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RESUMO 

A integração regional econômica é um fenômeno observado em diversas ocasiões na 
realidade econômica global. Atenta a este fenômeno, a ordem constitucional brasileira de 
1988 consigna em seu art. 4º, parágrafo único, o compromisso de busca pela integração 
latino-americana, na qualidade de Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil. 
Com o fito de realizar o dispositivo constitucional, o Estado brasileiro celebrou, 
especialmente, o Tratado de Montevidéu de 1980, instituindo a Associação Latino-Americana 
de Integração, e o Tratado de Assunção de 1991, firmando o compromisso de estabelecer um 
mercado comum, em nível sub-regional, com Argentina, Paraguai e Uruguai, chamado 
Mercado Comum do Sul. Entretanto, por apego a uma compreensão inadequada do Princípio 
da Soberania Estatal, a Constituição impõe às normas internacionais um processo de 
incorporação, sem prever quaisquer privilégios àquelas destinadas à realização do objetivo 
integracionista, sejam elas originárias ou derivadas. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, 
em manifestação sobre questão referente ao direito da integração mercosulino, afirmou não 
lhe ser possível, na conformação atual da Constituição, a concessão de qualquer caráter de 
preferência. Também no mecanismo de solução de controvérsias, responsável por fazer 
executar o direito em caso de seu descumprimento, encontram-se disfuncionamentos, 
destacando-se a abertura do sistema e sua excessiva flexibilidade procedimental, além da 
restrição ao acesso de particulares. Resulta dessas constatações, então, a insuficiência da 
segurança jurídica proporcionada pelo sistema jurídico mercosulino, considerando quer seus 
efeitos internacionais e quer seus efeitos dentro do Estado brasileiro. Dentre as possíveis 
soluções para redução ou eliminação do problema, encontram-se a utilização da prática dos 
chamados acordos executivos na incorporação das normas originárias mercosulinas ao Estado 
brasileiro, a criação de um tribunal de justiça do Mercosul e/ou a reforma constitucional. 

Palavras-chave: 1. Integração regional; 2. Mercosul; 3. Soberania estatal; 4. Incorporação 
normativa; 5. Solução de controvérsias; 6. Segurança jurídica. 



 

 

ABSTRACT 

The economic regional integration is a phenomenon observed in numerous occasions inside 
the global economic reality. Watchful to that phenomenon, the 1988’s Brazilian constitutional 
order establish in its 4th article, single paragraph, the commitment to seek for the Latin-
American integration, as a Fundamental Principle to the Brazilian Federative Republic. 
Regarding the mentioned constitutional disposition’s realization, the Brazilian State 
celebrated, specially, the 1980’s Montevideo Treaty, creating the Latin-American Integration 
Association, and the 1991’s Asuncion Treaty, performing the duty to establish a common 
market, in sub regional level, with Argentina, Paraguay and Uruguay, called Mercado Comum 
do Sul. However, due to an addiction to a wrong comprehension of State’s Sovereignty 
Principle, the Constitution imposes to the international rules an incorporation process, without 
providing any privilege to those ones regarding the integration constitutional disposition’s 
realization, whether original or derived. The Brazilian’s Supreme Court, as matter of fact, 
affirmed that it is not possible, facing the actual constitutional order, to grant any character of 
preference. Also in the controversies solution mechanism, responsible for the law’s execution 
in case of its noncompliance, where found malfunctions, most notably the system’s open 
character and its excessive procedural flexibility, in addiction to restricting the access of 
individuals. It follows from these findings, then, the lack of legal certainty provided by the 
Mercosul’s legal system, considering its effects both international and within the Brazilian 
state. Among the possible solutions to reduce or eliminate the problem are using the practice 
of the so-called executive agreements in the Mercosul’s original rules incorporation to the 
Brazilian state, the creation of a Mercosul’s court of law and/or a constitutional reform. 

Key words: 1. Regional integration; 2. Mercosul; 3. State’s sovereignty; 4. Rules’ 
incorporation; 5. Controversies solution; 6. Legal certainty. 
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Introdução 

 

Nos tempos atuais, a legitimação do Estado Democrático de Direito é fundada na 

livre vontade dos homens em constituir uma pátria livre e soberana. Nesse modelo, o Estado é 

constituído a partir de um documento de natureza jurídica, reconhecido por todos, que deve 

indicar os valores defendidos pela ordem instituída, a estrutura básica da administração 

pública, bem como outros temas de índole constitucional material1. A esse documento, por 

sua essência, foi dado o nome de Constituição do Estado. 

Em meio a uma pluralidade mundial de Estados justificados com base na 

Constituição, o Direito Internacional tem se evidenciado ao longo das últimas décadas – 

especialmente após as duas grandes guerras mundiais – como um importante aliado nessa 

tarefa, oferecendo soluções de convivência entre os divergentes interesses abrigados pela 

sociedade internacional, especialmente em se tratando dos interesses dos Estados2. 

Nesse contexto, há de se considerar que, ante à já forte e ainda crescente interação 

entre os membros da sociedade internacional – Estados, organizações internacionais e 

indivíduos –, as relações sociais as quais o direito se compromete a disciplinar são travadas, 

cada dia mais costumeiramente, em âmbito transnacional. Daí a importância de se estabelecer 

um sistema jurídico que dê conta dessa dimensão de relações sociais, efetivando uma das 

razões de ser do direito: a segurança jurídica. 

Os compromissos assumidos pelo Brasil perante outros Estados, representados pelas 

convenções internacionais que celebrou, constituem toda uma ordem de juridicidade 

internacional. Essa normatividade internacional, em face do modelo de Estado soberano 

próprio do movimento constitucionalista, deve ser absorvida ou incorporada pelos sistemas 

jurídicos nacionais para que possa lograr adequadamente seus efeitos práticos, bem como ser 

respaldada por um sistema jurisdicional que lhe conceda coercibilidade e efetividade. 

Ao se examinar a situação específica constatada na América do Sul, percebem-se, 

após o fim dos regimes totalitários – que, em geral, dominaram os Estados do dito continente 
                                                 
1 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Melhoramentos, 2009, p. 80. 
2 A exemplo do que consta nos preâmbulos da Carta de São Francisco, que instituiu a Organização das Nações 
Unidas (ONU), de 26 de junho de 1945 – “Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos [...] a estabelecer 
condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito 
internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de 
uma liberdade ampla”; da Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), de 30 de abril de 1948 – 
“Convencidos de que a organização jurídica é uma condição necessária à segurança e à paz, baseadas na 
ordem moral e na justiça”; e, do Tratado de Assunção, que instituiu o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 
de 26 de março de 1991 – “Reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas as bases para uma união 
cada vez mais estreita entre seus povos, com a finalidade de alcançar os objetivos supra mencionados”. 
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nas décadas de 1960 a 1980 –, tentativas consistentes de integração regional, tendência esta 

disseminada nas relações entre os Estados na sociedade internacional, partindo das 

necessidades econômicas e visando a uma integração de dimensões social, cultural e, até 

mesmo, política entre seus países3. 

Imprescindível, nesse sentido, ressaltar que o objetivo integracionista é consagrado 

como Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 4º, 

parágrafo único, da Constituição Brasileira, pelo que deve ser conduzido prioritariamente. O 

referido dispositivo estabelece, in verbis: 

 

Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
[...] 
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando 
à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 

 

Percebe-se que o Constituinte de 1988 quis instituir o dever de o Estado brasileiro 

promover a integração regional, estabelecendo-o em um significativo grau de prioridade, a 

julgar por sua inserção constitucional. Tendo em vista a consecução desse fim, destaca-se o 

bloco regional Mercado Comum do Sul (Mercosul), inserido nos objetivos que motivaram a 

criação da Associação Latino-Americana de Integração4 (ALADI) e, mais recentemente, da 

União de Nações Sul-Americanas5 (UNASUL). 

No Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com a Venezuela em processo 

de adesão6, coadunam seus interesses na busca pela constituição e consolidação de um bloco 

regional com o objetivo do estabelecimento de um mercado comum, com a livre circulação de 

produtos, serviços, pessoas e capital – produtos e meios de produção. 

Idealizado a partir do Tratado de Assunção (1991) e institucionalizado nos termos do 

Protocolo de Ouro Preto (1994), que lhe atribuiu personalidade jurídica, o Mercosul tem 

assistido a um desenvolvimento lento e penoso. Vários são os motivos responsáveis por essa 

                                                 
3 MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia – Geografia Geral. São Paulo: 
Moderna, 2000, p. 99-101. 
4 Constituída a partir do Tratado de Montevidéu, de agosto de 1980, em substituição à Área de Livre Comércio 
das Américas (ALALC), com vistas a promover a integração e a criação de um mercado comum latino-
americano (art. 1º).  
5 Constituída pelo Tratado de Brasília, de 23 de maio de 2008 – que entrou em vigor no dia 11 de março de 2011, 
com o depósito, feito pelo Uruguai, do nono instrumento de ratificação –, visa a construir a integração das 
nações sul-americanas nos âmbitos cultural, social, econômico e político (art. 2º). 
6 Protocolo de Caracas, de 04 de julho de 2006. 
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constatação, a exemplo das crises econômicas que assolaram o continente sul-americano nos 

anos 19907. A despeito desse fator, a própria postura contraditória do Estado brasileiro 

também tem sido empecilho, e certamente o principal, para o desenvolvimento do processo de 

integração, que se ressente, principalmente, da falta de segurança jurídica. 

O primeiro importante disfuncionamento em relação à segurança jurídica é que o 

direito produzido depende do processo de internalização ou incorporação ao ordenamento de 

seus países membros para obter sua vigência e, consequentemente, exigibilidade. 

Inclusive, o próprio Protocolo de Ouro Preto (1994) estabelece que, ao firmar um 

compromisso internacional em seu âmbito, o Estado Parte assume apenas o compromisso 

obrigacional de incorporação da norma, restando a dita norma sem qualquer efetividade 

imediata. Torna-se mais séria a questão quando se submete uma numerosidade significativa 

de normas derivadas, ainda, à necessidade de um ato interno de incorporação, de acordo com 

o art. 42 do Protocolo de Ouro Preto, que determina: 

 
As normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2º deste 
Protocolo terão caráter obrigatório e deverão, quando necessário, ser 
incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante os 
procedimentos previstos pela legislação de cada país. 

 

O segundo disfuncionamento que atinge a segurança jurídica é pertinente ao atual 

procedimento de solução de controvérsias adotado pelo dito bloco regional econômico, 

instituído pelo Protocolo de Olivos, de 18 de fevereiro de 2002, que deixa de garantir a plena 

exequibilidade das normas mercosulinas. Isto ocorre, em essência, porque o referido 

Protocolo não institucionaliza a solução de controvérsias, visto que se utiliza de estruturas 

ainda temporárias e de caráter intergovernamental. 

As fracas exigibilidade e exequibilidade das normas provenientes da iniciativa 

integracionista mercosulina – que repercutem tanto na perspectiva internacional quanto do 

ponto de vista interno do Estado brasileiro – apontam o nível insatisfatório da segurança 

jurídica do Mercosul. 

Tal constatação constitui uma significativa problemática jurídica que se desdobra 

tanto externamente, com a impossibilidade de realização do art. 1º do Tratado de Assunção, 

quando internamente, posto que, em decorrência do desdobramento externo, fica 

impossibilitada a plena realização do art. 4º, parágrafo único, da Constituição brasileira, 

                                                 
7 BARBOSA, Rubens. Mercosul e a integração regional. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina – 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 36. 
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especialmente em suas dimensões política, social e cultural – tendo em vista que é a partir da 

dimensão econômica que essas são ensejadas. 

Nesse sentido e com vistas à composição de um entendimento sólido e abalizado da 

situação ora enfrentada, é necessário o estudo do que vem a ser o fenômeno da integração 

regional em blocos econômicos e de que forma o Direito Internacional confere respaldo e 

contribui, com seus instrumentos, para a evolução desse projeto, a partir da diretriz estatuída 

como Princípio Fundamental na Carta Magna brasileira. 

Da mesma forma, a partir de um exame das origens dos movimentos integracionistas, 

que remontam a eventos ocorridos na própria América Latina, bem como o seu 

desenvolvimento até o estágio atual, sucede o exame do plano de integração que contempla 

ações tanto no subcontinente latino-americano quanto no sul-americano, destacando a criação 

e a estrutura normativa do bloco econômico regional integrado pelo Brasil, qual seja, o 

Mercosul. 

