec. 36 

Acordo modificativo do Acordo para a concessão de 

um prazo de noventa (90) dias aos turistas nacionais 

dos Estados-Partes do Mercosul e Estados Associados 

Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador e 

Peru 

2014 Dec. 38 

Adesão da República do Equador ao “Acordo sobre a 

criação e a implementação de um sistema de 

credenciamento de cursos de graduação para o 

reconhecimento regional da qualidade acadêmica dos 

respectivos diplomas no Mercosul e Estados 

Associados” 

Bolívia, Chile, 

Colômbia e Equador 

2015 Ata 1 Presença da delegação da Bolívia Bolívia 

2015 Ata 1 

Aprovação do Convênio de Cooperação, Intercâmbio 

de Informação, Consulta de Dados e Assistência 

Mútua entre as Administrações Aduaneiras, dos 

Estados-Partes do Mercosul e da República do Chile, 

no âmbito do ACE n. 35 (Mercosul-Chile) 

Chile 

2015 Ata 1 

Aprovação de Convênio de Cooperação, Intercâmbio 

de Informação, Consulta de Dados e Assistência 

Mútua entre as Administrações Aduaneiras, dos 

Estados-Partes do Mercosul e do Estado Plurinacional 

da Bolívia, no âmbito do ACE n. 36 (Mercosul-

Bolívia) 

Bolívia 

2015 Ata 1 
Novo texto assinado do Protocolo de Adesão do 

Estado Plurinacional da Bolívia 
Bolívia 



153 

 

2015 Ata 1 

Reserva venezuelana ao Acordo-Quadro de 

Associação entre o Mercosul e a República 

Cooperativista da Guiana, com vistas a preservar seus 

direitos sobre o território Essequibo 

Guiana 

2015 Ata 1 

Acordo RMS n. 1 “Complementação e articulação 

Mercosul-UNASUL nos Órgãos e Foros que Atendem 

a Temática Saúde” 

UNASUL 

2015 Ata 2 Presença da delegação da Bolívia Bolívia 

2015 Ata 2 
Declaração do Dia Sul-Americano do Desarmamento 

Voluntário 
Estados associados 

2015 Ata 2 

Declaração entre a Reunião de Ministros do Interior 

do Mercosul e o Conselho Sul-Americano em Matéria 

de Segurança Cidadã, Justiça e Coordenação de Ações 

contra a Delinquência Organizada Transnacional da 

União de Nações Sul-Americanas da UNASUL 

UNASUL 

2015 Dec. 13 
Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao 

Mercosul 
Bolívia 

2015 Dec. 18 
Acordo-Quadro de Associação entre o Mercosul e a 

República Cooperativa da Guiana 
Guiana 

2015 Dec. 19 
Atribuição da condição de Estado Associado do 

Mercosul à República Cooperativa da Guiana 
Guiana 

2015 Dec. 20 
Acordo-Quadro de Associação entre o Mercosul e a 

República do Suriname 
Suriname 

2015 Dec. 46 
Acordo sobre Documentos de Viagem e de Retorno 

dos Estados-Partes do Mercosul e Estados Associados 
Bolívia e Equador 

2015 Dec. 21 
Atribuição da condição de Estado Associado do 

Mercosul à República do Suriname 
Suriname 

2015 Dec. 53 Acordo sobre Registro Migratório Eletrônico Bolívia e Equador 

2017 Ata 1 Presença da delegação da Bolívia Bolívia 

2017 Ata 1 

Subscrição de acordo comercial entre os Estados-

Partes signatários do Tratado de Assunção e 

Colômbia 

Colômbia 

2017 Ata 1 
Declaração sobre o Projeto Corredor Ferroviário 

Bioceânico de Integração 
UNASUL 

2017 Ata 1 

Recomendação dos Estados-Partes do Mercosul e 

Estados Associados em Matéria de Delinquência 

Organizada Transnacional 

Estados associados 

2017 Ata 1 

Declaração do Mercosul e Estados Associados sobre 

Cooperação Internacional em Procedimentos Civis e 

Administrativos contra a Corrupção 

Estados associados 

2017 Ata 1 

Declaração do Mercosul e Estados Associados sobre 

mulheres privadas de liberdade por delitos 

relacionados com drogas 

Estados associados 

2017 Ata 1 

Declaração do Mercosul e Estados Associados acerca 

da atenção às pessoas estrangeiras privadas o sob 

regime alternativo à privação de liberdade nos países 

do Mercosul e Associados 

Estados associados 

2017 Ata 2 Presença da delegação da Bolívia Bolívia 

2017 Dec. 19 

Memorando de Entendimento sobre o Intercâmbio de 

Documentação para o Esclarecimento de Graves 

Violações aos Direitos Humanos 

Bolívia, Chile e 

Equador 

2017 Dec. 20 
Solicitação de adesão da República do Chile ao 

“Acordo sobre Registro Migratório Eletrônico” 

Bolívia, Chile e 

Equador 
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2017 Dec. 22 

Acordo entre os Estados-Partes do Mercosul e os 

Estados Associados para o Intercâmbio de Informação 

sobre a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de 

Fogo, Munições, Explosivos e outros Materiais 

Relacionados 

Bolívia, Chile, 

Colômbia e Equador 

 

CONVIDADOS(AS) ESPECIAIS 

 

Abrange as recepções de pessoas convidadas para as reuniões do CMC, como 

autoridades ou representantes de contrapartes de relações mantidas pelo Mercosul. Tais 

participações são por variados motivos, vinculações de cooperação, políticas ou comerciais 

em andamento ou em negociação. Não estão incluídas as participações de delegações de 

Estados associados em processo de adesão como Estados-Partes. 

