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Brasil e Estados Unidos têm muitos acordos bilaterais, o que deverá continuar existindo, pois interessa a ambas as partes. Neste artigo,

o professor Dalmo Dallari chama a atenção, no entanto, para o fato de que, se o Brasil aderir à Alca, em se tratando de um acordo

multilateral, não será possível estabelecer condições especiais que contemplem prioritariamente os interesses de dois dos participantes

se não houver uma posição muito firme do governo brasileiro.

Dalmo de Abreu Dallari
Jurista e professor da Faculdade de Direito da USP
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I. O Brasil para os brasileiros

Basta lembrar que a Associação de
Livre Comércio das Américas (Alca) é uma
proposta dos Estados Unidos, feita com
insistência incomum, para gerar a suspei-
ta de que se trata de um simples artifício
para facilitar novos avanços daquele impé-
rio econômico-militar sobre as riquezas e
o potencial econômico dos países das
Américas. Com efeito, a história demons-
tra, e a atualidade confirma de modo mui-
to evidente, que os estadunidenses não
têm o bom hábito de basear no direito
suas relações internacionais, como tam-
bém não admitem um verdadeiro diálogo,
que só é possível quando existe respeito
recíproco. Mesmo quem não conhece os
pormenores da Alca, mas tem razoável
conhecimento da história, poderá suspei-
tar, com fundamento, que o envolvimento
do Brasil nesse acordo será um passo a
mais no sentido da entrega da soberania
brasileira, agravando consideravelmente a
dependência tradicional, muito ampliada
pelo Governo Fernando Henrique.

Caminhar no sentido de reduzir a so-
berania do Brasil é atentar contra a digni-
dade do povo brasileiro e isso tem signifi-

cado ético e também jurídico. Na realida-
de, os atos das autoridades brasileiras
sob as imposições de instituições finan-
ceiras controladas pelos Estados Unidos
configuram uma inconstitucionalidade já
consumada. O ingresso do Brasil na Alca

será mais uma grave ofensa à soberania
brasileira, que é direito fundamental do
povo expressamente proclamado na
Constituição, o que poderá ser facilmen-
te demonstrado.

Dispõe a Constituição de 1988, em seu
art. 1o, que a República Federativa do Bra-
sil tem como um dos fundamentos a sobe-
rania. Não é sem motivo que o primeiro
dos princípios fundamentais enumerados
é justamente a soberania, pois sem esta a
independência desaparece e o Estado fica
reduzido à condição colonial, ainda que isso

não seja formalmente declarado. O argu-
mento, produzido e amplamente utilizado
pelos capitalistas neoliberais, segundo o qual
não cabe mais falar em soberania, pois o
mundo hoje está globalizado, não tem qual-
quer consistência e fica anulado pela pró-
pria atitude dos Estados Unidos, a pátria do
neoliberalismo. Realmente, globalização é
expressão vazia e ambígua, que nada tem
a ver com uma nova realidade.

Com efeito, se globalização é atividade
econômica em escala mundial, basta lem-
brar que isso acontece no mundo desde o
final do século XV, com as grandes nave-
gações, que tiveram vários significados,
como, por exemplo, o estabelecimento de
mercados em escala mundial. No século
XVI, a Holanda já havia constituído uma
Companhia das Índias Orientais para o
comércio com os países do Oriente, ao
mesmo tempo em que foi criada a Com-
panhia das Índias Ocidentais, cujos agen-
tes vieram ao Brasil promover seus negó-
cios, deixando marcas que ainda hoje es-
tão vivas em Recife.

