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MERCOSUL/XLVIII CMC/DI N° 01/15 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

PRESIDÊNCIA PRO TEMPORE BRASILEIRA 2015 

 

 

Regimes Econômicos Especiais e Normas Comerciais 

 

Deu-se continuidade às discussões iniciadas na Presidência Pro Tempore argentina sobre as 

propostas de prorrogações de prazos de regimes econômicos especiais e normas comerciais 

vencidas. Trata-se de conjunto de decisões que prorroga prazos da União Aduaneira relacionados a 

"drawback", admissão temporária, insumos agropecuários e matérias primas, bens de capital, bens 

de informática e telecomunicações, Listas de Exceção à Tarifa Externa Comum, elevação tarifária 

temporária por conta da conjuntura econômica internacional, manutenção de elevação tarifária para 

brinquedos, produtos lácteos e pêssegos, e regime de origem do MERCOSUL.  

 

Adesão da Bolívia ao MERCOSUL 

 

Foi assinado novo texto do Protocolo de Adesão da Bolívia ao MERCOSUL.  

 

Em 27 de maio de 2015, a PPTB realizou a X Reunião Ordinária da Comissão Administradora do 

Acordo de Complementação Econômica Nº 36 “MERCOSUL-Bolívia” (ACE-36) e a II Reunião do 

Grupo Ad Hoc para a Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao MERCOSUL. Os Estados 

Partes congratularam a Bolívia pelos avanços alcançados nas tarefas de adequação ao MERCOSUL.  

 

Em 14 de julho de 2015, foi realizada Reunião Extraordinária da Comissão Administradora do 

ACE-36, que recomendou a adoção de Protocolo Adicional para incorporação ao Acordo de 

“Convênio de Cooperação, Intercâmbio de Informação, Consulta de Dados e Assistência Recíproca 

entre as Administrações Aduaneiras do MERCOSUL e da Bolívia”. 

 

Integração Produtiva 

 

Foram realizadas duas edições dos Encontros Setoriais de Integração Produtiva (Montevidéu, 29 de 

abril, e Rio de Janeiro, 03 de julho), com a presença de representantes dos setores de fármacos, 

reagentes de diagnóstico, químicos, cosméticos, têxtil, metal mecânico, eletroeletrônicos, plásticos, 

software e calçados. 

Com relação ao setor de brinquedos, em de abril de 2015, por ocasião da Feira Brasileira de 

Brinquedos – ABRIN, em São Paulo, foi instalado "stand" MERCOSUL para a promoção de 

negócios na região, uma ação diretamente derivada do programa aprovado em 2014. Segundo dados 

da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos – ABRINQ, desde que se iniciaram os 

trabalhos de integração do setor no MERCOSUL, em 2010, os fabricantes de brinquedos do Bloco 

aumentaram de 30% para 50% sua participação no mercado regional. 

Ademais, estão em execução dois projetos financiados pelo FOCEM com objetivo de incrementar a 

competitividade de pequenos provedores de autopeças, e para a qualificação de fornecedores na 

área de petróleo e gás. 

 

Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM) 

 

O CMC aprovou Decisão que prorrogou do Regulamento do FOCEM até 31 de dezembro de 2015 e 

instruiu o GMC a analisar e elaborar proposta sobre aspectos do Regulamento que deverão ser 

adaptados para a conclusão dos projetos apresentados no âmbito da Decisão CMC Nº 18/05. 

Ademais, foi dado seguimento ao debate sobre a renovação e o fortalecimento do FOCEM. 
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A PPTB encaminhou à CRPM dois novos projetos a serem financiados com recursos do FOCEM, 

sob o Programa IV: “MERCOSUL Social: Fortalecimento do Instituto Social do MERCOSUL 

(ISM) e Consolidação do Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (PEAS)", apresentado 

por iniciativa do Conselho do Instituto Social do MERCOSUL (CISM); e "Fortalecimento da 

Gestão do Sistema Integrado de Mobilidade do MERCOSUL (SIMERCOSUL)”, apresentado por 

iniciativa da Reunião de Ministros de Educação do MERCOSUL (RME). 

  

Foram, ademais, a pedido do Brasil, retirados dois projetos previamente aprovados, mas cuja 

execução não havia ainda iniciado: “Implementação da Biblioteca UNILA – BIUNILA e do 

Instituto MERCOSUL de Estudos Avançados – IMEA, da Universidade Federal da Integração 

Latino-americana” e “Obras de Engenharia do Sistema de Saneamento da Cidade de São Borja – 

RS”. O CMC aprovou que os recursos originalmente alocados a esses projetos ficassem à 

disposição de futuros projetos a serem apresentados pelo Brasil. 

 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

A cooperação em ciência, tecnologia e inovação foi um dos temas centrais da PPTB, em 

reconhecimento do papel que a capacitação científica e tecnológica, o estímulo à inovação e a 

formação de recursos humanos em áreas de ponta têm a desempenhar na consecução do objetivo de 

elevar a competitividade das economias dos Estados Partes do MERCOSUL.  

 

No momento, há projetos em andamento ou em discussão em diversos campos fundamentais para 

formação de competência técnico-científica regional e de redes de pesquisadores e centros de 

pesquisa, como biomedicina, nanotecnologia e mecatrônica, entre outros. Tem sido constante o 

empenho em engajar a iniciativa privada na concepção, financiamento e avaliação desses 

programas. 

 

Parte do esforço para ampliação da capacidade científica nos países do MERCOSUL passa pelo 

reforço do ensino de ciências nas escolas. Nesse sentido, no contexto da LII RECyT, cabe destacar 

a entrega do Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia, edição 2014, que teve como tema 

“Popularização da Ciência”. Com o mesmo propósito de divulgação científica, a PPTB, em parceria 

com a UNESCO, propôs realizar o concurso de desenho “Luz, Ciência e Vida”, voltado para 

estudantes do ensino médio. 

 

MERCOSUL Social e Cidadão 

 

O Plano de Ação para a Conformação de um Estatuto da Cidadania do MERCOSUL e o Plano 

Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (PEAS), aprovados durante a Presidência Pro Tempore 

do Brasil, em 2010, constituem os principais conjuntos de iniciativas voltados para as dimensões 

social e de cidadania da integração regional. 

  

Na atual Presidência brasileira, o progresso da implementação desses programas foi avaliado e 

sintetizado em planilhas, que sistematizam informações sobre iniciativas já executadas ou em 

execução, novas propostas de projetos e sugestões de atualização dos objetivos previstos no Plano.  

  

A V Sessão Plena Ministerial da Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos Sociais do 

MERCOSUL (CCMAS), responsável pela supervisão do PEAS, aprovou, em 19 de junho de 2015, 

a Declaração de Brasília "Plano Estratégico de Ação Social: Consolidando o MERCOSUL Social e 

Participativo", que insta as instâncias do MERCOSUL responsáveis pelos objetivos do Plano a 

revisar o documento e, se necessário, propor à CCMAS alterações ou adições, até o final do 

primeiro semestre de 2016. A CCMAS comprometeu-se, na Declaração, a elaborar documento que 
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contenha os aportes e atualizações sobre o PEAS, encaminhados por essas instâncias, até o final do 

segundo semestre de 2016. 

   

Tema recorrente durante a avaliação do PEAS foi a necessidade de financiamento do Plano e a 

proposta de utilização do Programa IV do FOCEM para a submissão de projetos. 

 

Conforme deliberação do GMC, em sua XCVII Reunião Ordinária, realizou-se, em 27 de maio 

último, Reunião de Análise do Plano de Ação para a Conformação de um Estatuto da Cidadania do 

MERCOSUL. O encontro, além de se somar ao esforço de avaliação dos desdobramentos nos 

diversos eixos de ação do Plano, permitiu reafirmar o compromisso dos Estados Partes com a plena 

implementação do Estatuto da Cidadania até o 30º aniversário do Bloco, em 2021. 

 

O Paraguai, no decorrer do processo de reavaliação dos Planos, comprometeu-se a, no âmbito de 

sua PPt, realizar esforço para avançar na efetivação dessas agendas. 

 

Cúpula Social 

 

Nos dias 14, 15 e 16, realizou-se, em Brasília, a Cúpula Social, que contou com expressiva 

participação de movimentos sociais e organizações da sociedade civil.  

 

Sob o lema, “Avançar no MERCOSUL, com mais integração, mais direitos e mais participação”, a 

Cúpula propõe assumir função propulsora do processo de consolidação e fortalecimento do Bloco, 

especialmente em suas dimensões social e cidadã. 

 

Relacionamento Externo 

 

Grupo de Relacionamento Externo – segmento intra-regional 

 

Teve lugar em Brasília, em 06 de março de 2015, reunião do Grupo de Relacionamento Externo 

(GRELEX) do MERCOSUL. No segmento intrarregional, houve consenso quanto à importância da 

continuidade das reuniões das Comissões Administradoras dos Acordos de Complementação 

Econômica (ACEs). Acordou-se também sobre a necessidade de dar seguimento à aproximação do 

MERCOSUL com outros países e mecanismos de integração da região.  

 

Diálogo MERCOSUL-Aliança do Pacífico 

O MERCOSUL preparou um Plano de Ação para o diálogo com a Aliança do Pacífico, com 

propostas de iniciativas concretas na área econômico-comercial. O Plano foi encaminhado em 21 de 

maio de 2015 (Nota PPTB 181) ao Chile, país que havia enviado ao MERCOSUL proposta de 

“Agenda Curta” para o diálogo entre os dois blocos, e ao México, país que ocupa a Presidência 

“Pro Tempore” da Aliança do Pacífico durante o primeiro semestre de 2015. O Plano de Ação do 

MERCOSUL contém iniciativas nas seguintes áreas: aprofundamento dos acordos de 

complementação econômica existentes, certificação de origem digital, janela única de comércio 

exterior, operadores econômicos autorizados, cooperação aduaneira, acumulação de origem, 

assistência técnica para facilitação de comércio, aproximação empresarial na EXPO ALADI, 

participação de empresas do MERCOSUL em rodadas de negócios da Aliança e intercâmbio de 

experiências sobre PMEs.  

Reunião das Comissões Administradoras dos Acordos de Complementação Econômica 

 

Realizou-se, em 28 de abril, a IV Reunião do Comitê de Micro, Pequenas e Médias Empresas do 

Acordo de Complementação Nº 35 (MERCOSUL-Chile), em que se debateram temas como 
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políticas públicas para promoção das exportações da MPMES, bem como a promoção de estratégias 

de cooperação em temas como a facilitação de trâmites aduaneiros nas exportações das MPMES.  

Realizou-se, em 14 de julho, a XXIV Reunião Extraordinária do Acordo de Complementação 

Econômica Nº 35, ocasião em que se aprovou o 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. A aprovação do Convênio constitui um 

avanço importante na tarefa de promover a facilitação do comércio. 

Realizou-se, em 26 de maio, Reunião do Acordo de Complementação Econômica Nº 59 

(MERCOSUL-Colômbia-Equador-Venezuela), com a participação de seis Partes Signatárias do 

Acordo, ocasião em que foram discutidos o funcionamento da Comissão Administradora do ACE 

Nº 59, a aceleração dos cronogramas de desgravação, regras de origem e o intercâmbio de 

informações sobre negociações externas.  

MERCOSUL – Cuba 

 

A II Reunião da Comissão Administradora do Acordo de Complementação Econômica N° 62 

MERCOSUL-Cuba (ACE-62) ocorreu dia 25 de maio de 2015, em Brasília. A reunião teve por 

objetivo tratar da ampliação do ACE-62, buscando aumentar tanto o número de produtos cobertos 

pelo acordo quanto a margem de preferência concedida.  

