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ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO – MERCOSUL-EU 

A equipe de comércio internacional do escritório Mundie e Advogados informa que o Acordo de Livre Comércio 
entre MERCOSUL e a União Europeia (UE) foi concluído em Bruxelas, em 28 de junho de 2019. A negociação foi 
iniciada em 1999 e desdobrou-se ao longo dos últimos vinte anos. 

O acordo prevê a redução nos custos e prazos dos processos de importação e exportação e garante a progressiva 
eliminação de tarifas no prazo de 15 anos para diversos produtos, com destaque aos produtos agrícolas, incluindo 
suco de laranja, frutas, café, carne, açúcar e etanol. 

▪ Abrangência 

Em termos gerais, o Mercosul liberalizará 91% de suas importações durante um período de transição de até 10 
anos para a maioria dos produtos. Para produtos sensíveis, a liberalização será gradual em 15 anos. A UE 
liberalizará 92% de suas importações do Mercosul durante um período de transição de até 10 anos. 

No que diz respeito especificamente aos bens industriais, a UE eliminará os direitos sobre 100% dos bens 
industriais durante um período transitório de até 10 anos. O Mercosul removerá completamente os impostos de 
importação nos principais setores ofensivos, como carros, autopeças, maquinário, produtos químicos e 
farmacêuticos. Para cada um destes sectores, a liberalização ocorre para mais de 90% das exportações da UE. 

Para produtos agrícolas, os direitos serão gradualmente eliminados em 93% das rubricas relativas às exportações 
da EU para o Mercosul. A UE liberalizará 82% das importações agrícolas, ficando as importações remanescentes 
sujeitas a compromissos de liberalização parcial, incluindo quotas tarifárias para produtos mais sensíveis: 

 

▪ Carne bovina: 99 000 toneladas isentas, subdivididas em 55% frescas e 45% congeladas. O volume será 
dividido em seis etapas anuais iguais. 

▪ Aves: 180 000 toneladas isentas, subdivididas em 50% com osso e 50% desossadas. O volume será dividido 
em seis etapas anuais iguais. 

▪ Carne de suína: 25 000 toneladas dentro da quota de 83 euros por tonelada. O volume será dividido em 
seis etapas anuais iguais. 

▪ Açúcar: 180.000 toneladas de açúcar refinado isentas. Açúcares especiais estão excluídas da cota. 
▪ Etanol: 450 mil toneladas de etanol para uso químico estão isentas. Para as demais utilizações do etanol 

(incluindo combustível) a cota de isenção é 200.000 t. O volume será dividido em seis etapas anuais iguais. 
▪ Arroz: 60 000 toneladas isentas. O volume será dividido em seis etapas anuais iguais. 
▪ Mel: 45 000 toneladas isentas. O volume será dividido em seis etapas anuais iguais. 
▪ Milho doce: 1 000 toneladas isentas. 

Os contingentes recíprocos serão abertos em ambos os lados em etapas de 10 anos: 

▪ Queijos: 30 000 toneladas isentas. 
▪ Leite em pó: 10 000 toneladas isentas.  
▪ Fórmula infantil: 5 000 toneladas isentas. 

Outros produtos-chave para as exportações da União Europeia para o Brasil serão desgravados pelo Mercosul, 
tais como: vinho (com preço mínimo para a importação de espumante nos primeiros 12 anos) bebidas destiladas, 
refrigerantes, azeite de oliva, frutas frescas  (maçãs, peras, nectarinas, ameixas e kiwis), pêssegos enlatados, 
conservas de tomate, malte, batatas congeladas, carne de porco, chocolates e biscoitos.  
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No que diz respeito ao comércio de serviços, foram negociadas disciplinas regulatórias para setores específicos, 
englobando telecomunicações - acordadas diretrizes comuns para garantir ambiente competitivo e coibir abusos 
de empresas dominantes-, serviços postais - entendimento sobre distinção entre os serviços públicos e atividades 

de entrega expressa-, e serviços financeiros -  adoção de regras gerais sobre transferência de informação 
financeira, atuação de entidades autorreguladas e acesso a sistemas de compensação.  

Em comércio eletrônico, foram acordados dispositivos com o objetivo de promover o comércio realizado por meio 

eletrônico entre as partes, como aceitação geral de documentos eletrônicos em substituição aos de papel e não 
imposição de modelos específicos de assinatura digital entre partes de um contrato.  

▪ Próximos Passos 

Os acordos comerciais e respectivos protocolos são aplicáveis no Brasil a partir de sua internalização no 
ordenamento jurídico nacional. Após a assinatura do Acordo pelo Executivo ou seu representante, o mesmo será 
enviado ao Congresso, onde deve passar por comissões e pelo plenário das duas Casas. Se aprovado, o texto é 
devolvido ao Chefe do Executivo para que um Decreto Presidencial seja publicado com vigência imediata das 
novas regras. 

O tempo médio de processamento dos Acordos anteriormente celebrados pelo Brasil foi de aproximadamente 
dois anos, mas as autoridades brasileiras estão trabalhando para reduzir esse prazo. Cada Estado-Parte do 
MERCOSUL deverá concluir seus respectivos processos internos para a ratificação do acordo. Uma vez ratificado, 
o Acordo poderá entrar em vigência no plano internacional. 

Estima-se que o acordo gerará incrementos anuais do PIB brasileiro de R$ 87,5 bilhões em 15 anos, podendo 
chegar a R$ 125 bilhões se consideradas a redução das barreiras não-tarifárias. Estima-se que o aumento de 
investimentos no Brasil, no mesmo período, será da ordem de US$ 113 bilhões. Com relação ao comércio 
bilateral, as exportações brasileiras para a UE apresentarão quase US$ 100 bilhões de ganhos até 2035. 

O texto oficial do acordo ainda não está disponível. 

Permanecemos à sua disposição caso tenha alguma dúvida ou precise de mais informações. 
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