Exposta a estrutura normativa integracionista, passa-se à análise das implicações 

desse processo à soberania do Estado brasileiro, abordando a sua evolução histórica e 

conceituação, bem como suas repercussões nas relações internacionais, tanto em razão das 

relações travadas pelos Estados entre si quanto considerando as relações destes com as 

organizações internacionais que integra, a partir do prisma econômico. 

Em seguida, apresenta-se a análise da interação entre o conjunto normativo 

integracionista, fruto das ações destinadas à consecução do fim indicado, e o ordenamento 

jurídico interno, marcada por contradições e pela indiferença ou, mesmo, incompatibilidade 

com a evolução do bloco econômico, a partir da imposição do modelo dualista adotado pelo 

Brasil para a efetivação de normas internacionais. 

Aborda-se, então, a questão do mecanismo de solução de controvérsias adotado pelo 

Mercosul, inclusive em comparação com outros modelos de integração, para verificar a 

(in)conveniência do modelo adotado, considerando alguns aspectos vitais ao processo 

integracionista, a exemplo dos levantados anteriormente. 

Ao final, busca-se o conceito de segurança jurídica, bem como são identificados os 

requisitos para sua observância em uma integração regional do tipo mercado comum, 

apresentando-se medidas para a efetivação da segurança jurídica no Mercosul, de modo a 

realizar o art. 1º do Tratado de Assunção, e, consequentemente, o art. 4º, parágrafo único, da 

Constituição brasileira. 
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Primeira Parte 

A ESTRUTURA NORMATIVA DA INTEGRAÇÃO REGIONAL SUL-AMERICANA 

E O ESTADO BRASILEIRO 

 

A sociedade internacional ocidental tem seguido um rumo internacionalista – em 

duas dimensões, universalista e regionalista – desde meados do século XX, após as Guerras 

Mundiais. Nessa orientação, tem sido acompanhada por antigos Estados socialistas do Leste 

Europeu e da Ásia após a derrocada de seu regime de produção, em um processo que durou 

desde o fim da década de 1980 até meados da década de 1990. 

Diante das orientações econômicas liberalistas, de abertura de mercados e 

internacionalização das relações econômicas8, os Estados buscaram o direito internacional 

para consignar e assegurar suas convenções nesse sentido. O Estado brasileiro, ativo na 

sociedade internacional, também abraçou fortemente essa tendência, especialmente na 

vigência da atual ordem constitucional, inaugurada em 1988, que confere ao objetivo 

integracionista – referente à dimensão regionalista – destacado valor hierárquico. 

A integração regional, fenômeno internacional de dimensão regionalista no qual se 

insere o Brasil, é originada em razão de necessidades econômicas e assentada em bases 

jurídicas internacionais. Portanto, para compreendê-las, convém primeiramente estudar o 

direito da integração, auxiliando a compreensão dos compromissos internacionais assumidos 

com base no mandamento constitucional respectivo. Em seguida, apresenta-se a estrutura 

normativa da integração sul-americana e a atividade do Estado brasileiro nesse contexto, na 

perspectiva do Mercosul. Por fim, o exame do conceito e da aplicação da soberania demonstra 

o papel de protagonista que assume o Estado na conformação da ordem econômica 

internacional e de sua consolidação ensejada pelo alcance da segurança jurídica. 

  

                                                 
8 CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Droit international économique. Paris: Dalloz, 2003, p. 16. 
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Capítulo 1. A integração regional no direito internacional e na Constituição Federal 

brasileira de 1988 

 

A integração regional é um fenômeno surgido no direito internacional. Neste, 

portanto, encontram-se o seu delineamento conceitual, seus fundamentos e a partir dele é que 

surge a sua força vinculante. 

Não menos importante é examinar de que modo surge e deve ser compreendida a 

integração regional no direito constitucional brasileiro. A perspectiva, nesse caso, é crucial 

para o sucesso do respectivo mandamento constitucional, visto que a realidade revela 

significativas carências das normas integracionistas quanto à desburocratização e agilidade 

nos procedimentos que lhes conferem vigência no direito interno brasileiro. Nesse sentido, é 

necessário estabelecer premissas perante o diagnóstico para traçar um plano incumbido de 

corrigir o problema relativo à inefetividade das normas integracionistas. 

 

Seção 1. O conceito de integração regional 

 

A partir da segunda metade do século XX, nas relações internacionais travadas entre 

os mais representativos sujeitos da sociedade internacional – os Estados –, observa-se uma 

forte tendência gregária originada da proximidade geográfica aliada ao impulso fornecido por 

fatores econômicos, históricos e culturais. Acredita-se que a ideia de integração econômica foi 

mencionada de forma inaugural por Paul Hoffman, em 1949, tendo em vista a formação de 

um mercado comum por meio da liberalização do comércio e de pagamentos9. 

A integração regional é um fenômeno originado da evolução do Princípio da 

Cooperação Internacional em matéria econômica, em substituição às disputas nacionais 

fundadas em interesses econômicos que foram outrora elemento gerador de tensões e conflitos 

que chegavam, em alguns casos, a deflagrar processos de luta armada. Algumas vezes, os 

conflitos eram induzidos por terceiros, que visavam ao aprofundamento de diferenças locais10. 

Conflitos bélicos decorrentes de divergências locais resistidas ocorreram em diversas 

ocasiões nas Américas, na Ásia, na Europa, até que, com o advento das duas Guerras 

                                                 
9 CARNEIRO, Cristiane Dias. A convivência dos princípios constitucionais da soberania, integração política 
e econômica. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 16, n. 65, out./dez. 2008, p. 302. 
10 Para citar exemplo doméstico, a Guerra do Paraguai (1864-1870), estimulada pela Inglaterra para barrar o 
então notável estado de desenvolvimento social do Paraguai. KOSHIBA, Luiz. História do Brasil. São Paulo: 
Moderna, 2000, p. 191. 
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Mundiais, viu-se que esses desentendimentos locais poderiam desencadear consequências 

suficientemente poderosas para provocar a sucumbência da ordem mundial11. 

Registre-se, as disputas nacionais, decorrentes do nacionalismo e protecionismo, 

passaram a ser encaradas de forma diversa em razão das perdas econômicas que geravam para 

a maior parte dos setores econômicos, a despeito de alguns poucos que prosperavam, 

essencialmente a indústria de armamentos. 

Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus, seriamente 

prejudicados em razão do conflito, passaram a contemplar em suas políticas econômicas 

internacionais a tolerância e os ideais de cooperação, pelo que estabeleceram, logo em 

seguida, uma comunidade europeia para coordenar a utilização dos recursos naturais de 

caráter econômico que haviam sido um dos focos causadores das duas guerras: o carvão e o 

aço situados na região da Alsácia-Lorena. 

Assim, criou-se a primeira instituição de cooperação fundada na divisão de uma 

reserva energética estratégica, ressalte-se, de grande importância econômica. Os principais 

países diretamente envolvidos nas Grandes Guerras Mundiais – França, Itália, Alemanha 

(Ocidental, à época), Bélgica, Holanda e Luxemburgo – criaram a Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço (CECA), nos termos do Tratado de Paris, de 18 de abril de 1951, 

constituindo o que veio a ser o evento inaugural para a conformação da estrutura 

supranacional da atual União Europeia, juntamente com a Comunidade Econômica Europeia 

(CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atômica (EURATOM), instituídas pelo Tratado 

de Roma de 25 de março de 195712. 

Apoiados nas ideologias de solidariedade e cooperação, disseminadas mais de um 

século antes na América Latina pelo bolivarianismo13 a partir do Congresso do Panamá 

(1826), os Estados europeus passaram a compartilhar informações, esforços e projetos no 

sentido de estabelecer a estabilidade política internacional no velho continente de modo a 

afastar situações conflituosas que pudessem vir a repetir os danos estruturais e humanos 

ocorridos nas guerras. 

                                                 
11 As ocorrências motivaram a criação da Organização das Nações Unidas (1945), com a Carta de São Francisco, 
em substituição à inefetiva Liga das Nações (1919). 
12 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público – Vol. I. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000, p. 698. 
13 Expressão derivada do nome do venezuelano Simon Bolívar, patrono latino-americano do ideal de integração 
libertária dos colonizadores europeus, que despertou a atenção dos países no Congresso do Panamá, em 1826. 
MENEZES, Wagner. Direito Internacional na América Latina. Curitiba: Juruá, 2007, p. 84. 
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Uma das maiores expressões do direito internacional, a integração regional surge de 

necessidades práticas que se revelam no desenrolar das relações internacionais a partir do pós-

guerra. Ocorre, então, o surgimento de um novo sujeito de direito internacional, qual seja, a 

organização internacional. Esta categoria, a despeito de não apresentar contornos muito bem 

delineados do ponto de vista científico, é composta por entidades com fins específicos criadas 

por acordos constitutivos, instrumentalizados em tratados internacionais firmados por Estados 

soberanos, sendo sua personalidade jurídica distinta destes14. 

É importante salientar que a integração regional é um fenômeno de difícil 

sistematização em razão da multiplicidade de realidades continentais e de seus respectivos 

modelos, embora seja naturalmente compreensível do ponto de vista histórico-econômico. Daí 

a importância de uma construção científica sistemática e aprofundada sobre a realidade de 

cada iniciativa integracionista. 

Nesse sentido, para fixar entendimento, importante o estudo das motivações que 

induziram a formação do processo integracionista, observando que o marco inicial do 

processo sempre advém de razões econômicas, amparadas por identificações políticas e 

culturais, em um contexto de vizinhança geográfica.  

Vale salientar, a ideia de integração regional, surgida desde o século XIX na América 

Latina, mas implementada apenas a partir de meados do século XX na Europa, é fruto de um 

momento histórico peculiar ocorrido na América Latina, que será trabalhado no Capítulo 

seguinte. 

O direito da integração, portanto, constitui um processo de aproximação de Estados 

vizinhos via estabelecimento de organização internacional exclusiva para este fim, orientado 

pela cooperação e solidariedade, fundado em interesses econômicos e apoiado em 

identificações culturais e históricas. Pressupõe o estabelecimento de fases graduais e 

progressivas para a abertura econômica do grupo de Estados entre si, com a finalidade de 

acelerar o desenvolvimento econômico e melhorar a inserção internacional, por meio da 

mitigação das tensões e conflitos de interesses regionais. 

Considerando que a busca do desenvolvimento pela integração regional é originada 

em interesses nacionais de natureza econômica, é imprescindível observar como este conceito 

é compreendido pelos economistas para, em seguida, observar a sua transcrição na esfera 

jurídica. 

                                                 
14 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direito das Organizações Internacionais. 4. ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2009, p. 09. 
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§ 1º. Aspecto econômico-jurídico: fundamento e instrumentalização da integração 

regional 

 

Não obstante haver sido o pano de fundo do desenvolvimento de tensões entre os 

países, o principal aspecto a ser considerado como fundamento e, mesmo, pedra angular dos 

processos integracionistas é o interesse econômico, entretanto observado por uma nova 

perspectiva, solidária e de cooperação. 

Pondo em análise o sistema de produção capitalista, é indiscutível a necessidade de 

expansão incessante dos mercados para que se tenha a manutenção do crescimento 

econômico, quer seja sob a ótica de uma instituição privada ou mesmo de uma pública. 

Na época do liberalismo clássico, os Estados competiam pela ampliação e expansão 

de seus mercados, de modo que o crescimento econômico pudesse ser sempre mantido. No 

período, a doutrina econômica recomendava um Estado mínimo que permitisse a livre 

iniciativa e a livre concorrência, com confiança absoluta na auto regulação do mercado, 

consignada na expressão francesa “laissez-faire, laissez-passer”15. 

Essa orientação econômica, após alguns reveses, e dentre eles o que gerou a Primeira 

Guerra Mundial, culminou com a crise mundial de 1929, estigmatizada pela quebra da Bolsa 

de Valores de Nova Iorque, consignando a derrocada do liberalismo como modelo econômico 

ideal16. 

As tensões originadas pela crise, repercutida mundialmente, propiciaram um 

ambiente de fomento à conflituosidade, ensejando, dez anos depois, a ocorrência da Segunda 

Guerra Mundial. Fato é que, a despeito do grande proveito tirado por alguns poucos setores 

econômicos, a exemplo da indústria de armamentos, grande parte dos agentes econômicos 

teve seus investimentos seriamente prejudicados em razão do conflito. 

