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1. Antecedentes

o

Os acordos preferenciais – em sua grande maioria, bilaterais – tornaram-se o principal vetor de
negociação através do qual os temas ambientais foram incluídos na agenda comercial. Na origem
desta tendência, encontram-se a pressão de setores da sociedade civil nos países desenvolvidos, bem
como as dificuldades para incluir tais temas na agenda da OMC – em boa parte atribuíveis às
resistências dos grandes países em desenvolvimento.
O NAFTA foi um acordo pioneiro nesta área, dando início a um processo que, na sequência, se
desdobrou na inclusão de capítulos sobre meio ambiente em todos os acordos preferenciais de
comércio (APCs) assinados pelos Estados Unidos. Este país e a União Europeia têm sido os principais
promotores da inclusão de temas ambientais na agenda de negociações comerciais, sendo mandatória,
em termos legais, a inclusão destes temas na agenda de negociações comerciais de ambos os players.
Nesses acordos, ao longo do tempo, o tratamento dos temas ambientais ganhou em abrangência e em
profundidade, por meio de dois vetores:
• a inclusão de regras e disciplinas sobre temas ambientais que são legalmente vinculantes,
indo além de recomendações ou disposições exortatórias; e
• a ampliação do escopo de tratamento dos temas ambientais nos APCs, expressa, sobretudo
na ampliação do quadro regulatório que constitui a referência para os capítulos temáticos,
incluindo adicionalmente à legislação doméstica das Partes signatárias, acordos multilaterais
ambientais.
O resultado líquido destas transformações foi a expansão e o adensamento, em termos de conteúdo, do
tratamento dos temas ambientais nos acordos preferenciais de comércio e o fortalecimento dos
compromissos assumidos nesta área pelos países signatários. De fato, tanto no caso dos acordos
assinados pelos EUA quanto no daqueles firmados pela União Europeia, os capítulos dedicados ao
tema dos acordos mais recentes são também os mais profundos.
Há, no entanto, algumas diferenças entre o conteúdo dos acordos assinados pelos EUA e aqueles
firmados pela União Europeia. Talvez a principal delas seja a possibilidade, prevista pelos acordos
mais recentes dos EUA e pela Parceria Transpacífica (TPP, da qual os EUA se retiraram no início de
2017) de recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias geral do acordo para dirimir disputas
relacionados a temas ambientais e trabalhistas.
Embora os acordos dos EUA e da União Europeia estabeleçam mecanismos de consulta e de solução
de disputas específicos para os temas ambientais e trabalhistas, apenas os primeiros – e ainda assim os
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mais recentes deles – preveem a possibilidade de imposição de sanções bilaterais, como resultado de
uma decisão tomada no âmbito do mecanismo de solução de controvérsias do acordo1 .
Também o capítulo trabalhista da TPP incluía uma inovação normativa, exigida pelos EUA. Trata-se
do estabelecimento de “planos de consistência” bilaterais – entre os EUA, de um lado, e Vietnã,
Malásia e Brunei, de outro – voltados para a implementação, por estes três países, das disposições do
capítulo. No caso do plano EUA – Vietnã, este último se comprometia a modificar sua legislação para
permitir o estabelecimento de sindicatos livres de trabalhadores, entre outras medidas. No caso de não
cumprimento do acordado, os EUA poderiam vir a suspender bilateralmente as preferências tarifárias
acordadas no âmbito da TPP2 .
Claramente, a evolução mais recente dos capítulos voltados para temas ambientais (mas também
trabalhistas) em acordos assinados pelos EUA e pela União Europeia deixa clara uma dupla
preocupação:
• incluir o cumprimento de normativas multilaterais (acordos ambientais ou instrumentos da
OIT) entre os compromissos assumidos pelas Partes – não mais se limitando à exigência de
que se cumpram leis e regulações domésticas e que não se reduzam os níveis de proteção por
elas outorgadas para favorecer o comércio e os investimentos; e
• aumentar o nível de efetividade das regras e disciplinas, através de mecanismos que
incentivem a sua implementação e sancionem negativamente o não cumprimento de
compromissos. É nessa direção que vai a evolução observada nos acordos dos EUA quanto à
aplicação do mecanismo geral de solução de controvérsias dos acordos aos litígios
relacionados a meio ambiente e trabalho.