 

MERCOSUL e Cuba coincidiram em ampliar o ACE-62 o máximo possível e em atualizar a 

nomenclatura do acordo para NALADI 2012. Além da negociação tarifária, as partes concordaram 

discutir também temas de cooperação nas áreas de serviços e no tratamento de medidas sanitárias e 

fitossanitárias. 

 

As partes acordaram cronograma de trabalho, que trata da troca de informações e dados de 

comércio pertinentes para ampliação do acordo. A próxima reunião da Comissão Administradora 

foi marcada tentativamente para segunda quinzena de novembro, em Havana. 

 

MERCOSUL – Sistema de Integração Centro-Americano (SICA) 

 

A PPTB realizou missão para tratar da proposta de Acordo-Quadro de Associação MERCOSUL-

SICA elaborada pela última PPTA em 7 de abril. A missão ocorreu na Guatemala, PPT do SICA, e 

teve a participação de representantes dos sócios do MERCOSUL e de países membros do SICA. Os 

centro-americanos indicaram que a proposta de acordo estava sob análise.  

 

As Embaixadas do Brasil nos países-membros do SICA foram orientadas a efetuar gestões junto às 

autoridades locais em coordenação com os sócios do MERCOSUL. O SICA discutiu internamente a 

proposta em reunião de seu Conselho de Ministros das Relações Exteriores, realizada na 

Guatemala, em 29 de maio. 

 

Segmento extra-regional 

MERCOSUL - UNIÃO EUROPEIA 

Teve lugar em Bruxelas, em 11 de junho, Reunião Ministerial MERCOSUL-UE. O encontro 

permitiu aos Ministros realizar avaliação política sobre a atual etapa das negociações birregionais. 

Os Ministros acordaram que, desde que as condições para um intercâmbio bem-sucedido estejam 

atendidas, o objetivo deve ser a troca de ofertas de acesso a mercados no último trimestre de 2015. 

Para avaliar essas condições, encarregaram os negociadores de se reunir e informar suas respectivas 

autoridades. 

MERCOSUL - Líbano 
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Foi realizada em Beirute, em 12 de maio de 2015, a I Reunião de Seguimento do Memorando de 

Entendimento de Comércio e Cooperação Econômica entre o MERCOSUL e o Líbano. O referido 

Memorando, firmado na Cúpula do MERCOSUL de Paraná, Argentina, em dezembro de 2014, tem 

por finalidade fortalecer o diálogo econômico entre as Partes e estabelecer mecanismo que permita 

iniciar eventual negociação de acordo de livre comércio. A I Reunião de Seguimento possibilitou 

intercâmbio dinâmico sobre os principais interesses e expectativas de cada parte, tendo cumprido o 

objetivo de lançar as bases para a negociação de um Acordo de Livre Comércio entre o 

MERCOSUL e o Líbano. 

MERCOSUL - TUNÍSIA 

Realizou-se em Túnis, em 14 de maio de 2015, a I Reunião Exploratória entre o MERCOSUL e a 

Tunísia. O encontro deu-se em seguimento à assinatura, durante a Cúpula do MERCOSUL de 

Paraná, do Acordo-Quadro de Comércio e Cooperação Econômica, que tem por objetivo fortalecer 

o diálogo econômico entre as partes e estabelecer Comitê Conjunto para eventual negociação de 

acordo de livre comércio (ALC). A I Reunião Exploratória propiciou discussão sobre as condições 

gerais de um futuro processo negociador e, como no caso do Líbano, serviu para lançar as bases 

iniciais para a negociação de ALC entre o MERCOSUL e a Tunísia. 

MERCOSUL – Associação Europeia de Livre-Comércio (EFTA) 

Realizou-se em Brasília, no dia 6/3/2015, a IV Reunião do Comitê Conjunto MERCOSUL-EFTA. 

O encontro propiciou relevante troca de informações e percepções sobre a conjuntura econômico-

comercial, os acordos comerciais existentes e em negociação pelos blocos e os recentes avanços 

obtidos nos respectivos processos de integração regional. O principal resultado da IV Reunião do 

Comitê Conjunto foi o acordo estabelecido entre as partes de iniciar, até o final do primeiro 

semestre de 2105, diálogo exploratório com vistas a possíveis negociações comerciais futuras. 

A I Reunião do Diálogo Exploratório MERCOSUL-EFTA teve lugar em Genebra, nos dias 8 e 

9/6/15, durante a qual as partes trocaram impressões sobre os seus respectivos modelos de Acordo 

de Livre Comércio. Discutiram-se, igualmente, o potencial escopo e as características de eventual 

acordo comercial entre os blocos, bem como os objetivos e as sensibilidades de cada parte em uma 

eventual negociação comercial futura. A II Reunião do Diálogo deverá ter lugar segundo semestre 

de 2015. 

MERCOSUL – COREIA 

Realizou-se em Brasília, em 29/5/2015, a I Reunião do Grupo Consultivo Conjunto MERCOSUL-

Coreia. O encontro propiciou relevante troca de informações sobre a conjuntura econômico-

comercial e sobre as respectivas agendas de negociação, bem como o intercâmbio de estatísticas e 

dados econômicos e de comércio. A data e o local da próxima reunião serão acordados 

preferencialmente até o final do segundo semestre de 2015, entre a Presidência Pro Tempore do 

Paraguai e o lado coreano. 

MERCOSUL – JAPÃO 

 

Realizou-se em Tóquio, em 10/7/2015, a II Reunião do Diálogo para o Fortalecimento das Relações 

Econômicas entre o MERCOSUL e o Japão. As partes intercambiaram informações sobre o estado 

atual de suas respectivas negociações externas e exploraram possíveis alternativas para o 

estreitamento das relações econômicas e comerciais. 

 

Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do 

MERCOSUL (FCCR)  

No âmbito da PPTB, foram realizadas a XVI Reunião Plenária Foro Consultivo de Municípios, 

Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR), no dia 16 de julho de 

2015, na cidade de Brasília, bem como a XLV Reunião Ordinária do Foro, no dia 15 de julho. 
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Entre os temas tratados pelo FCCR no semestre, merecem destaque: 

a) Proposta de criação dos consórcios transfronteiriços (envolvendo os governos subnacionais 

localizados na zona de fronteira dos países do Bloco);  

b)  Realização de dois colóquios sul-americanos de cidades metropolitanas – MSUR nas 

cidades de Santiago/Chile e São Paulo/SP, que discutiram desenvolvimento urbano, 

desigualdades sócio-espaciais e sustentabilidade;  

c)  Participação dos governos locais nas agendas Pós-2015 e Habitat III; 

d)  Acordo interinstitucional entre o FCCR e o MERCOSUL Cultural; 

e)  Formação de grupo de trabalho ad hoc de integração fronteiriça. 

 

 

Reuniões ministeriais 

 

Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos Sociais (CCMAS)  

Realizou-se em Brasília, no dia 19 de junho de 2015, a V Sessão Ampliada da Comissão de 

Coordenação de Ministros de Assuntos Sociais do MERCOSUL, precedida no dia anterior por 

Reunião Técnica preparatória. 

Com a contribuição dos demais Ministérios e instituições governamentais brasileiras da área social, 

realizou-se diagnóstico das ações realizadas e em andamento no Plano Estratégico de Ação Social 

do MERCOSUL (PEAS), circulado entre os Estados Partes. O esforço foi seguimento de ação 

empreendida durante a última PPTA e será continuado pela PPT paraguaia. 

Destaca-se a assinatura da Declaração de Brasília “Plano Estratégico de Ação Social: 

Consolidando o MERCOSUL Social e Participativo” por representantes de todos os Estados Partes 

e de 13 Ministérios brasileiros. A Declaração insta as Reuniões de Ministros, Reuniões 

Especializadas e Reuniões de Altas Autoridades com competência em temáticas sociais a revisar o 

PEAS e propor à CCMASM alterações ou adições des eixos, diretrizes e objetivos prioritários, até o 

final do primeiro semestre de 2016. A Declaração também insta a RMADS a reformar o Instituto 

Social do MERCOSUL e acorda dotar o Instituto Social do MERCOSUL (ISM) de recursos 

humanos, técnicos e financeiros adequados, para que possa cumprir as funções que lhe são 

atribuídas no PEAS. Por fim, a Declaração trata da importância da Política Comunicacional do 

MERCOSUL, em construção, para a área social. 

Reunião de Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social (RMADS) 

  

A RMADS reuniu-se no dia 19 de junho de 2015, em Brasília, tendo sido precedida por reunião do 

Grupo Técnico, no dia 18 de junho de 2015. Criou-se Grupo de Trabalho Ad Hoc para estudar os 

Eixos, Diretrizes e Objetivos Prioritários do Plano Estratégico de Ação Social (PEAS) sob 

responsabilidade da RMADS e avaliar a necessidade de revisão do texto. 

 

Tendo como referência a Decisão CMC Nº 32/14, a RMADS tratou da complementação e 

articulação de agendas entre MERCOSUL e UNASUL. Reconheceram-se áreas potenciais para 

início do processo:  

 

a) Temas do Plano 2015-2017 do Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento Social 

da UNASUL e sua articulação com o PEAS; 
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b) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda de Desenvolvimento 

Pós-2015; 

c) Sistema de Informações do MERCOSUL sobre Políticas e Indicadores Sociais 

(SIMPIS) no MERCOSUL e a Matriz de Cooperação na UNASUL. 

 

Como parte do processo de articulação com outros blocos regionais, decidiu-se que a RMADS, em 

coordenação com a Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do MERCOSUL (REAF), 

acompanhe os avanços do Plano para a Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da Fome 

2025, aprovado pela CELAC. 

 

Conselho do Instituto Social do MERCOSUL (CISM) 

 

No dia 24 de março de 2015, ocorreu em Brasília a XXI Reunião do Conselho do ISM, a fim de 

tratar não só de questões relativas à organização administrativa do ISM, mas também do 

desenvolvimento de projetos em curso, como o Sistema de Informação do MERCOSUL sobre 

Políticas e Indicadores Sociais (SIMPIS). 

 

No dia 17 de junho de 2015, ocorreu a XXII reunião do Conselho do ISM. Voltaram a ser 

discutidos temas administrativos, como a contratação de funcionários e a indicação de novo nome 

para a Direção Executiva, em vista do término do mandato do atual Diretor em 25 de agosto. Criou-

se Grupo de Trabalho Ad Hoc, com duração prevista de seis meses, para estudar propostas de 

reforma do Instituto. 

 

Reunião de Ministros da Cultura (RMC) 

Realizou-se, no dia 18 de junho de 2015, a XXXVIII RMC. Os Ministros identificaram os objetivos 

de política cultural comum: afirmar as políticas culturais com políticas de Estado; valorizar as 

identidades culturais; efetivar os potenciais econômicos dos diversos segmentos culturais; 

reconhecer os desafios inerentes aos ambientes digitais; estimular as reflexões sobre a 

reconstituição da relação entre o cidadão e o espaço urbano; aprofundar as estratégias de afirmação 

internacional das culturas sul-americanas. 

Foi aprovado Acordo Interinstitucional entre o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, 

Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR) e o MERCOSUL Cultural. Estipulou-se, 

ademais, o montante de USD 1 milhão para o aporte anual dos Estados Partes ao Fundo 

MERCOSUL Cultural. 

Definiram-se ainda as linhas estratégicas e prioridades para fundamentar a elaboração do Plano 

Estratégico de Ação Social: cultura de paz; articulação com outras instâncias do MERCOSUL e 

organismos multilaterais; políticas para as fronteiras; informação e comunicação; participação 

social; promoção e circulação de bens e serviços culturais; dimensão econômica; ambiente digital; 

inclusão produtiva. 

