
 

 

 

 

 

Rechaçamos a votação de urgência para tratamento do Tratado 

Brasil - Chile 

 

Durante o ano de 2020 a “Plataforma América Latina Melhor sem TLC” e a 

REBRIP (Rede Brasileira pela Integração dos Povos) vem chamando a atenção para o 

Tratado de Livre Comércio (TLC) assinado entre Brasil e Chile. O acordo agora precisa 

passar pelos respectivos Parlamentos de ambos países para entrar em vigor. Mas nós 

perguntamos: Por que tanta urgência – em meio a uma pandemia – para aprovar um 

TLC?  

Ambas as redes têm longa bagagem no acompanhamento das negociações de 

TLC´s e TBI´s (Tratados Bilaterais de Inversão) e no ano passado já salientavam que 

esses acordos precisam ser amplamente discutidos junto à Sociedade Civil, com 

lideranças dos movimentos sociais e sindicais, que estarão entre os principais 

impactados por tais acordos.  

Muitas das cláusulas que esses TLC’s trazem em seu escopo são bastante 

conhecidas pelos estudiosos do tema. Os entusiastas do investimento estrangeiro 

aplaudem esses tratados porque argumentam que seriam capazes de atrair 

investimentos. Entretanto essa ideia tem sido desmentida pela prática brasileira dos 

últimos 30 anos pois é o Brasil sem TLCs que teve o recorde de investimentos numa 

região que já ficou enredada em tais acordos. Os investimentos em muitos casos não 

garantem maiores taxas de empregos e investimento industrial nos países que assinam 

esses tratados, por exemplo o Chile que tem um grande número tratados de livre 

comércio, mostra que isso não se reverteu em mais empregos. Temas como 

‘propriedade intelectual” tem como objetivo aproximar a legislação nacional desses 

países às exigências das empresas transnacionais, garantindo patentes, por exemplo, o 

que nesse momento da pandemia da Covid-19 tem se mostrado um desastre, inclusive 

do ponto de vista do alinhamento com os países que hoje fornecem a maioria das 

vacinas e dos insumos necessários a produzi-las, como Índia e China. Por outro lado, a 

liberalização do comércio eletrônico sem que aspectos importantes como a tributação 

nacional e defesa do consumidor sejam discutidos mais a fundo, só garante às grandes 

corporações que dominam o setor, como Amazon e Alibaba. 

Por outra parte, esses tratados incluem agora cláusulas para supostamente 

atender as pequenas e médias empresas, as questões de gênero e o meio ambiente, como 

uma forma de superar as críticas recebidas nas últimas décadas sobre seus impactos 

concentradores de renda, os privilégios que significam para as grandes empresas 

transnacionais, as desigualdades de gênero que promovem e os problemas ambientais 

que geram aprofundando a situação da urgência climática. Porém, esses capítulos não 

são vinculantes diante das garantias aos investidores e orbitam sobre o tema mas não 

tem mecanismos de cumprimento obrigatório.   



 Esses tratados – como dito na carta conjunta com a Plataforma Mejor sin TLC – 

são muito parecidos com os firmados entre TLC Chile-Uruguai e TLC Chile-Argentina. 

O que nos aponta para uma tentativa de triangulação de liberalização do comércio e dos 

investimentos – como já dito o Chile possui muitos TLC´s – o que poderia ser uma 

escada para a convergência de países do MERCOSUL com a Aliança do Pacífico.  

 Portanto, solicitamos aos Senhores e Senhoras deputados\as a rejeição do 

tratamento de urgência para o projeto desse tratado envolvendo Chile e Brasil. E 

também demandamos que se preste atenção à importância de uma ampla discussão nas 

Comissões específicas da Câmara de Deputados que precisam debater os compromissos 

que o Brasil assumiria e os impactos que o Acordo traria especialmente para a economia 

do país. Consideramos também relevante que seja realizada consulta a partir dessas 

comissões a diversos atores da sociedade civil para esclarecimento público das cláusulas 

que envolvem esses tratados, pois a vasta experiência adquirida sobre seus efeitos 

durante a história recente, nos demonstram que os mesmos muitas vezes são predatórios 

para a economia e soberania nacional.  

 