2. O debate sobre “esverdeamento” dos acordos preferenciais
da União Europeia aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
No caso da União Europeia, o mandato legal para a inclusão de disposições ambientais em acordos
preferenciais de comércio tem origem no Tratado de Constituição da União, que define o
desenvolvimento sustentável como um objetivo abrangente da política interna e externa da UE.

__________________________________________________________________________
1

Ainda assim, tanto no acordo EUA – Peru quanto na TPP, o recurso ao mecanismo geral de soluções de
controvérsias do acordo para tratamento de disputas envolvendo o capítulo ambiental só pode ocorrer depois de
esgotados os mecanismos de consulta e negociação específicos definidos neste mesmo capítulo e envolvendo
três instâncias hierárquicas, inclusive a Ministerial (última instância de recurso para as consultas). Além disso, a
violação das obrigações assumidas no acordo só é caracterizada se a não adoção por uma das Partes das medidas
ambientais requeridas afetar o comércio ou o investimento entre as Partes.
2

Com a saída dos EUA da TPP estes planos deixaram de fazer sentido.
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Estas orientações recebem maior detalhamento em outros documentos, como a Estratégia de
Desenvolvimento Sustentável da União Europeia (2006), que inclui o objetivo de promover este
modelo de desenvolvimento no mundo, recorrendo inclusive a acordos comerciais e de cooperação
regionais e bilaterais.
Já a Comunicação sobre Comércio, Crescimento e Assuntos Mundiais, da Comissão Europeia (2010),
enfatiza que a política comercial do bloco deve continuar a apoiar os objetivos de crescimento verde e
de enfrentamento da mudança climática em outras áreas, como energia, proteção da biodiversidade
etc. Como uma iniciativa adicional na implementação da dimensão comercial de sua estratégia de
desenvolvimento sustentável, a União Europeia leva a cabo, desde 2002, avaliações de impacto de
sustentabilidade em todas as negociações comerciais preferenciais em que o bloco esteve envolvido3 .
Como já observado, os acordos da União Europeia ficam aquém daqueles dos EUA no que se refere
aos mecanismos de enforcement – concretamente à possibilidade de imposição de sanções bilaterais.
As explicações para isso variam segundo os autores.
Para uns, “a repartição de competências entre a União Europeia e os Estados membros ajuda a
explicar a formação de preferências do bloco a respeito da inclusão de cláusulas ambientais” em
acordos preferenciais de comércio. “Essa condição pode ajudar a explicar o caráter mais genérico do
mandato negociador europeu em relação ao norte-americano e a característica de menor vinculação
das cláusulas ambientais existentes nos acordos preferenciais de comércio europeus”4 .
Uma hipótese alternativa sugere que estas mesmas características se explicariam principalmente pelo
fato de que os acordos comerciais são, na visão europeia, “enquadrados” por objetivos mais amplos de
política externa5 .
O acordo com a Coreia do Sul, em vigor desde 2011, é considerado um marco na evolução dos
acordos preferenciais da União Europeia no que se refere ao tratamento das relações entre comércio e
desenvolvimento sustentável. Até então, o tema era tratado nos acordos da UE de forma relativamente
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3

Cabe a este tipo de instrumento avaliar os prováveis impactos ambientais do acordo em negociação ou a ser
negociado, “explorando aqueles relacionados a mudanças na escala do comércio, bem como a mudanças nos
padrões de produção e/ou de consumo”. A Comissão Europeia também realiza avaliações ex post – ou seja,
depois de um período de vigência – de acordos de livre comércio da União Europeia, como o assinado com a
Coreia do Sul. Kettunen, M; Bodin, E.; Davey, E.; Gionfra, S. e Charveriat, C. An EU Green Deal for trade
policy and the environment: aligning trade with climate and sustainable development objectives, IEEP, 2020.
4