Quadro 4 — Relações externas do Mercosul entre 2010 e 2017 no campo de convidados(as) 

especiais 

Ano Documento Ação Contraparte(s) 

2010 Ata 1 Participação na reunião do CMC Egito 

2010 Ata 1 Participação na reunião do CMC ALADI 

2010 Ata 1 Participação na reunião do CMC CAF 

2010 Ata 1 Participação na reunião do CMC SEGIB 

2010 Ata 2 

Participação dos Emirados Árabes (país então ocupante da 

presidência rotativa do Conselho Supremo do CCG) na 

reunião do CMC 

CCG 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC Nova Zelândia 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC Austrália 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC Turquia 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC Síria 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC Palestina 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC Cuba 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC Austrália 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC Emirados Árabes 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC Nova Zelândia 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC ALADI 

2010 Ata 2 Participação na reunião do CMC CAF 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC Japão 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC Austrália 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC México 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC Paquistão 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC Palestina 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC UE 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC ALADI 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC CEPAL 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC CAF 
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2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC OEA 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC SEGIB 

2011 Ata 1 Participação na reunião do CMC SELA 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC México 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC Palestina 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC Japão 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC Índia 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC Austrália 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC UE 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC UAAA 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC CAF 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC OEA 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC SEGIB 

2011 Ata 2 Participação na reunião do CMC BID 

2012 Ata 1 Participação na reunião do CMC México 

2012 Ata 1 Participação na reunião do CMC Suriname 

2012 Ata 1 Participação na reunião do CMC Guiana 

2012 Ata 1 
Participação de Honduras em representação do SICA na 

reunião do CMC 
SICA 

2012 Ata 1 Participação na reunião do CMC China 

2012 Ata 1 Participação na reunião do CMC UNASUL 

2012 Ata 1 Participação na reunião do CMC ALADI 

2012 Ata 1 Participação na reunião do CMC CEPAL 

2012 Ata 1 Participação na reunião do CMC BID 

2012 Ata 2 Participação na reunião do CMC Guiana 

2012 Ata 2 Participação na reunião do CMC Suriname 

2012 Ata 2 Participação na reunião do CMC ALADI 

2012 Ata 2 Participação na reunião do CMC CAF 

2012 Ata 2 Participação na reunião do CMC CEPAL 

2012 Ata 2 Participação na reunião do CMC OTCA 

2012 Ata 2 Participação na reunião do CMC UNASUL 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC México 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC China 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC Coreia do Sul 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC Japão 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC ALADI 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC CAF 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC CEPAL 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC BID 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC SELA 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC FONPLATA 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC OEA 

2013 Ata 1 Participação na reunião do CMC UE 
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2013 Ata 1 

Participação da Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento (AECID), vinculada à 

Espanha, na reunião do CMC 

Espanha 

2013 Ata 1 
Participação da Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panamá 

em representação do SICA na reunião do CMC 
SICA 

2014 Ata 1 Participação na reunião do CMC UNASUL 

2014 Ata 1 Participação na reunião do CMC ALBA 

2014 Ata 1 Participação na reunião do CMC PETROCARIBE 

2014 Ata 1 Participação na reunião do CMC PNUD 

2014 Ata 1 Participação na reunião do CMC AP 

2014 Ata 1 Participação na reunião do CMC FAO 

2014 Ata 1 Participação na reunião do CMC SELA 

2014 Ata 1 Participação na reunião do CMC CEPAL 

2014 Ata 1 Participação na reunião do CMC CAF 

2014 Ata 2 Participação na reunião do CMC México 

2014 Ata 2 Participação na reunião do CMC CAN 

2014 Ata 2 Participação na reunião do CMC SEGIB 

2014 Ata 2 Participação na reunião do CMC CEPAL 

2014 Ata 2 Participação na reunião do CMC CAF 

2014 Ata 2 Participação na reunião do CMC BID 

2015 Ata 1 Participação na reunião do CMC ALADI 

2015 Ata 1 Participação na reunião do CMC CEPAL 

2015 Ata 1 Participação na reunião do CMC UNASUL 

2015 Ata 1 Participação na reunião do CMC CAF 

2015 Ata 1 Participação na reunião do CMC OTCA 

2015 Ata 2 Participação na reunião do CMC SEGIB 

2015 Ata 2 Participação na reunião do CMC CAN 

2015 Ata 2 Participação na reunião do CMC CAF 

2015 Ata 2 Participação na reunião do CMC ALADI 

2015 Ata 2 Participação na reunião do CMC BID 

2017 Ata 1 Participação na reunião do CMC BID 

2017 Ata 1 Participação na reunião do CMC CAF 

2017 Ata 1 Participação na reunião do CMC CEPAL 

2017 Ata 1 Participação na reunião do CMC FAO 

2017 Ata 1 Participação na reunião do CMC FONPLATA 

2017 Ata 2 Participação na reunião do CMC Egito 

2017 Ata 2 Participação na reunião do CMC ALADI 

2017 Ata 2 Participação na reunião do CMC CEPAL 

2017 Ata 2 
Participação do INTAL, vinculado ao BID, na reunião do 

CMC 
BID 

2017 Ata 2 Participação na reunião do CMC CAF 

2017 Ata 2 Participação na reunião do CMC FONPLATA 

2017 Ata 2 Participação na reunião do CMC FAO 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Abrange as vinculações de cooperação com alguma contraparte específica, seja de 

