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1- Artigo 3.- Serão considerados originários:
a) Os produtos totalmente obtidos:
i) produtos do reino vegetal colhidos no território de uma ou mais Partes;
ii) animais vivos, nascidos e criados no território de uma ou mais Partes;
iii) produtos obtidos de animais vivos no território de uma ou mais Partes;
iv) mercadorias obtidas da caça, captura com armadilhas, pesca realizada no território ou nas suas águas
territoriais e zonas econômicas exclusivas, de uma ou mais Partes;
v) minerais e outros recursos naturais não incluídos nos subparágrafos i) a iv) extraídos ou obtidos no
território de uma ou mais Partes;
vi) peixes, crustáceos e outras espécies marinhas obtidos do mar fora de suas águas territoriais e das zonas
econômicas exclusivas por barcos registrados ou matriculados em uma das Partes e autorizados para
arvorar a bandeira dessa Parte, ou por barcos arrendados ou fretados a empresas estabelecidas no
território de uma Parte;
vii) mercadorias produzidas a bordo de barcos fábrica a partir dos produtos identificados no inciso (iv) serão
consideradas originárias do país em cujo território, ou águas territoriais e zonas econômicas exclusivas se
efetuou a pesca ou a captura;
viii) mercadorias produzidas a bordo de barcos fábrica a partir dos produtos identificados no inciso(vi),
sempre que estes barcos fábrica estejam registrados, matriculados em uma das Partes e estejam
autorizados a arvorar a bandeira desta Parte, ou por barcos fábrica arrendados ou fretados por empresas
estabelecidas no território de uma Parte;
ix) mercadorias obtidas por uma das Partes do leito do mar ou do subsolo marinho, sempre que essa Parte
tenha direitos para explorar esse fundo do mar ou subsolo marinho;
x) mercadorias obtidas do espaço extraterrestre, sempre que sejam obtidas por uma Parte ou uma pessoa
de uma Parte;

xi) resíduos e desperdícios resultantes da produção em uma ou mais Partes e matéria-prima recuperada dos
resíduos e desperdícios derivados do consumo, recolhidos em um Estado Parte e que não possam cumprir
com o propósito para o qual haviam sido produzidos.
Norma de Origem:
LXXVII ROTOCOLO ADICIONAL, CAPÍTULO III, ARTIGO 3º, INCISO “A”

b) Os produtos elaborados integralmente no território de qualquer um dos Estados Partes quando em sua
elaboração forem utilizados, única e exclusivamente, materiais originários dos Estados Partes.
Norma de Origem:
LXXVII PROTOCOLO ADICIONAL, CAPÍTULO III, ARTIGO 3º, INCISO “B”

c) Os produtos em cuja elaboração forem utilizados materiais não originários dos Estados Partes, quando
resultantes de um processo de transformação que lhes confira uma nova individualidade, caracterizada pelo
fato de estarem classificados em uma posição tarifária (primeiros quatro dígitos da Nomenclatura Comum
do MERCOSUL -NCM) diferente da de todos os materiais não originários utilizados em sua elaboração.
Não obstante, considerar-se-á que um produto cumpre com o requisito de mudança de posição tarifária se
o valor CIF de todos os materiais não originários dos Estados Partes utilizados em sua elaboração que não
estejam classificados em uma posição tarifária diferente à do produto, não exceda 10% do valor FOB do
produto exportado, a exceção das posições tarifárias sujeitas a requisitos específicos de origem conforme
o Apêndice I da presente Decisão.
Norma de Origem:
LXXVII PROTOCOLO ADICIONAL, CAPÍTULO III, ARTIGO 3º, INCISO “C”

d) Nos casos em que o requisito estabelecido no inciso c) não possa ser cumprido porque o processo de
transformação operado não implica mudança de posição tarifária (primeiros quatro dígitos da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL), será suficiente que o valor CIF porto de destino ou CIF porto
marítimo dos insumos de terceiros países não exceda 40% do valor FOB dos produtos de que se trate.