A Reunião saudou a certificação da Ponte Barão de Mauá como primeiro bem do Patrimônio 

Cultural do MERCOSUL (PCM). Homologou também a decisão da Comissão de Patrimônio 

Cultural de declarar as Missões Jesuíticas Guaranis, Moxos e Chiquitos como PCM e a Pajada 

como bem imaterial integrante do mesmo PCM. 

Por fim, decidiu-se comunicar à Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos Culturais do 

MERCOSUL (CCMASM) o interesse de revisar o Eixo V do Plano Estratégico de Ação Social 

(PEAS). 

Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias (RAADH) 
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A XXVI RAADH realizou-se, em Brasília, em 6 de julho. Durante a reunião, trataram-se os 

seguintes temas: participação da sociedade civil; acompanhamento dos resultados dos Grupos de 

Trabalho e das Comissões Permanentes (revisão de projetos de Decisão, Recomendação e 

Declaração: PDEC Reunião de Autoridades sobre os Direitos dos Afrodescendentes; PDEC 

Diretrizes Regionais em Matéria de Educação em Direitos Humanos; PDEC Diretrizes de Política 

de Promoção dos Bons Tratos e Prevenção da Violência para Garantia dos Direitos Humanos das 

Crianças e Adolescentes no MERCOSUL; PDEC Memorando Multilateral de Entendimento para o 

Intercâmbio de Documentação para o Esclarecimento de Graves Violações aos Direitos Humanos; 

projeto de Declaração sobre 40 anos da Operação Condor e agenda de atividades; elevação do 

Grupo de Trabalho LGBTI a Comissão Permanente; e PREC Medicalização de Crianças e 

Adolescentes); IPPDH (Plano Estratégico 2015-2016; PDEC Estrutura do IPPDH; página eletrônica 

da RAADH; comunicação em Direitos Humanos; estudo sobre a articulação MERCOSUL-

UNASUL) e informes nacionais. 

Reunião de Ministros da Economia e Presidentes de Bancos Centrais do MERCOSUL e 

Estados Associados 

Foi realizada, em Brasília, no dia 16 de julho, a Reunião de Ministros da Fazenda e de Presidentes 

de Bancos Centrais.  

Houve apresentações e troca de impressões entre os formuladores de política econômica sobre a 

conjuntura econômica internacional e regional. Foram, também, analisados os trabalhos elaborados 

no âmbito do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do MERCOSUL e Estados Associados 

(GMM), em especial estudos encomendados sobre os determinantes e impactos da evolução dos 

preços internacionais de matérias-primas e das mudanças nas políticas monetárias das economias 

centrais. 

Reunião dos Ministros da Educação (RME) 

A XLVIII Reunião de Ministros da Educação do MERCOSUL foi realizada em 12 de junho, em 

Brasília. Os Ministros registraram e avaliaram positivamente as atividades desenvolvidas ao longo 

do semestre pelo Setor Educacional do MERCOSUL (SEM), enfatizando que é necessário que o 

SEM estimule a mobilidade acadêmica e que é imprescindível que se desenvolvam políticas 

públicas para a formação de docentes, com vistas a fomentar a valorização dessa carreira nos países 

da região. 

Destacaram-se: a acreditação de doze novos cursos pelo Sistema ARCU-SUL; a aprovação de 

quinze projetos de mobilidade acadêmica no âmbito do Programa MARCA; o lançamento da 

Convocatória para Redes de Pesquisa no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação 

Superior do MERCOSUL (NEPES). 

Aprovaram-se: Projeto FOCEM de financiamento de sistema da informação para a gestão do 

Sistema Integrado de Mobilidade do MERCOSUL; convocatória para a contratação de três cargos 

para a Unidade Técnica de Educação da SM; atualização da Tabela de Equivalências e 

Correspondências do “Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, 

Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio Não-Técnico”. 

Com relação ao Fundo Educacional do MERCOSUL (FEM), foram aprovados os documentos 

“Guia de Procedimento Administrativo do FEM” e “Documento de Critérios para a Utilização do 

FEM”, além da proposta brasileira de fazer aporte extraordinário àquele fundo, no valor de US$ 

364.588,00. 

 

Reunião de Ministros do Interior (RMI) e Reunião de Ministros da Justiça (RMJ) 
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Realizou-se, em 12 de junho de 2015, em Florianópolis, a XXXVI Reunião de Ministros do Interior 

e Segurança do MERCOSUL e Estados Associados. 

Com vistas a combater a violência no futebol, destacou-se a criação de aplicativo informático de 

intercâmbio de informações futebolísticas. Do mesmo modo, ressaltaram-se importantes avanços na 

Instalação da Plataforma de Interoperabilidade do SISME (Sistema de Intercâmbio de Informação 

de Segurança do MERCOSUL). 

No âmbito do Foro Especializado Migratório (FEM), registraram-se progressos nas discussões 

sobre a proposta de Acordo Único Migratório e sobre registro eletrônico migratório, assim como na 

construção de Guia Regional para a Identificação e Atenção às Crianças e Adolescentes Migrantes. 

Sublinharam-se também a instituição da “Reunião de Comitês Nacionais para Refugiados ou 

Equivalentes dos Estados Parte do MERCOSUL e Países Associados” e a criação, no marco dessa 

nova estrutura dedicada ao tema dos refugiados e apátridas, de “Modelo de monitoramento da 

implementação do Plano de Ação da Declaração de Brasília sobre Proteção Internacional de 

Refugiados e Apátridas”. 

Também em 12 de junho de 2015, teve lugar a XLII Reunião de Ministros de Justiça do 

MERCOSUL e Estados Associados. 

Foram aprovadas Proposta de Declaração sobre Revistas de Visitas em Estabelecimentos 

Penitenciários e Proposta de Declaração sobre Acesso à Justiça, havendo os Ministros destacado sua 

importância para o progresso na inclusão social, na proteção dos direitos humanos e na cooperação 

internacional. 

Quanto à transferência de pessoas condenadas, os Ministros enalteceram os esforços para criação de 

diretório central e de informe técnico sobre o tema.  

No tocante à cooperação jurídica internacional, reiteraram a necessidade de tramitar pedidos por 

meio das autoridades centrais, de avançar na implementação de sistemas eletrônicos de transmissão 

de pedidos e de estabelecer padrões mínimos de comunicação para a devolução de pedidos. 

Por fim, enfatizaram a iniciativa do MERCOSUL de se alinhar às políticas contemporâneas de 

combate à corrupção e instaram Estados Partes e Associados a procurar avançar na negociação de 

proposta de protocolo de procedimentos civis e administrativos contra a corrupção. 

Reunião de Ministros de Meio Ambiente (RMMA) 

 

A XX Reunião de Ministros de Meio Ambiente do MERCOSUL aconteceu em 26 de junho de 

2015. Na ocasião, foram discutidas a Agenda Pós-2015, a preparação para a COP-21 e a crise 

hídrica enfrentada por alguns países do MERCOSUL e da América Latina. 

 

Realizou-se também intercâmbio sobre os temas da conservação da diversidade biológica, da gestão 

de resíduos, da gestão de riscos de desastres naturais e do manejo sustentável de florestas. Foram 

feitas apresentações sobre o SIAM (Sistema de Informações Ambientais do MERCOSUL) e o 

Projeto Econormas MERCOSUL-UE, que entra em sua fase final de implementação. 

 

Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher (RMAAM)  

 

Realizou-se, no dias 6, 7 e 8 de julho de 2015, a VI RMAAM. Foram tratadas as seguintes questões: 

avaliação da implementação das diretrizes de igualdade de gênero do MERCOSUL (avanços 

recentes nas políticas de enfrentamento da violência contra as mulheres; avanços nas políticas de 
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autonomia econômica das mulheres; avanços na promoção da igualdade no mundo do trabalho); 

participação de mulheres na política; gênero e educação, em perspectiva não-sexista e inclusiva; 

objetivos de desenvolvimento sustentável. 

 

Reunião de Autoridades sobre Povos Indígenas do MERCOSUL (RAPIM) 

 

A II Reunião de Autoridades sobre Povos Indígenas do MERCOSUL foi realizada em 16 e 17 de 

junho de 2015, em Brasília. 

 

As autoridades dialogaram sobre os principais avanços e desafios, no âmbito dos marcos legais e 

das políticas públicas nacionais voltadas para os povos indígenas. Ressaltaram a incorporação de 

normas internacionais, o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas, direito a 

consulta e participação, adoção de um estatuto jurídico específico, estabelecimento de ministérios 

sobre assuntos indígenas e a execução de uma política voltada para o desenvolvimento dos povos e 

das comunidades indígenas. Destacaram a importância da participação de representantes dos povos 

indígenas nas discussões levadas a cabo pela RAPIM. 

Os participantes também dialogaram sobre a necessidade de abordar os assuntos indígenas de 

maneira coordenada com instâncias especializadas que têm interface com a RAPIM. 

 

Com vistas a promover o acesso desses cidadãos a seus direitos individuais e coletivos e a 

aperfeiçoar os mecanismos referentes à mobilidade indígena, discutiu-se proposta de registro civil 

de indígenas em áreas de fronteira no MERCOSUL. Os representantes governamentais 

comprometeram-se a aprofundar o diálogo interno sobre o tema. 

 

Reunião de Autoridades sobre Privacidade e Segurança da Informação do MERCOSUL 

 

A I RAPRISIT foi realizada em 27 de abril de 2015. Debateram-se os objetivos e áreas de atuação 

da Reunião. Foram identificados os pontos focais em cada Estado Parte e definidas as áreas 

prioritárias para 2015. 

 

Foi aprovada a proposta de criação de grupos de especialistas nas seguintes áreas: alinhamento 

normativo e regulatório; capacitação, intercâmbio e desenvolvimento tecnológico; interconexão de 

pontos de troca de tráfego e certificação eletrônica para autenticação, assinatura eletrônica e 

criptografia; software livre, padrões abertos e repositório de aplicações oficiais. 

 

Reunião dos Ministros da Saúde (RMS) 

 

A XXXVII RMS ocorreu no dia 11 de junho de 2015. A PPTB identificou os seguintes temas 

prioritários: medidas conjuntas em relação ao crescimento de demandas judiciais por medicamentos 

instruídas contra os governos municipais, provinciais e federais; aprimoramento do Banco de 

Preços Comum de Medicamentos; convite para a Segunda Conferência Global de Alto Nível em 

Segurança Vial (Brasília, 18 e 19 de novembro de 2015); ações para reduzir a proporção de partos 

cesarianos. 

 

Os Ministros concordaram que o problema do acesso aos medicamentos de alto custo requer 

soluções no curto prazo, além de estratégias de longo prazo. Debateram-se alternativas para 

enfrentar as dificuldades que os altos preços dos medicamentos têm imposto aos orçamentos da área 

da saúde: mecanismo de compra coordenada; compras centralizadas regionais; flexibilização de 

patentes; reforço dos fundos estratégico e rotativo da OPS. 
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Foi aprovada a “Declaração dos Ministros da Saúde do MERCOSUL e Estados Associados sobre 

Acesso a Medicamentos”. 