No mesmo período histórico, ocorre-
ram sérios conflitos entre Portugal e
Holanda, que disputavam a primazia no
comércio com produtos da China. Um dos
conflitos teve um momento marcante em
1603, quando um navio português deixa-
va a China com um carregamento de seda
e porcelana, comércio sobre o qual a
Holanda pretendia o monopólio. Esse con-
flito deu origem ao opúsculo intitulado
�Mare Liberum� (Da Liberdade dos Ma-
res), publicado em 1609, um dos mais
importantes escritos de Hugo Grócio, um
dos criadores do Direito Internacional.
Portanto, a afirmação da globalização
como novidade do fim do século XX não é
mais do que uma farsa para justificar no-
vos avanços, pois ela já existe há mais de
500 anos.

Outros argumentos que procuram
demonstrar que a soberania já não é o
poder superior dos Estados são, igual-
mente, baseados em premissas falsas.
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Na realidade, o conceito de soberania foi
afirmado em 1648, quando os países
europeus perceberam que as disputas
territoriais para o fortalecimento do po-
der político estavam tirando a paz de to-
dos. Com essa percepção, foram celebra-
dos os tratados de paz da Westfália, que,
a partir de então, introduziram na esfera
do direito as disputas internacionais, re-
duzindo consideravelmente a ocorrência
de guerras constantes e os seus efeitos
maléficos sobre a vida de todos os povos,
ricos ou pobres, fortes ou fracos militar-
mente. O que a história evidencia é que
esse efeito foi alcançado sem que fosse
estabelecida a igualdade de forças entre
os Estados, bastando lembrar que, depois
de proclamada a soberania como um di-
reito dos Estados, houve o colonialismo,
como também a prática imoral e desu-
mana da escravidão dos povos africanos,
reduzindo pessoas à condição de objetos
do mercado e instrumentos de trabalho
para o enriquecimento dos Estados mais
poderosos. Portanto, a soberania jamais
significou igualdade de fato ou de prote-
ção jurídica entre os povos.

A paz européia foi outra vez seriamen-
te perturbada pela aventura imperialista
de Napoleão Bonaparte, um século e meio
depois da paz da Westfália. Naquela cir-
cunstância histórica, foi importante a invo-
cação da soberania para denunciar o ca-
ráter antijurídico das invasões napoleô-
nicas, bem como para estimular a celebra-
ção de alianças que, afinal, levaram ao se-
pultamento das pretensões imperiais. No-
vamente foi restabelecido o equilíbrio políti-
co europeu com base no respeito às so-
beranias, como ficou solenemente deter-
minado pelos tratados resultantes do Con-
gresso de Viena, em 1815.

Circunstância sob muitos aspectos
semelhante iria ocorrer na primeira meta-
de do século XX, quando um confronto de
pretensões imperialistas levou à Segunda
Guerra Mundial e ao restabelecimento do
acordo entre soberanias, com o Tratado
de Versalhes e a criação da Sociedade das
Nações. Isso aconteceria outra vez em
conseqüência das pretensões imperiais de
Hitler, cuja derrota foi mais uma demons-
tração de que os pretensos poderosos
impérios têm o seu breve momento de
sucesso, para logo serem sucedidos por
um novo equilíbrio baseado no respeito às
soberanias. Foi assim que ocorreu em
1945, com a criação da Organização das
Nações Unidas (ONU), que não só resta-
beleceu a prevalência do direito nas rela-
ções entre os Estados, mas também fixou
princípios e diretrizes visando à correção
de situações de desequilíbrio e
marginalização que ainda persistiam no
mundo como heranças de antigas aventu-
ras imperiais.

É preciso lembrar que a criação da
ONU, baseada na liberdade e igualdade
entre os povos, foi extremamente impor-
tante para a liquidação dos impérios colo-
niais e o aparecimento de grande número
de estados na África no século XX, a partir
da década de 60. Desde então, a agres-
são, armada ou econômica, aos estados
mais fracos ou vulneráveis tem sido reco-
nhecida e proclamada como ofensa à so-
berania, o que tem contribuído, se não para
assegurar a independência de todos, pelo
menos para tornar mais difícil e problemá-
tica a interferência dos mais fortes e moti-
var os povos dominados a lutarem por sua
liberdade e dignidade.