cooperação norte-sul com atores europeus, seja de cooperação com organizações 

internacionais especializadas não necessariamente regionais. Na grande maioria, as 

vinculações são restritas aos Estados-Partes do Mercosul, contudo, duas delas incluem outros 

atores latino-americanos para além da contraparte mencionada. 

Quadro 5 — Relações externas do Mercosul entre 2010 e 2017 no campo da cooperação 

internacional 

Ano Documento Ação Contraparte(s) 

2010 Res. 38 

Adendo n. 2 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o “Projeto de Cooperação 

em Matéria Estatística II” 

UE 

2010 Res. 57 

Adendo n. 2 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Apoio à 

Sociedade da Informação do Mercosul” 

UE 

2010 Res. 44 

Memorando de Entendimento de Cooperação entre o 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) 

FAO 

2010 Res. 45 

Memorando de Entendimento de Cooperação entre o 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) 

OPAS 

2011 Ata 1 

Apresentação de livro editado em cooperação com a AECID 

intitulado “A integração produtiva na nova agenda do 

Mercosul”, com resumo das atividades e opiniões dos setores 

públicos e privados 

Espanha 

2011 Ata 1 

Êxito do projeto de cooperação técnica e financeira entre 

Mercosul e UE “Apoio ao Monitoramento 

Macroeconômico” 

UE 

2011 Ata 2 
Realização da Sessão Plenária da Assembleia Parlamentar 

Euro-Latino-Americana em maio de 2011, em Montevidéu 
UE 

2011 Res. 10 

Adendo n. 3 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o “Projeto de Cooperação 

para a Harmonização de Normas e Procedimentos 

Veterinários e Fitossanitários, Inocuidade de Alimentos e 

Produção Agropecuária Diferenciada” 

UE 

2011 Res. 16 

Adendo n. 1 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Apoio ao 

Programa de Mobilidade Mercosul em Educação Superior” 

UE 

2011 Res. 27 

Convênio de Financiamento Específico entre o Mercosul e a 

União Europeia para o projeto “Programa de Apoio ao Setor 

Educacional do Mercosul” 

UE 

2012 Res. 13 

Adendo n. 4 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Cooperação 

para a Harmonização de Normas e Procedimentos 

Veterinários e Fitossanitários, Inocuidade de Alimentos e 

Produção Agropecuária Diferenciada” 

UE 
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2012 Res. 38 

Prorrogação do Memorando de Entendimento entre o 

Mercosul e a Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento (AECID) 

Espanha 

2012 Res. 39 

Adendo n. 2 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Apoio ao 

Programa de Mobilidade Mercosul em Educação Superior” 

UE 

2012 Res. 4 

Adendo n. 1 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Programa 

Mercosul Audiovisual” 

UE 

2012 Res. 42 

Acordo entre a Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e a Alimentação (FAO) e os Estados-Partes do 

Mercosul Integrantes do Fundo da Agricultura Familiar 

(FAF Mercosul) para a Administração Financeira do FAF 

Mercosul 

FAO 

2013 Ata 1 

Acordo de Cooperação entre os Estados-Partes do Mercosul 

e Estados Associados e a Organização Internacional de 

Polícia Criminal (INTERPOL) 

INTERPOL 

2013 Res. 18 

Memorando de Entendimento entre o Mercosul e a Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (AECID) 

Espanha 

2014 Res. 1 

Convênio de Financiamento entre o Mercosul e a União 

Europeia para o projeto “Apoio ao Desenvolvimento das 

Biotecnologias no Mercosul II (Biotech II)” 

UE 

2014 Res. 17 

Adendo n. 1 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Programa de 

Apoio ao Setor Educacional do Mercosul” 

UE 

2014 Res. 2 

Adendo n. 2 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Programa 

Mercosul Audiovisual” 

UE 

2014 Res. 30 

Adendo n. 3 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Programa 

Mercosul Audiovisual” 

UE 

2014 Res. 38 

Adendo n. 4 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Programa 

Mercosul Audiovisual” 

UE 

2014 Res. 61 

Acordo por Troca de Notas Reversais entre o Mercado 

Comum do Sul (Mercosul) e o Governo da República 

Federal da Alemanha 

Alemanha 

2014 Res. 60 

Memorando de Entendimento entre o Mercado Comum do 

Sul (Mercosul) e a Organização Internacional para as 

Migrações (OIM) em Matéria de Cooperação Técnica 

Internacional 

OIM 

2015 Ata 1 

Aprovação do Memorando de Entendimento de Cooperação 

entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

OPAS 

2015 Res. 36 
Cooperação entre o Mercosul e a Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) 
Espanha 

2015 Res. 37 

Convênio de Financiamento entre o Mercosul e a União 

Europeia para o projeto “Apoio ao Programa de Mobilidade 

Mercosul em Educação Superior” 