 

 

Reunião dos Ministros do Trabalho (RMT) 

 

A Reunião de Ministros do Trabalho foi realizada em Brasília, em 26 de junho de 2015. Os 

Ministros aprovaram o texto da revisão da “Declaração Sócio-Laboral” e assinaram a “Declaração 

de Ministros do Trabalho do MERCOSUL” e a “Declaração dos Ministros de Trabalho contra o 

Tráfico de Pessoas e o Trabalho Forçado no MERCOSUL”. Foi reafirmada a determinação em 

continuar coordenando esforços, em todas as instâncias multilaterais, com o objetivo de promover a 

ideia de que o trabalho decente deve adquirir lugar central nas políticas públicas. Enfatizaram-se, 

ademais: a nova estrutura de governança global, a partir da Declaração da OIT sobre Justiça Social 

para uma Globalização Equitativa; a importância da institucionalização da Reunião de Ministros do 

Trabalho e Emprego do G-20; o papel fundamental dos intercâmbios existentes no processo de 

integração na dimensão sócio-laboral; e o diálogo social como instrumento essencial para gerar 

consensos.  

 

A nova versão da Declaração Sócio-Laboral do MERCOSUL traz como novidade a referência aos 

avanços consolidados no âmbito do mundo do trabalho nos últimos anos, no sentido de reforçar o 

compromisso com a aplicação de instrumentos que garantam os direitos trabalhistas e realçar os 

esforços integracionistas no campo dos direitos sociais. 

 

O GANEmple reuniu-se em 24 de junho, em Brasília. No âmbito do GANEmple, foi lançada a 

proposta do Plano Estratégico MERCOSUL de Emprego e Trabalho Decente (PEMETD), que 

busca harmonizar as ações voltadas para a promoção do trabalho decente nos países do Bloco, 

respeitando as peculiaridades de cada país na abordagem dos temas relacionados ao mundo do 

trabalho.  

 

A Reunião Técnica de Serviços Públicos de Emprego aconteceu no dia 24 de junho, em Brasília. 

Foi realizado o Seminário MERCOSUL “Inserção de Imigrantes no Mercado de Trabalho”, 

permitindo a troca de experiências e a integração de políticas públicas voltadas para esse segmento 

da população. A aprovação do Plano para Facilitar a Circulação de Trabalhadores no MERCOSUL 

reforça a capacidade dos Estados Partes de lidar com o tema migratório.  

 

Outro avanço digno de registro foi a realização da “3ª Conferência Regional MERCOSUL sobre 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil”.   

 

Os Ministros saudaram a aprovação pelo GMC da Resolução N° 04/15 "Plano Regional de Saúde e 

Segurança dos Trabalhadores no MERCOSUL", que permitirá abordar este tema a partir da 

especificidade própria das relações de trabalho. 

   

A iniciativa do Observatório do Mercado de Trabalho do MERCOSUL de realizar a Reunião 

Técnica Regional sobre Estatísticas de Migração Internacional no MERCOSUL possibilitou 

intercâmbio sobre os sistemas estatísticos de migração internacional vigentes em cada país, criando 

condições para compatibilizar e comparar a informação sobre os fluxos migratórios laborais na 

região.  

 

Os Ministros destacaram a realização de operativos conjuntos, como inestimável contribuição para 

o reforço da cooperação regional em matéria de trabalho. 
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Cabe mencionar ainda que foi aprovada e elevada ao GMC proposta de Regras de Funcionamento 

do Observatório do Mercado de Trabalho do MERCOSUL. 

 

 

Reunião de Ministros do Turismo (RMTur) 

No âmbito da PPTB, realizou-se em Foz do Iguaçu, no dia 16 de junho de 2015, a XV Reunião de 

Ministros do Turismo.  

À luz da exposição das ações implementadas pelo Escritório de Promoção Turística do 

MERCOSUL no Japão, os Ministros manifestaram firme intenção de continuar as atividades 

promocionais naquele país. Também enfatizaram a importância de prevenir e enfrentar a exploração 

sexual de crianças e adolescentes relacionada ao turismo.  

 

Cabe registrar, ademais, o interesse dos membros em desenvolver a promoção turística conjunta em 

mercados distantes, havendo o Brasil ponderado que as Olimpíadas poderão constituir instrumento 

de promoção para toda a América do Sul. Criou-se o Grupo de Cooperação Técnica em Estatísticas 

Turísticas. 

 

Grupos  

 

Grupo de Análise Institucional do MERCOSUL (GAIM) 

 

O GAIM realizou duas reuniões durante a PPTB: a primeira, entre os dias 8 e 10 de abril e, a 

segunda, entre os dias 10 e 11 de junho de 2015. As delegações deram seguimento à revisão sobre a 

estrutura do Bloco e avançaram na análise de novas propostas para a institucionalidade do 

MERCOSUL. 

 

Por instrução do GMC, o GAIM deu início às discussões sobre o Fundo de Participação Social. O 

artigo 9º da Decisão CMC Nº 65/10, que cria a Unidade de Apoio à Participação Social, indica que 

deverá ser criado e regulamentado um Fundo, a ser administrado pela Unidade, para o 

financiamento da participação social e de atividades da Cúpula Social do MERCOSUL. 

 

O Grupo tratou, também, da participação da Venezuela nos Fundos setoriais do MERCOSUL. A 

PPTB apresentou proposta de projeto de Decisão nesse sentido, estabelecendo a participação 

venezuelana no Fundo de Financiamento do Setor Educacional do MERCOSUL (FEM), no Fundo 

de Agricultura Familiar do MERCOSUL (FAF), no Fundo de Promoção do Turismo do 

MERCOSUL (FPTur) e no Fundo MERCOSUL Cultural (FMC). O projeto foi elevado ao GMC.  

 

O GAIM elevou outros três projetos de normas ao GMC. O primeiro diz respeito à criação de um 

Subgrupo de Trabalho para tratar do tema "Integração Fronteiriça". Outro projeto elevado compila, 

em um conjunto de anexos, disposições sobre a participação de organizações e movimentos sociais 

no MERCOSUL. O Grupo elevou, ainda, proposta de norma que cria novo cargo de apoio na 

estrutura da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão, no contexto da reavaliação do 

funcionamento dessa Secretaria.  

 

As delegações retomaram os trabalhos relacionados às diretrizes para a revisão da estrutura 

institucional do MERCOSUL, estabelecidas na Resolução GMC N° 37/11. A esse respeito, a 

Secretaria do MERCOSUL elaborou, a pedido do GAIM, documento sobre a estrutura institucional 

do CMC. O estudo servirá de base para avançar na revisão e harmonização da tipologia para 

designar os órgãos dependentes do CMC, bem como na análise do funcionamento desses órgãos.  
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O GAIM deu, ademais, acompanhamento às negociações sobre a Política Comunicacional do 

MERCOSUL no âmbito da Reunião Especializada de Comunicação Social (RECS), e reiterou a 

relevância de uma política comunicacional para a projeção do MERCOSUL, tanto no âmbito 

regional quanto no internacional. 

 

Grupo de Assuntos Orçamentários (GAO)  

 

O GAO realizou duas reuniões ordinárias: em 26 e 27 de março e em 4 e 5 de maio de 2015, em 

Brasília.  

 

As XXXVIII e XXXIX reuniões ordinárias procederam à análise de praxe da execução 

orçamentária dos órgãos do MERCOSUL que dispõem de orçamento próprio: Secretaria do 

MERCOSUL; Alto Representante-Geral do MERCOSUL; Secretaria do Tribunal Permanente de 

Revisão; Instituto Social do MERCOSUL; e Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos. 

Analisaram-se, também, a situação das contribuições dos Estados Partes, a disponibilidade de 

excedentes financeiros e os relatórios de auditorias desses órgãos.    

 

Os encontros deram continuidade às discussões sobre o futuro orçamento MERCOSUL, em 

cumprimento a mandato estabelecido na Resolução GMC Nº 37/11. Quando aprovado, o orçamento 

MERCOSUL unificará, em uma base normativa, as contribuições dos Estados Partes ao 

MERCOSUL e centralizará e aperfeiçoará a gestão orçamentária.  

 

De modo a estabelecer objetivos e indicadores comuns de gestão, o GMC, por recomendação do 

GAO, instruiu a Secretaria do MERCOSUL a produzir, em coordenação com os demais órgãos, 

documento de trabalho com diagnóstico dos procedimentos de controle interno. O documento 

servirá de subsídio para a elaboração, a ser coordenada pelo GAO, de um manual de procedimentos 

e de funções em gestão no MERCOSUL.  

 

O GAO deu início, ainda, à elaboração de proposta de modificação da Resolução GMC Nº 50/03 – 

norma que estabelece os padrões de gestão orçamentária aos órgãos do MERCOSUL. A 

modificação visa a introduzir novos procedimentos para a prestação de contas e apresentação de 

auditorias.  

 

Grupo de Cooperação Internacional (GCI) 

 

Duas importantes iniciativas de cooperação técnica foram analisadas no Grupo e aprovadas, em 

seguida, pelo GMC. A primeira refere-se ao Projeto "Cooperação Humanitária Internacional para 

Migrantes, Apátridas, Refugiados e Vítimas de Tráfico de Pessoas no MERCOSUL", que será 

executado pelo IPPDH em parceria com outros organismos internacionais, como OIM, PNUD e/ou 

ACNUR. A iniciativa é integralmente financiada pelo governo brasileiro, por meio do Ministério da 

Justiça.  

 

A segunda iniciativa é o Memorando de Cooperação com a Organização Pan-americana da Saúde 

(OPS/OMS). O Memorando constitui nova etapa da cooperação com a OPS, em seguimento a 

programa semelhante que se manteve com a OPS entre 2010 e 2014. A atual iniciativa estabelece 

um programa de cooperação técnica em áreas temáticas como doenças transmissíveis e não 

transmissíveis; sistemas de saúde; vigilância sanitária; saúde em fronteiras; e aplicação dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O instrumento visa a estabelecer assistência técnica 

com vista a que se abordem os aspectos de Saúde incluídos no Plano Estratégico de Ação Social do 

MERCOSUL.  

 



14 

 

O GCI também acompanhou iniciativas de cooperação técnica atualmente em desenvolvimento no 

MERCOSUL. Entre as iniciativas financiadas com o apoio da União Europeia, citem-se: o Projeto 

"Medidas Sanitárias e Fitossanitárias"; o Programa "MERCOSUL Audiovisual"; o Projeto "Apoio 

ao Aprofundamento do Processo de Integração Económica e Desenvolvimento sustentável do 

MERCOSUL (ECONORMAS)"; o Projeto "Apoio ao Setor Educativo do MERCOSUL (PASEM)"; 

e o Projeto BIOTECH II; e, com o apoio da Agência Espanhol de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (AECID), cite-se o Observatório MERCOSUL de Sistemas de Saúde.  

 

O primeiro semestre de 2015 marcou, ainda, a entrada em funcionamento da Unidade de 

Cooperação Técnica Internacional (UTCI), no âmbito da Secretaria do MERCOSUL. A Unidade 

tem como funções assistir o GCI nas atividades de acompanhamento dos projetos de cooperação 

técnica; assessorar os foros do MERCOSUL e/ou as entidades de gestão para o planejamento, 

execução, monitoramento e avaliação das ações de cooperação técnica; e manter sistematizada e 

atualizada a informação em matéria de cooperação internacional no MERCOSUL. 

 

Grupo de Incorporação Normativa do MERCOSUL (GIN) 

 

O Grupo de Incorporação da Normativa MERCOSUL reuniu-se em 27 e 28 de abril, em Brasília. 

 

O encontro prosseguiu com a análise do funcionamento das bases de consulta ao acervo normativo 

do MERCOSUL e do estado de incorporação normativa nos Estados Partes. As delegações também 

trataram, entre outros temas, das notificações encaminhadas pelos Estados Partes sobre normas 

incorporadas; os índices de vigência e de incorporação das normas do MERCOSUL; e os 

procedimentos de arquivamento e digitalização de documentação sobre incorporação normativa 

pela Secretaria do MERCOSUL. 