Na ponderação da determinação do valor CIF dos materiais não originários dos países sem litoral marítimo,
será considerado como porto de destino o primeiro porto marítimo ou fluvial localizado no território dos
demais Estados Partes por onde houver ingressado o produto ao MERCOSUL.
Norma de Origem:
LXXVII PROTOCOLO ADICIONAL, CAPÍTULO III, ARTIGO 3º, INCISO “D”

e) Os produtos resultantes de operações de ensamblagem ou montagem realizadas no território de um país
do MERCOSUL, utilizando materiais originários de terceiros países, quando o valor CIF porto de destino ou
CIF porto marítimo desses materiais não exceda 40% do valor FOB dos produtos em questão.
Norma de Origem:
LXXVII PROTOCOLO ADICIONAL, CAPÍTULO III, ARTIGO 3º, INCISO “E”

f) Os Bens de Capital que cumprirem com um requisito de origem de 60% de valor agregado regional.
Normas de Origem:
LXXVII PROTOCOLO ADICIONAL, CAPÍTULO III, ARTIGO 3º, INCISO “F”

g) Os produtos sujeitos a requisitos específicos de origem, que figuram no APÊNDICE I. Estes requisitos
prevalecerão sobre os critérios gerais estabelecidos nas letras c) a f) do presente Artigo, entretanto não
serão exigíveis para os produtos totalmente obtidos da letra a), nem para os produtos elaborados
integralmente no território de qualquer um dos Estados Partes da letra b) do presente Artigo.
Normas de Origem:
LXXVII PROTOCOLO ADICIONAL, APÊNDICE I

Artigo 4.Não serão considerados originários os produtos resultantes de operações ou processos
efetuados no território de um Estado Parte, pelos quais adquiram a forma final em que serão
comercializados, quando nessas operações ou processos forem utilizados exclusivamente materiais ou
insumos não originários dos Estados Partes e consistam apenas em montagens ou ensamblagens,
embalagens, fracionamento em lotes ou volumes, seleção, classificação, marcação, composição de
sortimentos de mercadorias ou simples diluições em água ou outra substância que não altere as
características do produto como originário, ou outras operações ou processos equivalentes.

Artigo 5.A Comissão de Comércio do MERCOSUL poderá estabelecer futuramente requisitos
específicos de origem, de forma excepcional e justificada, bem como rever os requisitos específicos
estabelecidos no APÊNDICE I.
O Estado Parte que solicite o estabelecimento ou a revisão de um requisito específico de origem deverá
fundamentar tal solicitação, proporcionando a informação técnica pertinente.

Artigo 6.Na determinação dos requisitos específicos de origem a que se refere o Artigo 5º, bem
como na revisão dos que houverem sido estabelecidos, a Comissão de Comércio do MERCOSUL
tomará como base, individual ou conjuntamente, os seguintes elementos:
I.- Materiais e outros insumos empregados na produção:
a) Matérias-primas:
i) Matéria-prima preponderante ou que confira ao produto sua característica essencial; e
ii) Matérias-primas principais;

b) Partes ou peças:
i) Parte ou peça que confira ao produto sua característica final;
ii) Partes ou peças principais; e
iii) Percentual das partes ou peças em relação ao valor total.

c) Outros insumos.

II. Processo de transformação ou elaboração utilizado.
III. Proporção máxima do valor dos materiais importados de terceiros países em relação ao valor total do
produto, que resulte do procedimento de valoração acordado em cada caso.
Em casos excepcionais, quando os requisitos específicos não puderem ser cumpridos pela ocorrência de
problemas circunstanciais de abastecimento, disponibilidade, especificações técnicas, prazo de entrega e
preço, poderão ser utilizados materiais não originários dos Estados Partes.