UE 
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2015 Res. 49 

Adendo n. 1 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Apoio ao 

Desenvolvimento das Biotecnologias no Mercosul II 

(Biotech II)” 

UE 

2015 Res. 6 

Adendo n. 5 ao Convênio de Financiamento entre o 

Mercosul e a União Europeia para o projeto “Programa 

Mercosul Audiovisual” 

UE 

2015 Res. 18 

Memorando de Entendimento de Cooperação entre o 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) 

OPAS 

2015 Res. 58 
Administração Financeira do Fundo da Agricultura Familiar 

do Mercosul (FAF Mercosul) 
FAO 

2016 Res. 6 

Convênio de Execução entre o Mercado Comum do Sul 

(Mercosul) e o Instituto Nacional de Metrologia (PTB) da 

República Federal da Alemanha 

Alemanha 

2016 Res. 1 

Memorando de Entendimento entre o Mercado Comum do 

Sul (Mercosul) e o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos (ACNUDH) em Matéria de 

Cooperação Técnica Internacional 

ACNUDH 

2017 Res. 18 

Prorrogação do Memorando de Entendimento entre o 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Agência Espanhola 

de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

(AECID) 

Espanha 

2017 Dec. 13 

Memorando de Entendimento em Matéria de Cooperação 

Internacional entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) para a Promoção da Segurança Alimentar 

e Nutricional, do Direito ao Desenvolvimento e do Combate 

à Pobreza 

FAO 

2017 Res. 11 

Memorando de Entendimento entre o Mercado Comum do 

Sul (Mercosul) e o Escritório do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em Matéria de 

Cooperação Técnica Internacional 

ACNUR 

2017 Res. 19 

Acordo-Quadro de Colaboração entre o Mercado Comum do 

Sul (Mercosul) e o Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura (IICA) 

IICA 

 

FORMAÇÃO DE COALIZÃO 

 

Abrange as situações em que os Estados-Partes do Mercosul ou os Estados-Partes e 

associados se posicionam conjuntamente diante de um tema ou em um fórum mundial em que 

há outros atores envolvidos na discussão. 

Quadro 6 — Relações externas do Mercosul entre 2010 e 2017 no campo da formação de 

coalizão 

Ano Documento Ação Contraparte(s) 

2010 Ata 1 

Memorando de Entendimento entre os Ministros da Justiça 

do Mercosul e Estados Associados e a Conferência da Haia 

de Direito Internacional Privado 

Estados associados 
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2010 Ata 1 

Acordo RMS n. 7 de 2010 “Ratificação do Convênio-

Marco da Organização Mundial da Saúde para o Controle 

do Tabaco (CMCT) pelos Estados-Partes e Associados do 

Mercosul e Declaração de Interesse da Conferência das 

Partes do CMCT” 

Estados associados 

2011 Ata 2 

Declaração PARLASUL n. 1 de 2011 “Apoio ao 

Estabelecimento de uma Assembleia Parlamentar das 

Nações Unidas” 

ONU 

2011 Ata 2 

Mecanismo de Coordenação Interna do para a participação 

de um representante da Reunião de Ministros de Justiça do 

Mercosul nas reuniões da Conferência da Haia de Direito 

Internacional Privado 

ONU 

2011 Ata 2 

Declaração da Reunião de Ministros de Justiça do 

Mercosul e Estados Associados acerca do Projeto-Piloto da 

Organização dos Estados Americanos da Rede de 

Cooperação Jurídica Hemisférica de Família e Infância 

OEA 

2011 Ata 2 
Declaração sobre a Internalização da Recomendação 193 

da OIT sobre a Promoção das Cooperativas 
OIT 

2012 Ata 1 
Declaração sobre a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS / Rio+20) 
ONU 

2012 Ata 2 

Inclusão de Meta de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

nos Objetivos do Milênio, Metas de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 2013 e Apoio aos Planos de Ação Global, 

Regionais e Nacionais 

OMS 

2012 Ata 2 

Declaração de Reconhecimento à Dra. Mirta Rose Periago, 

pela sua gestão como diretora da Organização Pan-

Americana da Saúde 

OPAS 

2013 Ata 1 

Declaração de Ministras e Ministros da Saúde do Mercosul 

e Estados Associados sobre Saúde Sexual e Reprodutiva 

para Cairo+20 

ONU 

2014 Ata 1 Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014 ONU 

2014 Ata 1 

Declaração da Ilha Margarida sobre os Princípios Básico 

do Mercosul no Marco do Processo de Revisão das Regras 

Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos 

Reclusos 

ONU 

2014 Ata 2 

Comunicado Conjunto dos Chanceleres dos Estados Parte 

e Estados Associados do Mercosul em apoio à reeleição do 

Dr. Jorge Graziano para o cargo de Diretor-Geral da FAO 

FAO 

2015 Ata 2 

Declaração especial dos Estados-Partes e Estados 

Associados do Mercosul sobre a crise humanitária de 

gestão dos movimentos migratórios 

Estados associados 

2015 Ata 2 

Criação do Comitê Ad Hoc para Negociação de Preços de 

Medicamentos de Alto Custo nos Estados-Partes e 

Associados do Mercosul 

Estados associados 

2017 Ata 1 

Instrução do CMC ao FCCP para contribuir à elaboração 

das Revisões Nacionais Voluntárias de cada um dos 

Estados-Partes e Estados Associados do Mercosul sobre a 

Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável a serem apresentadas ao Fórum Político de 