A nova ordem mundial, portanto, posterior às Guerras Mundiais, é marcada pela 

descolonização dos países periféricos do sistema-mundo e, simultaneamente, pela massiva 

disseminação de entidades empresais de caráter transnacional e natureza privada. A 

interferência externa nos países menos desenvolvidos, a partir de então, passa a ser exercida 

pelas instituições privadas dos países desenvolvidos. 

                                                 
15 LERETAILLE, Louis. Histoire de la penseé economique. Paris, 1993, p. 111. 
16 BRUM, Argemiro J. Desenvolvimento econômico brasileiro. 17. ed. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1997, p. 36. 
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Essa tendência surgida após a Segunda Guerra Mundial é fruto de uma ordem 

econômica fundamentada em preceitos liberais, que buscava a liberalização dos intercâmbios 

mundiais através da abertura dos mercados nacionais para a sociedade internacional17. Esse 

plano buscava o estabelecimento de relações internacionais pacíficas de cooperação – e, 

posteriormente, de integração – entre os Estados de modo a permitir que a maior quantidade 

de agentes econômicos pudesse obter proveito do acesso aos mercados internacionalizados, 

como forma de evitar os conflitos e seus consequentes prejuízos. Saliente-se que essa conduta 

é fruto da constatação da simultânea independência e interdependência dos Estados, 

fundamento do Direito Internacional Econômico18. 

A regulamentação dessas atividades, portanto, para o bem das iniciativas 

integracionistas e para a continuidade da paz entre os Estados demandava a criação de um 

verdadeiro sistema de juridicidade internacional que consignasse o compromisso dos Estados 

com seus novos propósitos de cooperação econômica. 

A partir desse momento, ganha força o Direito Internacional, visto que foi o 

instrumento que ensejou a criação de organizações internacionais destinadas ao fim de 

compor e regulamentar o sistema econômico internacional e garantir o desenrolar pacífico das 

atividades econômicas em âmbito internacional global. 

Os pilares do sistema econômico internacional foram estabelecidos ainda no fim da 

Segunda Guerra Mundial pelas Conferências de Bretton Woods, ocorridas no mês de julho de 

1944, onde foram criados o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), também conhecido como Banco Mundial. O 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), específico para a questão comercial, foi 

firmado por ocasião da Conferência de Havana, ocorrida em 1947, tendo sido sucedido pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC) em 199519. 

Estabelecida uma ordem econômica mundial baseada na livre manifestação conjunta 

de vários Estados soberanos, criou-se um ambiente mais seguro ao comércio internacional, 

propiciando aos agentes econômicos mais segurança para sua atuação. É interessante observar 

que nesse novo contexto os Ministérios de Relações Exteriores dos Estados passaram a 

acumular atividades cada vez mais revestidas de aspectos civis, ao priorizarem a 

                                                 
17 BICHARA, Jahyr-Philippe. La privatisation au Brésil: aspects juridiques et financiers. Paris: 
L’Harmattan, 2008, p. 09. 
18 CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Droit international économique. Paris: Dalloz, 2003, p. 05. 
19 BAUMANN, Renato; CANUTO, Otaviano; GONÇALVES, Reinaldo. Economia Internacional – teoria e 
experiência brasileira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 374. 
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harmonização do sistema econômico internacional, em detrimento dos militares, conferindo 

uma nova roupagem à atividade diplomática20. 

Considerando o novo contexto delineado no pós-guerra, os Estados ocidentais –, 

filiados ao sistema capitalista de produção –, que se encontravam majoritariamente em 

situação econômica difícil, inclinaram-se no sentido de estabelecer relações econômicas mais 

intensas em perspectiva regional com o intuito de somar forças para buscar uma melhor 

inserção internacional21, a exemplo das iniciativas europeia22 e latino-americana23. 

Observa-se, assim, que a integração regional se constitui por uma solução procurada 

a partir de necessidades econômicas surgidas em razão do estabelecimento de uma ordem 

mundial liberal destinada a promover a maximização dos intercâmbios internacionais, com 

vistas à busca pela ampliação e expansão dos mercados internacionalizados, de modo a 

promover o crescimento econômico como meio de alcançar o desenvolvimento. 

Assim, a integração regional consiste na desativação das fronteiras econômicas entre 

os Estados a partir da celebração de tratados internacionais, eliminando os entraves à 

circulação de bens (produtos) e capitais (meios de produção) no sentido da abertura das 

economias nacionais. 

Nessa perspectiva, o Estado brasileiro firmou compromissos internacionais relativos 

às iniciativas regionais de integração econômica desde a inaugural, a Associação Latino-

Americana de Livre Comércio (1960), sucedida pela Associação Latino-Americana de 

Integração, criada pelo Tratado de Montevidéu, de 12 de agosto de 1980, e, no âmbito desta, 

integrou o plano para a constituição do Mercado Comum do Sul, constituído pelo Tratado de 

Assunção de 26 de março de 1991. Vale salientar que, na última renovação da ordem 

constitucional brasileira, ocorrida em 05 de outubro de 1988, houve consignação expressa do 

compromisso com a integração latino-americana24. 

Fato é que a integração regional não é um fim em si mesmo, mas uma etapa 

importante da construção de uma economia internacional integrada. A importância dos blocos 

de integração consiste no seu empenho em reduzir e mitigar os conflitos de interesses entre os 

parceiros regionais, o que ajuda a estabilizar as relações econômicas regionais e, 

                                                 
20 NASCIMENTO, Maria Luiza Justo. A incorporação das normas do Mercosul aos ordenamentos jurídicos 
dos Estados Membros. Curitiba: Jurua, 2008, p. 19. 
21 GOMES, Eduardo Biacchi. A supranacionalidade e os blocos econômicos. In: Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, Ano 13, n. 53, out./dez.2005, p. 310. 
22 Comunidade Européia do Carvão e do Aço, constituída pelo Tratado de Roma, de 25 de março de 1957. 
23 Associação Latino-Americana de Livre Comércio, constituída pelo Tratado de Montevidéu, de 18 de fevereiro 
de 1960. 
24 Art. 4º, parágrafo único, da Constituição Federal. 
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consequentemente, propicia maior segurança jurídica na medida em que contribui 

reflexamente para estabilizar as relações econômicas em escala global.25. 

Por mais que os Estados se voltem, inicialmente, para o comércio e as necessidades 

intrabloco, o escopo principal é o fortalecimento para a inserção no mercado internacional, na 

perspectiva da intensificação contínua das relações econômicas em escala universal. Observa-

se, ainda, que a existência dos blocos favorece a negociação internacional, posto que 

minimiza a multiplicidade de interesses que poderia decorrer de uma negociação multilateral 

entre a totalidade dos países dos blocos. Certamente, a minimização da pluralidade de 

interesses é um elemento a favorecer a composição de vontades26. 

É nesse contexto que o direito vem oferecer a segurança – segurança jurídica – 

necessária para a conformação institucional da integração regional dentro de uma perspectiva 

macroeconômica, através da elaboração de convenções e tratados internacionais de modo a 

formalizar o compromisso assumido pelos Estados Partes no sentido da cooperação para 

alcançar a integração. Daí a importância de perceber a ordem jurídica internacional como 

instrumento para a realização do fim econômico de cooperação e integração, que ocupa lugar 

destacado na atual política econômica externa dos países na sociedade internacional. É o que 

ocorre com o Estado brasileiro, que consignou o compromisso constitucionalmente, como 

anteriormente referido. 

A compreensão exata da importância do direito, precisamente de seus ramos 

internacional-externo e tributário-interno, para o surgimento e a efetivação da integração são 

de fundamental importância para a execução dos planos de cooperação e de integração, 

determinando nessa a constatação de diversos níveis. 

A integração regional, fruto da vontade dos Estados soberanos na abertura de seus 

mercados para a sociedade internacional com fundamento em interesses econômicos, 

encontrou no direito seu meio de instrumentalização, consignando nesse o objeto de suas 

orientações e dele se valendo para definir e garantir os seus avanços. 

No caso dos blocos integracionistas, observa-se uma sucessão de fases na busca pelo 

aprofundamento de suas relações, tanto do ponto de vista interno quanto externo, com a 

eliminação gradual e progressiva das barreiras tarifárias e não tarifárias, que se conforma e 

executa com base em tratados internacionais, instrumentos jurídicos fundamentais do direito 

                                                 
25 BRUM, Argemiro J. Desenvolvimento econômico brasileiro. 17. ed. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1997, p. 85. 
26 Idem, ibidem, p. 85 
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internacional que formalizam as vontades dos Estados e garantem a segurança jurídica nas 

relações internacionais. 

 

A) Eliminação gradual das barreiras alfandegárias 

 

A partir da mudança do contexto internacional iniciada no pós-guerra, os Estados 

passam a se valer do direito internacional para a implantação das novas orientações 

econômicas, às quais se ajusta o direito tributário interno de cada país. Com o 

aprofundamento das mudanças tributárias internas, é necessário também o aprofundamento da 

eficácia desse direito internacional surgido, de modo que ele produza seus efeitos no âmbito 

interno dos Estados membros com agilidade e eficácia. 

Sobre o estabelecimento do processo de integração e seus diferentes níveis de 

aprofundamento, o economista Béla Balassa infere pioneiramente que as barreiras 

alfandegárias entre os Estados membros diminuem na medida em que evolui o processo de 

integração27. Nesse sentido, confirmada a proposição, são observadas etapas sucessivas no 

alcance dos vários níveis de integração, o que é, salvo pequenas discrepâncias, 

consensualmente aceito pela doutrina28. 

Em razão da motivação originária de natureza econômica, originada na política 

econômica externa, o primeiro nível é o estabelecimento de uma zona de preferência 

tributária, sendo este o tema central da integração, capaz de determinar, em longo prazo, o 

sucesso ou insucesso da empreitada em razão do (des)afinamento das políticas dos membros. 

A zona de preferência tributária, bilateral ou multilateral, implica a diferenciação das tarifas 

alfandegárias de um Estado parte de modo a inserir uma situação de preferência ou facilitação 

aos produtos advindos de outra parte. 

Na sua forma mais simples está a zona de preferência tributária, seguida da zona de 

livre comércio29, na qual as mercadorias circulam livre e indiferenciadamente no território 

alvo da integração. Nesse nível, para além do estabelecimento de facilitações e preferências, 

não há diferenciação tributária entre os produtos advindos dos Estados partes, o que oferece 

                                                 
27 BALASSA, Béla A. The theory of economic integration, Homewood: Richard D. Irwin, 1961, p. 02. 
28 A exemplo do que consta, dentre outros, em: BÖHLKE, Marcelo. Integração regional e autonomia do seu 
ordenamento jurídico. Curitiba: Juruá, 2008, p. 37; e, CARNEIRO, Cynthia Soares. O Direito da Integração 
Regional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 19. 
29 A exemplo do North American Free Trade Agreement, ou NAFTA, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 
1994, composto por Estados Unidos, Canadá e México. 
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aos produtos produzidos em qualquer dos países condições iguais de concorrência no 

território de seu país de origem ou no território de outro da mesma zona de livre comércio. 

Em um grau mais avançado de integração se situa a união aduaneira30, na qual as 

partes em processo de integração unificam suas tarifas alfandegárias perante o mercado 

externo, estabelecendo, então, iguais condições de entrada aos produtos externos, qualquer 

que seja o país de entrada. Na prática, essa atitude significa a criação de um mercado único do 

ponto de vista da sociedade internacional, o que a obriga a negociar com o conjunto de países, 

ou seja, com a instituição de integração, não sendo mais admitidas negociações unilaterais por 

parte dos membros com o mercado externo internacional sem a violação da união aduaneira. 

Uma forma mais sofisticada de integração regional, mais profunda que a união 

aduaneira, é o mercado comum31, no qual os meios de produção e o capital podem circular 

livremente. Isto é, produtos, serviços, pessoas e capital têm trânsito livre na zona de 

integração, permitindo uma flexibilidade total na exploração do espaço por iniciativa de 

qualquer entidade privada sediada em um dos países membros. 

Por fim, o nível atualmente mais avançado nas experiências de integração regional é 

a união econômica e monetária32, na qual os países membros estabelecem entre si um sistema 

monetário único e a consequente interligação de suas economias, esta com vistas à 

cooperação de modo que seja mantida a estabilidade do sistema através da manutenção da 

estabilidade de seus integrantes. Há, ainda, quem considere os níveis parcial e total de união 

econômica, sendo este último, para além da união monetária, uma unificação de políticas 

econômicas geridas por entidades supranacionais33. 

