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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGfSLATIVO N• 223, DE 1991

Aprova o ato texto do acordo de cooperação na Área da Energia Nuclear para fins
pacíficos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Venezuela, concluído em Caracas, a 30 de novembro de 1983.
O Congre~so Nacional decreta:
.,
.
Art. I • E aprovado o texto do Acordo de Cooperação na Area da Energia Nuclear para fins ·
pacíficos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela,
concluído em Caracas, a 30 de novembro de 1983.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro·de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVER:l\fO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,
E O GOVERNO DA REPÚBL!CA DA VENEZUELA
NA ÁREA DA ENERGIA NUCLEAR
PARA .FINS PACÍFICOS
.
O GoVerflo ·da B.éPública Federativa d~ Br3Sil e '? GOverno da República da Venezuela, tendo presente o estabelecido no Convênio Básico de Cooperação Técnica, subscrito
entre o Brasil_e __ a_Ven_ezuela, em 20 de fevereiro. de. 1973,
e no Memorandum de Entendimento celebrado por ambos
os go~ernos, em .27 lle julho d<; 1979, sobre a cooperação
com o_ objetivo de. de:senvolvhnentO e aplicação qa energia
nuclear para fins pacíficOs._
~
~
~·corisidei"ando o _seu_ in_tere$_Sç mútuo pelo incentivo da
pesquisa científica e pe'IO desenVolvimento tecnológico em
matéria de energia nuclear, campos que necessitam de regula~
mentação específica, adequada a sua evolução científica. e
tecnológica e às características especiaiS dã cooperação internacional nesta matéria.
Resolveram celebrar o presente Acordo de Cooperação
na Área da Energia Nuclear para Fins Pacíficos, sujeito às
seguintes estipulações:.
ARTIGO I
As Part~~ Çóntratarites cooperã.rão entre.- ~i _na- pesquisa
e-aplicação da energia nuclear'com fins pacífic.os e faCilitarão
a realização de trabalhos comuns J].e~tãs ativida.~~s .e&tandQ
sujeita esta cooperação ao prevísto_ no presente. acordo, ao
ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil e
da República da Venezuela, e ao estabelecido nos c.o_nVênios
ou tratados internacionais de que cada Estado seja parte.
ARTIGO 11
As Partes Contratarites atribuirão a exçctJção técnica e
a coordenação do presente acordo às inst~tuíçõe~ braSileiras
competentes na área dos usos pacíficos da enei'gia nuclear
e ao Conselho Nacional para o Desenvolvimento da Ind,ústria
Nuclear da Venezuela, doravante denominado Con.adin.
c ___
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b) Pesquisa, básica ou aplicada, relacionada com os usos
pacíficos da energia nuclear e com a detecção e o efeito das
radiaç9es;
·
c) Produção<;)~ isótopos ~-s.u_as aplicaçõ~s;
. __d) _Prospecção de minerais de interesse nuclear, seu bene~
fid~mi:;nto e utilização com fi~s paCWícos;
e)_ Física nuclear;
... t) -Química riucieãr;
g) Direito Nuclear; e
b) Outros aspeCtos científicos e tecnológicos relacionados
com o uso pacífico da energia nuclear que as Partes Contratantes considerem de interesse mútuo.,.

ARTIGO IV
1. O desenvolvimento detalhado da forma de colabo~
ração prevista no presente acordo caberá às instituições brasileiras compe.tentes e ao Conadin, os quais poderão celebrar
reuniões de técnicos e peritOs, em um ou outro país, par-a
o estudo e a redação dos programas e projetos de aplicação
do presente Acordo.
2. Caso, por petição de qualquer das Partes Contra~
tantes, no quadro da execução dO$ programas e projetos relati~
vos ao desenvolvimento dos setores de cooperação previstos
no Artigo III do presente Acordoy ocorra necessidade de ampliar a colaboração científica; tetfiológica e docente, esta ampliação poderá ser formalizada por comunicação escrita entre
as instituiÇões brasileiras competentes e o Conadin devidamente autorizados, em cada caso, por seus respectivos go~
vemos.

ARTIGO V
1. O interCâmbio de informação relãtivo aos setOres
mencionados no Artigo III somente ocorrerá com relação
a informações de que tanto as jnstituições brasileiras compe~
tentes quanto o Copadin pOssam dispor livremente.
2. As Partes utilizarão- livremente toda a informaçãO
intercambiada entre as instituições brasileiras compckntcs e
o Conadin, a me_I;IOS que a Parte que a forneceu tenha estabe~
lecido restriçõeS ou reservas relativas ao seu uso ou difusão.
ARTIGOIII
3~ Quando a informação fOrnecida se iefira a patentes
A cooperação a que se refere o presente acordo será registradas na República Fe9erativa do Brasil ou na República
da Venezuela, os termos e condições para seu uso ou difusão
desenvolvida nos seguintes setores:
"a) Pesquisa, tec:nologia, prõjeto, construção, desenvol~ ficarão sujeitos -à legislação vigente que, em um ou outro
vimehto e utilizaçãO de reatores experimeiltais-,;::-de potência; país, exista sobre a matéria.
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para fins pacíficos e permanecerá à disposição da Parte Contra·
tante que o recebeu, sujeito sempre às disposições legais vigen~
tes no país respectivo e aos conv~nios ou trãtados internacionais de que cada Estado seja parte.