Alto Nível das Nações Unidas 

ONU 

2017 Ata 1 
Declaração dos Presidentes dos Estados-Partes do 

Mercosul sobre a XI Conferência Ministerial da OMC 
OMC 
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2017 Ata 1 

Declaração Especial dos Estados-Partes e Estados 

Associados do Mercosul sobre a Pesca Ilegal, não 

Declarada e não Regulamentada 

Estados associados 

2017 Ata 1 
Declaração sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável 
ONU 

2017 Ata 1 
Declaração dos Estados-Partes e Estados Associados do 

Mercosul sobre seu compromisso com o Acordo de Paris 
ONU 

2017 Ata 2 
Declaração sobre impulso à aprovação das Convenções da 

Haia 
ONU 

 

NEGOCIAÇÕES EXTRARREGIONAIS 

 

Abrange as interações com contrapartes de fora da América Latina e Caribe em 

vinculações, geralmente, mas não de forma exclusiva, comerciais. As contrapartes incluem 

especialmente dois grupos (Europa e mundo muçulmano mais Israel). E somente em uma 

ação há participação de Estados associados. 

Quadro 7 — Relações externas do Mercosul entre 2010 e 2017 no campo das negociações 

extrarregionais 

Ano Documento Ação Contraparte(s) 

2010 Ata 1 
Êxito das negociações e assinatura do Acordo 

de Livre Comércio entre o Mercosul e o Egito 
Egito 

2010 Ata 1 

Relançamento das negociações com a União 

Europeia a fim do Acordo de Associação 

Inter-regional 

UE 

2010 Ata 2 Negociações com a Jordânia Jordânia 

2010 Ata 2 
Interesse na retomada das negociações para 

um acordo de livre comércio com o CCG 
CCG 

2010 Ata 2 

Declaração Conjunta Mercosul-Austrália-

Nova Zelândia (reativação do diálogo para 

ampliação das relações econômicas e 

comerciais) 

Austrália-Nova Zelândia 

2010 Ata 2 
Comunicado de Imprensa Mercosul-Emirados 

Árabes Unidos 
Emirados Árabes 

2010 Dec. 26 

Assinatura do Acordo de Livre Comércio 

entre o Mercosul e a República Árabe do 

Egito 

Egito 

2010 Dec. 34 

Acordo-Quadro para o Estabelecimento de 

uma Área de Livre Comércio entre o 

Mercosul e a República Árabe da Síria 

Síria 

2010 Dec. 42 

Memorando para o Estabelecimento do 

Mecanismo de Diálogo Político e Cooperação 

entre os Estados-Partes do Mercosul e 

Estados Associados e a República da Turquia 

Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Peru, Turquia e 

Venezuela 

2011 Ata 2 Avanço nas negociações com a UE UE 

2011 Dec. 35 
Assinatura do Acordo de Livre Comércio 

entre o Mercosul e o Estado da Palestina 
Palestina 

2012 Ata 2 
Intercâmbio de visões sobre o processo de 

negociação entre o Mercosul e a UE 
UE 

2013 Ata 1 Avanço nas negociações com a UE UE 
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2014 Ata 2 

Aprovação de proposta para subscrição de 

memorando de cooperação com a União 

Econômica Eurasiática (UEE) 

UEE 

2014 Dec. 42 

Subscrição do Memorando de Entendimento 

de comércio e cooperação econômica entre o 

Mercosul e a República do Líbano 

Líbano 

2014 Dec. 43 

Subscrição do Memorando de Entendimento 

de comércio e cooperação econômica entre o 

Mercosul e a República Tunisina 

Tunísia 

2015 Ata 1 
Realização de Reunião Ministerial Mercosul-

UE em Bruxelas, em 11 de junho de 2015 
UE 

2015 Ata 1 
Recomendação FCES n. 1 de 2015 

“Negociações Mercosul-União Europeia” 
UE 

2015 Ata 2 

Consolidação do processo de preparação para 

o intercâmbio de ofertas de acesso a mercados 

nas negociações com a UE 

UE 

2015 Ata 2 

Incorporação da análise do impacto 

macroeconômico do aprofundamento do 

processo de integração comercial com a UE 

dentre as tarefas do Grupo de Monitoramento 

Macroeconômico do Mercosul 

UE 

2016 Ata Extr. 1 

Discussão da proposta uruguaia de 

flexibilização das negociações externas, 

exemplificando com o caso da República 

Popular da China (não reconhecida pelo 

Paraguai) 