Saliente-se, nem toda iniciativa de cooperação internacional ou de integração 

regional pretende evoluir a este último nível. O objetivo é estabelecido pelos tratados 

internacionais firmados pelos Estados membros. No entanto, são níveis que impõem uma 

observância cumulativa, na medida em que para se chegar ao mais profundo constata-se 

necessariamente a presença dos traços dos níveis menos profundos. Assim, a integração 

regional apresenta contornos da lógica federativa, hierarquizando o poder político34. 

                                                 
30 Estágio atual do Mercosul. 
31 Este nível constitui o objetivo do art. 1º do Tratado de Assunção, que visa a criação do Mercado Comum do 
Sul, dando nome ao bloco de integração regional. 
32 A União Européia, após um longo processo de aproximação, é o único bloco regional que atingiu este nível de 
aprofundamento. 
33 BÖHLKE, Marcelo. Integração regional e autonomia do seu ordenamento jurídico. Curitiba: Juruá, 2008, 
p. 40. 
34 CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Droit international économique. Paris: Dalloz, 2003, p. 21. 
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A própria doutrina econômica reconhece que para níveis mais profundos, a partir do 

mercado comum, em virtude da exigência de coordenação de políticas internas e externas, é 

necessária a existência de entidades de caráter supranacional, unificando o que antes se 

realizava através da associação de normas internacionais externas e tributárias internas, com 

vistas a garantir a segurança e a harmônica evolução do processo de integração35. 

O direito internacional atua nesse contexto como o elemento consignante e 

consagrador de cada nível de integração buscado e, durante o caminho, das instituições 

criadas com vistas à consecução de seus objetivos. Saliente-se que essas instituições são 

idealizadas, instituídas e compostas em âmbito internacional, aprofundando seu alcance e sua 

complexidade para permitir que a necessária evolução gradual e progressiva das providências 

econômicas seja assegurada nos âmbitos interno e externo dos Estados membros, bem como 

interno e externo dos blocos nos casos mais evoluídos. 

Convém observar que o Mercosul encontra-se hoje montado em uma situação de 

múltiplas fases, com uma zona de livre comércio e uma união aduaneira imperfeitas. Com 

efeito, ante o descumprimento dos prazos estabelecidos no Tratado de Assunção (1991) e no 

Protocolo de Ouro Preto36 (1994), os Estados Membros decidiram passar à implantação de 

níveis mais avançados sem satisfazer por completo as exigências de níveis menos avançados, 

utilizando a adoção de listas de exceção. Tais listas especificam determinados produtos e/ou 

serviços que, no âmbito da organização de integração, são excluídos da livre circulação ou da 

incidência da tarifa externa comum (TEC)37. 

Dessa forma, fica difícil até mesmo uma avaliação do grau evolutivo do referido 

processo integracionista, posto que não haja contornos evidentes a partir dos quais seja 

possível a determinação precisa do nível de integração alcançado por uma organização de 

integração em um dado momento. Lamentavelmente, observa-se a existência de 

características de um nível superior (união aduaneira) mesmo diante da não satisfação plena 

das exigências do nível imediatamente inferior (zona de livre comércio). Ainda, ante o 

descumprimento interno dos prazos por parte dos Estados membros, não há como confiar no 

cumprimento da agenda estabelecida nos compromissos internacionais38. 

                                                 
35 BAUMANN, Renato; CANUTO, Otaviano; GONÇALVES, Reinaldo. Economia Internacional – teoria e 
experiência brasileira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 107. 
36 Firmado em 17 de dezembro de 1994. 
37 A exemplo do que consta nas Decisões CMC nºs 59/07 e 38/05, que revelam uma procrastinação e um 
sistemático descumprimento dos prazos estabelecidos para implantação da tarifa externa comum (TEC), 
elemento que distingue a união aduaneira. 
38 Ver infra, Capítulo 4, Seção 1, § 2º. 
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Vale referência, ainda, ao fato de que o Tratado de Assunção estabelece o objetivo de 

criação de um mercado comum – que necessitaria de estruturas supranacionais, como 

indicado anteriormente –, o que revela um descompasso com a estrutura intergovernamental 

fornecida pelo Protocolo de Ouro Preto. Uma estrutura institucional que produz normas de 

eficácia limitada impõe riscos à segurança jurídica que são insustentáveis em se tratando de 

matéria econômica. 

Decorre do que precede que o conceito de integração regional remete à aplicação de 

normas internacionais como caráter imprescindível para o alcance do objetivo de ensejar o 

mais alto grau de liberalização dos intercâmbios econômicos internacionais. 

 

§ 2º. Contribuição do Direito Internacional para a efetivação da integração regional 

 

Através de instrumentos internacionais se encontram registradas as iniciativas de 

integração regional e consignados os compromissos dos Estados no sentido da abertura 

econômica, de modo a permitir o acesso aos seus mercados nacionais39. 

Por conseguinte, a evolução do direito internacional permitiu a sustentação teórica e 

normativa do fenômeno integracionista, partindo de uma interpretação específica de 

determinados princípios até a formalização de instrumentos que pautavam os meios e os 

objetivos a serem alcançados, com a firmeza da segurança jurídica necessária a um progresso 

com o mínimo de sobressaltos40. 

Dentre as fontes clássicas do Direito Internacional, compostas pelos princípios gerais 

de direito, tratados ou convenções internacionais e costume internacional41, destacam-se as 

duas primeiras em face dos processos de integração regional. Dentre as novas fontes do 

direito internacional, as decisões das organizações internacionais revelam também 

importância fundamental. 

 

A) Os Princípios Gerais de Direito Internacional na perspectiva integracionista 

 

Numa perspectiva regional sul-americana surgiu o ideal integracionista. 

Precisamente, com base nos princípios da cooperação e da solidariedade, revelados a partir do 

                                                 
39 Ver supra, Seção 1. 
40 A importância da segurança jurídica em face dos compromissos internacionais resta consignada no preâmbulo 
da Carta da Organização dos Estados Americanos, de 30 de abril de 1948. 
41 Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945 – Estatuto da Corte Internacional de Justiça, art. 38. 
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posicionamento de Simon Bolívar, externado no Congresso do Panamá42 em 1826 e presentes 

nas Cartas da Organização das Nações Unidas43 e da Organização dos Estados Americanos44 

(OEA). 

O princípio da cooperação concebe a ideia de relação harmônica e construtiva entre 

os povos expressa no trabalho conjunto em busca do progresso da humanidade, através do 

desenvolvimento de relações internacionais amigáveis destinadas à abordagem e resolução de 

problemas comuns aos Estados. Daí surge o ideal de integração, como um aprofundamento 

dessa cooperação considerando o contexto específico de vizinhança. 

Já o princípio da solidariedade implica uma assistência mútua mais profunda, 

visando resultados que propiciem o ganho conjunto dos Estados em contraposição ao direito 

internacional público clássico45, pressupondo inclusive a assistência mútua entre estes. 

A proposta original de Bolívar defendia a integração dos países latino-americanos 

para união de forças contra as metrópoles europeias na tentativa de conseguir alcançar a 

independência política e econômica para as colônias americanas. Justificava a viabilidade ao 

observar que a situação das colônias era bastante semelhante no geral, além de 

compartilharem uma origem cultural comum. Essa é a chamada doutrina bolivariana46. 

Paralelamente, os Estados Unidos da América, à época uma jovem nação em 

expansão, propôs a doutrina Monroe, liderada pela máxima “América para os americanos”. 

Buscando se imiscuir para influenciar no ideal integracionista a seu modo, tentou se incluir 

nos ideais bolivarianos e propor a integração pan-americana47. 

É necessário observar que os princípios indicados, centrais para a questão 

integracionista, só puderam se desenvolver em razão do reconhecimento e da reflexão sobre 

                                                 
42 MENEZES, Wagner. Direito Internacional na América Latina. Curitiba: Juruá, 2007, p. 117. 
43 Carta de São Francisco, de 26 de junho de 1945, art.1º, § 3º: “Conseguir uma cooperação internacional para 
resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e 
estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 
língua ou religião”; e, arts. 55 a 60. 
44 Carta de Bogotá, 30 de abril de 1948, art. 3º, “k”; art. 30: “Os Estados membros, inspirados nos princípios de 
solidariedade e cooperação interamericanas, comprometem-se a unir seus esforços no sentido de que impere a 
justiça social internacional em suas relações e de que seus povos alcancem um desenvolvimento integral, 
condições indispensáveis para a paz e a segurança. O desenvolvimento integral abrange os campos econômico, 
social, educacional, cultural, científico e tecnológico, nos quais devem ser atingidas as metas que cada país 
definir para alcançá-lo”; art. 44; e, art. 94. 
45 BÖHLKE, Marcelo. Integração regional e autonomia do seu ordenamento jurídico. Curitiba: Juruá, 2008, 
p. 195. 
46 Idem, ibidem, p. 84. 
47 CARNEIRO, Cynthia Soares. O Direito da Integração Regional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 61. 



 

 

31

outros princípios no contexto da sociedade internacional. Dentre esses princípios orientadores, 

o principal é o do direito ao desenvolvimento com vistas ao progresso econômico e social48. 

São de importância fundamental para a realidade integracionista em tela, os 

princípios da progressividade e da flexibilidade. As disparidades entre os países latino-

americanos atribui a esses princípios a importante tarefa de balancear os sistemas jurídicos de 

integração de modo a facilitar, e em alguns casos até mesmo permitir, a inclusão de todos os 

Estados49. 

Pode-se destacar os princípios da igualdade entre os Estados, da autodeterminação 

dos povos e da não intervenção, corolários da soberania – que motivaram a descolonização da 

África –, associados ao princípio da boa-fé e da solução pacífica de controvérsias, todos 

consignados na Carta das Nações Unidas50 e na Carta da OEA51, como estrutura necessária ao 

início das relações internacionais em geral. 

No entanto, em se falando de organizações internacionais econômicas, universo no 

qual se encontram inseridas as iniciativas de integração, há que se considerar que, 

diferentemente da ONU, as relações são estabelecidas com fundamento no critério da 

ponderação, em virtude da expressão econômica de cada país52. 

Os princípios internacionalistas, portanto, serviram de fonte inspiradora e respaldo 

para o fomento da ideia integracionista nesse momento histórico, permitindo a criação de um 

plano arrojado em longo prazo. É fato que aquela ocasião, na primeira metade do século XIX, 

não conseguiu gerar maiores atitudes em direção à efetivação dos propósitos ventilados, mas 

firmou uma atraente possibilidade para um cenário internacional futuro adequado, que veio a 

se estabelecer mais de cem anos depois. 

Desde então têm sido os instrumentos internacionalistas a respaldar as iniciativas de 

integração regional, quando os Estados decidiram consignar e formalizar suas vontades 

soberanas perante a sociedade internacional. Sem a imposição de regras positivadas, não 

haveria força vinculante suficiente para impor os comportamentos almejados no processo de 

integração. 

 

                                                 
48 Preâmbulos da Carta da Organização dos Estados Americanos, firmada em Bogotá, em 30 de abril de 1948, do 
Tratado de Assunção que inicia o procedimento de criação do Mercosul, de 26 de março de 1991 e do Tratado de 
Brasília, que disciplina a criação da UNASUL, de 23 de maio de 2008. 
49 Tratado de Montevidéu de 1980, arts. 1º e 15; Tratado de Assunção, art. 6º. 
50 Carta das Nações Unidas, art. 2º. 
51 Carta da Organização dos Estados Americanos, arts. 1º, 2º e 3º. 
52 CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Droit international économique. Paris: Dalloz, 2003, p. 22. 
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B) A importância dos tratados internacionais para a efetivação do propósito 

integracionista – o pacta sunt servanda e a Convenção de Viena de 1969 

 

Uma vez tomada a decisão de iniciar a abertura das fronteiras econômicas com a 

eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias de modo a permitir a integração regional e 

definido o projeto em reunião internacional para esse fim, surge a questão de como registrar o 

compromisso multilateral de forma segura e irretratável. Esse compromisso, então, é 

assegurado pela celebração – assinatura e ratificação – de tratados internacionais. 