Por último, ressalte-se ainda que, ao
reagir às violências antiéticas e antijurídicas

O ingresso do Brasil na Alca será uma grave ofensa à sua
soberania. A agressão, armada ou econômica, aos estados
mais fracos ou vulneráveis compromete sua independência
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praticadas por terroristas contra a cidade
de Nova York, em 11 de setembro de
2001, os Estados Unidos utilizaram e con-
tinuam utilizando amplamente o argumen-
to de que aqueles atos configuraram uma
grave ofensa à sua soberania. A partir da-
quela data, vêm reiterando maliciosamen-
te o argumento da ameaça à sua sobera-
nia para tentar justificar o bombardeio de
cidades do Afeganistão, matando barba-
ramente milhares de pessoas indefesas,
que não tiveram e não têm condições de
ter qualquer participação em ações arma-
das contra qualquer soberania. Assim, pois,
desde sua proclamação como conceito
político, que depois ganhou enqua-
dramento jurídico, a soberania vem sofren-
do condicionamentos ao longo da história,
adquirindo novas configurações a partir do
século XX, sobretudo em decorrência de
avanços tecnológicos, como a invenção da
aviação e os aperfeiçoamentos que ela
sofreu, chegando aos vôos espaciais, além
do extraordinário desenvolvimento dos
meios de comunicação, que hoje permi-
tem a espionagem através de satélites,
bem como a imediata comunicação entre
pessoas nas partes mais distantes do
mundo.

Apesar de toda essa tecnologia, a so-
berania continua a ser o sinal formal da
existência de um Estado e, a par disso, a
expressão da independência e da possibi-
lidade de ter a sua Constituição, com o di-
reito de fazer prevalecer sua própria or-
dem jurídica em seu território e o direito/
dever de proteger os seus cidadãos onde
quer que eles se encontrem. Por tudo isso,
a soberania continua sendo muito impor-
tante para a convivência dos povos, a tal
ponto que na Constituição brasileira ela
aparece em primeiro lugar, como um dos
fundamentos da República.

Outros dois princípios são expressa-
mente referidos na Constituição brasileira
como diretrizes básicas para as relações
internacionais do Brasil. Nos termos do art.
4o da Constituição vigente, a República Fe-

derativa do Brasil rege-se nas suas rela-
ções internacionais pelos princípios da in-
dependência nacional e da autodetermi-
nação dos povos, entre outros. Como de-
corrência desses princípios, para que a
Constituição brasileira seja respeitada, não
se pode admitir que o governo do Brasil se
comporte, conforme tem ocorrido, como
simples cumpridor das determinações do
Fundo Monetário Internacional (FMI). É
uma ofensa ao princípio constitucional da
independência nacional deixar de atender
às necessidades sociais do povo brasileiro
para dar prioridade às metas estabe-
lecidas por aquela instituição financeira
dominada pelos Estados Unidos, o que, ao
mesmo tempo, quando resulta de uma
decisão do próprio governo brasileiro, re-
presenta uma renúncia à autodetermina-
ção, contrariando a Constituição.

O exposto acima já justificaria a rejei-
ção da Alca pelos brasileiros.

II. Estados Unidos: concepção
imperial da América e rejeição do
Direito Internacional

Com a Alca, os Estados Unidos preten-
dem formalizar a submissão do Brasil e
dos demais povos das Américas a deter-
minações externas, com a aparência de
normalidade jurídica e de livre decisão.
Obviamente, nem a pessoa mais ingênua
e mal-informada ousará dizer que os Esta-
dos Unidos, subordinando-se à Alca, tam-
bém estarão abrindo mão de sua sobera-
nia, independência e autodeterminação.
Primeiramente, porque a Alca será a ex-
pressão do grande capital sediado nos
Estados Unidos e, desse modo, suas deci-
sões não se configurarão como decisões
externas em relação àquele país.