Magrini, F.C.L.F. (2014) – Acordos Regionais de Comércio – o Caso das Cláusulas Ambientais, Dissertação
apresentada ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília para obtenção do título de
Mestre em Relações Interacionais.
5

Horn, H.; Mavroidis, P.; Sapir, A. (2009) - Beyond the WTO? An anatomy of EU and US Preferential Trade
Agreements, Bruegel Blueprint Series, Volume VII, Bruegel.
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superficial, enfatizando-se a dimensão da cooperação entre as Partes vis à vis do estabelecimento de
regras e compromissos vinculantes. No acordo com o Chile (em vigor desde 2005), a temática
ambiental é incluída na seção dedicada à cooperação – e não aos assuntos comerciais e econômicos,
sendo objeto de um único artigo nesta seção.
Já o acordo com a Coreia do Sul ganha em abrangência e gera compromissos vinculantes explícitos,
sendo – em sua entrada em vigor – “o mais parecido com os acordos preferenciais de comércio norteamericanos, do ponto de vista da exposição das normas, da objetividade e concretude das regras e do
seu grau de exigência jurídica”6 . Este acordo serviu como modelo para a negociação dos acordos com
Peru, Colômbia e América Central e é também a principal referência para os compromissos
vinculantes relativos a comércio e desenvolvimento sustentável incluídos no acordo anunciado em
2019 com o MERCOSUL.
O capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável do acordo MERCOSUL–União Europeia é
composto por disposições relativas aos temas de comércio e meio ambiente e comércio e trabalho e
por regras, específicas ao capítulo, para solução de controvérsias, com referências pontuais à
participação da sociedade civil, no âmbito do estabelecimento de um Subcomitê de comércio e
desenvolvimento sustentável7 .
Isso significa que, no que se refere aos temas de comércio e desenvolvimento sustentável, o acordo
MERCOSUL – União Europeia é um acordo da nova geração de acordos preferenciais do bloco
europeu, inclusive contemplando atualizações, como as obrigações vinculadas ao cumprimento do
Acordo de Paris (de 2015).
Apesar de relativamente recente, o escopo de capítulo adotado a partir do acordo com a Coreia do Sul
– e aplicado, com poucas mudanças, ao acordo com o MERCOSUL – vem sendo severamente
questionado por organizações da sociedade civil e parlamentares europeus, levando a Comissão
Europeia a considerar, já desde 2017, a revisão deste modelo de capítulo.
Em 2018, um Plano de Ação adotado pela Comissão para garantir o cumprimento e a implementação
das disposições dos capítulos de Comércio e Desenvolvimento Sustentável dos acordos preferenciais
de comércio da União Europeia foi publicado. O Plano enfatizava a importância da participação dos
stakeholders na implementação “assertiva” das medidas do capítulo e a disposição para recorrer ao
mecanismo de arbitragem específico do capítulo, mas não previa nenhum novo instrumento para
fortalecer a implementação do capítulo, além de ter descartado o uso de sanções.

__________________________________________________________________________
6

Magrini, F.C.L.F. (2014). Op. cit.

7

Para uma descrição do conteúdo do capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável do acordo
MERCOSUL – União Europeia, ver Maduro, L; Motta Veiga, P. e Rios, S.P. (2020).
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Para muitos críticos europeus da postura da Comissão, os capítulos de desenvolvimento sustentável
dos acordos assinados pelos EUA seriam mais rigorosos em suas disciplinas, exatamente por
preverem a possibilidade de imposição de sanções em caso de descumprimento das obrigações do
capítulo. Para a Comissão, tal possibilidade não garantiria nenhuma efetividade às regras definidas no
capítulo, já que seria impossível na prática demonstrar “relação entre, de um lado, a violação de
disposições ambientais ou trabalhistas e, de outro, alterações nos fluxos comerciais”8 .
Ainda assim, alguns passos adicionais foram dados para condicionar a agenda de negociações
comerciais da União Europeia às prioridades estratégicas definidas pelo Green Deal, tal como
formulado no final de 2019.
Tanto o documento que “lança” o Green Deal, quanto diversas outras Comunicações da Comissão
Europeia formuladas sob o guarda-chuva deste projeto estratégico afirmam explicitamente a
relevância de instrumentalizar a política comercial e seus instrumentos unilaterais e negociados com
vistas a obter os resultados visados dentro da União Europeia, em termos de transição verde, e de
promover, junto aos parceiros comerciais do bloco, o desenvolvimento sustentável, através de forte
“diplomacia do Green Deal”9 .
Em termos mais específicos, o documento relativo ao Green Deal estabelece que o cumprimento dos
compromissos do Acordo de Paris deverá fazer parte de todos os futuros acordos da União Europeia.
Além disso, foi nomeado, no âmbito da Comissão, um Chief Trade Enforcement Officer, encarregado
de monitorar a implementação das disposições dos acordos assinados e tomar as providências para
ativar os mecanismos de solução de disputas nos casos em que se identificar violação, pelo parceiro
de acordo, das regras deste10 .