Conforme a Convenção de Viena de 1969, o tratado internacional é um instrumento 

de direito internacional, de natureza solene e formal, destinado a consignar por escrito o 

compromisso entre Estados sob a regência do direito internacional. Pode constar de 

instrumento único ou de uma pluralidade conexa, bem como pode ostentar qualquer 

denominação específica53. 

A importância dos tratados internacionais se apresenta dessa vez na história da 

integração regional, visto que é através desses instrumentos que os Estados Partes formalizam 

suas vontades em caráter multilateral, estabelecendo o plano de ação para a consecução do 

fim proposto. Ainda, apenas a partir da construção dessa ordem normativa internacional é que 

se pode obter a segurança jurídica exigida pelos agentes econômicos para que seja 

empreendida de fato a integração regional. Este é o ponto mais sensível no processo de 

integração mercosulino, como será visto na Segunda Parte. 

A doutrina voluntarista ou positivismo voluntarista, a partir do século XX, 

notadamente com as contribuições de Georg Jellinek, Heinrich Triepel e Hans Kelsen, expôs 

construção teórica que atesta a força cogente do Direito Internacional. Assim, a força 

normativa do tratado internacional decorre de seu fundamento de obrigatoriedade, qual seja, a 

regra pacta sunt servanda, consignando a sujeição aos seus ditames após a adesão voluntária54. 

Com a sua Teoria da Autolimitação do Estado55, Jellinek estabelece que um Estado, 

ao pactuar com outros em nível internacional, estabelece a si mesmo novas obrigações, pelas 

quais se limitaria, a partir de nada mais que sua própria vontade. 

                                                 
53 Convenção de Viena de 1969, art. 2º, §1º, ‘a’. 
54 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público- Curso Elementar. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p. 03. 
55 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público – Vol. I. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 137. 
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A partir dessa contribuição, deve-se entender que não resta comprometida a 

soberania nacional, visto que o Estado não é submetido a nenhum elemento que não seja sua 

própria vontade, quando da celebração de um compromisso internacional. Consequentemente, 

alegar posteriormente que o cumprimento desse compromisso fere a sua soberania é, no 

mínimo, paradoxal. 

No caso do Estado brasileiro, por exemplo, a busca pela integração regional constitui 

também a realização de um dispositivo constitucional. O art. 4º, parágrafo único, da 

Constituição brasileira consigna o dever do Estado brasileiro em buscar a integração regional 

com os países latino-americanos. Logo, não parece acertado entender que a sujeição aos 

compromissos constantes do Tratado de Assunção sejam uma afronta à sua soberania. 

No entanto, a teoria de Jellinek deve ser criticada ao permitir que o direito 

internacional seja posto à mercê da vontade dos Estados, que poderiam “desfazê-lo” também 

por sua exclusiva vontade, visto que o Princípio da Soberania prevaleceria sempre. Assim, a 

sociedade internacional sofreria com a forte instabilidade que se instalaria nas relações entre 

os Estados em razão da impossibilidade de previsão de suas condutas. 

Ao proceder com o estudo do tema, Triepel estabelece a Teoria da Vontade 

Coletiva56, considerando que as convenções e tratados internacionais são decorrentes da 

conjugação das vontades dos próprios Estados. Por isso mesmo, se um Estado firma um 

compromisso internacional e o descumpre posteriormente em nível interno, sua conduta seria 

incoerente e injustificada, visto que o Tratado é fruto da própria expressão da vontade do 

Estado soberano. 

Ainda assim, existiria a subordinação a posteriori do Direito Internacional já vigente 

à vontade dos Estados, o que continuaria sendo um fator a mitigar em demasiado a segurança 

jurídica, especialmente para fins econômicos. Por exemplo, não poderia um Estado se recusar 

a cumprir uma determinação internacional no sentido de conformação de uma tarifa externa 

comum para certo produto alegando a afronta a uma norma de direito tributário interno que 

estabelece percentual diferente, quer seja ela anterior ou ulterior ao compromisso 

internacional. 

Por fim, arremata a questão o notável Kelsen ao apresentar sua Teoria 

Normativista57, na medida em que, após instrumentalizar os compromissos internacionais a 

                                                 
56 Idem, ibidem, p.137. 
57 KELSEN, Hans. Princípios do direito internacional. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2010, p. 135.  
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partir da livre expressão da vontade dos Estados soberanos, não há que se cogitar do seu 

descumprimento sob qualquer hipótese, especialmente em face da alegação do direito interno. 

Uma análise crítica levando em conta a repercussão prática dessas teorias demonstra, 

inicialmente, o reconhecimento da normatividade internacional, em seguida a revelação da 

incoerência do Estado que descumpre o direito internacional, constituindo bases para uma 

futura responsabilização, e, por fim, o reconhecimento do caráter cogente e coercitivo do 

direito internacional, aos quais os Estados signatários não podem se opor.  

Do ponto de vista meramente pragmático, observa-se no caso da integração 

mercosulina a ocorrência velada de uma preterição das normas internacionais de integração 

por parte do Estado brasileiro, que afronta a sua efetividade na medida em que descumpre os 

prazos de incorporação, que são estabelecidos por meio de dispositivos nelas constantes. 

Assim, resta a norma mercosulina sem eficácia jurídica interna, o que caracteriza, em certa 

medida, seu descumprimento58. 

A concretização das teorias ventiladas se deu com a Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, em 1969, que conferiu em caráter definitivo força vinculante ao tratado 

internacional, com a positivação e consequente conversão em regra do princípio do pacta sunt 

servanda, nos termos de seus arts. 2659 e 2760. 

A regra pacta sunt servanda, contida na Convenção de Viena de 1969, é o 

fundamento de obrigatoriedade do direito internacional e o elemento que o confere a devida 

segurança jurídica. Ainda para assegurar esta, estabelece a referida Convenção a 

impossibilidade de o Estado invocar disposição de seu direito interno para se escusar do 

cumprimento de uma obrigação internacional. Destarte, celebrado o tratado internacional, só 

restam ao Estado duas opções: ou o cumprimento ou a denúncia – quando não se tratar de 

normas do jus cogens –, esta com todos os seus ônus. 

 Esse é um acontecimento paradigmático na doutrina internacionalista, que confere 

ao direito internacional a independência e autonomia em relação à vontade dos Estados, 

despertando sua existência incondicional e constituindo seu fundamento de validade61 e 

consolidando o avanço proposto pela doutrina exposta. 

                                                 
58 Ver infra, Capítulo 4, Seção 2, §2º. 
59 “Art. 26. Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé”. 
60 “Art. 27. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento 
de um tratado [...]”. 
61 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 90. 
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Visto que as normas originárias, que estabelecem a estrutura institucional orgânica e 

consignam os objetivos da integração regional, são tratados internacionais, percebe-se que sua 

obrigatoriedade e força vinculante estão garantidas desde a Convenção de Viena de 1969, 

inclusive no Estado brasileiro – que apenas promulgou-a após 40 anos62. 

A evolução da teorização do direito internacional quanto à sua força normativa tem 

repercussões positivas no sentido de prover a segurança jurídica buscada pela sociedade 

internacional quando da produção do direito internacional, produção esta imbuída do intuito 

específico de garantir o cumprimento dos acordos realizados. 

Especialmente, a Convenção de Viena é uma expressão forte nesse sentido, pois 

busca conferir uma estrutura institucional para o suporte à observância e execução das normas 

internacionais, contando inclusive com intervenção de órgão jurisdicional, qual seja, a Corte 

Internacional de Justiça (CIJ)63. 

No caso do Brasil, a promulgação da Convenção de Viena impõe a observância 

obrigatória do direito internacional no âmbito interno – respeitando-se as exigências 

constitucionais formais para sua vigência –, inclusive para aplicação em demandas judiciais 

internas, como fonte jurídica indistinta do sistema normativo originado internamente. 

No entanto, a contribuição do Direito Internacional para a consecução e o sucesso 

dos processos de integração regional não se esgota na regra pacta sunt servanda ou nos 

tratados internacionais, que caracterizam as normas originárias. As normas derivadas, 

oriundas das próprias organizações internacionais de integração, são os seus instrumentos de 

execução efetiva. 

 

C) As normas derivadas das organizações internacionais como efetivação dos propósitos 

integracionistas 

 

As normas derivadas são fruto das deliberações e da atividade dos órgãos da entidade 

de integração, constituindo medidas destinadas diretamente à implantação do processo 

integracionista, de apelo prático sensivelmente mais específico que as normas originárias. 

Nesse sentido, essas medidas necessitam de mais agilidade desde sua concepção até a 

vigência, posto que lidam diretamente com a realidade fática da integração, que está inserida 

em um contexto de relações internacionais fluidas e mutáveis. 

                                                 
62 Promulgada pelo Estado brasileiro via Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. 
63 Convenção de Viena de 1969, art. 66, “a”. 
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É através dessas medidas, por exemplo, que se regulamenta em detalhes a zona de 

livre comércio, as tarifas aduaneiras, o fluxo de produtos, serviços, pessoas, dentre outros 

aspectos. 

Resta evidente, portanto, que através dessa categoria de normas são efetivados os 

propósitos integracionistas. É através desse instrumento que se dá a condução dos órgãos de 

integração. 

Posto que as normas derivadas são decorrências naturais de tratados internacionais e 

destinadas à realização destes, a necessidade de sua sujeição a um ato de incorporação deveria 

ser revista, no sentido de permitir sua vigência de forma mais simplificada e ágil. Por 

exemplo, em analogia, seria o mesmo que diferenciar o procedimento de criação de uma 

emenda constitucional do procedimento de sua regulamentação. Quando se observa desse 

ângulo, vê-se o quanto é inadequado submeter as normas derivadas, ainda, a um procedimento 

de incorporação, que muitas vezes tarda significativamente e compromete-lhe a eficácia. 

Ainda, outros acordos internacionais integracionistas, de natureza executiva, são 

também sujeitos ao mesmo procedimento de incorporação do direito originário, no caso do 

Estado brasileiro64, o que penaliza a sua agilidade. É fato, apesar de causar estranheza, que o 

Tratado de Assunção65 (1991), que criou o Mercosul, foi submetido, tal qual a Decisão CMC 

nº 032/2004, que constitui o Acordo para a Facilitação de Atividades Empresariais no 

Mercosul66, ao mesmo procedimento de incorporação do art. 49, I, da Constituição Federal. 

A questão revela maior inadequação ao se observar que o Tratado de Assunção foi 

incorporado oito meses depois de sua assinatura, ao passo que o Acordo para Facilitação de 

Atividades Empresariais levou mais de três anos para ser promulgado. Tomando-se a natureza 

do conteúdo deste, que por ser destinado à atividade empresarial exige celeridade, são 

inescapáveis os prejuízos diante da demora na incorporação. 

Para este momento, é suficiente compreender que deve ser respeitada objetivamente, 

por meio de procedimentos distintos e condizentes com a natureza de cada categoria de 

norma, a diferença significativa entre o direito originário, o direito derivado e os tratados 

executivos para que seja alcançado o êxito do projeto de integração. 

Portanto, a obrigatoriedade que nasce do tratado internacional não é suficiente para a 

efetivação da integração regional. É preciso, também, o compromisso do Estado parte na sua 

                                                 
64 Ver infra, Capítulo 6, Seção 1. 
65 Promulgado pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991. 
66 Promulgado pelo Decreto nº 6.418, de 31 de março de 2008. 
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implementação. No Brasil, este compromisso encontra-se expresso no mais alto grau de seu 

ordenamento jurídico: a Constituição Federal. 

 

§ 3º. Direito da Integração e Direito Comunitário: duas categorias distintas 

 

As novas relações políticas e econômicas travadas por um grupo de Estados 

imbuídos de um propósito integracionista no seio da sociedade internacional passaram a 

utilizar-se do direito internacional para formalizar seus instrumentos e garantir a segurança de 

um passo para ensejar a sólida busca pelo próximo. 

As repercussões jurídicas da integração regional, portanto, são a criação de uma 

ordem institucional internacional – intergovernamental ou supranacional –, liderada por uma 

organização internacional de integração, a partir da elaboração de convenções e tratados 

internacionais, dotados de força normativa no cenário internacional. 

No contexto de uma sociedade internacional composta por Estados de Direito, não 

haveria outro instrumento a regular suas relações entre si que não a ordem de juridicidade. Há 

de se considerar, no entanto, que se desenvolveu, a partir da interação entre direito 

internacional e direito interno, uma nova categoria jurídica surgida a partir da necessidade de 

soluções práticas67. Esta categoria é o direito comunitário que, ao mesmo tempo em que se faz 

cumprir no âmbito internacional – delimitado entre determinados Estados –, o faz também nos 

âmbitos nacionais – dos mesmos Estados. 