Quanto a esse aspecto, é interessan-
te lembrar que a famosa frase-síntese da
chamada �doutrina Monroe�, �a América
para os americanos�, é contemporânea
do Congresso de Viena e foi pronunciada
com o objetivo de repelir interferências da
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Europa no território americano. Mas o exa-
me atento das circunstâncias, consideran-
do especialmente o fato de que, tanto na
linguagem corrente do povo quanto em
documentos oficiais, é comum o uso da
palavra �América� para significar �os Esta-
dos Unidos�, mostra que foi usada a ex-
pressão �América� para dizer que não se-
ria admitida interferência européia no ter-
ritório estadunidense, uma vez que, para
os estadunidenses, todo o território das
Américas é espaço interno dos Estados
Unidos, sujeito à sua soberania. Assim, pois,
é pouquíssimo provável que, baseados na
Alca, os Estados Unidos passem a respei-
tar as soberanias dos outros Estados inte-
grantes desse acordo.

A par disso, a simples verificação do
comportamento dos Estados Unidos nas
relações internacionais demonstra, com
absoluta clareza, que o governo estaduni-
dense não se contém perante fronteiras
ou soberanias, despreza princípios e nor-
mas de direito internacional, só fazendo o
que é conveniente aos seus interesses e
agindo com a mais absoluta desenvoltura,
chegando a praticar massacres que confi-
guram crimes contra a humanidade quan-
do convém aos seus interesses, sobretu-
do nas áreas relacionadas com o petróleo
e os armamentos. Ao lado dos casos bem
recentes, e muito expressivos, da recusa
dos Estados Unidos de aceitação dos acor-
dos internacionais de Quioto e de Durban,
relativos a meio ambiente e racismo, tem-
se o escandaloso comportamento dos Es-
tados Unidos em relação ao Tribunal Pe-
nal Internacional. Além de não aderirem
ao Tribunal, declarando enfaticamente sua
recusa, os estaduni-denses recorreram à
chantagem econômica para assegurar a
imunidade dos cidadãos dos Estados Uni-

dos que pratiquem crimes contra a huma-
nidade.

Fica, pois, evidente que os Estados
Unidos não participam de tratados que
imponham qualquer restrição aos seus in-
teresses, estando também muito claro,
pelas suas atitudes relativas à ONU e à
Unesco, que, mesmo participando de um
acordo, eles só cumprem suas obrigações
quando desse acordo auferem vantagens.
Com base nessa experiência, não é pre-
ciso grande esforço para tirar duas con-
clusões. Primeira: os Estados Unidos in-
sistem na imposição da Alca porque é
conveniente aos seus interesses e não
lhes trará prejuízos nem implicará a acei-
tação de restrições em pontos essenci-
ais. Segunda: mesmo que, supostamen-
te, a Alca não estabeleça um nítido
favorecimento dos Estados Unidos, eles
deixarão de respeitar o acordo se, em
algum momento, em alguma circunstân-
cia, o respeito às cláusulas da Alca acar-
retar qualquer prejuízo ou embaraço aos
interesses estadunidenses.

Com base em fatos precedentes,
pode-se dizer que a Alca será um acordo
multilateral a favor dos Estados Unidos,
podendo favorecer também, circunstan-
cialmente, os demais aderentes, sem ne-
nhuma garantia de que isso aconteça. Isso
porque, na hipótese de alguma situação
ser favorável a outro parceiro, mas desfa-
vorável aos Estados Unidos, estes prova-
velmente não cumprirão o acordo. É im-
portante salientar que o atual governo
estadunidense vem praticando, com gran-
de freqüência e indisfarçável evidência, a
chantagem econômica, valendo-se de sua
superioridade econômica e militar e de sua
desenvoltura para recorrer às ameaças,
à coação de várias espécies e mesmo à

A Alca será um acordo multilateral a favor dos Estados
Unidos, podendo favorecer também, circunstancialmente,
os demais aderentes, sem garantia de que isso aconteça
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força bruta quando os demais meios não
surtem efeito. Foi assim que, em 2002,
Mary Robinson, mulher notável, firme e in-
dependente na defesa dos direitos huma-
nos, foi forçada a deixar o posto de alta
comissária das Nações Unidas para os Di-
reitos Humanos, quando todos reconheci-
am sua elevada competência, menos os
Estados Unidos.