O intercâmbio de pessoal e informação nos setores referidos no Artigo UI do presente Acordo poderá revestir-se das
seguintes modalidades:
a) Assistência recíproca na preparação do pessoal ci~ptíARTIGO XI
fico e técnico;
- 1.
As
Partes
Contratantes
adotarão todas as medidas
b) Intercâmbio de peritos;
necessá~_i_as para a proteção físíca dos materiais e eqUipamentos
c) Intercâmbio de professores e _ peritos para _2_ursos e
nucleares durante a sua utilização, transporte e armazenaseminários; mento, que sejam fornecidos em virtude do presente Acordo.
d) Bolsas de estudos;
2. À petição de qualquer uma delas, as Partes Contra·
e) Consultas reciprocas sobre problemas científicos e tectantes consultar-se~ão com respeito ao aspecto da proteção
nológic_os;
física.
f) Formação de grupos mistos de trabalho para realizar
estudos concretos de pesquisa científica e desenvolviment?
.ARTIGOXII
tecnológico;
g) Intercâmbio de documentação técnica não-con"fiden~
As Partes Contratantes procurarão facilitar, em tudo que
cial relativa aos setores mencionados acima; e
for possível, a colaboração que possa ser proporcionada por
h) Organização de seminários e conferências sobre temas outras instituições e organismos públicos ou privados dos resatuais nos setores indicados no Artigo III.
pectivos países para o desenvolvimento daqueles programas
e projetos conjuntos levados a cabo pelas instituições brasi~
feiras competentes e pelo Conadin na aplicação do presente
ARTIGO VII
acordo.
O intercâmbio de técnicos e de PeSsOal- docente pr~visto
no Artigo VI será determinado pelas instituições brasileiras
ARTIGO XIII
competentes e pelo Conadin, de modo conjunto, estabeleI.
Os
representantes
das instituições brasileiras compe~
cendo·se os períOdos de permanência e condições específicas
tentes
e
do
Conadin
poderão-reunir-se,
a pedido de qualquer
de cada caso, tanto no que tange â miss~o ~_ser. ç_umprida
dos mencionados organismos, para examinar a evolução dos
quanto ao seu custeio.
programas e projetos e para formular re_c_c;>_!Ilendações que
as Partes Contratantes possam --atefider visando ao melhor
ARTIGO Vlll
desenvolvimento deste acordo.
2. A pedido de urna delas, as Partes Contratantes iniciaAs Partes Contratantes comprometem-se a oferecer mutuamente bolsas de estudos. O número destas bolsas, sua rão consultas sobre a execução do presente acordo e, se neces-.
---duração e demais condições que as regem serão· determinadas sário, negociações para·asüa·revisãó.
conjuntamente pelas instituições brasileiras çompetentes e peJo Conadin, mantendo~se a devida coordenação com os respec.1\.RTIGOXIV
tivos organismos de cada país encarregados da coç;perãção
1. Cada uma das Partes Contratantes notificarã a outra
técnica e científica.
do cumprimento das respectivas formalidades constitucionais
necessárias à aprovação do presente acordo, o qual entrará
ARTIGO IX
em vigor na data do recebimento da segunda destas notifi1. As Partes Contratantes procurarão o rõ:tneci~ento cações.
recíproco e a venda de materiais nucleareS, o ar_rendamento
2. O presente Acordo poderá ser modificado por mútua
de serviços ou transferência de equipamentos nucleares neces· decisão das Partes. As alterações acordadas entrarão em vigor
sários â realização de seus programas e projetos de desenvol- na forma indicada pelo parágrafo 1 deste artigo.
vim-ento no campo da utilização da energia nuclear_ par": fins
3. Terá uma validade de 5 (cin~o) anos, e se prorrogará
pacíficos, estando essas operações, em -~dª ~so, sujeitas às automaticamente por·períódos de 1 (um) ano, salvo se uma
disposições legais vígentes em-cada país e aos convêniOs"" ou. das Partes o denunciar, por via diplomática, com antecipação
tratados internacionais de que cada Estado seja parte.
de- pelo menos 6 (seis) meses da data em que deve expirar
2. A transferência para terceiros de materiais, equipa- o período correspondente.
mentos e tecnologia nuclear fornecidos por uma das parte_s
4. Mesmo quando tenha expirado a vigência do presente
contratantes à outra em virtude do presente Acordo será reali- Acordo, os programas e projetos já iniciados na aplicação
zada de conformidade com o estabelecido nos convênios· óú. do mesmo continuarão sendo executados até a sua conclusão,
tratados internacionais de que cada Estado seja· parte, e a a menos que haja acordo explícito em contrário pelas Partes
Parte Contratante que pretenda reexportar a um terceiro país ContratanteS.
os_ acima mencionados materiais, equipamento· e tecnologia
Subscrito em Caracas aoS trinta dias do mês de novembro
nuclear, deverá obter o consentimento prévio e expresso çla -de mil novecentos e oitenta e três, em dois exemplares igualParte Contratante fornecedora.
mente autênticos, nos idiomas português e espanhol.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:- Af·
ARTIGO X
- fonso Arinos de Mello Franco, Embaixador_ Extraordinário
Qualquer materiãl ou equipamento nuclear fornecido por e Plenipotenciário.
uma das Partes___Contratantes à outra, ou qualquer material
Pelo Governo da República da Venezuela: Oswaldo Páez
nuclear derivado do uso dos anteriores será utilizad? somente Pumar, Encarregado do MiniStério de Relações Exteriores.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 224, DE 1991

Aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar de 1984, concluído em Genebra,
em 5 de julho de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo Internacional do Açúcar de 1984, concluído em Genebra,
em 5 de julho de 1984.
Parágrafo único. Estão sujeitos ã aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam
resultar revisão deste Acordo.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
ACORDO INTERNACIONAL
DO AÇÚCAR,
1984

7. "Maioria distribuída simples" significa a Votação qu-e
reqUer rriãís da metade dos votos totais dos Membros exportadores presentes e votantes e mais da metade dos votos totais
dos Membros iniportadores presentes e votantes, desde que
CAPÍTULO!
tais votos sejam expressos ao menos pela metade dos Membros
Objetivos
de cada categoria presentes e votantes;
8. '"ano" significa o ano civil; ARTIGO I
9. "açúcar"-significa o açúcar em qualquer de suas forObjetivos
mas
comerciais reconhecidas, derivado da cana de açúcar ou
Os objetivos da.Aconio Internacional do Açúcar, 1984
da
beterraba,
inclusive méis comestíveis e de fantasia, xaropes
(doravante chamado "este Acordo"), à luz dos termos da
resolução 93 (IV) adotada pela Conferência das_Nações Uni- e quaisquer outras formas de açúcar líquido utilizado para
das sobre Comércio e Desenvolvimento, são fomentar a coo-- consumo humano, porém não inclui méis finais ou tipos de
peração internacional em questões açucareiras e; em particu- açúCar não-centrifugado de qualidade inferior produzidos por
lar, propiciar condições adequadas para a possível negociação métodos primitivos ou açúcar destinado para outros usos que
de um acordo internacional do açúcar dotado de provisões não o ·consumo humano como alimento;
10. "entrada em vigor" significa a data em que este
econômicas.
Acordo entrar em Vigor, prOvisória ou definitivamente, nos
termos do artigo 38;
CAPÍTULO H
u:-- "mercado livre" significa o total das importações
Definições
líq_uj_das do mercado 111:Undial, excetuadas aquelas que resulARTIG02
- tem da execuçãq dos arranjos especiais confófine definido
Defitiiçõesno capítulo IX do Acordo Internacional do Açúcar, 1977;
12. '"mercado mundial" significa o mercado internacioPara os fins deste Acordo:
1. "Organização" significa a Organização In~rnacional nal de açúcar e inclui tanto o açúcar comercializado no mercado livre como o açúcar comercializado sob os arranjos espedo Açúcar mencionada no artigo 3;
_
2. "Conselho" significa o Con~ell;lo .I~ternac_ional do ciais nos termos do capítulo IX do Acordo Internacional do
Açúcar, 1977.
Açúcar mencionado no artigo 3, parágrafo" 3~;
3. "Membro"_ significa uma Parte Contratante deste
CAPÍTULO 111
Acordo;
Organização Internacional do Açúcar
4. "Membro exportador" significii tOâO--Membro relaARTIGO 3
cionado _no anexo A deste Acordo, ou ao qual seja conferida
Continuação, sede e estrutura" da
a condição de Membro exportador quando de sua adesão
Organização Internacional do Açúcar
a este Acordo ou em caso de mudança de categoria conforme
o artigo 4, parágrafo 3•;
.
--1. A Org8.nizãÇâo Internacional do Açúcar, estabele5. "Membro importador" signifíca todo Membro rela- cida pelo Acordo Internacional do Açúcar de 1968 e mantida
cióD.ado no anexo B deste Acordo, ou ao qual seja conferida pelo Acordo Internacional do Açúcar de 1973 e o Acordo
a condição de Membro importador quando de sua adesão Internacional do Açúcar de 1977, continuará em existência
a este Acordo ou em caso de mudança de categoria conforme a fim de executar o presente Acordo e superintender seu
funcionamento, com os Membros, poderes e funções estipuo artigo 4, parágrafo ·3•;
..
6. "Voto especial" significa a ·votação qUe requer pelo lados neste Acordo.
menos dois terços dos votos dos Membros exportadores pre2. A Organização tem sede em Londres, a menos que
sentes e votantes e pelo menos dois terços dos votos dos o Conselho decida em contrário por voto especiaL
Membros importadores presentes e votantes, desde que tais
3. A Orgàniiaçáó exercerá suas funÇões por intermédío
votos sejam expressos ao menos pela metade dos Membros do Conselho Internacional do Açúcar, de seu Comitê Execupresentes e votantes;
tivo, de seu Diretor ExecutivO e de seus funcionáriOs.
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zação, a saber:
(a) Membros exportadores; e
(b) Membros importadores.
3. Um Membro poderá mudar sua categoria de membro
nas condições a serem estabelecidas pelo Conselho.