Nesse sentido, é imprescindível tratar de uma questão essencial para a cooperação 

internacional e a integração regional, qual seja, a diferenciação entre direito da integração e 

direito comunitário68. Enquanto o primeiro estabelece normas que disciplinam as relações 

integracionistas entre os Estados sem nesses gozar do caráter de prioridade, de aplicação 

instantânea e de efeito automático sobre os particulares situados nos Estados Membros, o 

direito comunitário já nasce gozando de vigência imediata tanto internacional quanto nos 

                                                 
67 GUSSI, Evandro Herrera Bertone. Soberania e Supranacionalidade. In: CASELLA, Paulo Borba; 
LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas (coord.). Direito da Integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 120. 
68 A título de exemplificação, a professora Vera Lúcia Viegas Liquidato traça uma diferenciação pormenorizada 
entre Direito da Integração e Direito Comunitário, considerando que este apenas existe na experiência 
integracionista européia. LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direito Internacional Público e Direito da 
Integração: Desafios Atuais. In: CASELLA, Paulo Borba; LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direito da 
Integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 60; já a professora Cynthia Soares Carneiro entende 
indistintamente ambas expressões. CARNEIRO, Cynthia Soares. O Direito da Integração Regional. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007, p. 14. 
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Estados Membros – nesses, ainda, gozando de privilégios – da respectiva organização 

internacional69 

Vale salientar, o sistema jurídico de uma integração regional difere das organizações 

internacionais lato sensu em razão de algumas características peculiares, quais sejam: algum 

grau de institucionalização independente dos Estados Membros; fontes jurídicas próprias, ou 

seja, a produção de normas de natureza derivada; e, uma relação estruturada pelas próprias 

normas originárias entre o sistema jurídico de integração e o sistema jurídico de cada Estado 

Membro70. 

Visto que as demais organizações internacionais também são dotadas de algum grau 

de institucionalização independente, bem como da capacidade de emitir documentos de índole 

normativa71, é necessário observar que o fator de diferenciação reside precisamente no 

disciplinamento da relação entre as normas integracionistas e internas de cada Estado em face 

da realização da destinação específica ao atendimento aos fins econômicos e políticos da 

iniciativa de integração. 

Nesse aspecto, revela-se também o elemento de diferenciação entre direito da 

integração e direito comunitário. Considerando que integração é o “ato ou efeito de integrar-

se”72, refere-se ao momento imediatamente anterior à situação de integração, em que ainda há 

preservação de individualidades. Destarte, no caso dos Estados dualistas, estes devem 

promover a edição de ato interno para validar o direito produzido no âmbito da instituição 

integracionista, ficando este direito à mercê da individualidade de cada Estado membro, 

especialmente no que se refere a prazo. 

Em suma, o diferencial do direito comunitário, em termos de eficácia, é que, criado 

regularmente, goza de vigência imediata nos países membros, com efeito direto sobre os 

particulares e, ainda, em um caráter de superioridade em relação a cada direito interno – o que 

implica na inderrogabilidade por normas internas. Assim, não fica a mercê das 

individualidades estatais. 

                                                 
69 ROCHA, Carmen Lucia Antunes. Constituição, soberania e Mercosul. In: Revista de Informação 
Legislativa, ano 35, n. 139, jul./set., 1998, p. 294. 
70 LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direito Internacional Público e Direito da Integração: Desafios Atuais. 
In: CASELLA, Paulo Borba; LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direito da Integração. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 64. 
71 A exemplo da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial do Comércio (OMC), que 
possuem estruturas orgânicas com significativo grau de complexidade e força normativa majoritariamente 
reconhecida. Sobre a ONU, ver MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 562 e 575. 
72 FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 4. ed. Curitiba: 
Ed. Positivo, 2009, p. 1115. 
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Para delinear com precisão a diferença entre as duas categorias jurídicas em tela, é 

imprescindível ponderar os três caracteres do direito comunitário, conforme apontado na 

Opinião Consultiva nº 001/2007 do Tribunal Permanente de Revisão do Mercado Comum do 

Sul: aplicação imediata; efeito direto; e, prevalência normativa [primazia] sobre o direito 

interno. Entretanto o referido Tribunal declara, contraditoriamente, que o direito do Mercosul 

é direito comunitário73. Com o devido respeito ao Egrégio Tribunal, constata-se, 

diversamente, que o sistema jurídico mercosulino encontra-se longamente distante de ser um 

direito comunitário74. 

A análise da presença dos três elementos, por si só, diferencia as duas categorias 

jurídicas em tela. O direito da integração padece da falta da aplicação imediata e do efeito 

direto, posto que depende de atos internos dos países membros dualistas para gozar de 

exigibilidade e exequibilidade, ao contrário do direito comunitário. É imperioso considerar 

que ambas as normatividades não dispõem de ambiente próprio, posto que é através da 

aplicação interna em cada Estado que se realizam e atingem sua efetividade75. 

Daí, data vênia, não parece acertado afirmar que são expressões indistintas, posto 

que retratam dois níveis diferentes no contexto integracionista76. Tão diferentes que, do 

mesmo modo, é forçoso compreender o direito comunitário como direito internacional puro, 

pois se desenvolve em uma esfera já diretamente ligada às internalidades de cada membro, ao 

passo que o direito da integração compõe normas que são idealizadas para, via esfera 

internacional, obrigar os Estados Membros à realização dos propósitos assumidos na 

assinatura dos tratados ou convenções de integração. Somente assim é possível atingir a 

segurança jurídica necessária para trabalhar em conjunto os aspectos macroeconômicos 

exigidos a partir do nível de mercado comum, conforme já indicado77. 

Em se tratando da integração regional sul-americana, especialmente no caso do 

Mercosul, essa é uma questão de importância fundamental, na medida em que repercute 

                                                 
73 Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, Opinião Consultiva nº 001/2007. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/innovaportal/file/PrimeraOpinionConsultiva-
Versionfinal.pdf?contentid=377&version=1&filename=PrimeraOpinionConsultiva-Versionfinal.pdf>. Acesso 
em: 23 de outubro de 2010. 
74 Ver infra, Capítulo 4, Seção1, § 1º. 
75 PEREIRA, Ana Cristina Paulo. Direito Institucional e Material do Mercosul. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 82. 
76 A professora Cynthia Soares Carneiro, que desenha precisamente os contornos da integração regional, nesse 
ponto se afasta do entendimento ora defendido, ao entender direito da integração e direito comunitário como 
expressões sinônimas. CARNEIRO, Cynthia Soares. O Direito da Integração Regional. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2007, p. 14. 
77 Ver supra, Seção 1, § 1º, A. 
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diretamente na exigibilidade e exequibilidade das normas integracionistas no sistema jurídico 

e jurisdicional interno dos países membros. Recorde-se que a partir da fase do mercado 

comum passa a ser necessária a existência de instituições supranacionais aptas a gerar direito 

com primazia, aplicabilidade imediata e efeito direto nos ordenamentos jurídicos nacionais 

dos Estados Membros. 

Apenas com essas características é possível gerenciamento da integração regional 

nos níveis de mercado comum em diante – especialmente na coordenação das políticas 

macroeconômicas –, não sendo mais suficiente a solução de segregação de normas 

internacionais e internas característica do direito de integração. 

 

Seção 2. O compromisso constitucional do Estado brasileiro com a integração regional 

latino-americana 

 

No direito interno brasileiro, observa-se o compromisso formal com a integração 

regional a partir de disposição expressa constante do texto constitucional vigente. No entanto, 

a prática revela que o tratamento dado às normas internacionais criadas com esse fim 

contradiz o compromisso constitucional. Este fato resta demonstrado pela falta de efetividade 

das normas mercosulinas, acarretando prejuízos significativos à segurança jurídica no bloco 

de integração. 

 

§ 1º. A integração regional na América do Sul e o Estado brasileiro: interpretação 

sistêmica e concretizante do parágrafo único do art. 4º da Constituição brasileira 

 

O reconhecimento da juridicidade internacional na ordem constitucional vigente foi 

consignado expressamente no artigo 4º da Constituição Federal de 1988, que consagra a 

sujeição do Estado brasileiro aos princípios internacionais da independência nacional, da 

prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade, dentre outros, tomando-os como diretrizes para a 

orientação de suas relações internacionais. 

Em seu parágrafo único, dedica atenção especial ao objetivo integracionista, 

estabelecendo como princípio fundamental da República Federativa do Brasil a busca pela 

integração latino-americana, sob múltiplos aspectos. Reza o dispositivo: 
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Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
[...] 
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando 
à formação de uma comunidade latino-americana de nações. [grifo nosso] 

 

O presente dispositivo demanda algumas observações. Em primeiro lugar, o 

engajamento do Constituinte de 1988 de colocar o Estado brasileiro como protagonista da 

construção de uma comunidade latino-americana solidária nos aspectos econômicos e sociais. 

Em segundo lugar, esse engajamento constitucional deve ser visto à luz do art. 21, I78, da 

própria Constituição Federal. 

 

A) O imperativo constitucional 

 

Os comandos contidos na Constituição são os mais importantes de todo o sistema 

jurídico no contexto do Estado de Direito. Nesse sentido, o seu caráter imperativo não pode 

ser preterido, exigindo o tratamento prioritário condizente com sua condição. A própria 

sequência do texto constitucional tem muito a dizer sobre a importância de um determinado 

dispositivo, o que destaca o lócus constitucional do comando integracionista. 

Dada a redação do dispositivo constante do art. 4º, parágrafo único, da Constituição 

brasileira, percebe-se que o constituinte estabeleceu uma missão ao Estado, qual seja buscar a 

integração regional, no sentido da criação de uma “comunidade latino-americana”. A norma 

estabelece, portanto, um objetivo a ser alcançado, caracterizando uma norma programática 

stricto sensu. 

A questão das normas programáticas é uma das mais polêmicas na teoria das normas 

constitucionais, visto que parte da doutrina não lhe reconhece a mesma eficácia jurídica dos 

demais comandos constitucionais79. Data venia, este não nos parece o entendimento mais 

acertado. A definição mais precisa das normas programáticas deve considerar o aspecto 

dúplice de sua aplicabilidade: imediata para a Administração Pública, mesmo que mediata 

para a matéria a que se refere. Nesse sentido se pronuncia o jurista italiano Crisafulli: 

 

                                                 
78 “Art. 21. Compete à União: I – Manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 
internacionais”. 
79 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
152. 
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As normas constitucionais programáticas [...] não regulam diretamente as 
matérias a que se referem, mas regulam propriamente a atividade estatal 
concernente a ditas matérias: têm por objeto imediato os comportamentos 
estatais e só mediatamente e por assim dizer, em segundo grau, aquelas 
determinadas matérias80. 

 

Assim, restam consignados tanto o caráter jurídico vinculante das disposições 

programáticas quanto o compromisso da União Federal brasileira com a realização, a exemplo 

do dispositivo integracionista da Constituição Federal de 1988. Contida no Título I, que 

estabelece os Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, a responsabilidade 

pela efetivação da integração regional ramifica-se em seus três Poderes: o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário. 

Vale salientar a necessidade da coordenação das atividades do Poder Público a partir 

da constatação da eficácia jurídica imediata, direta e vinculante do art. 4º, parágrafo único, 

posto que o objetivo estabelecido preconiza a iniciativa de assinatura de tratados 

internacionais ou internalização de normas derivadas, sua aprovação definitiva com vistas à 

ratificação, quando for o caso, bem como a fiscalização do respeito aos seus dispositivos, 

inclusive forçando o seu cumprimento, caso necessário. 

 

B) O compromisso dos Poderes da União com a realização da integração regional 

 

A atividade estatal brasileira, imediatamente submetida à aplicação da norma que 

comanda a busca da integração regional, deve estabelecer as relações internacionais 

pertinentes no sentido de alcançar o acordo das vontades dos Estados soberanos, consignado 

por meio da celebração de tratados internacionais. 

No Brasil, estas atividades constituem encargo do Presidente da República – Poder 

Executivo –, no exercício de seu mister de direção superior da administração pública 

federal81, ficando apenas sujeito ao referendo do Congresso Nacional – Poder Legislativo – 

quando da celebração dos compromissos internacionais, quando estes indicarem ônus ou 

gravames significativos ao patrimônio nacional82. 