__________________________________________________________________________
8

Voituriez, T. e Laurans, Y. (2020). Greening trade agreements: a roadmap to narrow the expectations gap,
IDDRI Study n.4, September. Diversos capítulos dos acordos preferenciais de comércio da União Europeia não
se sujeitam ao mecanismo geral de solução de controvérsias destes acordos. Isso vale tanto para capítulos que
remetem às disciplinas da OMC (e a seu mecanismo de solução de controvérsias), quanto a capítulos de temas
novos na agenda de acordos preferenciais de comércio ou temas não cobertos pelas regras multilaterais.
9

No caso da cadeia alimentar, a dimensão extra-comunitária da estratégia confere prioridade à política
comercial como instrumento para fomentar a cooperação e para “obter compromissos ambiciosos de terceiros
países em áreas-chave, como bem-estar animal, o uso de pesticidas e a luta contra a resistência antimicrobiana”.
O respeito aos padrões europeus nessas áreas – que serão crescentemente rigorosos e baseados em critérios
ambientais - se tornará um fator crítico para o acesso de produtos importados ao mercado da União Europeia
10

As principais atribuições do CTEO são as seguintes: “(i) monitor trade partners’ commitments under
sustainable development chapters in EU trade agreements and produce monitoring reports; (ii) conduct
consultations over alleged violations of trade partners and, if necessary, initiate dispute settlement procedures
under EU trade agreements; and (iii) suggest the imposition of rebalancing duties or suspension of tariff
concessions after a favorable ruling by an FTA panel”. https://europeanlawblog.eu/2020/03/02/shedding-lighton-the-role-of-the-eus-chief-trade-enforcement-officer-dispute-over-labor-commitments-under-eu-korea-ftaand-eu-enforcement-regulation/ , acessado em 9 de agosto de 2020.
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Apesar dessas evoluções, dois relatórios recentes de relevantes think tanks europeus – o IDDRI
(Institut pour le Développement Durable et les Relations Internationales)11 e o IEEP (Institute for
European Environmental Policy)12 – chamam a atenção para a insuficiência, do ponto de vista
ambiental, das regras e mecanismos que compõem os capítulos de comércio e desenvolvimento
sustentável dos acordos comerciais europeus. O diagnóstico dos dois relatórios converge em torno de
algumas ideias-chave:
• os capítulos de comércio e desenvolvimento sustentável dos acordos não têm mecanismos
adequados de enforcement das disciplinas vinculantes por eles veiculadas, ao contrário dos
capítulos vinculados à liberalização do comércio e dos investimentos;
• nesse sentido, apesar das disciplinas aplicáveis às relações entre comércio e
desenvolvimento sustentável terem se tornado vinculantes nos acordos recentes, elas seriam
algo como “regras de segunda classe”, com reduzidos efeitos práticos e baixa capacidade para
alcançar até mesmo seus objetivos explícitos;
• esses capítulos “operam como uma chamada para fomentar esforços de cooperação e
diálogo político sobre desenvolvimento sustentável de forma a (...) limitar tanto a degradação
ambiental induzida pelo comércio, quanto a competição environment-led sem especificar o
que se espera exatamente do comércio e o que as Partes estão comprometidas a fazer
exatamente”13 ; e
• nessa medida, os acordos são “desenhados prioritariamente para minimizar os impactos
negativos do comércio sobre a sustentabilidade ambiental e o bem estar social mais do que
para contribuir proativamente” para que se alcancem estes objetivos14 .
Diante desse diagnóstico, ambos os relatórios apresentam propostas voltadas para garantir que os
acordos comerciais firmados pela União Europeia “entreguem”, como seu resultado, comércio
sustentável: ou seja, atuem no sentido de contribuir para que o comércio seja instrumento e veículo de
sustentabilidade. Para tanto, a “condicionalidade ambiental” deve ser operacionalizada nas novas
negociações comerciais do bloco europeu, inclusive evitando-se acordos com “países desenvolvidos
que não pratiquem um preço efetivo de carbono”15 .