(a) celebrará com a Organização, assim ·que possível, um
nos termos_daquele_previstQ no parágrafo 3_deste artigo; e
(b) _até que se celebre tal acordo, concederá as isenções
pfevistás ·no parágrafo 4 deste artigo.
6. O Conselho, antes de efetuar a transferência da sede,
esforçar-se-á parã concluir o acórdo ·descr~to· q.o parágrafo
3 deste artigo com o Governo do p3.fs para 6 qual será tranSferida a sede da Organizaç~o.
CAPÍTULO IV

ARTIGOS

Conselho Internacional do Açúcar

A filiação _de organizações tnterçC!~_~rnamentais
Qualquer referência neste Acordo a '-'Governo" ou ''Governos" deverá ser entendida como abraagendo a Comuni·
da de Económica Européia e qualquer outra organização intergovernamental com responsabilidades· sobre a negociação,
conclusão e aplicação de acordos internacionais, em particular
acordos_de produtos básicos. _Da mesma forma, toda referência neste Acordo a assinatura, ratificação, aceitação ou
aprovação, Ou a notificação de participaçãO provisói'fa ou adesão deverá, em se tratando de_ tais organizaçõe~ ~ntergoverna
mentais, ser entendida como incluindo uma referência a ~!:!Si
natur~, ratificação, aceitaçã9 ou aprovação, Ou a iiotificação
de participação provisória, ou a adesão, por parte daquelas
organizações intergovernamentais.
-

ComposiÇãO áo COfzSelho Inter'!acional do Açúcar

ARTIGO 4
Membros da Organíiaçifo
_ .. -.
Cada Parte Contratante deste Acordo constituirá um

1.
Me-mbro da Organização.
__
2. Deverá haver duas categorias de Membros da Organi~

ARTIG06

.Privilégios e ImunidCrdes·- --

~~qrdC?

. ARTIG07.
1. A autoridade ~uprema da OrganizaÇão é o ConseJho
_Internacionã.I do Açúcar, que é compoSto por todos os· Membros da Organização.
2. Cada Membro será representado por um representante e, se assim o desejar, por um ou mais suplentes. Todo
Membro pode igualmente designar um ou mais assessores
do representante ou de seus suplente~.

ARTIGOS
Poderes e funções do Conselho

1. O Conselh.o exerceJA iodos os poderes e deseiDPe~
nhar,á;ou ptovidenciará ·que 'sejam désempenhadas, todas as
funções ·necessáiiàs ao cumprimento das dispoSições expresSas
d.este Acotdo ou de solicitação que possa ter sido adotada
pelo Conselho do Acordo Internacional do Açúcar de .1977,
com vistas â liquidação do Fundo de Financiarnentd de Estoques estabelecido em conformidade com o artigo 49 daquele
Acordoc
·
2. O Conselho, por VotO especial, adotará as normas
e os r.egularhentos necessários ao cumprimerito das dfsposições
deste Acordo e com o mesmo co_mpativeis, inclusive os regi~
mentais financeiros e de pessoal da Organização. O Consélho,
em seu regimento; pode estabelecer um procedimento que
lhe permita, sem se reunir, decidir sobre questões específicas.
3. O Conselho manterá em arquivo a documentação
necessárias ao desempenho das funções que lhe atribui este
Acordo e qualquer outra docu.qtentação -que -considere convéniente.
-· -•
4. O Conselho publicará um relatórid anual quaisquer
outras info~~ções- ql.!e_ julgue apropriadas.

1. A Organização-possui personalidade jurídica. Ela é
dotada, em especial, da capaçidade de firmar contr3tós, de
adquirir e alienar ben~ móveis e imóveis, e de demandar em
juízo.
2. O status, os privilégio·s _e as imunidades da Organização no território do Reino Unido continUarão sendo· regidos
pelo Acordo de Sede, entre o Governo do Reino Unl.d6 da
Grã.:.Bretanha e Irlanda do Norte e a Organ_ização Internacional do Açúcar, celebrado em Londres; a 29 de maio de
1969, com tantas emendas quanto for necessário para o funcionamento adequado deste AC'oTdo.
'3; se·a sede' daOigahizaÇão for traitsfeiida pai-a um
pafs Mcrilbro da Organizàção; tal Membro deverá, asSini qúe
possível, celebrar um acordo com a Organi~ação, a ser ~pro
vado pelo Conselho, CÓ[l) respeito ao status, privilégios e imuART!G09
nidades da Organização, de seu Diretor Eiecutivo, de seus·
- ·Presidente e Vice-Presidente do Conselho
funcionários e pe-i'ítos, beln como dos representantes dos
Membros durante sua permanência naquele país-com a finaliI. .Acada ano, o Conselho elegerá dentre as delegações
dade de exercerem suas funções.
um· Presidente e um Vice-Presidente, que não serão remune:..
4. A mep.o~ que sejam _postas em exe,cução outras medi- rados pela Organização. ·
.
·
da5 fiscais nos termos do acordo previsto no pai'ãgfafo 3 deste
2. O PresideD.te e o ViCe-Presidente serão eleitos, uin
artigo, e até que se celebre tal acordo, o novo Membro anfi· dentre as -delegações. dos Membros importadores e _o_ outrO
trião deverá:
dentre a~ del~gações dos Membros exportadores. Como regra"
(a) conceder isenção fiscal sobre a remun.eração paga pela geral, em cada ano, cada um desses cargos alternar-se-á entre
Organização a seus funcionários, conquanto tal isenção não as duas categorias de Membros. Isso não impede, çontud,_o,
deva necessariamente es~ender-se aos nacionais do país anfi- _ que ~ Ç_<?ns~lho em circJJ.nstâncias excepcionais, reeleja, por
voto especial, o Presidente, o Vice-Presidente ou ambos. Em
trião; e
(b) conceder isenção fiscal sobre os haveres, a receita caso da reeleição do tituJar de um desses cargos. cOntinuará
a aplicar~se a regra enunciada na primeira frase deste paráe outros bens da Organização.
.
5. Cilso a sede da Organizaçãõ deva ser transferida para grafo.
3. Na ausência temporária tanto do Presidente quanto
um pafs que não seja Membro da Organização, o Conselho,
a:p.tes da transferência, deverá obter uma garantia por escrito do Vice-Presidente, ou na ausênci_a permanente de um ou
de ambos, o Conselho pode eleger dentre as delegações novos
do Governo desse país no sentido de que:

e
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titulares para esses cargos, em caráter temporário" ou permanente, confomie apropriado,

leva~CJo

erit cOnta o ptihêfpro

de representação alternada constante do parágrafo- 2 deste
' .
.
artigo.
4. Nem o Presidente nem qualquer outra pessoa no
exercício da presidência terá direito a voto. Poderá, entretanto, designar outra pessoa para exercer o direito de voto
do Membro que representa.
ARTIGO 10
Sessões do Conselho
1. Como ·regra gerál, o Corís'elho realizará uma sessão
ordinária· em Cada_sem.estie do ano.~.-.+·-2.. Além dessas reuniões,. o Conselho reunir-se~á em
sessão especial quando assim o decidir ou Conforme .solicitação:
(a) de cinco Membros quaisquer;
(b) de dois ou mais Membros que disponham de pelo
menos 250 votos;
·
" --·
(c) do Comitê Executivo.
3. As sessões serão- convocadas com uma antecedência
de pelo menos 30 dias, exceto em caso de urgência, quando
a convocação será feita com uma antecedência de pelo menos
1(klias. ·
..
. ..
·
4. As_sessões terão lugar na sede da Oraganização, salvo
decisão em córl.tráriõ-do Cofiselho 'pOr vaio éspedat: Se 3.lguni
Membro convidar o Conselho a reunir~Se- fOra :da· sede, e o
Conselho concordar em fazê~ lo, o Membro em qUéStão afcai-~
com os custos ·adicionas daí decorrentes ..
"ARITOGO 11