Dada a situação prevista no parágrafo anterior, as entidades autorizadas do Estado Parte exportador
emitirão o certificado correspondente, que deverá ser acompanhado de uma declaração de necessidade,
expedida pela autoridade governamental competente, informando ao Estado Parte importador e à Comissão
de Comércio os antecedentes e circunstâncias que justifiquem a emissão desse documento.
Perante a contínua reiteração destes casos, o Estado Parte exportador ou o Estado Parte importador
comunicará esta situação à Comissão de Comércio com vistas à revisão do requisito específico.
O critério de máxima utilização de materiais e outros insumos originários dos Estados Partes não poderá ser
considerado para fixar requisitos que impliquem uma imposição de materiais ou outros insumos dos
mencionados Estados Partes, quando, a juízo dos mesmos, estes não cumpram as condições adequadas de
abastecimento, qualidade e preço ou que não se adaptem aos processos industriais ou tecnologias aplicadas.

Artigo 7.Para o cumprimento dos requisitos de origem, os materiais originários de qualquer um
dos Estados Partes do MERCOSUL, que tenham adquirido tal caráter de acordo com o Artigo 3º,
que se incorporarem a um determinado produto em outro Estado Parte serão considerados originários
deste Estado Parte.
Com a finalidade de estabelecer se é originária uma mercadoria para a qual se solicita tratamento tarifário
preferencial, deve considerar-se sua produção no território de um ou mais Estados Partes, por um ou mais
produtores, como se houvesse sido realizada no território do último Estado Parte, por esse exportador ou
produtor.

Artigo 8.Para os efeitos do presente Regime, entender-se-á que a expressão "materiais",
compreende as matérias-primas, os insumos, os produtos intermediários e as partes e peças
utilizadas na elaboração do produto.

Artigo 9.Para os efeitos do presente Regime, a expressão "território" compreende o território
dos Estados Partes do MERCOSUL, incluindo suas águas territoriais e patrimoniais localizadas
dentro de seus limites geográficos.
Artigo 10.- Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos preferenciais, elas
deverão ter sido expedidas diretamente do Estado Parte exportador ao Estado Parte importador. Para
tal fim se considera expedição direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não participante do MERCOSUL.

b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes, com ou sem
transbordo ou armazenamento temporário, sob a vigilância de autoridade aduaneira competente nesses
países, desde que:

i) o trânsito esteja justificado por razões geográficas ou por considerações relativas a requerimentos de
transporte;
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito;
iii) não sofram, durante o transporte ou depósito, nenhuma operação diferente das de carga e descarga ou
manipulação para mantê-las em boas condições ou assegurar sua conservação.

c) Poder-se-á aceitar a intervenção de terceiros operadores sempre que, atendidas as disposições de a) e
b), se conte com a fatura comercial emitida pelo interveniente e o Certificado de Origem emitido pelas
autoridades do Estado Parte exportador. Nestes casos a administração aduaneira exigirá que seja designado
no Certificado de Origem a Fatura Comercial emitida por tal operador, -nome, domicílio, país, número e data
da fatura- ou em sua ausência, que na Fatura Comercial que acompanha a solicitação de importação seja
indicado na forma de declaração juramentada, que tal fatura corresponde ao Certificado de Origem que se
apresenta - número correlato e data de emissão-, isto devidamente assinado por tal operador. Caso
contrário, a administração aduaneira não procederá à aceitação dos Certificados de Origem e exigirá o
tratamento tarifário aplicável no âmbito de extrazona.

d) As mercadorias ingressadas em depósito alfandegário sob regime suspensivo para armazenamento e seu
posterior envio a outro Estado Parte.

Parágrafo único - O certificado de origem emitido por um dos Estados Partes do MERCOSUL, permite a
circulação da mercadoria entre os Estados Partes, com o mesmo tratamento tarifário preferencial e o
mesmo certificado de origem, sempre que a mercadoria seja procedente de qualquer dos Estados Partes do
MERCOSUL.