Nos quadros do sistema normativo da
Organização dos Estados Americanos
(OEA), deveria ser repelida qualquer dita-
dura ou ação de governo contrária à de-
mocracia e aos direitos fundamentais da
pessoa humana. No entanto, os Estados
Unidos, integrantes da OEA, formalmente
submetidos à sua normativa, não só tole-
raram, mas também estimularam e apoia-
ram de muitas formas a implantação e
manutenção de ditaduras violentas e cor-
ruptas, como aconteceu no Brasil a partir
de 1964 e em quase todos os países das
Américas no mesmo período.

III. Alca: os ganhos e as perdas
prováveis

Para quem acredita que a adesão à
Alca vai proporcionar grandes vantagens
econômicas aos brasileiros, parecem ab-
surdas e injustificáveis as restrições feitas
a ela. Entre os que desejam essa adesão
imediata, sem qualquer discussão, estão
os empresários que pensam que, com o
ingresso do Brasil na Alca, os produtores
e exportadores brasileiros terão imediato
acesso ao mercado estadunidense, ou
seja, a milhões de consumidores ricos que,
inclusive, pagam em dólares. Outros que
acreditam na grande vantagem da Alca
são os que fazem análises econômicas
manipulando números e ignorando os fa-
tores políticos. Eles consideram, portanto,
que um acordo só pode ser vantajoso
quando abre o rico mercado dos Estados
Unidos aos produtos brasileiros, ignoran-
do, entre outras razões, o tremendo pro-
tecionismo praticado pelos Estados Unidos.

Os que assim procedem esquecem
também que a Alca irá possibilitar a ampla
abertura dos mercados da América Lati-
na aos produtos dos Estados Unidos e do
Canadá, o que poderá acarretar o fim de
muitos setores da economia latino-ameri-
cana ainda frágeis e incapazes de compe-
tir com outros mais poderosos que, além
do mais, terão muita facilidade para sus-
tentar uma guerra comercial, vendendo
seus produtos a preços mais baixos até
que ocorra a quebra dos concorrentes.

Na realidade, a prática de protecionis-
mo pelos Estados Unidos parece uma con-
tradição, pois ninguém mais do que eles
prega as virtudes da livre concorrência. En-
tretanto, esse protecionismo estadu-
nidense é fato amplamente conhecido e
tradicional, atingindo, de maneira significa-
tiva, muitos produtos brasileiros. Assim, por
exemplo, tem-se o protecionismo escanca-
rado, praticado pela cobrança de sobreta-
xas para a entrada de produtos brasileiros
nos Estados Unidos, o que significa a exis-
tência de barreiras alfandegárias que prati-
camente impedem o acesso ao mercado
estadunidense, como vem ocorrendo com
o aço. Existe também o protecionismo mais
ou menos disfarçado, imposto pelas barrei-
ras fitossanitárias, como já vem ocorrendo
com muitos produtos latino-americanos
impedidos de entrar nos Estados Unidos
sob o pretexto de que os países da América
Latina não exercem com rigor o controle de
pragas agrícolas ou doenças que podem
estar infectando animais.

A par disso, é oportuno destacar mais
uma forma de protecionismo que atinge o
setor de serviços. Muitos advogados
estadunidenses estão atuando no México
e já começam a chegar ao Brasil. Entre-
tanto, se um profissional mexicano ou bra-
sileiro quiser estabelecer-se nos Estados
Unidos, terá que enfrentar barreiras que
dificilmente serão transpostas, represen-
tadas pelas leis de imigração daquele país.
Esse protecionismo, que limita extraordina-
riamente o acesso ao mercado estadu-
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nidense, tem sido praticado com muita fre-
qüência. Recentemente, o Brasil formulou
queixa à Organização Mundial do Comér-
cio contra barreiras comerciais dos Esta-
dos Unidos.