Votos
1. Os Membros exportadores disporão conjuntamente
4e 1.000- voto!:i Os Membros importadores disporão conjuntamente de 1.000 votos.
2. Nenhum Membro disporá de mais de 31Xl"votos ou
de menos de 5 votos.
3. Não haverá votos fracionários.
. 4. O total de 1.000 votos dos Membros exportadores
ser~ distrib~ído entre eles proporcionadamente à média ponderada, em cada caso, de (a) suas exportações líquidas para
o mercado livre, (b) suas exportações líquidas totais, (c) sua
produção total. As cifras a serem empregadas para estes fins
serão~ com respeito a cada fator~ a média das três cifras mais
altas para os anos de 1980 a 1983 inclusive. No cálculo da
média ponderada para cada Membro exportador, serão alocados um peso de 50 por- cento para o primeiro fator e um
peso de 25 por cento para cada um dos outros dois. fatores.
5. Os. votds dós Membros importadores serão distribuídos entre ~Ies proporcionalmente às suas importações líquidas do mercado livre e sob arranjos especiaiS, calculadas separadamente de acordo_ com a_seguinte fórmula:
3. Um Membro autorizado a expressar osvotos de que
disponha outro Membro nos termos do artigo 11 exercerá
o direito de voto segundo a autorização rebebida e de conformidade com o parágrafo 2. deste artigo.

e

ARTIGO 13
Decisões do Conselho
1. Todas as decisões e recomendações do Conselho serão adotadas por maioria distribuída simples dos votos, salvo
quando este Acordo exigir voto especial.

2.
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No cômputo do núnlero de votos necessários para

a adoção de qualqUei decisão pelo Conselho, não serão conta

dos os votos dos. Membros que se abstiverem. Sempre qut
'riin Membro recorrer ao disposto -no parágrafo 2 do artig<

12 e. tiver seus votos ·expressos numa reunião do Conselho
tal Membro, para os fins do parágrafo 1 deste artigo, ser~
considerado como presente e votante.
-3. Os Membros comprometem-se a aceitar como obriga·
tórias todas as decisões adqtada~ pc;lo Conselho nos termos
deste Acordo.
ARTIGO 14
. Cooperação com outra§ O.rgan{zações

1. ··O Conselho poderá t~~~; as providêncíás q~e julg~r
conveniente para consultar ou cooperar-com as Nações Unidas
e· seus órgãos, e~ especial a UNCT AD, bem como com a
Organização para' a Alimentação e a Ag'ricultura. e outras
agências especializadas e organizações itltergoverri-ariíentáis
que considere apropriadas.
_
_ , _
_
- 2 .. O Conselho, tendo em vista o papel especial da UNCTAD no comérciO iritem'acional de produtos de base, deverá
manter a UNCTAD adequadamente infcirmada de suas ativi·
dades e. programas de trabalho.
.. 3. O. Conselho pode igualmente tomar as providências
que. julgar apropriadas a fim de manter contato efica.:rcoríl
as. organizações internacionais de produtores, comerciantes
e fabricantes de açúcar.
3. Um Membro autorizado a expressar os votos de que
disponha outro Membro nos termos do artigo 11 exercerá
o direito de voto segundo a autorização recebida e de conformidade com o parágrafo 2 deste artigo.
ARTIGCU3.
· DecisõeS dd Càhselh_o

1. Todas as decisões e recomendações do Conselho serão adqtadas por maioria- distribuída simples dos votos, salvo
qua:qdo este Acordo exigir Voto especial.
_
. , .2,. No cômputo do número~ de votos necessários para
a adoção de qualquer decisão pelo Conselho, não serão contados os votos dos Membros que se abstiverem. Sempre que
um Membro reco'rrer ao djsposto _no parágrafo 2 do artigo
12 e tiver seus votos expressos numa reunião do Conselho,
tal Membro, para os fins do parágrafo 1 deste artigo, será
considerado como presente e votante.
3. Os Membros comprometem-se a aceitar como abrigatóriã.s todas as decisões adotadas pelo Conselho nos termos
desie. Acordo.
ARTIGO 14
Cooperação com outras organizações

1. O Conselho poderá tomar as providências que julgar
convenientes paia consultar ou cooperar com as Nações Unidas e seus órgãos; em especial a UNCfAD, bem como com
a Organização para a Alimentação e a Agricultura e outras
agéncias especialízildas e organizações intCrgovef!Iamentais
que considere apropriadas.
. 2. O Conselho, tendo em vista o papel especial da UNCTAD no comércio internacional de produtos de base, deverá
manter a UNCTAD adequadamente informada de suas ativi~
dades e programas de trabalho.
3. O Conselho pode igualmente tomar as providências
que julgar apropriadas a fim de manter contato eficaz com
as organizações iriternacionais de produtores, comerCiantes
e fabricantes de açúcar.
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ARTIGO 15
Admissão de observadores
1. O Con&elho pode convidar qualquer Estado nãomembro para comparecer a suas reuniões na qualidade de
observador.
2~ O Conselho pode igualmente convidar_quaisquer das
organizações mencionad~s no parágrafo 1 do artigo 14 para
comparecer a suas reuniões na quaJidade de observador.
ARTIGO 16
Quorum para o Conselho
1. O quorum para qualqUer reunião do Conselho consistirá na presença de maiS âa metade de todos os Membros
exportadores e de mais da metade de todos os Membros importadores, conquanto que osMembros presentes detenham pelo
menos dois terços dos votos de todos Ds_ Membros em suas
respectivas categorias. Se não houver quorum n6 dia marcado
para a abertura de uma sessão do Conselho, ou se, no curso
de uma sessão do Conselho, não houv.er quorum em _três_
reuniões_sucessivas, convocar-se-á a ilova reunião do Conselho
para sete dias mais tarde; nessa ocasião, e durante q restante
dessa sessão, o quorUm consistirá na presença de mais da
metade de todos os Membros exportadores e de mais da metade de todos os Membros importadores, conquanto que os
Membros presentes detenham mais da metade dos votos de
todos os Membros em suas respectivas categorias. A representação nos termos do parágrafo 2 do artigo 12 será considerada
como presença.
CAPÍTULO V
O Comitl ExeCutivo
ARTIGO 17
ComposiçãO -dO Cofftité Executivo
1. O Coniitê -Executivo setá constituído de dez Membros exportadores e dez Membros importadores, que serão
eleitos para cada ano de conformidade com o artigo 18 e
podem sem reeleitos.
.
_ _ ._
.
2. Cada Membro do Comitê Executívo designará um
representante e poderá designar um ou ~mãis-SU.plentes- e aSse-ssores.
3. O ComitêEXf:cutivo-elegerá um Presidente para cada
ano. O Preside~te não_ tet:_á dXr<;íto _de voto e pode ser reeie!tc;>.
4. O Comitê Executivo reunir-se-á na sede da Orgariização, a menos que decida em contrário~ Se algum_ Membro
convidar o Comitê Executivo a reunir-se fora da sede.da Organização, e o Comitê Executivo cOncordar ein fazê-lo, o Membro em questão arcará com os custos adicionaiS ·daí decOrrentes.
ARTIG0i8
Eleição do Comitê Executivo
1. Os Membros exportadores e importadores do Comitê_EXecutivo serão eleitOs em sessão do Conselho pelos Meinbros
exportadores e importadores da Organização, respectiVamente. A eleição dentro de cad3:_ categoria obedecerá a_q disposto
..
nos parágrafos 2 a 7,-indusive deste artigo.
2. Cada Membro votará por um só candidatO, Conferindo-lhe todos os votos de que dispõe nos termos do artigo
11. Um Membro pode confeiir é!: outro caildidato os votos
que estiver autorizado a expressar nos termos do parágrafo
2 do artigo 12.
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_ 3.. Serão eleitos 9S dez c.andidat.os .que receberem o
maior nUmero de votos;-Jpdavia, para ser eleito no primeiro
escrutlnio, o candidato âeverá rece.ber_pelo mt:n9,s§Q_~ot_os.._
4. Se menos de dez candidatos forem eleitos no primeiro
escrutínio, proceder-se-á a novos escrutínios dos quais só participarão os Membros que não houverem votado em nenhum
dos candidatos eleitos. Em cada novo escrutínio, o número
mínimo de votos exigido para a eleição será reduzido sucessivamente de cinco unidades, até que os dez candidatos tenham
sido eleitos.