 

O GIN acordou método de trabalho para tornar mais célere o processo de revisão das informações 

sobre incorporação normativa, com o intuito de concluir, na brevidade possível, a publicação do 

estado de incorporação e vigência das normas no sítio eletrônico do MERCOSUL. 

 

Grupo de Trabalho sobre Armas de Fogo e Munições do MERCOSUL e Estados Associados 

(GTAM) 

 

Realizou-se, em 6 e 7 de maio, a XXVI Reunião do GT sobre Armas de Fogo e Munições do 

MERCOSUL  e Estados Associados. Passaram-se em revista os resultados: da conferência 

negociadora do Tratado sobre Comércio de Armas (ATT); da Conferência de Exame do Programa 

de Ação das Nações Unidas para Prevenir, Combater e Erradicar o Tráfico Ilícito de Armas 

Pequenas e Leves, em Todos os seus Aspectos; das discussões pertinentes no âmbito da Primeira 

Comissão. 

 

Fizeram-se explanações sobre a implementação do Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito 

de Armas de Fogo, suas Peças, Componentes e Munições e a situação das normas do MERCOSUL 

relativas a armas de fogo e materiais relacionados. 

 

As delegações aprovaram texto a ser submetido à ONU, como contribuição do MERCOSUL ao 

Anuário sobre o Desarmamento das Nações Unidas 2015. 

 

Grupo de Monitoramento Macroeconômico do MERCOSUL e Estados Associados (GMM) 

 

Neste semestre, foram realizadas duas reuniões ordinárias do GMM, na cidade do Rio de Janeiro, 

nos dias 10 de abril e 19 de maio.   
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Nessas reuniões, representantes das áreas econômicas dos Estados Partes analisaram a conjuntura 

econômica internacional e regional, com destaque para elaboração de estudos sobre os 

determinantes e impactos da evolução dos preços internacionais de matérias-primas e das mudanças 

nas políticas monetárias das economias centrais, ambos elevados à Reunião de Ministros de 

Economia e Presidentes de Bancos Centrais do MERCOSUL e Estados Associados.  

 

Destacam-se, ainda, a reformatação do Boletim de Indicadores Macroeconômicos do MERCOSUL 

(BIMM), que inclui a implantação, a partir do segundo semestre, de nova ferramenta de coleta 

automatizada de dados, que garantirá maior consistência dos dados divulgados no BIMM e no 

Portal do GMM.  

 

Grupo de Trabalho sobre Regulamentos Técnicos (GTRT) 

 

Em 07 de abril e 15 de junho, no Rio de Janeiro, foram realizadas as IV e V Reuniões do Grupo de 

Trabalho sobre Regulamentos Técnicos. Por instrução do GMC, examinou-se a Resolução GMC N° 

56/02 “Diretrizes para elaboração e revisão de Regulamentos Técnicos MERCOSUL e 

Procedimentos MERCOSUL de Avaliação da Conformidade", com vistas a subsidiar sua revisão.  

Na ocasião, o Brasil apresentou proposta de regulamento sobre "Critérios e Mecanismos para a 

Atualização das Listas MERCOSUL de Aditivos Alimentares, Alimentos Alergênicos, Resíduos de 

Medicamentos Veterinários, Contaminantes e Substâncias em Materiais Destinados ao Contato com 

Alimentos". 

Subgrupos de Trabalho 

 

Subgrupo de Trabalho Nº 1 “Comunicações” (SGT Nº 1) 

 

Realizou-se na cidade de Brasília, entre os dias 04 e 07 de maio de 2015, a XLVII Reunião 

Ordinária do SGT Nº 1.  

 

Foram aprovadas as atas das seguintes comissões temáticas: comissão de serviços públicos de 

telecomunicações; comissão de radiocomunicações; e comissão de radiodifusão. Tratou-se, 

também, da questão do posicionamento comum do MERCOSUL em foros internacionais relevantes 

para o tema das telecomunicações, bem como se discutiram ações para redução de custo das 

comunicações fixas e móveis em zona de fronteira, entre outros. 

 

Discutiu-se, ainda proposta consistente em destinar frequência de rádio específica para uso de 

organizações sociais, universidades e instituições educativas que promovam a defesa dos direitos 

humanos no âmbito do Bloco. 

 

Subgrupo de Trabalho Nº 2 “Aspectos Institucionais” (SGT Nº 2) 

 

O Subgrupo de Trabalho N° 2 - “Aspectos Institucionais” do MERCOSUL (SGT Nº 2) reuniu-se 

em duas ocasiões: entre os dias 6 e 7 de abril e em entre os dias 8 e 9 de junho de 2015, em Brasília. 

Os encontros foram marcados por importantes avanços na análise de questões normativas e de 

funcionamento do Bloco.  

 

 O Subgrupo elevou ao GMC projeto de Decisão que contém modelo de acordo para a participação 

dos Estados Associados nos Fundos Setoriais do MERCOSUL. O projeto, que deverá ser aprovado 

pelo CMC, dá cumprimento ao estabelecido na Decisão CMC Nº 46/14, que dispõe sobre a 

participação dos Estados Associados em atividades dos fundos setoriais e instrui a elaboração de 

texto modelo de Acordo a ser celebrado entre o MERCOSUL e um Estado Associado interessado 

em participar dessas atividades.  
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 O SGT Nº 2 também elaborou modificações aos dispositivos contidos na Decisão CMC Nº 28/04 

"Acordos Celebrados com os Estados Associados", adequando o modelo a ser seguido pelos 

instrumentos de adesão de Estados Associados a acordos do Bloco. O documento permanece sob a 

análise do SGT Nº 2. Ainda no aspecto normativo, o Subgrupo iniciou as discussões sobre 

estabelecimento de critérios para uniformizar a elaboração e a denominação dos instrumentos 

jurídicos negociados no MERCOSUL.  

 

Em relação ao funcionamento do Bloco, as delegações iniciaram nova revisão da Resolução GMC 

Nº 26/01, em aspectos referentes à ausência de delegações a reuniões do MERCOSUL e à 

elaboração de agendas e circulação de convocatórias de reuniões.  O Subgrupo também tratou das 

contratações temporários de funcionários pelos órgãos do MERCOSUL. 

 

Subgrupo de Trabalho N° 3 “Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade” (SGT N° 

3) 

 

O Subgrupo de Trabalho Nº 3 “Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade”, coordenado 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), realizou na 

cidade do Rio de Janeiro duas Reuniões Ordinárias - LIV (de 06 a 10 de abril) e LV (de15 a 19 de 

junho), em que participaram representantes das seguintes comissões temáticas: alimentos, avaliação 

da conformidade, segurança de produtos elétricos, gás (uso doméstico e veicular), metrologia legal 

(instrumentos e pré-medidos), etiquetagem de produtos têxteis e indústria automotiva. 

 

Com base em instruções do GMC, foram intensificados os trabalhos relativos à revisão da 

Resolução GMC N° 56/02 “Diretrizes para elaboração e revisão de Regulamentos Técnicos 

MERCOSUL e Procedimentos MERCOSUL de Avaliação da Conformidade”, como também os 

trabalhos relativos à Resolução GMC Nº 46/06 RTM sobre “Disposições para embalagens, 

revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos metálicos em contato com alimentos” e à 

Resolução GMC Nº 12/11 RTM sobre “Limites máximos de contaminantes inorgânicos em 

alimentos”. Igualmente em atenção à instrução do GMC, foi elaborado um informe para resposta ao 

documento do SGT Nº 5, apresentado na LIII Reunião do Subgrupo. Os programas de trabalho 

2015-2016 das comissões de alimentos e de segurança de produtos elétricos foram aprovados. 

Houve solicitações de revisão para outros oito Regulamentos Técnicos MERCOSUL de 

competência do SGT-3, bem como de elaboração de um Regulamento Técnico para sabão e 

sabonete. Também ocorreram discussões objetivando a harmonização de regulamentos sobre 

plugues e tomadas, requisitos de segurança de aparelhos eletrodomésticos de uso pessoal, 

aquecedores de água instantâneos, válvulas de cilindros de Gás Natural Veicular, luzes de 

identificação veicular, limitadores de velocidade de veículos e definição, denominação e 

classificação veicular, entre outros. Houve ainda no âmbito dos Coordenadores do Subgrupo e da 

Comissão de Alimentos, discussões sobre os seguintes temas: materiais e equipamentos celulósicos 

em contato com alimentos; papel de cocção e filtragem a quente; embalagens e equipamentos em 

contato com alimentos e reconhecimento de limites de agroquímicos em alimentos in natura. 

A Coordenação do Subgrupo elevou ao GMC para aprovação, devidamente harmonizado, o Projeto 

de Resolução Nº 01/15 com o “Regulamento Técnico MERCOSUL de Termômetros Clínicos de 

Líquido Termométrico em Vidro Destinados a Medir a Temperatura do Corpo Humano”. 

 

Foram abordados pela Coordenação do Subgrupo os avanços em dois projetos de cooperação 

técnica birregional, a saber: Projeto Econormas, firmado entre o MERCOSUL e a União Europeia 

para o Fortalecimento dos Sistemas de Avaliação da Conformidade no MERCOSUL e o Projeto de 

Cooperação, entre o MERCOSUL e a República Federal da Alemanha, em fase de aprovação, que 

visa o Fortalecimento dos Processos para Avaliação da Conformidade e Processos de Medição e 

Ensaios para Etiquetagem de Eficiência Energética de Artefatos Elétricos e Usos Domésticos 



17 

 

No que tange ao relacionamento com a Associação MERCOSUL de Normalização (AMN), houve 

solicitação para elaboração de várias normas AMN e do respectivo posicionamento da Associação 

com relação a outras. A Coordenação do Subgrupo também solicitou ao GCI a realização das 

gestões necessárias, com vistas à apresentação do “Convênio de Cooperação entre o MERCOSUL e 

AMN” ao GMC. 

 

Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” (SGT N° 4) 

 

Realizou-se, em São Paulo, a XXXVIII Reunião Ordinária do SGT Nº 4, no período de 18 a 22 de 

maio de 2015.  

 

Na ocasião, o SGT Nº 4 aprovou procedimentos que permitirão que os Mercados de Valores 

Mobiliários de Argentina, Brasil e Uruguai sejam efetivamente integrados; a atualização e 

modernização das regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

(PLDFT) no MERCOSUL; a harmonização, entre os sócios, do Pilar 3 de Basileia até o ano de 

2016; a alteração de nome da “Comissão do Sistema Financeiro” para “Comissão do Sistema 

Bancário”; e a elevação, ao GMC, do Projeto de Decisão de revogação do Acordo Marco de 

condições de acesso para empresas de seguros, aprovado pela Decisão CMC Nº 09/99.  

 

Foi acordado, ademais, que os membros do SGT-4 avaliarão sua aderência aos Princípios Básicos 

de Seguros (PBS) emitidos pela IAIS. Em paralelo à referida reunião, o SGT Nº 4 promoveu o 

Seminário Internacional “Uso regional de Moedas do MERCOSUL, Impactos nos Mercados 

Financeiros, Consequências e Riscos”. 