A estrutura jurisdicional – Poder Judiciário – do Estado brasileiro ocupa também um 

lugar de destaque, na medida em que deve fiscalizar o cumprimento das normas 

                                                 
80 CRISAFULLI, Vezio apud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 249. 
81 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 84, incisos II, VII e VIII. 
82 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 49, I. 
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internacionais de integração devidamente incorporadas ao sistema jurídico brasileiro, 

garantindo a sua aplicação no caso concreto. 

Considerando a origem internacional do compromisso integracionista, é importante 

frisar que o Estado brasileiro está sujeito à vinculatividade exercida pela regra pacta sunt 

servanda e pela vedação à oposição de norma interna como justificativa para o 

inadimplemento de compromisso internacional, conforme aduzido anteriormente83. 

O art. 4º, parágrafo único, da Constituição Federal, saliente-se, recepciona o Tratado 

que instituiu a Associação Latino-Americana de Integração84 (ALADI), incluindo as 

iniciativas por este englobadas, que é o caso do Mercosul, e conferindo à integração o status 

de dever constitucional. A recentemente criada União de Nações Sul-Americanas85 

(UNASUL) também encontra respaldo no referido dispositivo, oferecendo uma nova 

perspectiva integracionista. 

A via de efetivação do referido Princípio Fundamental já foi estabelecida com a 

criação das organizações indicadas, porém tem sido conduzida, especialmente nos últimos dez 

anos, de modo pouco efetivo. Fato é que este baixo grau de efetividade é devido, 

essencialmente, a uma conduta contraditória dos países que a integram, especialmente do 

Estado brasileiro. No caso do Mercosul, especialmente por sua pouca autonomia institucional, 

esta situação impõe fortes barreiras ao seu desenvolvimento. Isso remete a uma questão de 

vontade política86. 

A despeito dessas constatações, a norma constitucional referida reclama um 

tratamento apropriado, condizente com o seu mister de fundamento do sistema jurídico do 

Estado, e, portanto, diferente do que vem recebendo nos dias atuais, sob pena de ver 

demasiadamente reduzido o seu grau de efetividade. Constatada esta redução, resta 

caracterizado um disfuncionamento na força normativa constitucional e, consequentemente, 

um problema jurídico a ser enfrentado, no sentido de promover a realização da integração 

regional, garantindo, assim, a aplicação do comando estatuído na ordem constitucional 

brasileira. 

 

                                                 
83 Ver supra, Seção 1, § 2º, B. 
84 Tratado de Montevidéu de 1980, em substituição ao Tratado de Montevidéu de 1960, que criou a Associação 
Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC). 
85 Tratado de Brasília, de 23 de maio de 2008. 
86 CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Droit international économique. Paris: Dalloz, 2003, p. 23. 
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§ 2º. A falta de efetividade da integração regional latino-americana: motivos do 

disfuncionamento 

 

Vindos de uma origem histórica comum de colônias de exploração de metrópoles 

europeias, os Estados latino-americanos, mesmo após as emancipações políticas ocorridas no 

século XIX, continuaram dependentes da economia internacional para sua subsistência. 

Com seus recursos financeiros já bastante desgastados e sem uma mentalidade 

política de unidade voltada para a expansão econômica, os países da América Latina sofreram 

e ainda sofrem com as malogradas consequências do tempo de exploração. Os problemas 

econômicos se convertem em situações sociais difíceis e, em alguns casos, até mesmo em 

instabilidade política87. 

Em busca de combater esses problemas comuns através da ajuda recíproca, os 

Estados buscam concretizar um plano de integração que, através de ações coordenadas, 

estabeleçam o progresso econômico e, por via de consequência, uma melhor inserção na 

sociedade internacional. Por esse motivo, é comum ver nas Constituições dos Estados latino-

americanos referências aos ideais integracionistas88. 

Compreender que os ideais de integração são um dos principais planos da América 

Latina contra a estagnação econômica e os problemas sociais e em favor do desenvolvimento 

é fundamental para determinar a importância de efetivar esse projeto. Entretanto, é patente 

que os ideais de integração são enfrentados e manuseados em uma plataforma demasiado 

política, que não oferece a sustentação necessária a um progresso sólido e efetivo. É sentida 

claramente a falta da segurança jurídica, por três razões. 

Primeiramente, a soberania é encarada, em muitos países latino-americanos e 

especialmente no Brasil, como empecilho para a aplicação interna mais rápida, simples e 

efetiva das normas internacionais, como se facilitar a vigência interna destas lhe constituísse 

uma afronta ou mesmo uma ameaça. 

Cumpre ressaltar, entretanto, que este argumento é paradoxal na medida em que as 

normas internacionais às quais o Estado se submete são criadas em decorrência do exercício 

de sua própria vontade estatal e, consequentemente, de sua soberania, como já visto 

                                                 
87 “BID vê risco de instabilidade política na América Latina por causa da crise”. Disponível em: 
<http://economia.uol.com.br/ultnot/efe/2009/03/27/ult1767u142833.jhtm>. Acesso em 14 de outubro de 2010. 
88 Para exemplificar: Constituição da Argentina, arts. 75 e 24; Constituição do Uruguai, art. 6º; Constituição do 
Paraguai, art. 145; Constituição da Venezuela, art. 153; Constituição da Bolívia, art. 257, II, 4; Constituição da 
Colômbia, art. 9º e preâmbulo; Constituição do Peru, art. 44; Constituição de El Salvador, art. 89; Constituição 
de Honduras, art. 335; Constituição da Nicarágua, art. 9º e preâmbulo; Constituição do Panamá, preâmbulo. 
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anteriormente89. Este problema reside na interpretação de um instituto do Direito 

Internacional, qual seja, a soberania, que deve ser devidamente compreendida90. 

Em segundo lugar, a processualística de incorporação das normas internacionais de 

integração ao ordenamento interno brasileiro é demasiado burocrática e lenta, em razão da 

submissão obrigatória ao art. 49, I, da Constituição Federal. Mais que isso, resta evidente uma 

contradição no próprio seio constitucional ao se confrontar os dispositivos constantes do art. 

4º, parágrafo único, e do art. 49, I, contradição esta que interfere contrariamente ao objetivo 

integracionista, restando mesmo às normas derivadas a necessidade de submissão a um ato 

interno para a efetivação de sua incorporação91. 

É bem verdade que a sujeição ao Congresso Nacional apenas é devida em casos que 

“acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”92. No entanto, ante à 

generalidade e imprecisão da expressão adotada, a quase totalidade das celebrações de 

instrumentos internacionais acabam passando pelo crivo lento do Congresso Nacional. 

Essa morosidade, em se tratando de integração regional de fundo econômico, é fatal 

para a agilidade e consequente efetividade, posto que as relações econômicas, quer sejam 

nacionais ou internacionais, necessariamente observam um ritmo intenso. Dado o lócus 

constitucional do compromisso com a integração, as normas internacionais idealizadoras desta 

não devem ser tratadas de forma indiferenciada, do contrário resta configurada uma 

contradição constitucional implícita. 

E, por fim, se as normas internacionais de integração não dispõem de um sistema que 

garanta sua vigência, perdem força vinculante na medida em que não podem ser executadas 

por ocasião de seu descumprimento em nível interno. Do ponto de vista externo, 

internacional, ainda, é importante que as ordens jurídicas internas também aceitem a 

submissão a um sistema de jurisdição – solução de controvérsias – que permita a observância 

do cumprimento das normas de integração por uma instituição autônoma e isenta de 

preferências nacionais93.  

No Brasil, portanto, o regime dualista94 acaba impondo um baixo grau de 

coercibilidade ao atual sistema jurídico mercosulino. Essa efetividade relativa se desdobra em 

                                                 
89 Ver supra, Seção 1, § 2º, B. 
90 Ver infra, Capítulo 3. 
91 Ver infra, Capítulo 4. 
92 Constituição Federal, art. 49, I. 
93 Ver infra, Capítulo 5. 
94 Ver infra, Capítulo 4, Seção 1. 
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dois aspectos de deficiência normativa: exigibilidade e exequibilidade das normas do 

Mercosul. 

A solução, portanto, deve ter em vista precisamente a desconstituição das barreiras 

internas à exigibilidade e exequibilidade das normas de integração sul-americanas, em prol da 

segurança jurídica nas relações econômicas internacionais do Estado brasileiro, considerando 

a adequada compreensão do instituto da soberania no Direito Internacional. 
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Capítulo 2. O Estado brasileiro e os tratados internacionais de integração na América do 

Sul 

 

Apresentadas as noções de integração regional, seus aspectos econômicos e jurídicos, 

sua relação com o direito internacional público e como se dá sua presença na ordem 

constitucional brasileira, segue o exame dos tratados internacionais que compõem a ordem de 

juridicidade internacional sobre o tema no subcontinente sul-americano. 

Vale observar que esses tratados compõem um verdadeiro sistema jurídico 

internacional, inclusive criando um quadro de organizações de integração regional no 

continente sul-americano. Em alguns casos, inclusive, é observada a migração dos Estados 

Membros, que deixam uma determinada organização para se aproximar de outra, conforme o 

cenário internacional, sem, no entanto, se afastarem do objetivo geral integracionista. 

Como exemplos, podem ser citados o Chile, que embora tenha participado da 

fundação da Comunidade Andina de Nações95 (CAN) em 1969 solicitou seu desligamento 

sete anos depois96 e hoje ostenta a posição de Estado associado ao Mercosul, bem como a 

Venezuela que, também outrora membro da CAN, busca formalmente sua adesão ao 

Mercosul desde julho de 200697. 

Nesse contexto, o Brasil passou a integrar, por meio da celebração de tratados 

internacionais, alguns blocos econômicos na tentativa de construir um mercado integrado sul-

americano. 

 

Seção 1. Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) 

 

Há que se registrar que o processo de integração regional no referido subcontinente é 

fruto de um plano de grandes proporções que contempla o subcontinente inteiro, conforme 

consignado no primeiro documento jurídico internacional que tratou do tema: o Tratado de 

Montevidéu de 18 de fevereiro de 196098, que instituiu a Associação Latino-Americana de 

Livre Comércio (ALALC). 

                                                 
95Acordo de Cartagena, de 26 de maio de 1969, firmado por Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, que 
instituiu a Comunidade Andina de Nações, bloco econômico de integração. 
96 Protocolo Adicional de 05 de outubro de 1976. 
97 Protocolo de Caracas, de 04 de julho de 2006, que estabelece o procedimento gradual e progressivo de adesão 
da República Bolivariana da Venezuela ao Mercado Comum do Sul. 
98Incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 001, de 03 de fevereiro de 1961. 
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A iniciativa fracassou, sendo sucedida pela Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI). 

 

§ 1º. O fracasso da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) 

 

Primeira iniciativa efetiva de integração nas Américas, a Associação Latino-

Americana de Livre Comércio foi resultado da atuação da Comissão Econômica para a 

América Latina (CEPAL), da Organização das Nações Unidas (ONU). Entre os anos de 1957 

e 1958, através de estudos imbuídos da intenção de despertar a América Latina para os 

benefícios de um plano de integração, a CEPAL promoveu um ambiente favorável a ações 

efetivas nesse sentido por parte de alguns Estados: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, 

Peru e Uruguai99. 

O Tratado de Montevidéu de 1960, que instituiu a ALALC, tinha por objetivo o 

estabelecimento gradual e progressivo de uma zona de livre comércio entre os seus membros 

no prazo de 12 (doze anos), através de negociações periódicas para a conformação de listas de 

produtos isentos da incidência de barreiras tarifárias e não tarifárias100. 

Diversas são as possíveis causas do fracasso da iniciativa que gerou a ALALC, 

dentre elas a entrada em cena de regimes militares de governo – que, conforme a ideologia da 

época, enxergavam apenas a dimensão interna da economia, visto que o território externo era 

composto de ameaças em potencial –, a estrutura quase que exclusivamente comercialista que 

não deixava espaço para a implantação de planos de desenvolvimento econômico e a política 

norte-americana fortemente desfavorável à aproximação dos Estados latino-americanos pelo 

risco que isso poderia representar à sua hegemonia101. 