5. O Meffibro qUe não houver votado por nenhum dos
membros eleitos pode subseqüentement~ atribuir seus votos
a um deles, respeitado o disposto nos parágrafos 6 e 7 deste
artigo.

-o

6. Considerar-se-á qu-e riiembro dispõe dos votos que
recebeu ao ser eleito e dos votos que lhe tenham sido posterior.Qt~nte atribuídos, contanto que nenhum membro eleito disponha de mais de 300 votos.
7. Se os votos que se considerem recebidos por um membro eleito ultrapassarem o limite de 300, os Membros que
nele votaram, ou lhe atribuíram seus votos, providenciarão
entre si para que um ou mais retirem os- vOtos dados àquele
membro e os atribuam ou transfiram para outro membro eleito, de modo que os votos recebidos por cada membro eleito
não excedam o limite de 300.
8. Caso um membro do Comitê Executivo tenha seu
-_direito de voto sUspenso e·m virtude de qualquer das dispo·
sições pertinentes deste Acoi-do~ cada Membro que nele tiver
vofado ou lhe tiver atribuído seus votos de conformidade com
o disposto neste artigo pode, enquanto perdurar a referida
suspensão, atribuir seus votos a qualquer outro membro do
Comitê em sua categoria, respeitado o disposto no parágrafo
6 deste artigo.
9. Se_ um Membro do Comitê deixar de ser Membro
da Organização~ os-Membros que nele _tiverem votado ou
lhe tiverem atribuído seus votos, assim ·como os Membros
que não votaram em outro Membro do Comitê e nem atribuíram seus votos, elegerão, na sessão seguinte do Cánsdho,
um Membro para preencher a vaga aberta no Comitê._ Um
Membro que tiver votado no membro que deixou de ser Mem·
bro da Organização, ou que lhe houver atribuído seus votos,
e que não tenha votado no Membro· eleito_ para preencher
a vaga aberta no Comitê, pode atribuir seus votos a outro
membro do Comitê, respeitado o disposto no parágrafO 6
deste_ a~tig--9; _
·10. Em circunstâncias especiais, e após consultar com
_O-me"mbro do Comitê Executivo no qual tiver votado ou ao
qual houver atribuído seus votos de conformidade com o disposto neste (!.rtigo, um Membro pode retirar seus votos daquele membro durante o restante do ano. Tal Membro pode
então atribuir seus votos a outro membro do Comitê Executivo
em sua categoria, mas não pode retirar seus votos desse outro
membro até o final do ano. O Membro do Comitê Executivo
do qual tenham sido retirados os votos permanecerá no Comitê
Executivo durante o restante do ano. Qualquer medida tomada de conformidade com o disposto neste parágrafo vigorará
a partir do momento em que o Presidente do Comitê Executivo
_,dela houver sido informado por escrito.
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ARTIGO 19
3. O Conselho, após consulta ao Diretor Executiv-o,
Delegação de poderes pelo Conselho ao
nomeará por voto especial os outros funcionários de nível
Comitê Executivo
superior da Organizãção, em condições a serem determinadas
1. O Consellio, por voto especial, pode delegar ao Co- pe_l_o C6nselho, à luz das condições aplicáveis a funcionários
mitê Executivo o exercício de qualquer ou de todos os seus de igual categoria eni organizações intergovernamentais Sinlilares.
poderes, com excessão dos seguintes:
4. O Diretor Executivo nomeará Os-demais funcionários
(a) localização da sede da Organização, nos te-rmos do
·tle acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho. Ao
parágrafo 2 do artigo 3;
(b) designação ·cto DiretOr Executivo e de funcionários estabelecer tais normas, o Conselho levará em conta as regras
~plicáveis a funcionários de organizações intergovernamentais
de nível superior, nos termos do artigo 22;
(c) aprovação-do orçamento administrativo e fixação das sirhilares.
5. Nem o Diretor Executivo nem qu~lquer outro funciocontribuições, nos termos do artigo-24;
(d) solicitação ao Secretário Geral da UNCTAD no sen- nârio devem ter interesses financeirós na indústria ou no cotido de convocar uma conferência negociadora, nos termos mércio de açúcar.
6. No exercício das funções que lhes competem nos ter·
do parágrafo 2 do" artigo 31;
mos·âeste Acordo, o Diretor Executivo e os funcionários
(e) decisão de litígios nos termos do artigo 32;
(f) suspensão dos direitos de voto ou de outros direitos não solicitarão ou receberão instruções de nenhum Membro
ne_m de autoridade estranha à Organização. Devem abster-se
de um Membro, nos termos do parágrafo 3 do artigo 33;
de
atos imcompatíveis com sua condição de funcionários inter(g) exclusão de um Membro da Organização, nos termos
·naciOnais, responsáveis· unícameD.te perante a Organização.
do artigo 41;
(h) recomendação de emendas, nos termos do artigo 43; os· Memb!OS comprorrietem-se a respeitar o caráter exclusiva(i) prorrogação ou terminação deste Acordo, nos termos mente internacional das responsabilidades do Diretor Executivo e dos funcionários, não procu_rando influenciá-los no dedo artigo 44.
2. O ConSelho pode, a qualquer momento, revogar sempenho de suas funções.
quaisquer poderes que tenha delegado ao Comitê Executivo.
CAPÍTULO VII
Finanças
ARTIG02Q
Procedimen-to de voto e decisões
ARTIG023
do Comitê Execuilvo ·
Despesas
1.
As
despesas
das
delegações
ao Conselho, bem como
1. Cada membro do Comitê ExecUtiVo disporá dos votOs
por ele recebidos nos_ termos do artigo 18, não podendo diVí- ---dos representantes no Comitê Executivo ou em- quãiSquer
dos comitês do Conselho, ou dO-COffiitê Executivo, correrão
di-los.
2. Toda decisão do Comité Ex~cutivo exJgirã maiOria por· conta dos Membros em questão.
2. As despesas necessárias â administração deste Acorigual à que sei-ia necessária para se-r adotada Pelo Conselho.
3. Todo Membro poderá recorrer ao Conselho, nas cOn- do s-erão custeadas mediante contribuições anuais dos Memdições que o Conselho estipular em seu regimento interno, bros, fixadas de conformidade com o artigo 24. Todavia, se
um Membro solicitar serviços espedà_iS, O ConSe-lho pOde exicontra qualquer decisão_ do Comitê Executivo.
gir qtié tal Membro pague por esses serviços.
3. Serão mantidas contas adequadas para a adminisARTIG021
traÇão· deste Acordo.
Quorum para o Comitê Executivo
ARTIG024
O quorum para qualquer reunião do Comitê Executivo
Determinação do orçamento administrativo e
consistirá" na ptesença de mais da metade de todos os membros
fuação das contribuições
exportadores do Comitê e de mais da metade de todos os
membros importadores do Comitê, conquanto que os mem1. Durante o segundO semestre de cada ano. o Conselho
bros presentes representem pelo menos dois terçás dos votos aprovará o orçamento administrativo da Organização para
de todos os membros do Comitê em sua~ respectivas cate- o ano se-guinte e fixará a contribuição de cada Membro para
gorias. esse o-rçamento.
2. A contribuição de cada Membro para o orçamento
CAPÍTULO VI
administrativo de cada ano será proporciOI1al à relação que
O Diretor Executivo e o Pessoal
existir, na data em que for aprovado o orçamento adminisARTIG022
trativo para aquele ano, entre o número de seus votos e o
O Diretor Executivo e o Pessoal
total dos yotos de toQos qs Membros. N.:úix.ação das_c_ontribui~
1. O Conselho, após consulta ao ComittEXeçiltlvo-, de- ções, o número de votos de cada Membro será calculado
signará o Diretor Executivo por voto especial. As condições sem tomar em conta a eventual suspensão dos direitos de
de emprego do Diretor Executivo serão fixadas pelo CoriSelho voto de qualquer Membro e a redistribuição de votos que
à luz das_condições aplicáveis a funcionários de igual categori~ dela tenha resultado.
em organizações iritergovelnamentais similares. _
,_
---~-· --A contribuição iniç:ial de qualquer Membro que_ entre
2. O Diretor Executivo é o prfncipal funcioriáriO ãdmi- para a Organização depois da entrada em vigor deste Acordo
riistratiV·o da Organização, sendo responsável pelo cumpri- , será fixada pelo Conselho com base no número de votos que
menta das funções que lhe competem na administração deste lhe forem atribuídos e em função do período que decorrer
entre a aprovação do orçam·ento para tal ano e o início do
Acordo.