 

Subgrupo de Trabalho N° 5 “Transportes” (SGT N° 5) 

 

Realizou-se, nos dias 27 a 29 de maio de 2015, na cidade de Gramado (RS), a XLVIII Reunião 

Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 5.  Na ocasião, foram tratados os temas de facilitação 

fronteiriça, com a elaboração da agenda da Comissão Mista de Facilitação Fronteiriça, peso e 

dimensões de veículos do transporte rodoviário, Acordo de Transporte Marítimo e adoção do ATIT 

como base das negociações sobre transporte terrestre no Bloco. Foi igualmente analisada a minuta 

do Manual de Fiscalização do MERCOSUL, bem como as questões do transporte de produtos 

perigosos e da integração dos sistemas de dados de transporte dos Estados Partes. 

 

Subgrupo de Trabalho Nº 6 “Meio Ambiente” (SGT Nº 6) 

 

Realizou-se a LXII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 6 em 22, 23 e 25 de junho, em 

Brasília. 

 

Tendo em vista a Decisão CMC Nº 26/07, que adotou a Política de Promoção e Cooperação em 

Produção e Consumo Sustentáveis do MERCOSUL, o SGT Nº 6 acordou que o ODS 12 (Agenda 

Pós-2015) deverá constituir um tema prioritário no contexto do MERCOSUL. Acordaram que a 

estratégia poderá ser implementada por  subtemas: compras públicas, relatórios empresariais e troca 

de experiências de comunidades tradicionais e povos indígenas.  

 

As delegações intercambiaram opiniões sobre as substâncias químicas que fazem parte dos anexos 

das Convenções de Roterdã e Estocolmo e acordaram solicitar ao Comitê Técnico N° 1 “Tarifas, 

Nomenclatura e Classificação de Mercadorias” que identifique se as mesmas já se encontram 

incorporadas na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM). 

 

Ademais, as delegações manifestaram o interesse de renovar a cooperação MERCOSUL – FAO. 

Nesse sentido, as delegações manifestaram o interesse em contar com um Projeto de Cooperação 
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com a FAO sobre a Luta Contra a Desertificação e Combate à Seca, para desenvolver informações 

regionais e trocar experiências e práticas exitosas. Assim sendo, o SGT N° 6 elevou ao GMC 

solicitação de que realize as gestões correspondentes para reiniciar as negociações com a 

mencionada organização. 

 

As delegações analisaram ainda o sítio www.mercosurambiental.net e intercambiaram opiniões com 

o objetivo de completar o carregamento de dados, sobretudo em relação ao equilíbrio de 

informações providas por todos os Estados Partes.  

 

As delegações manifestaram a importância e o interesse em continuar com a segunda fase do 

Projeto SIAM, visando a seu fortalecimento. Para isso, as Coordenações acordaram realizar uma 

videoconferência, no próximo 3 de julho, com o objetivo de aportar insumos para a elaboração do 

Formulário de Perfil Técnico do Projeto. 

 

Subgrupo de Trabalho Nº 7 “Indústria” (SGT Nº 7) 

 

O SGT Nº 7 reuniu-se em Brasília, nos dias 05 e 06 de maio. Discutiu-se o tema da estratégia 

industrial do MERCOSUL, no âmbito do qual se acordou prosseguir com a agenda horizontal, com 

vistas ao desenvolvimento de fornecedores a nível regional em setores estratégicos (bens de capital 

para indústria de petróleo; gás e mineração; máquinas agrícolas e autopeças).  

 

Na reunião, examinaram-se, ademais, os avanços nos seguintes temas: base de dados de 

fornecedores do MERCOSUL; diagnóstico e base de dados de bens importados extrazona que 

podem ser produzidos regionalmente; manual MERCOSUL de desenvolvimento de fornecedores; 

convênios de cooperação técnica específicos; semáforo regional de propriedade industrial (base de 

dados sobre viabilidade de reprodução de determinados produtos, conforme seu nível de proteção); 

base de dados de designers do MERCOSUL; encontros de APLs/clusters. 

 

Outros temas discutidos foram a viabilidade de elaboração de indicadores para os setores 

selecionados para o Observatório Industrial do MERCOSUL (OIM); o desenvolvimento do “Plano 

Estratégico para Incorporar o Design nas Empresas da Região 2013-2015.”; a troca de informações 

sobre a realização de eventos relativos à APLs/clusters e mapeamento dos APLs/clusters na zona 

fronteiriça; a troca de informações sobre as características e normativas vigentes em relação aos 

Parques Tecnológicos em cada Estado Parte. 

 

Subgrupo de Trabalho Nº 8 “Agricultura” (SGT Nº 8)  
 

Realizou-se na cidade de Brasília, nos dias 17 e 18 de junho de 2015, a XLVI Reunião Ordinária do 

Subgrupo de Trabalho Nº 8 “Agricultura” (SGT Nº 8), com a presença das Delegações de 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Registre-se que as Comissões Vitivinícola e de Sanidade 

Animal reuniram-se na mesma semana, respectivamente, em Bento Gonçalves (dias 17 e 18 de 

junho) e Brasília (15 a 19 de junho).  

 

Roram apreciados os temas debatidos nas comissões de Sanidade Vegetal e de Sementes que 

resultaram na elevação, ao GMC, dos seguintes projetos de Resolução: “Sub-standard de Requisitos 

Fitossanitários para Eucalyptus spp. (eucalipto) Segundo País de Destino e Origem para os Estados 

Partes”; “Standard MERCOSUL de Terminologia de Sementes (Revogação das Resoluções GMC 

Nº 70/98 e Nº 71/99)”; e “Equivalências de Denominações de Classes e/ou Categorias de Sementes 

Botânicas (Revogação da Resolução GMC Nº 28/10)”.  

 

Subgrupo de Trabalho Nº 10 “Assuntos Laborais, Emprego e Seguridade Social” (SGT Nº 10) 
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A XXXIX Reunião do SGT Nº 10 “Relações Laborais, Emprego e Seguridade Social” ocorreu em 

25 de junho de 2015. 

 

Foram tratados os seguintes temas: Acordo Multilateral de Seguridade Social do MERCOSUL (que 

segue na agenda do Subgrupo); Plano Regional de Saúde e Segurança dos Trabalhadores no 

MERCOSUL (Res. GMC Nº 04/2015); aprovação do Folheto “Trabalhar no MERCOSUL”; Plano 

Regional de Inspeção do Trabalho do MERCOSUL (agendadas inspeções conjuntas e tomadas 

outras medidas); Plano Regional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Plano Regional 

para Facilitar a Circulação de Trabalhadores no MERCOSUL; formação profissional; serviços 

públicos de emprego; informes do Observatório do Mercado de Trabalho do MERCOSUL. 

 

Elevou ao CMC o projeto de Recomendação “Difusão dos Direitos dos Trabalhadores do 

MERCOSUL”, além do projeto de Recomendação sobre “Articulação entre Governos, Empresas e 

Sindicatos para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no MERCOSUL”. Elevou ainda ao 

GMC o projeto de Resolução “Plano para Facilitar a Circulação de Trabalhadores no 

MERCOSUL”. 

 

Subgrupo de Trabalho Nº 11 “Saúde” (SGT Nº 11) 

 

A XLIII Reunião Ordinária do SGT Nº 11 foi realizada em Brasília, entre os dias 6 e 10 de abril de 

2015. 

 

Na ocasião, elevaram-se ao GMC nove Projetos de Resolução – oito dos quais posteriormente 

aprovados – sobre os seguintes temas: Requisitos de Boas Práticas para o Funcionamento dos 

Serviços de Saúde; Requisitos de Boas Práticas para a Organização e o Funcionamento de Serviços 

de Urgência e Emergência; Requisitos de Boas Práticas em Procedimentos para a Organização e 

Funcionamento dos Serviços de Transplante de Órgãos; Farmacopeia MERCOSUL: 

Espectrofotometria infravermelho; Farmacopeia MERCOSUL: Faixa ou Temperatura de Fusão; 

Farmacopeia MERCOSUL: Perda por Dessecação; Farmacopeia MERCOSUL: Vacinas para Uso 

Humano; Farmacopeia MERCOSUL: Determinação de Água; Requisitos de Boas Práticas para a 

Organização e o Funcionamento dos Serviços de Terapia Intensiva Adultos, Pediátrica e Neonatal 

(ainda no âmbito do GMC). 

 

A PPTB apresentou proposta de convergência entre MERCOSUL e UNASUL, no sentido de maior 

interação e coordenação em foros regionais e globais. 

 

Destacou-se também a importância da criação de rede de atenção fronteiriça em matéria de saúde. 

 

Subgrupo de Trabalho n° 14 “Integração Produtiva” (SGT Nº 14) 

 

Durante a PPTB, o SGT Nº 14 reuniu-se em Brasília, (06 e 07 de maio) e no Rio de Janeiro (2 de 

julho). Nos encontros, foram analisados os trabalhos realizados no último semestre de 2014 no 

âmbito do projeto ORPIP /AECID. Foram, também, apresentados o andamento do projeto FOCEM 

Automotivo e do projeto FOCEM Petróleo e Gás. Igualmente, foram relatados os avanços do 

programa de integração produtiva do setor de brinquedos. 

 

No âmbito da articulação do SGT Nº 14 com outros organismos, as delegações concordaram com a 

importância do desenvolvimento dos estudos propostos pela Secretaria do MERCOSUL, 

apresentados conforme instrução do GMC. 

 

Também durante a PPTB, foram realizadas as III e IV edições dos Encontros Setoriais de 

Integração Produtiva (Montevidéu, 29 de abril, e Rio de Janeiro, 03 de julho), com presença de 
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representantes dos setores de fármacos, reagentes de diagnóstico, químicos, cosméticos, têxtil, 

metal mecânico, eletroeletrônicos, plásticos, software e calçados. 

 

Subgrupo de Trabalho Nº 15 “Mineração” (SGT Nº 15) 

 

Realizou-se no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de junho de 2015, a XVIII Reunião Ordinária do 

SGT N° 15.  

 

Os representantes das delegações do Brasil, Paraguai e Chile, esse último na qualidade de Estado 

Associado, fizeram apresentações sobre os principais tópicos relacionados aos respectivos setores 

mineral e geológico. Manteve-se sob análise dos Estados Partes o projeto de Decisão “Protocolo de 

Práticas Sociais na Mineração e Diálogo e Comunicação com a Sociedade".  

 

Também foram tratados na referida reunião temas, como: Saúde e Segurança na Mineração; 

Estatísticas Mineiras; Cooperação Interinstitucional para a Formação de profissionais do Setor 

Mineral; Legislação Comparada; Mapeamento em Áreas Fronteiriças; e Sistema de Informações 

Geográficas da América do Sul.  

 

Subgrupo de Trabalho Nº 16 “Contratações Públicas” 

 

Foram convocadas duas reuniões do SGT Nº 16: a primeira em 7 e 8 de abril e a segunda em 19 e 

20 de maio. Dado o longo período de interrupção das discussões sobre o tema no nível técnico, 

foram realizados exercícios de recuperação do histórico de negociações e de troca de informações 

atualizadas sobre os desdobramentos legislativos e a evolução estatística dos mercados nacionais de 

compras governamentais.  

 

Os Estados Partes reafirmaram, ademais, a importância de avançar na revisão do Protocolo de 

Contratações Públicas do MERCOSUL. Nesse sentido, foram feitos avanços na negociação de 

projeto de Declaração que confere ao SGT Nº 16 mandato para retomar a tarefa de revisão. 

 

Reuniões Especializadas 

 

Reunião Especializada em Agricultura Familiar (REAF) 

 

A XXIII REAF teve lugar no dia 18 de junho.  

 

As delegações apresentaram informes sobre as políticas nacionais para a juventude rural. 