11

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/ST0420trade%20agreements.pdf
12

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/9c951784-8c12-4ff5-a5c5ee17c5f9f80b/Trade%20and%20environment_FINAL%20(Jan%202020).pdf?v=63748123099
13

Voituriez, T. e Laurans, Y. (2020). Op. cit.

14

Kettunen, M; et alli. (2020). Op. cit.
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O documento do IDDRI limita as suas propostas aos acordos comerciais preferenciais da União
Europeia, não se referindo aos instrumentos de política comercial unilateral do bloco. As propostas
combinam:
• a possibilidade de uso de restrições comerciais em caso de descumprimento das disciplinas
do capítulo, especialmente no que se refere aos compromissos de compliance com os acordos
multilaterais ambientais;
• a diferenciação de produtos com base nos processos e métodos de produção, favorecendo os
produtos classificáveis como “verdes” ou sustentáveis;
• a adoção, nos acordos de medidas complementares relacionadas a objetivos ambientais e
climáticos, como a redução de subsídios aos combustíveis fósseis e a adoção de padrões
ambientais e energéticos compartilhados pelas Partes; e
• a introdução, nos acordos, de medidas para promover um comportamento ambiental
responsável por parte dos investidores das Partes.
Já o documento do IEEP tem escopo de propostas e recomendações mais amplo, incluindo também os
instrumentos de política comercial unilateral da União Europeia, especialmente o estabelecimento de
padrões de sustentabilidade16 .
No que se refere aos acordos comerciais, as recomendações do relatório do IEEP podem ser assim
sumarizadas:
• para os acordos em vigor, aperfeiçoar a implementação dos capítulos de comércio e
desenvolvimento sustentável através das ações, mecanismos e recursos previstos pelo Green
Deal e assegurar que os compromissos para cumprir os acordos multilaterais ambientais
sejam efetivamente cumpridos;
• para os acordos futuros, integrar regras ambientais e de sustentabilidade nos diferentes
capítulos dos acordos e submeter a agenda de implementação de comércio e desenvolvimento
sustentável ao mecanismo de solução de controvérsias geral dos acordos; e
• também para os acordos futuros, usar o princípio da precaução como base para integrar e
implementar as preocupações ambientais da União Europeia aos acordos comerciais.
No que diz respeito aos instrumentos unilaterais, o relatório do IEEP prioriza o estabelecimento de
padrões de sustentabilidade de cunho setorial, como os aplicados às importações de madeira – que
15

Kettunen, M; et alli. (2020). Op. cit.