--··~~-~~-~~~,. ~~------~------------------------
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ano, permanecendo contudo inalteradas_ as contribuições fixa~
das para os outros Membros. Ao fixar as contribuições de
Membros que entrarem para a OrgariizáÇão-após- ã a·prov·açao
do orçamento para um determinado anO ou anos, os votos
de tais Membros serão _calculados sem tomar em conta a eventual suspensão dos direitos de voto de quaisquer Membros
e a redistribuição de votos _que dela tenha resultado.
4. Se. este AcordO ·entrar em vigor·qua-000 fahãrem mais
de oito meses para o início do primeiro- anO completo do
Acordo, o Conselho, em sua primeira sessão, adotará um
orçamento administratTvá para o período cfue se e_Súinde ate
o inicio do primeiro i:mo ~ompleto. Em qlJalqu~r oiitrO caSO,
o primeiro orçartfCnto- adm-inistratiVO OO~rirã -faiüO o períoâ~inicial quanto 0 primeiro ano completo_. _ ___ -- -~~ -~~:;:_~~~---~ ____
5. o Conselho, ao adotar 0 orçamento para 0 pririteiro
ano deste Acordo, bem como para o primeiro ano que se
seguir à prorrogaÇão deste Acordo nos termos <;io artigo 44,
tomará as medidas que julgar apropriadas para atenuar os
efeitos sobre o montante das contribuições que se verificiriaiil, nesses anos caso este Acordo conte com um número reduzido
de Membros no momento em que sejam adotadQS_ os _orçamentos para aqueles anos.
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ARTIG027
CQrnpromissos dos Membros
Os Membros comprometem-se a adotar as medidas que
se fizerem necessárias para cumprir as obrigações assumidas
nos termos deste Acordo e a cooperar entre si a fim de garantir
a consecução dos objetivos deste Acordo.
ARTIGO 28
Normas trabalhistas
Os Membros garan_tirão a manutenção de normas trabalhistas justas em suas respectivaS indústrias açucareiras e, na
medida do possível, esforça-se-ão para melhorar o nível de
-_ví~~ dos trabalhadores agrícolas e industriais nos diversos setoíeis da produção açucareira, ãSsim como dOs cultiVadores de
cana e de beterraba.
CAPÍTULO IX .
Informações e Estudos
ARTIG029
Informações e Estudos

1. A Organização atuará corno centro para a coleta e
publicação de informações estaffstíCas e estudos sobre a produ--~çao;~--os ·preçbs~·-as -exporcações e importações, o consumo e
- _Q~_!::~J:9~~~~--Q~_~çl!~r 119 mu_nQQ,_inçluin_do açúcar çru_e_refinadó, conforme_ªJ?ropr~adç, assim <:Omo__impostos sObre açúcar.
2. -os- Membros cq!llprometem-se a tornar disponíveis
e a fornecer, dentro dos prazos que possam ser estipulados
no regimento interno, todo~ os-dados estatísticos e as informações que, segundo tal regigmento, sejam necessárias para que
a_ Organização --desempenhe Sl_la~ _fl_l_n_ç()~s no_§ Jermos deste
AC-.;:>rP,o._ Ças9 cpntráJjo,-~ ú_rgani.Zação ultilizar3 as informações pertinenteS que poSsa Obter ae- outias fõilfes. A Orgãriização não publicará qualquer informação que possa servir
para identificar as oPer3ções de pessoas--ou emptesas que
p_~odu~~. processem ou ·comercializem aÇúcar.