Debateram-se temas afetos à facilitação do comércio dos produtos da agricultura familiar, entre os 

quais, aspectos sanitários, compras públicas, cooperativismo e associativismo, assistência técnica e 

extensão rural, participação em feiras internacionais e selo da agricultura familiar. Discutiram-se 

ainda políticas fundiárias, de acesso à terra e de reforma agrária, com destaque para as diretrizes 

voluntárias para a governança fundiária. 

 

O tema da aplicação das políticas de igualdade de gênero à agricultura familiar mereceu tratamento 

à parte, assim como as questões relacionadas à gestão de riscos e mudança climática. As delegações 

intercambiaram informações sobre registro da agricultura familiar e comprometeram-se a avançar, 

na próxima reunião, no reconhecimento mútuo dos registros e na elaboração de proposta de apoio 

mútuo à implementação destes.  

 

No dia 17 de junho, foi assinada a Declaração das Autoridades Responsáveis pela Agricultura 

Familiar no MERCOSUL sobre Governança da Terra. 
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Reunião Especializada sobre Ciência e Tecnologia (RECyT) 
 

Foi realizada, no dia 19 de junho de 2015, a LII RECyT. 

 

Ao recordar a entrega, no dia 17, do Prêmio MERCOSUL  de Ciência e Tecnologia, as delegações 

concordaram em rever as questões da divulgação, dos critérios de julgamento e das categorias de 

competição. Acordaram lançar chamada para concurso de desenhos do MERCOSUL, sobre o tema 

“Luz, Ciência e Vida”. 

 

No âmbito da Comissão Sociedade da Informação, foram debatidos os projetos “Plataforma de 

Mecatrônica do MERCOSUL” e de uso de ferramentas de geoprocessamento para monitoramento 

ambiental. 

 

A Reunião aprovou o envio, à UE, de pedido de prorrogação do prazo do convênio do projeto 

Biotech II, na área de biotecnologia. O Brasil propôs iniciar, com orçamento inicial de R$ 

300.000,00, conformado por contribuição brasileira, o projeto “Plataforma Regional de Métodos 

Alternativos ao Uso de Animais de Experimentação”. 

 

Por fim, a delegação argentina informou que a primeira etapa do Projeto Biomedicinas do 

MERCOSUL encontra-se em fase final de execução e que proposta de projeto FOCEM para o 

financiamento da segunda etapa está sendo elaborada. 

 

Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do MERCOSUL 

(RECAM) 

 

A XXV RECAM teve lugar nos dias 1º e 2 de junho de 2015. Após as apresentações das 

Coordenações Nacionais, foi reavaliado o Programa de Trabalho 2015-2016. No âmbito do 

Programa MERCOSUL Audiovisual, as autoridades acordaram as áreas de interesse para o 

desenvolvimento de novos projetos, a saber, patrimônio audiovisual e capacitação e fortalecimento 

da rede de salas digitais com acessibilidade. 

 

Os responsáveis pelo Programa MERCOSUL Audiovisual, pela Rede de Salas Digitais e pela 

Secretaria Técnica apresentaram relatórios.  

 

A RECAM decidiu elevar ao GMC o projeto de Resolução “Prêmio Obra Cinematográfica 

MERCOSUL”. 

 

Reunião Especializada em Comunicação Social (RECS) 

 

Foram realizadas as XXVI e XXVII reuniões da RECS, respectivamente em 26-27 de março e 15-

16 de junho. 

 

A RECS logrou avanços rumo à criação de uma Unidade Técnica de Comunicação e Informação 

(UCIM) do MERCOSUL. Houve consenso quanto a retirar, das atribuições da futura UCIM, 

propostas anteriores que conflitavam com o mandato original da RECS, como a de criação de rede 

regional de observatórios de imprensa. Adicionalmente, os sócios trataram, em ambas as reuniões, 

da efetivação da participação da sociedade civil nas reuniões da instância. 

 

A vinculação institucional da futura UCIM continua sob negociação: Brasil e Argentina defendem 

sua subordinação ao Alto-Representante Geral (ARGM) do MERCOSUL; Uruguai manifesta-se 

favorável a vinculação da UCIM à Secretaria do MERCOSUL; Paraguai declara-se pela 
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subordinação da UCIM ao GMC, com quadros técnicos da SM. A questão continuará a ser tratada 

durante a PPT do Paraguai. 

 

Reunião Especializada de Cooperativas (RECM) 

 

A XXXVII RECM ocorreu em Porto Alegre, nos dias 16 e 17 de junho de 2015. 

 

Foram apresentados informes pela PPTB e pelas Seções Nacionais. Trocaram-se impressões sobre a 

tramitação dos projetos de Fundo de Promoção das Cooperativas do MERCOSUL e Estatuto das 

Cooperativas do MERCOSUL, que se encontram no âmbito do GMC, sob análise do Paraguai. 

 

A PPTB submeteu nova versão do Regulamento da RECM, à qual o Uruguai apresentou emendas. 

O assunto continua na RECM. 

 

No dia 17, as delegações realizaram visitas técnicas e participaram dos seminários “Contexto e 

Avanços do Cooperativismo no Rio Grande do Sul” e “Cooperativismo Contemporâneo”. 

 

Reunião Especializada dos Defensores Públicos Oficiais (REDPO) 

 

A atuação das Defensorias Públicas do MERCOSUL na área de Direitos Humanos é compilada em 

relatório através de questionário distribuído aos Estados Partes e Associados. Tal questionário tem 

por objetivo o levantamento de dados para publicação da versão 2015 do Relatório, que é atualizado 

e publicado bianualmente. 

 

O 4º número da Revista das Defensorias Públicas do MERCOSUL foi lançado oficialmente na 

Reunião. A missão dessa publicação anual é estimular a divulgação científica de pesquisas e 

estudos relacionados aos temas do acesso à justiça e de um sistema público ou estatal de patrocínio 

de assistência jurídica. Foi colocado em funcionamento o novo Conselho Editorial da Revista, que 

apresentará proposta de melhoramento editorial com vistas à qualificação acadêmica do periódico. 

 

A perspectiva de cooperação da REDPO com a RMAAM e a RAADH foi um dos destaques da 

Reunião. Representantes desses foros realizaram apresentação de projetos em seus respectivos 

âmbitos que podem ter convergência com os temas discutidos na REDPO e convidaram a REDPO a 

enviar representante para participação nas próximas reuniões 

 

Os membros da REDPO intensificaram as discussões acerca do compartilhamento de experiências e 

boas práticas na gestão do serviço de Defensoria Pública. 

 

Por fim, foi apresentado pela delegação brasileira o Projeto Visita Virtual, já implementado no 

Brasil, que proporciona aos presidiários das penitenciarias federais o contato com seus familiares e 

a preservação dos laços afetivos por meio eletrônico.  

 

Reunião Especializada de Autoridades de Aplicação em Matéria de Drogas (RED) 

 

A XX RED foi realizada em 14 de maio de 2015. Na ocasião, a PPTB sublinhou a relevância da 

cooperação regional em matéria de drogas, identificou convergências entre os países, à medida que 

avança o debate preparatório da Sessão Especial da Assembléia Geral da ONU sobre o Problema 

Mundial das Drogas (UNGASS 2016) e assinalou a necessidade de políticas que prevejam 

tratamento integral, equilibrado e multidisciplinar do tema. 

 

Aprovou-se a Declaração de Brasília sobre Pontos de Convergência dos Estados Partes e 

Associados do MERCOSUL frente à UNGASS 2016.  
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Acordou-se também projeto de Resolução de mudança do nome da RED para Reunião 

Especializada de Autoridades de Aplicação em Matéria de Drogas. O projeto foi aprovado na 

XCVIII Reunião Ordinária do GMC (Res. 016/2016). 

 

Reunião Especializada em Estatísticas do MERCOSUL (REES) 

 

Durante a PPTB, realizou-se, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 17 e 18 de junho de 2015, a IX 

Reunião Especializada em Estatísticas do MERCOSUL (REES).  

 

Foram discutidos os resultados das tarefas encomendadas aos Grupos de Trabalho sobre Inventário 

e Operações Estatísticas, Comércio Exterior de Serviços, Classificações e Nomenclaturas e 

Estatísticas do Mercado de Trabalho.  

 

Ademais, a Comissão Permanente de Contas Nacionais tratou das atualizações dos quadros 

estatísticos harmonizados dos Estados Partes, publicados na página do MERCOSUL, com foco 

principal na elaboração de proposta de projeto sobre o tema, a ser apresentada ao Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), na categoria de Iniciativa de Bens Públicos Regionais.  

 

Reunião Especializada em Juventude (REJ) 

 

Ocorrida em Brasília, nos dias 13 e 14 de julho de 2015, a Reunião procurou reunir contribuições 

dos Estados Partes para a atualização do Plano Estratégico de Ação Social (PEAS), especialmente 

de seu Eixo IX (“Assegurar o Diálogo Social”). Definiu ainda agenda de trabalho para a próxima 

PPT. 

 

Reunião Especializada de Ministérios Públicos do MERCOSUL (REMPM) 

 

A XVIII REMPM aconteceu em Ouro Preto, no dia 11 de junho de 2015. 

 

As delegações acordaram reforçar a cooperação entre os Ministérios Públicos, no âmbito do 

MERCOSUL, nas seguintes matérias: crime organizado transnacional; delitos cibernéticos; direitos 

humanos; crimes de lesa humanidade; violência de gênero; monitoramento da atuação de 

autoridades policiais para a efetiva vigência dos direitos humanos; constituição de rede ibero-

americana de procuradores e fiscais especializados contra o tráfico de seres humanos. 

 

Foram apresentados informes sobre ferramentas de pesquisa e análise para apuração de crimes e 

sobre a campanha “Corrupção Não” (desenvolvida pelo Ministério Público Federal brasileiro). 

 

Foi aprovada a proposta de declaração “O Papel dos Ministérios Públicos na Efetivação da 

Cooperação Jurídica no MERCOSUL”. 

 

Foi aprovado também o projeto “Desenvolvimento de Capacidades para a Especialização dos 

Ministérios Públicos do MERCOSUL nas Áreas de Criminalística e Ciências Forenses”, a ser 

submetido ao FOCEM. 

 

Reunião de Organismos Governamentais de Controle Interno (REOGCI) 

 

Realizada em Brasília, entre os dias 10 e 12 de junho de 2015.  

 

Foram tratados os seguintes temas: legislação sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, como forma de combater a corrupção nos diferentes 



24 

 

âmbitos; abordagens da auditoria governamental em empresas estatais; avaliação da maturidade dos 

órgãos de controle interno; transparência no governo federal, com destaque para o papel 

desempenhado, no caso brasileiro, pela Lei de Acesso à Informação; sistema federal de ouvidoria; 

ações para fortalecer a independência das unidades de auditoria interna, com o objetivo de permitir-

lhes cumprir sua missão institucional e estabelecer revisões preventivas; conveniência de 

implementar revisão entre pares; formação e capacitação profissional dos agentes de controle 

interno; criação de “link” para o sítio eletrônico da REOGCI no Portal do MERCOSUL. 

 

Reunião Especializada em Redução de Riscos de Desastres Socionaturais, a Defesa Civil, a 

Proteção Civil e a Assistência Humanitária (REHU) 

 

A XII REHU foi realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2015. 

 

Discutiu-se a situação atual dos países em matéria de Defesa Civil, Proteção Civil e Cooperação 

Humanitária. Debateram-se a cooperação em áreas de fronteira e protocolos de assistência 

recíproca, intercâmbio de pessoas, bens e serviços em situações de emergências, sistemas 

compartilhados de informação, monitoramento e alerta de riscos e desastres. 