Ainda é necessário lembrar a existên-
cia de salvaguardas, que são proteções
especiais para determinados produtos
estadunidenses. Essa espécie de protecio-
nismo para os produtos dos Estados Uni-
dos foi muito ressaltada em decorrência da
aprovação, pelo Congresso daquele país,
de uma autorização especial para que o
presidente da República celebre acordos
rapidamente, sem precisar da concordân-
cia do Legislativo. Ao conceder tal autoriza-
ção, o Congresso deixou expresso que fica-
vam fora da autorização os produtos sujei-
tos a salvaguardas, que, na prática, são
mais de 500. Em relação a tais produtos, a
Alca não terá qualquer efeito, pois eles con-
tinuarão a receber proteção especial.

É importante considerar o argumento
de que, se não aderir à Alca, o Brasil será
enormemente prejudicado, pois os investi-
dores estadunidenses irão embora ou não
mais virão ao nosso país. Trata-se de falso
argumento por diversas razões, entre as
quais o fato de que nenhum capitalista
desconsidera 170 milhões de consumido-
res. É bem verdade que grande parte da
população brasileira tem baixo poder de
consumo, o que foi agravado nos últimos
anos pelo aumento do desemprego e pela
maior concentração da riqueza, conse-
qüências da submissão do Governo
Fernando Henrique ao Fundo Monetário In-
ternacional. Mas ainda assim o mercado
atual ou potencial é imenso, sendo que
mesmo consumidores de baixa renda pro-
porcionam lucros às grandes empresas
dos Estados Unidos, como ocorre, por exem-

plo, no setor de medicamentos. Até os mais
pobres, que são milhões, tomam coca-cola.
Assim, mesmo que o governo dos Estados
Unidos quisesse castigar o Brasil por não
aderir à Alca, não conseguiria fazê-lo, pois
os investimentos estadunidenses no Brasil,
de vulto considerável e geralmente muito
lucrativos, não iriam permitir.

Além disso, vem a propósito um dos
muitos argumentos que têm sido invoca-
dos pelo ilustre embaixador Samuel Pinhei-
ro Guimarães, quando ressalta os inconve-
nientes da adesão do Brasil à Alca e a falá-
cia dos que dizem que sem essa adesão o
Brasil não terá condições de acesso ao
mercado estadunidense: Brasil e Estados
Unidos têm muitos acordos bilaterais, o que
deverá continuar existindo, pois interessa a
ambas as partes. A diferença é que, ao
aderir à Alca, o Brasil terá um poder de
negociação muito pequeno, pois se trata
de um acordo multilateral, em que não é
possível estabelecer condições especiais
que contemplem prioritariamente os inte-
resses de dois dos participantes. Isso acon-
tecerá � e sempre aconteceu � nos acor-
dos bilaterais, em que cada uma das par-
tes procura a promoção e a defesa de seus
interesses. Basta que o Brasil tenha um
governo que não se curve às imposições
dos Estados Unidos e que defenda com fir-
meza os interesses de todo o povo brasilei-
ro para que se tornem possíveis acordos
benéficos para ambas as partes.

Pelo exposto, é preciso resistir à Alca,
preservando a soberania do Brasil, buscan-
do e fortalecendo acordos comerciais que
sejam fruto de um verdadeiro diálogo, um
ajuste entre partes que se respeitem reci-
procamente, sem a pretensão de imposi-
ções imperialistas e preservando a indepen-
dência e a dignidade dos povos envolvidos.

É preciso resistir à Alca e à prática de protecionismo dos
Estados Unidos. O Brasil deve buscar acordos comerciais
que sejam fruto de diálogo e não agridam a soberania nacional