ARTIG025
Pagameriio das contribuições
1. Os Menibros -deverão pagar suas--Coiitribuições ao
orçamento administrativo de cada ano de acordo Com- seus
respectivos procedimentos constitucionais. AS-contiibuições
ao orçamento administratiVo- de cada ano serão pagas em
moeda livremente conversível, sendo exigíveis no primeiro
dia daquele ano; as contribuições de um Membro com respeito
ao ano em que entre para a OrganizàçáO- S~r~o ex~gfveis _I_l_a
data em que se toinar Membro.
2. Se, passados quantro meses da data_~m que sua contribuição for eXigíVel nos termos _do parágrÃfo 1 deste artigo
um Membro não houver pago integralmente sua contribtJ.ição
para o orçamento adminiStrativo, ó Díretor-EXé_cutiVo sOiicíARTIGO 30
tará ao Membro que efetue o pagamento dentro ·do menor
Comitê de Consumá qe_ ~ç_~car
prazo possív~l. Se, passados dois m_eses, _'!_~g~!~ d~--4~~ _
da solicitação -dõ-níretor Executivo, O·Membro não houver
1. O Conselho estabetecerá um Comitê de COnsumÕ
ainda pago sua contribuição, seus direitos de v<;>to g.o C(:m~elhÇl
e no Comitê Executivo serão suspensos até que a contribuiçã-o de Açúcar composto ·de- Membros exportadores e importadores.
seja integralmente paga.
__
2. _ o- ConlÚê examitlaiá~ -iilfér ália,
s~guliites ques3. Os Membros cujos direitos de voto tenhani sido sus·
pensos nos termos do parágrafo 2 deste artigo não serão priva- tões:
(a) os efeitoS sobre o consumo de açúcar do uso_de quaisdos_ de quaisquer de seus outros direitos ou dispensados de
quaisquer das obrigações que lhes impõe este ~~rdo, a menos_ quer sucedâneos. inClusive os adoçantes naturais e sintéticOs;
"~~~(b) o tratamento fiseal dado ao açúcar, comparado àqueque o Conselho decida em contrário por voto especial. Tais
Membros continuarão respons4veis pelo pagamento_ de suas le que se dê aos demais adoçantes ou às matérias-prima-s emcontribuições e por quaisquer outras obrigações fiilariceiras -pregadas na fabricação desses adoçantes;
-(c) -os efeitos sobi"e- o cqEsUmo 4-~-~çúcar, nos diferentes
assumidas nos termos do Acordo.
países, (i) ao--regrrn:e -:fiscal e de medidas restritivas, (ii) das
condições econômicas e, em partiCular, das difíCUldades de
ARTIG026.
balança de pagamentos e (íii) das condições climátícas e de
Verificação e pUblicãÇão das ContãS
outra natureza;
----(d) meios de promover o consumo~ sobretudo nos países
O mais cedo poSSívril após o encerramento cie Cada ano em que o c_onsumo-per capita é baixo~será apresentada ao Conselho, para aprovação e publicação,
(e) meios de cooperar com os organismos intereSSados
a prestação de contas da Organização para-aquele ario, veiifi- na expansão do consumo de açúcar e produtos alimentícios
cada por perito em contabilidade independente da Organi- correlatados;
zação.
~--~_~(f) pesqufsa de novos usos para o açúcar, seus subpro-~l_ltos_e as plantas de que é extraído; e apresentará seus relatóCAPÍTULO VIII
---- rios ao COnselho. -- - Compromissos ieriiis dos MembrÕS- --

-as
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CAPÍTULO X
Preparações para um no vo acordo
ARTIGO 31
Preparações para um novo acordo
1. O Conselho poderá estudar as bases e a--estrUtura
de um novo acordo mternacional do açucar, apresenta-.:.Ias
aos Membros e fazer recomendações, na medida em que consi·
dere apropriado.
2. O Conselho poderá, conforme julgar apropriado, so·
licitar ao secretáriO Geral da Unctad a convocaçao- de uma
Conferência negociadora.

CAPÍTULO XI
Litlgios e reclamações
ARTIGO 32
Litigios
1. Qualquer litígiO relativo à interpretação-Ou aplicação
deste Acordo que não seja resolvido entre os Membros interes·
sados será submetido, por solicitação de qualquer das partes
no litígio, â decisão do Conse_lho. _ ___
_
2. Caso um lítlgio seja súbmetido ao Conselho nos termos do parágrafo P deste artigo, uma maioria-de Membros
dispondo de pelo menos um terço do total de votos, pode
solicitar que o Conselho, após examinar o assunto e antes
de tomar umã decisão, ouça a opinião de uma comissão consultiva, constituída de conformidade com o disposto no parágrafo
3 deste artigo, sobre a questão em litígio.
3. (a) A menos que o Conselho decida de outro modo
por voto especial, a comissão será composta de cinco pessoas,
assim Selecionadas:
(I) duas pessoas designadas pelos Mem~ros exportadores, das quais uma com grande experiência no assup_to objeto
do litfgiõ e a outra com renome- e experiência jurídicos;
(11) duas pessoas com idênticas q uaJificações designadas
pelos Membros importadores; e
(III) um Presidente escolhido por unanimidade pelas
quatro pessoas designadas de conformidade com os incisos
(I) e (!I) acima ou, em caso de desacordo, pelo Presidente
do Conselho.
(b) Poderão ser designados para integrar a cOmíSSão con,;,
sultiva cidadãos de países Membros e não-Membros.
(c) As pessoas designadas para integrar a comissão consultiva agirão a título pessoal e não receberão instruções de
nenhum Governo.
(d) As despesas da comissão consult~va serão custeadas
pela Organização.
.
4. a· parecer fUndamentado da comissão consultjva _s~rá
submetido ao Conselho, 6 ·q__ual, -levarido em_ conta todas as_
informações pertinerifêS-;âecidirá sobre o litígio p-or voto especial.
ARTIG033
Medidas a serem tomadas pelo
Conselho em caso de reclamações
ou de não-cumprimento de
obrigações pelos Membros
1. Qualquer reclamação no sentido de que um Membro
deixou de cumprir as obrigações que lhe impõe este Acordo
será, a pedido do Membro que formule a reclamação, submetida ao Conselho, que, após consultar com os Membros interessados, tomará uma decisão sobre o assunto.
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2. Toda decisão do Conselho no sentido de que um
Membro-deixou de cumprir as obrigações que lhe impõe este
Acordo especificará- a natureza da infração.
3. Sempre que o· COnselho, em conseqüênc"ia de uma
recJamação ou de qualquer outra forma, concluir que um
Membro infringiu o disposto neste Acordo, poderá, por voto
especial e sem prejuízo das medidas especificamente previstas
em outros artigos deste Acordo:
(a) suspender os direitos de voto desse Membro no-Conselho e no Comitê Executivo; e, se considerar necessário,
(b) suspender outros direitos de tal Membro, inclusive
o- de ser eleito para exercer funções no Conselho ou em qualquer de seus comitês, ou o de exercer tais funções, até que
haja cumprido suas obrigações; ou, se a infração- prejudicar
de forma significativa· a inlplementação deste Acordo,
(c) adotar as medidas pre'?stas no artigo 41.
CAPÍTULO XII
Disposições fi'}ais
ARTIGO 34
Depositário
O Secretário-Geral das Nações Unidas fica designado,
por eSte niéiO, como deposítário deste Acordo.
ARTIG035
Assinatura
Este Acordo estará aberto na sede das Nações Unidas,
de 1~' de setembro a_ 31 de dezembro de 1984, à assinatura
de qualquer Governo convidado a participar da Conferência
das Nações Unidas sobre o Açúcar de !983.
ARTIG036
RatificaÇão, aceiici.Ção e aprovação
1. Este Acordo estará sujeito a ratificação, aceitação
ou aprovação pelos Governos signatários de conformidade
com seus respectivos procedimentos constitucionais.
2. Os ~trume"nios de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto ao Secretário Geral das Nações
Unidas no mais tardar até 31 de dezembro de 1984. O Conselho poderá, entretanto, conceder prorrogações deste prazo
aos Governos signatários que não tenham podido- depositar
seus instrumentos até aquela data.
ARTIG037
Notificação de aplicaÇão provisória
L Todo Governo signatário que tencione ratificar, aceit_ar p~ aprovar este Acordo, ou todo Governo para o qual
Q _Conselho haja estabelecido condições de -~d~são, mas que
IiãO tenliã-podídO- depositar seU instrumento, pode, a qualquer
mqmento, notificar o depositário de que aplicará este Acordo
provisoriamente, seja quando o mesmo entrar em vigor de
conformidade com o artigo 38 ou, s·e já estiver em vigor em
determinada data.
2. Todo Governo que houver notificado, de conformidade com o parágrafo 1 deste artigo, que aplicará eSte Acordo
quando o mesmo entrar em vigor ou,_ se já estiver em vigor,
em determinada data será, a partir de então, Membro provisório até que deposite seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, convertendo-se assim em Membro.
ARTIG038
Entrada em vigor
1. Este Acordo entrará definitivamente em Vigor a 19
de janeiro de 1985, ou em qualquer data posterior, se, nessa
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data, Governos que detenham 50 por cento dos vot?s dos
países exportadores e 50 por cento dos votos do_s pafses Importadores, segundo a distribuição constante do anexo A ~ do
anexo B deste Acordo, tenham depositado seus respectivos

instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
2. Este_ Acordo entrará provisodamertte a 1n de janeiro
de 1985 se, nessa data, GoVernos que satisfaçam aS exigências
percentuais constantes do parágraf'? _1 deste a~~~go _tenham
depositado seus instrumentos de ratificação, acettaçao, aprovação ou adesão ou notificado que aplicarão este Acordo
provisoriamente.
..
_.
3r Se, a 1" de janeiro de 1985, os requiSitos percentuais
para ·entrada em vigor deste Acordo nos tcr11_10S do parágra~o
1 ou parágrafo 2 deste artigo não forem satisfeitos, o SecretáriO
Geral das Nações Unidas poderá convidar <?_S Governos que
tenham depositado instrumentos ~e r~tificaçã.o, ~ceitação. o~
aprovação, ou notificações de aphcaçao provtsóna, a decidir
se este Acordo passará a vigorar definitiva ou provisoriamente
entre eles no todo ou em parte, em data a ser determinada
por eles. Se este Acordo entrar em vigor provisoriamente
nos termos deste parágrafo, ele passará a yigorar definitiVamente na medida em que sejam satisfeitas as condições dispos-_
tas no parágrafo 1 deste artigo, sem que seja necess*riotomar:
outra decisão.
4. Para Governos quetcnham deposi~a~_() instrumentos
de ratificação, aceitação, aprovação ou ades_ão, ou notificações
de aplicação provisória após a entrada em vtgor deste Aco~do,
conforme o disposto nos parágrafos_ 1, 2 e 3_deste arh~o,
os instrumentos e notificações terão efeito na data de dep6s1to
e no caso de notificações de aplicação provisória, nos termos
d~s provisões do parágrafo 1 do artigo 37.
--

ARTIG039
Adesdo

Poderão aderir a este Acordo os Goverrios de todos os
Estados, nas condições es~puladas pelo Conselho. A adesão
será efetuada mediante o depósito d~ u_m instn~_91_en~to_de_a~~-
são junto ao depositáiíO. Do instrumento de adesão constará
que o Governo aceita todas as condições _estipuladas pelo
Conselho.
ARTIG040
Retirada
1. Todo Membro poderá retirar-se deste Acordo a qualquer momento após sua entrada em vigor~ m~_dia~t~ notificação porescritC:>"da retirada junto ao depositári_o. Tal_Membro
informai-á simultaneamente o Conselho da decisão que haja
tomado.

2.

A retirada nos termos deste artigo torna-se efetiVa

30 dias a contar da data em que o depositário tenha_ r~ce_bido

a notificação.

o

--

ARTIGO 41
Exclusão

Se o Conselho julgar que um MeJ!l?ro infrin~iu as ~briga_
ções decorrentes deste Acordo, e dec1du que talmfraçao prejudica seriamente o funcionamento deste -~coE?o, pode, por
voto especial, excluir tal Membro da Orgamzaç~o. ~ Conselho
notificará imediatamente essa decisão ao depositá no. ~oventa
dias após a decisão do Conselho, esse M~~~bro d~1xará de
pertencer à Organização.
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ARTIGO 42
Liquidação das contas
1. O Conselho determinará a liquidação de contas com
todo Membro que se retire deste Acordo ou seja excluído
da Organização ou que, por outra razão, tenha deixado de
pertencer a este Acordo. A Organização reterá quaisquer
importâncias já pagas pelo Membro, o qual ficará obrigado
a pagar quaisquer importância que deva à Organização.
2. Quando este Acordo expirar, qualquer Membro
mencionado no parágrafo 1 deste artigo não terá direito a
qualquer parcela resultante da liquidação ou de outros haveres
da Organização; tampouco será responsável por qualquer deficit que possa incorrer a Organização.
ARTIG043

-Emenda

1. O Conselho, por voto especial, pode recomendar aos
Membros uma emenda deste Acordo. O Conselho pode fixar
um prazo ao fim do qual cada Membro deverá notificar o
depositário de que aceitou a emenda. A emenda entrará em
vigor 100 dias após haver o depositário recebido a notificação
de aceitação de Membros que detenham pelo menos 850 dos
v_otos totais dos Membros exportadores e representem pelo
menos três quartos desses Membros, e de Membros que detenham pelo menos 800 dos votos totais dos Membros importadores e representem pelo menos três quartoS desses Membros,
ou em data posterior que o Conselho determine por voto
especial. O Conselho pode fixar um prazo dentro do qual
cada Membro notificará ao depositário sua aceitação da emenda, a qual será considerada como retirada se, transcorrido
tal prazo, a emenda não houver entrado em vigor. O Conselho
fornecerá ao depositário as informações necessárias para determinar se as notificações de aceitação recebidas são suficientes para que a emenda entre em vigor. _
__
__
2. Todo Membro em cujo nome não se tenha feito notificação de aceitação de uma emenda, antes da data em que
tal emenda entrar em vigor, deixará de participar deste Acor-_
do, a menos que o Conselho aceite as explicações prestadas
por esse Membro no sentido de que não consegui!-' obter
a aceitação a tempo, devido a dificuldades para concluir seus
procedimentos constitucionais e decida prorrogar, com respeito a tal Membro, o prazo fixado para a aceitação. Esse Membro não estará obrigado pela emenda até que tenha notificado
sua aceitação da mesma.
ARTJG044
Vigência, prorrogação e terminação

1. Este- Acordo permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 1986, a menos que seja prorrogado nos termos do
parágrafo 2 deste artigo ou terminado anteriormente de con~
formidade com o parágrafo 3 deste artigo.
2. O Conselho pode, por voto especial, prorrogar este
Acordo anualmente. Um Membro que não aceite a prorro-gação deste Acordo deverá informar o Conselho a esse respeito, deixando de participar deste Acordo a partir do início
do período de prorrogação.
3. O Conselho, por voto especial, pode a qualquer momento dar por terminado este Acordo, a partir da data e
nas condições que estabeleça.
4. Ao término deste Acordo, a Organização permanecerá em existência pelo tempo que for necessário para executar
sua liquidação, exercendo os poderes e funções que sejam
necessários para ta] finalidade.