China 

2016 Ata Extr. 1 

Exposição brasileira da sensibilidade do setor 

produtivo brasileiro perante negociações 

comerciais com a República Popular da China 

China 

2016 Dec. 8 
Negociações com a Associação Europeia de 

Livre Comércio 
AELC 

2017 Ata 1 

Continuação de agenda dinâmica de 

relacionamento externo em processo de 

negociação e diálogo com a AELC 

AELC 

2017 Ata 1 

Continuação de agenda dinâmica de 

relacionamento externo em processo de 

negociação e diálogo com a Índia 

Índia 

2017 Ata 1 

Continuação de agenda dinâmica de 

relacionamento externo em processo de 

negociação e diálogo com a UAAA 

UAAA 

2017 Ata 1 

Continuação de agenda dinâmica de 

relacionamento externo em processo de 

negociação e diálogo com o Canadá 

Canadá 

2017 Ata 1 

Continuação de agenda dinâmica de 

relacionamento externo em processo de 

negociação e diálogo com a Coreia do Sul 

Coreia do Sul 

2017 Ata 1 

Continuação de agenda dinâmica de 

relacionamento externo em processo de 

negociação e diálogo com o Japão 

Japão 

2017 Ata 1 

Continuação de agenda dinâmica de 

relacionamento externo em processo de 

negociação e diálogo com Austrália-Nova 

Zelândia 

Austrália-Nova Zelândia 

2017 Ata 1 Proposta uruguaia de retomar o diálogo com a China 
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República Popular da China 

2017 Ata 1 

Impulso rumo à conclusão da negociação com 

a UE, nos capítulos econômico, político e de 

cooperação 

UE 

 

ORIENTAÇÃO LATINO-AMERICANA 

 

Abrange as interações com contrapartes da América Latina e Caribe em vinculações 

diversas (comerciais, cooperativas, políticas), porém, menos intensas ou numerosas, se 

comparadas às do alcance sul-americano. As contrapartes incluem Estados e organizações 

internacionais latino-americanas e caribenhas. 

Quadro 8 — Relações externas do Mercosul entre 2010 e 2017 no campo da orientação latino-

americana 

Ano Documento Ação Contraparte(s) 

2010 Ata 1 

Declaração dos Presidentes dos Estados-Partes do 

Mercosul sobre a concessão de preferências 

comerciais ao Haiti 

Haiti 

2010 Dec. 14 Preferências comerciais a Haiti Haiti 

2010 Dec. 41 

Memorando para o Estabelecimento de 

Mecanismo de Diálogo Político e Cooperação 

entre o Mercosul e a República de Cuba 

Cuba e Venezuela 

2010 Res. 43 

Memorando de Entendimento de Cooperação 

entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a 

Corporação Andina de Fomento (CAF) 

CAF 

2011 Res. 39 

Procedimento para a protocolização no âmbito da 

ALADI das normas emanadas dos órgãos do 

Mercosul 

ALADI 

2012 Dec. 64 
Participação do Mercosul na Aliança do Pacífico 

como observador 
AP 

2013 Ata 1 
Satisfação pelo encontro entre os chanceleres do 

Mercosul e do SICA 
SICA 

2013 Dec. 15 

Participação do Mercosul no Sistema da 

Integração Centro-Americana na qualidade de 

observador 

SICA 

2014 Ata 1 
Proposta venezuelana da Zona Econômica 

Complementar ALBA-PETROCARIBE (ZEC) 

ALBA e 

PETROCARIBE 

2014 Ata 1 

Declaração Conjunta dos Estados-Partes do 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) para 

Promover o Estabelecimento de uma Zona 

Econômica Complementar entre os Estados-Partes 

do Mercado Comum do Sul (Mercosul), os 

Países-Membros da Aliança Bolivariana para os 

Povos de Nossa América (ALBA), os Países-

Membros do PETROCARIBE e os Membros da 

Comunidade do Caribe (CARICOM) 

ALBA, PETROCARIBE 

e CARICOM 

2014 Ata 2 
Aprovação de proposta para subscrição de acordo-

marco de associação entre o Mercosul e o SICA 
SICA 
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2014 Res. 51 

Convênio entre a Corporação Andina de Fomento 

e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) para a 

Administração do Fundo de Financiamento do 

Setor Educacional do Mercosul 

CAF 

2015 Ata 1 
Apresentação de Plano de Ação para o Diálogo 

com a Aliança do Pacífico 
AP 

2015 Ata 1 
Acordo quanto à ampliação e ao aprofundamento 

do ACE n. 62 (Mercosul-Cuba) 
Cuba 

2015 Ata 2 

Acordo para celebrar uma reunião de alto nível 

com a Aliança do Pacífico no primeiro semestre 

de 2016 

AP 

2015 Ata 2 

Incorporação da análise do impacto 

macroeconômico do aprofundamento do processo 

de integração comercial com AP dentre as tarefas 

do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do 

Mercosul 

AP 

2016 Res. 7 

Convênio entre a Corporação Andina de Fomento 

e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) para a 

Administração do Fundo de Financiamento do 

Setor Educacional do Mercosul 

CAF 

2017 Ata 1 

Aproximação junto à AP para o diálogo e 

realização do seminário entre o Mercosul e a AP 

“Diálogo de Alto Nível Político Privado: O novo 

contexto geral e a convergência entre o Mercosul 

e a Aliança do Pacífico” 