16

O estudo do IEEP também avalia o processo de elaboração das Avaliações de Impactos de Sustentabilidade
que são obrigatoriamente feitos antes da negociação de acordos preferenciais de comércio pela União Europeia,
apresentando algumas recomendações para aumentar sua efetividade e capacidade para influenciar o
posicionamento dos negociadores da Comissão Europeia.
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responsabilizam os importadores europeus pelo rastreamento da origem de suas importações – e
defende o desenvolvimento de medidas regulatórias contra produtos e cadeias de valor que
contribuem para o desmatamento e a degradação floresta17 .
A assinatura do acordo comercial entre o MERCOSUL e a União Europeia deu nova tração ao
questionamento, pelos ambientalistas, do papel dos acordos preferenciais de comércio da UE na
promoção do comércio sustentável. No caso desse acordo, a preocupação central é que o aumento do
comércio e, em especial, de exportações agropecuárias pelo MERCOSUL, gere degradação ambiental
e aumento das emissões de GEEs, resultantes principalmente do desmatamento e da mudança no uso
da terra, em particular no Brasil.
Mais além dessa preocupação, outra questão ressaltada pelos críticos é o fato de que na versão até
hoje publicamente divulgada do acordo as seções e artigos que se referem à participação da sociedade
civil no monitoramento – e especificamente no das regras do capítulo sobre comércio e
desenvolvimento sustentável – encontram-se entre colchetes e, portanto, ainda sem sua redação
definida18 . Como a participação da sociedade civil era, nas negociações, considerada tema sensível
por governos e representantes empresariais de países do MERCOSUL, há a preocupação de que o
acordo possa ficar aquém do que preveem os mecanismos tradicionais nos acordos comerciais da
União Europeia: o Forum de Diálogo da Sociedade Civil (CSDF, no acrônimo em inglês) e os Grupos
Assessores Domésticos (DAG), compostos por representantes da sociedade civil, parceiros sociais e
representantes empresariais e constituídos para monitorar a implementação do capítulo de comércio e
desenvolvimento sustentável dos acordos comerciais europeus19 .
Em um blog post sobre o acordo birregional, um dos autores do estudo do IDDRI citado
anteriormente discute sinteticamente as opções que a União Europeia teria diante da expectativa de
ratificação do acordo20 , concluindo que apenas rejeitar ou aprovar o acordo não são decisões que se
revelem necessariamente favoráveis à sustentabilidade. Tampouco parece viável a modificação de
cláusulas do acordo, que exigiriam a reabertura das negociações e a busca de novo equilíbrio de
concessões. O autor propõe então que uma nova fase de diálogo inclua o estabelecimento de ações e

__________________________________________________________________________
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Em relação ao uso do mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, cuja possibilidade de introdução é
prevista pelo Green Deal, o documento do IEEP é extremamente cauteloso, recomendando que se avaliem
cuidadosamente os prós e contras da iniciativa, bem como seu efeito ambiental líquido.
18

Ghiotto, L e Echaide, J. (2019). Analysis of the agreement between the European Union and the Mercosur,
The Greens/EFA in the European Parliament / Power Shift, December.
19

O relatório do IEEP também formula algumas recomendações para melhorar o funcionamento destes
instrumentos e aumentar sua efetividade.
20

Laurans, Y. (2020). The EU – Mercosur trade agreement: can the treaty be greened? Blog Post September 9,
IDDRI
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compromissos específicos, voltados para aumentar a efetividade das regras aplicáveis às relações
entre comércio e meio ambiente e podendo levar à assinatura de um acordo de investimento
sustentável entre as Partes.

3. Conclusão aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
O acordo MERCOSUL – União Europeia aborda a complexa etapa de sua ratificação em um contexto
político muito diverso daqueles em que a negociação, com seus altos e baixos, ocorreu.
Do lado europeu, o tema ambiental e climático tornou-se prioridade máxima na agenda de retomada
do crescimento e essa prioridade vai se fazer sentir de maneira particularmente intensa na política
comercial do bloco.
Os acordos preferenciais de comércio assinados ou em negociação pela União Europeia ganham hoje
relevância como instrumentos para assegurar que se alcancem objetivos do Green Deal e para
difundir internacionalmente o comércio sustentável. Os debates giram então em torno dos meios a
mobilizar para equilibrar, nesses acordos, objetivos econômicos, de um lado, e ambientais (e sociais),
de outro.
Parece claro que os parceiros comerciais da União Europeia – e isso vale de forma particularmente
intensa para os países do MERCOSUL, caso o acordo seja ratificado – serão doravante alvo de
iniciativas do lado europeu inspiradas pelo Green Deal e voltadas para assegurar o cumprimento de
seus compromissos ambientais e climáticos.
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