 

Realizou-se ainda intercâmbio sobre os seguintes temas: Marco de Ação de Sendai; Processo 

MIAH; Cúpula Mundial Humanitária; Foro de Mecanismos Sub-regionais de Gestão de Riscos de 

Desastres; Grupo de Trabalho de Organismos Intergovernamentais. 

 

Reunião Especializada em Turismo (RET) 

 

A LIX RET foi realizada no dia 15 de junho de 2015. Na ocasião, foram apresentados e debatidos 

os seguintes temas: Escritório de Promoção Turística do MERCOSUL no Japão; Fundo de 

Promoção Turística do MERCOSUL; promoção conjunta em mercados distantes; circuitos 

turísticos integrados; projeto de harmonização de estatísticas turísticas. 

 

As delegações fizeram constar na Ata as contribuições definidas pela LVIII RET para o ano de 

2015: Argentina – US$ 102.000,00; Brasil US$ 336.701,05; Uruguai – US$ 45.000,00; Paraguai – 

US$ 22.000,00; Venezuela – US$ 20.808,00. 

 

A RET decidiu criar, em seu âmbito, de acordo com o previsto na Dec. CMC Nº 24/14, o Grupo de 

Cooperação Técnica em Estatísticas Turísticas. 

 

Reunião Especializada de Promoção Comercial Conjunta do MERCOSUL (REPCCM)  
 

Realizou-se na cidade de Brasília, no dia 27 de maio de 2015, a LI Reunião Especializada de 

Promoção Comercial Conjunta do MERCOSUL (REPCCM), com a presença das delegações de 

Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Como convidado especial, esteve 

presente o Alto Representante-Geral do MERCOSUL. Participaram, ainda, representantes do 

Governo do Estado de Minas Gerais, da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e do 

Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI). 

 

Durante o encontro, foram discutidos: a organização do V Fórum Empresarial do MERCOSUL, 

realizado nos dias 14 e 15 de julho, em Belo Horizonte (MG); a retomada de missões e feiras 

comerciais conjuntas, inclusive com a adoção de Rede itinerante de Escritórios de Promoção 

Comercial Conjunta (ROCOCOM); e a reativação do sítio eletrônico "MERCOSUL Negócios". 

 

Grupos Ad Hoc  
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Grupo Ad Hoc sobre Biocombustíveis (GAHB) 

 

Realizou-se nos dias 20 e 21 de maio, em Brasília, a XII Reunião Ordinária do GAHB. 

Entre as atividades desenvolvidas, destaca-se a apresentação do Paraguai sobre 

especificações para gama de combustíveis renováveis. Houve, além disso, intercâmbio de 

informações sobre políticas públicas, produção e consumo de biocombustíveis na Argentina, 

no Brasil, no Paraguai e no Uruguai. Foram, também, apresentados resultados de testes 

veiculares e laboratoriais com misturas de 27% de etanol anidro na gasolina no Brasil e no 

Paraguai. Discutiram-se, igualmente, os recentes trabalhos no âmbito da Parceria Global de 

Bioenergia ("Global Bioenergy Partnership"), bem como o estado atual do uso de biogás e 

de biomassa para a produção de energia. 
 

Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM) 

 

Sob a PPTB, a Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM) realizou a CXL Reunião Ordinária, 

nos dias 26 e 27 de março, a CXLI Reunião Ordinária, de 23 a 24 de abril, a CXLII Reunião 

Ordinária, nos dias 20 e 21 de maio, e a XXIII Reunião Extraordinária, no dia 14 de julho. Seguem 

informações sobre a evolução dos principais temas tratados pela CCM.  

 

Revisão da Resolução GMC Nº 08/08 

Foi dada continuidade aos trabalhos de revisão da Resolução GMC nº 08/08, a fim de tornar o 

mecanismo estabelecido pela referida norma mais ágil e célere. 

 

Aprovação de diretrizes ao amparo da Resolução GMC Nº 08/08 

Durante a PPTB foram aprovadas 17 diretrizes ao amparo da Resolução GMC Nº 08/08. 

 

Assuntos Aduaneiros 

A CCM retomou a avaliação de Projeto de Resolução para a simplificação de procedimentos de 

controle sanitário no despacho aduaneiro no comércio intrazona. Trata-se de importante iniciativa 

para a implementação do art. 2° da Resolução GMC Nº 34/04.  

 

Medidas Tarifárias para Produtos Farmacêuticos no MERCOSUL 

Retomaram-se as deliberações sobre medidas tarifárias para produtos farmacêuticos no Bloco, 

mediante avaliação de proposta brasileira, que permite a alteração tarifária do imposto de 

importação de produtos farmacêuticos não produzidos regionalmente. 

 

Regimes Especiais 

A CCM deliberou sobre a regulamentação da notificação das listas de insumos agropecuários e 

matérias-primas, descritas na Decisão CMC nº 59/10. 

 

UTECEM-SM 
Nas reuniões da Comissão de Comércio presididas pela PPTB, a Unidade de Estatísticas de 

Comércio Exterior do MERCOSUL (UTECEM) da Secretaria do MERCOSUL elaborou e atualizou 

planilhas de dados de comércio dos Estados Partes, tendo em conta critérios de extrazona e de 

participação de mercado. As planilhas foram atualizadas até dezembro de 2014. A UTECEM 

elaborou, ademais, relatório de conjuntura do comercio exterior do MERCOSUL relativo ao ano 

de 2014. 

 

CT-1 “Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias” 

 

Realizaram-se quatro reuniões do Comitê Técnico N° 1, na sede da SECEX em Brasília, das quais 
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três abrangeram a plenária do comitê e trabalhos dos técnicos em nomenclatura (9 a 13 de março, 

27 a 30 de abril e 22 a 26 de junho). Durante o encontro, foram analisados pedidos de modificação 

da NCM e da TEC pendentes de reuniões anteriores. Foram iniciados os trabalhos de adequação da 

NCM e TEC à VI Emenda ao Sistema Harmonizado de Designação e Classificação de Mercadorias 

(SH), definida pela Organização Mundial de Aduanas (OMA). 

 

CT-2 “Assuntos Aduaneiros”  

 

Foram realizadas a LXXXIV e a LXXXV Reunião Ordinária do CT-2 (Comitê Técnico N° 2), em 

Brasília, nos dias 3 a 5 de março, e no Rio de Janeiro, nos dias 19 a 21 de junho, respectivamente.  

A LXXXIV Reunião foi precedida de videoconferências entre os Grupos de Trabalho do Projeto de 

Harmonização do Modelo de Dados das Declarações Aduaneiras e do Grupo de Trabalho para o 

Fortalecimento da Gestão de Risco Aduaneiro no MERCOSUL. No âmbito desse Grupo de 

Trabalho, foram discutidos os Projetos de Aperfeiçoamento do Sistema INDIRA e da Rede de 

Intercâmbio de Informações para a Gestão de Risco Aduaneiro. Foram, ainda, discutidos os avanços 

do Programa Intra-MERCOSUL de Segurança Aduaneira sobre a Cadeia de Suprimento de Bens.  

No que concerne a LXXXV Reunião, realizada em maio, esta foi antecedida de videoconferências 

entre os Estados Partes para discussão do Sistema de Informatização do Trânsito Aduaneiro 

(SINTIA) e do Projeto de Harmonização. As discussões durante a LXXXV Reunião também 

envolveram o Centro Nacional de Gestão de Risco Aduaneiro (CERAD/RFB) e focaram nos 

Projetos INDIRA e de Intercâmbio de Informações. Cabe destacar que o Sistema INDIRA foi 

reconhecido pela Organização Mundial das Aduanas como um projeto de boa prática aduaneira de 

intercâmbio de informações e encontra-se em estágio avançado de implementação com outros 

países da América do Sul.  

 

Ressalte-se, também, na área aduaneira a assinatura do Projeto de Harmonização do Modelo de 

Dados pelos Diretores de Aduana do MERCOSUL, em Bruxelas, à margem da Sessão do Conselho 

da Organização Mundial de Aduanas (OMA); a realização de fé-de-erratas da versão em português 

do Código Aduaneiro do MERCOSUL (CAM), o que permitirá sua internalização ao ordenamento 

jurídico brasileiro; e a assinatura do Convênio de Cooperação e de Intercâmbio de Informações 

MERCOSUL-Chile e MERCOSUL-Bolívia, pelas Comissões Administradoras do ACE-35 e 36, 

respectivamente. 

 

CT-3 “Normas e Disciplinas Comerciais” 

 

O Comitê Técnico n° 3 reuniu-se, em Brasília, nos dias 17 a 19 de março e de 5 a 7 de maio de 

2015. Nessas ocasiões, houve prosseguimento da análise das solicitações de modificação dos 

requisitos específicos de origem pelos Estados Partes, bem como avaliação e seguimento do estado 

da situação do Certificado de Origem Digital (COD) nos Estados Partes do MERCOSUL. Também 

foi dada continuidade à analise das propostas de revisão dos Art. 42° a 47° da Dec. CMC N° 01/09 

(Regulamentação do Procedimento de Opinião Técnica em matéria de Regras de Origem). 

Adicionalmente, no âmbito do Relacionamento Externo do MERCOSUL, foram abordados temas 

relativos aos seguintes acordos: ACE-35 (Chile), ACE-62 (Cuba) e ACE-36 (Bolívia) e ACE-59 

(Colômbia, Equador e Venezuela). 

 

CT-5 “Defesa da Concorrência” 

 

Durante a LXI Reunião Ordinária do CT-5, realizada nos dias 11 e 12 de maio, em Brasília, as 

delegações trataram da internalização do Acordo de Defesa da Concorrência do MERCOSUL. 

Foram, também, realizadas diversas apresentações pelas delegações, para fins de troca de 

experiências na matéria de defesa da concorrência. Houve apresentações nesse sentido pelas 

delegações brasileira, paraguaia, uruguaia e boliviana. 
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CT-6 “Estatísticas de Comércio Exterior do MERCOSUL” 

 

Durante a XVI Reunião Ordinária do CT-6, realizada em Brasília nos dias 5 a 7 de maio, o Comitê 

finalizou o Programa de Trabalho 2015 e o Relatório do Grau de Cumprimento 2014. Entre as 

tarefas definidas no Programa de Trabalho 2015, acordou-se que seriam finalizados os Relatórios de 

Estatísticas Bilaterais no segundo semestre de 2015. Adicionalmente, a CCM instruiu que o CT-6 se 

reúna com o CT-2 no segundo semestre de 2015, a fim de tratar de inconsistências verificadas 

durante a elaboração das estatísticas de comércio exterior. 

 

CT-7 “Defesa do Consumidor”  

 

O Comitê Técnico Nº 7 reuniu-se nos dias 21 e 22 de maio, em Brasília. Na ocasião, foi apresentada 

a prova do livro Manual de Defesa do Consumidor MERCOSUL e Peru, que consiste em material 

didático para o Curso MERCOSUL de Defesa do Consumidor. Por ocasião da referida reunião, as 

delegações deram continuidade aos trabalhos relacionados ao Sistema de Informação MERCOSUL 

de Defesa do Consumidor (SINDEC). Acordaram, ademais, elaborar política regional em relação a 

sistemas de alerta de produtos e serviços considerados potencialmente nocivos ou perigosos 

("recall"). Decidiram atualizar a cooperação dos acordos interinstitucionais existentes para a 

proteção do consumidor visitante, o qual deverá ser finalizado durante a Presidência Pro Tempore 

do Paraguai, no próximo semestre. Foi também tratado o tema das transações de consumo 

transfronteiriças, para o qual será realizado estudo específico. 

 