AP 

2017 Ata 1 

Continuação de agenda dinâmica de 

relacionamento externo em processo de 

convergência com a AP 

AP 

2017 Ata 2 

Atividades do Observatório da Democracia do 

PARLASUL sobre o acompanhamento de 

eleições em seis países da região 

América Latina e Caribe 

2017 Dec. 12 

Memorando de Entendimento de Cooperação 

Internacional entre o Mercado Comum do Sul 

(Mercosul) e a Corporação Andina de Fomento 

(CAF) 

CAF 

 

QUESTÃO DE AUTONOMIA 

 

Abrange as interações em alguma questão de autonomia, seja a fim do esforço de 

resolução intrarregional de crises regionais, seja contra a interferência de potências de fora da 

América Latina e Caribe, especialmente em matéria de defesa. Por vezes, Estados associados 

estão incluídos nessas interações. 

Quadro 9 — Relações externas do Mercosul entre 2010 e 2017 no campo da questão de 

autonomia 

Ano Documento Ação Contraparte(s) 

2010 Ata 1 

Declaração Especial dos Presidentes dos Estados-

Partes do Mercosul e Estados Associados sobre a 

exploração de recursos naturais não renováveis na 

plataforma continental argentina 

Reino Unido 
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2010 Ata 1 
Declaração sobre a Situação entre a República 

Bolivariana da Venezuela e a República da Colômbia 
Colômbia e Venezuela 

2010 Ata Extr. 1 
Declaração do Mercosul sobre atividades militares do 

Reino Unido nas Ilhas Malvinas 
Reino Unido 

2010 Ata 2 
Declaração Especial dos Presidentes dos Estados-

Partes e Estados Associados sobre as Malvinas 
Reino Unido 

2011 Ata 1 

Comunicado dos Estados-Partes do Mercosul e Estados 

Associados sobre as declarações do governo britânico a 

respeito da questão das Ilhas Malvinas 

Reino Unido 

2011 Ata 2 
Recomendação PARLASUL n. 1 de 2011 “Solução 

Pacífica para o Problema das Ilhas Malvinas” 
Reino Unido 

2011 Ata 2 
Declaração PARLASUL n. 2 de 2011 “Rechaço às 

Expressões do Presidente Nicolás Sarkozy" 
França 

2011 Ata 2 

Declaração dos Estados-Partes do Mercosul e Estados 

Associados sobre navios que hasteiam a bandeira ilegal 

das Ilhas Malvinas 

Reino Unido 

2012 Ata 1 

Declaração “Intercâmbio de informação entre os 

Estados-Partes do Mercosul e os Estados Associados 

sobre buques ou artefatos navais ligados à ‘Questão das 

Ilhas Malvinas’” 

Reino Unido 

2012 Ata 2 Declaração especial sobre a questão das Ilhas Malvinas Reino Unido 

2013 Ata 1 

Rechaço à revogação infundada das permissões de 

sobrevoo e aterrissagem de alguns países europeus para 

o avião que transportava o presidente da Bolívia e 

apoio e solidariedade ao governo da Bolívia 

Estados associados 

2013 Ata 1 

Declaração de Montevidéu sobre o apoio dos Estados-

Partes do Mercosul e Estados Associados ao Presidente 

Evo Morales 

Estados associados 

2013 Ata 1 

Declaração de Montevidéu sobre o repúdio à 

espionagem por parte dos Estados Unidos da América 

nos países da região 

Estados Unidos 

2014 Ata 1 

Declaração Especial dos Estados-Partes do Mercosul 

em Respaldo à República Argentina em Defesa da 

Reestruturação de sua Dívida Soberana 

Estados Unidos 

2014 Ata 2 
Declaração Especial dos Estados Parte do Mercosul em 

respaldo à República Argentina 
Reino Unido 

2014 Ata 2 
Declaração sobre o posicionamento regional 

parlamentar sobre os Fundos Abutres 
Estados Unidos 

2014 Ata 2 

Comunicado Especial sobre “Exploração de 

Hidrocarbonetos e Pesca na Plataforma Continental 

Argentina nas proximidades das Ilhas Malvinas” 

Reino Unido 

2014 Ata 2 

Declaração Especial das Presidentas e dos Presidentes 

do Mercosul sobre a aprovação de Sanções contra a 

República Bolivariana da Venezuela 

Estados Unidos 

2015 Ata 1 

Declaração especial sobre exploração de 

hidrocarbonetos na plataforma continental argentina 

nas proximidades das Ilhas Malvinas 

Reino Unido 

2015 Ata 2 

Declaração especial sobre exploração de 

hidrocarbonetos na plataforma continental argentina 

nas proximidades das Ilhas Malvinas 

Reino Unido 
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REGULAMENTAÇÃO GENÉRICA 

 

Abrange as regulamentações sem direcionamento a uma contraparte específica, sejam 

normas positivadas, sejam discursos. Apesar de serem genéricas (sem direcionamento a uma 

contraparte), algumas direcionam com alguma especificação quem pode ser a contraparte da 

regulamentação, por exemplo, quaisquer Estados associados ou aquelas com que mantém 

vinculações de cooperação e comerciais. 

Quadro 10 — Relações externas do Mercosul entre 2010 e 2017 no campo da regulamentação 

genérica 

Ano Documento Ação Contraparte(s) 

2010 Dec. 56 

Programa de Consolidação da União 

Aduaneira: item XX — Negociação de 

acordos comerciais com terceiros países e 

regiões (art. 58 a 60) 

 

2010 Dec. 63 Alto Representante-Geral do Mercosul  

2010 Res. 31 

Sistema de Administração e Distribuição 

de Quotas Outorgadas ao Mercosul por 

Terceiros Países ou Grupos de Países 

Negociantes econômico-

comerciais 

2011 Ata Extr. 1 

Declaração Conjunta dos Presidentes do 

Mercosul sobre a Criação de um Grupo de 

Diálogo de Alto Nível para a 

Incorporação de Novos Estados ao 

Mercosul 

Estados associados 

2011 Dec. 22 
Grupo de Relacionamento Externo do 

Mercosul 

Negociantes econômico-

comerciais 

2011 Res. 11 
Normas gerais para assinatura de 

convênios 
Cooperantes 

2012 Dec. 2 

Normas de Procedimento para a atuação 

do Mercosul em controvérsias derivadas 

de Acordos Comerciais com terceiros 

países ou grupos de países 

Negociantes econômico-

comerciais 

2012 Dec. 10 Grupo de Cooperação Internacional Cooperantes 

2012 Dec. 11 
Política de Cooperação Internacional do 

Mercosul 
Cooperantes 

2012 Res. 37 
Unidade Técnica de Cooperação 

Internacional 
Cooperantes 

2013 Ata 1 

Acordo de criação do grupo ad hoc para a 

revisão dos protocolos e acordos no 

Mercosul de cooperação jurídica 

internacional 

Estados associados 

2013 Ata 1 
Decisão sobre o Reconhecimento 

Universal do Direito de Asilo Político 
 

2013 Dec. 7 
Rede de Escritórios Comerciais Conjuntos 

do Mercosul 

Negociantes econômico-

comerciais 

2013 Dec. 11 
Regime de participação dos Estados 

Associados ao Mercosul 
Estados associados 

2013 Res. 12 
Prioridades do Mercosul em matéria de 

cooperação recebida 
Cooperantes 
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2013 Res. 13 
Metodologia para a apresentação de 

projetos de cooperação técnica 
Cooperantes 

2014 Dec. 19 

Participação do Mercosul como 

observador em processos regionais de 

integração e organismos internacionais 

 

2014 Dec. 23 Cooperação no Mercosul Cooperantes 

2014 Dec. 37 

Acordo Modificativo do Anexo do 

Acordo sobre Documentos de Viagem dos 

Estados-Partes do Mercosul e Estados 

Associados 

Estados associados 

2014 Dec. 46 
Participação dos Estados Associados em 

atividades dos fundos do Mercosul 
Estados associados 

2014 Dec. 47 
Diretrizes da política comunicacional do 

Mercosul 
 

2015 Ata 2 

Concordância para novo impulso às 

negociações com terceiros países e grupos 

de países de modo que permita ampliar a 

inserção do Mercosul e ter acesso às 

oportunidades do cenário internacional 

Negociantes econômico-

comerciais 

2015 Ata 2 
Declaração sobre relacionamento externo 

do Mercosul 
 

2015 Dec. 14 
Regime de participação dos Estados 

Associados ao Mercosul 
Estados associados 

2015 Dec. 17 

Modelo de acordo para participação dos 

Estados Associados em atividades de 

fundos do Mercosul 

Estados associados 

2015 Dec. 42 

Acordos celebrados com os Estados 

Associados do Mercosul (atualização da 

Dec. 28 de 2004) 

Estados associados 

2015 Dec. 52 

Atuação do Mercosul em controvérsias 

derivadas de acordos comerciais com 

terceiros países ou grupos de países 

Negociantes econômico-

comerciais 

2016 Ata Extr. 1 

Informe de acesso reservado sobre 

atividades desenvolvidas em matéria de 

relacionamento externo no segundo 

semestre de 2016 

 

2017 Ata 1 

Anúncio da reinserção do Mercosul no 

cenário internacional a partir de uma 

intensa agenda de relacionamento externo 

 

2017 Ata 1 
Necessidade de abrir novos canais com 

contrapartes da Ásia 
Ásia 

2017 Ata 1 

Concordância sobre a conversão do 

Mercosul em plataforma exportadora, que 

se projeta de forma aberta ao mundo 

Negociantes econômico-

comerciais 

2017 Dec. 6 Revogação da Dec. 63 de 2010  

2017 Dec. 33 

Atualização da Dec. 52 de 2015 “Atuação 

do Mercosul em controvérsias derivadas 

de acordos comerciais com terceiros 

países ou grupos de países” 

Negociantes econômico-

comerciais 

2017 Res. 16 
Criação da Unidade de Comunicação e 

Informação do Mercosul 
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