Do ponto de vista jurídico, o plano de integração estabelecido pela extinta ALALC 

se fundamentava, essencialmente, nos princípios da nação mais favorecida102 e da 

reciprocidade103. Este impõe que todas as vantagens negociadas sejam aplicadas reflexamente 

entre as partes, de modo que não há como estabelecer tratamentos diferenciados a Estados de 

diferentes níveis de desenvolvimento econômico. Já aquele estabelece que os benefícios 

                                                 
99 GALINDO, Bruno César Machado Torres. Teoria intercultural da Constituição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 249. 
100 Conforme disposições constantes dos arts. 1º ao 4º do Tratado de Montevidéu de 1960. 
101 BÖHLKE, Marcelo. Integração regional & autonomia do seu ordenamento. Curitiba: Juruá Editora, 2008, 
p. 97. 
102 Tratado de Montevidéu de 1960, art. 18. 
103 Tratado de Montevidéu de 1960, art. 10. 
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concedidos a um determinado produto, por um Estado membro, deveriam ser estendidos a 

todos os produtos similares dos demais membros, impondo o estabelecimento homogêneo do 

plano de integração, sem meios de adequar eventuais peculiaridades. 

Considerando que a aplicação do primeiro era inflexível, parece mais acertado 

entender que o fracasso da referida Associação foi um problema institucional decorrente do 

seu desenho jurídico, que não permitia a adoção de iniciativas internas sub-regionais que 

aproveitassem aproximações já existentes entre os Estados104. 

 

§ 2º. A adoção da ALADI 

 

Diante do insucesso na abertura dos mercados, constatado depois de decorridos 20 

(vinte) anos sem avanços significativos, os líderes nacionais buscaram a reformulação da 

estrutura utilizada pela ALALC. Em substituição a esta iniciativa foi constituída, pelo Tratado 

de Montevidéu de 12 de agosto de 1980105, a Associação Latino-Americana de Integração 

(ALADI), fundada por Argentina, Brasil, México, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, 

Venezuela, Bolívia, Equador e Paraguai. 

Ademais, o objetivo da ALADI, para além do de sua antecessora, é a implantação de 

um mercado comum latino-americano, para o que, apesar de contar apenas com fundadores 

sul-americanos, se coloca aberta à adesão dos Estados latino-americanos. O ingresso de Cuba 

no bloco é a prova da filosofia de expansão106. 

Diferentemente de sua antecessora, esta flexibilizou a aplicação do princípio da 

nação mais favorecida e busca constituir um acordo-quadro, sob o qual deveriam se 

desenvolver iniciativas de subgrupos de países que já observassem algum grau de interação 

mais significativo, como será apresentado no decorrer da presente seção, após a apresentação 

da estrutura institucional. 

A Associação Latino-Americana de Integração, dotada de personalidade jurídica 

internacional desde o seu tratado constitutivo107, é composta por quatro órgãos108: o Conselho 

de Ministros das Relações Exteriores; a Conferência de Avaliação e Convergência; o Comitê 

                                                 
104 Como se pode constatar a partir da leitura do art. 18 do Tratado de Montevidéu de 1960. 
105 Incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro via Decreto Legislativo n° 066, de 16 de novembro de 1981. 
106 Instrumento de Adesão, de 26 de julho de 1999. 
107 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 52. 
108 Tratado de Montevidéu de 1980, arts. 28 e 29. 
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de Representantes; e, a Secretaria-Geral. Destes, apenas os três primeiros são dotados de 

caráter político-decisório. A Secretaria-Geral foi concebida para assessorar os demais. 

O Conselho de Ministros das Relações Exteriores é constituído pelos Ministros das 

Relações Exteriores dos Estados membros, ou, no caso de inexistência de Ministério das 

Relações Exteriores, por seu equivalente109. Ao Conselho, órgão supremo da Associação, 

compete decidir sobre condução política superior do processo de integração110, produzindo 

normas, positivadas em Resoluções. O quórum decisório exige a presença da totalidade dos 

países membros111. Vale salientar, ainda, que cabe ao Conselho eleger e designar o Secretário-

Geral112. 

A Conferência de Avaliação e Convergência é o órgão responsável por acompanhar 

o desenvolvimento do novo plano de integração proposto pela ALADI113, bem como por zelar 

pela efetiva aplicação das diretrizes estabelecidas pelos princípios consagrados em seu tratado 

constitutivo114. A criação da Conferência é o fruto da reestruturação do plano de integração 

para a América do Sul, que exige minuciosa atenção. Sua composição é realizada pelos 

Plenipotenciários dos Estados membros e o quórum decisório, tal como no Conselho, é a 

presença da totalidade dos seus integrantes115. 

O Comitê de Representantes é o órgão responsável por executar as políticas de 

integração, fomentando a celebração de Acordos de Alcance Regional, adotando as medidas 

necessárias para a execução do tratado constitutivo, fiscalizando o cumprimento e a 

observância das normas de integração estabelecidas, inclusive avaliando perante estas a 

compatibilidade de Acordos de Alcance Parcial, bem como propondo fórmulas para resolver 

questões trazidas pelos países membros116. É composto por um Representante Permanente de 

cada membro, com seu respectivo suplente, e adota como quórum mínimo decisório a 

presença de dois terços de seus componentes117. 

Considerando seu caráter abrangente, visto que estabelece um projeto de integração 

regional em nível subcontinental, as decisões tomadas pela ALADI versam sobre a 

                                                 
109 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 31. 
110 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 30. 
111 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 32. 
112 Tratado de Montevidéu de 1980, arts. 30, “k”, e 39. 
113 CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes; CHIARELLI, Matteo Rota. Integração: direito e dever – Mercosul e 
Mercado Comum Europeu. São Paulo: LTr, 1992, p. 119. 
114 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 33. 
115 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 34. 
116 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 35. 
117 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 36. 
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implementação dos planos de integração pelos Estados latino-americanos, conforme indicado 

no art. 43 do Tratado de Montevidéu de 1980118. 

Disciplina, ainda, o mesmo dispositivo o quórum decisório para os três órgãos 

indicados, explicando que a ausência de um membro significa sua abstenção, esta diversa do 

voto negativo. Sendo assim, compreende-se que, em ocasiões de tomada de decisão, 

considera-se sempre a totalidade dos membros, muito embora alguns destes possam estar 

ausentes. É necessário, portanto, o voto afirmativo de dois terços dos países membros para a 

adoção de decisões. O referido dispositivo traz, ainda, uma lista de temas que exige, para além 

dos dois terços de votos afirmativos, a ausência de votos negativos para a tomada de decisão.  

É importante registrar que, dentre os três órgãos, apenas o Comitê tem agenda 

periódica autônoma, de no mínimo uma reunião anual. Já o Conselho e a Conferência se 

reúnem a partir de convocação do Comitê. No entanto, o tratado constitutivo dispõe que o 

Comitê deve convocar a Conferência, em sessão ordinária, a cada três anos119. 

A Secretaria-Geral é encarregada do trabalho administrativo necessário à atividade 

dos demais órgãos, a exemplo da realização de estudos e gestões destinados à celebração de 

acordos e ao cumprimento do programa anual de trabalho, da representação da Associação 

perante organismos e entidades internacionais de caráter econômico, da produção de informes 

e estatísticas sobre o desenvolvimento do processo de integração, realizando avaliações 

periódicas deste, bem como a gestão do patrimônio da Associação, dentre outros. É integrada 

por um corpo técnico-administrativo liderado pelo Secretário-Geral, que exerce seu cargo por 

três anos, sendo permitida uma recondução120. 

Delineada a estrutura institucional da ALADI, composta de modo a permitir a 

consecução dos fins integracionistas a partir das diretrizes especiais estabelecidas por seu 

tratado constitutivo, deve-se proceder ao estudo destas. 

 

                                                 
118 Art. 43: [...] “a) Emendas ou acréscimos ao presente Tratado; b) Adoção das decisões que correspondam à 
condução política superior do processo de integração; c) Adoção das decisões que formalizem o resultado das 
negociações multilaterias para o estabelecimento e o aprimoramento da preferência tarifária regional; d) 
Adoção das decisões encaminhadas à multilateralização, a nível regional, dos acordos de alcance parcial; e) 
Aceitação de adesão de novos países-membros; f) Regulamentação das normas do Tratado; g) Determinação 
das percentagens de contribuições dos países-membros ao orçamento da Associação; h) Adoção de medidas 
corretivas que surjam das avaliações do andamento do processo de integração; i) Autorização de um prazo 
menor de cinco anos, no que diz respeito a obrigações em caso de denúncia do Tratado; j) Adoção das diretrizes 
às quais os órgãos da Associação deverão ajustar seus trabalhos; e, k) Fixação das normas básicas que regulem 
as relações da Associação com outras associações regionais, organismos, ou entidades internacionais.” [...]. 
119 Tratado de Montevidéu de 1980, arts. 35, 32 e 33. 
120 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 38. 
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§ 3º. Os princípios da ALADI 

 

Utilizando a experiência adquirida na ALALC, os líderes nacionais que compuseram 

a fundação da ALADI reconsideraram as diretrizes de integração, de modo a permitir uma 

maior flexibilidade para o projeto. Este posicionamento decorreu da constatação de que as 

realidades dos Estados da América do Sul apresentavam bastante diversidade dos pontos de 

vista político, econômico e jurídico. 

Considerando que a harmonização das legislações é um passo imprescindível para a 

integração e que essa harmonização depende de acertos políticos e econômicos internos a 

partir das convenções externas, a redefinição das diretrizes representa questão central para o 

sucesso do novo plano. 

A proposta da ALADI é orientada pelos seguintes princípios121: 

a) do pluralismo – a vontade de integração acima da diversidade e das divergências 

políticas e econômicas; 

b) da convergência – que busca a gradualidade da integração através da 

multilateralização progressiva dos acordos de alcance parcial celebrados em seu âmbito; 

c) da flexibilidade – que busca a gradualidade da integração com a possibilidade da 

utilização de acordos de alcance regional (todos os países membros) ou de alcance 

parcial (favorecendo aproximações pré-existentes); 

d) dos tratamentos diferenciais – modulando os efeitos das medidas de integração 

levando em conta os diferentes graus de desenvolvimento dos países membros, 

distribuídos em três categorias para este fim; e, 

e) da multiplicidade – permitindo as mais diversas formas de ajustes entre os membros, 

desde que condizentes com os objetivos integracionistas estabelecidos, de modo a 

facilitar a dinamização e a ampliação dos mercados.  

Desses princípios, merece destaque o conjunto formado pelos princípios da 

convergência, da flexibilidade e dos tratamentos diferenciais. Através destes, foi possível criar 

um mecanismo de integração que respeitasse os diferentes graus de desenvolvimento dos 

Estados e, simultaneamente, aproveitasse aproximações políticas e econômicas desenvolvidas 

naturalmente antes da composição da ALADI. 

A efetivação dos princípios indicados exigia, por sua vez, a disponibilização de 

mecanismos que traduzissem também as diretrizes neles consignadas. 
                                                 
121 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 3º. 
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§ 4º. Mecanismos de efetivação dos princípios integracionistas 

 

Para efetivar as ideias contidas nos referidos princípios, a Associação adotou duas 

providências práticas: a definição de dois níveis para o estabelecimento de preferências 

tarifárias122 e a categorização objetiva dos membros, em três níveis, quanto ao grau de 

desenvolvimento econômico123. A partir daí, os acordos realizados tanto pela totalidade 

regional e quanto por iniciativas sub-regionais foram garantidos pela celebração de tratados 

internacionais. 

 

A) Acordos de Alcance Regional (AARs) e Acordos de Alcance Parcial (AAP) 

 

No intuito de viabilizar a criação da zona de preferência tarifária em dois níveis124, 

que seria a primeira providência significativa, a ALADI oferece dois tipos de instrumento: os 

Acordos de Alcance Regional125 (AARs), que devem ser firmados por todos os membros; e, 

os Acordos de Alcance Parcial126 (AAPs), que podem ser assinados por apenas uma parte dos 

membros, sujeitando exclusivamente os signatários às suas disposições. 

Disciplinando minuciosamente os AAPs, a Associação os estabelece diferentes 

espécies127: comerciais, de complementação econômica, agropecuários, de promoção do 

comércio, podendo adotar, ainda, outras modalidades para matérias tais como cooperação 

científica e tecnológica, turismo, preservação do meio ambiente, dentre outras128. 

Ainda, estabelece regras gerais para os AAPs com significativo nível de 

detalhamento no intuito de garantir a observância permanente de suas diretrizes. Por exemplo, 

a obrigatoriedade da abertura para adesão de outros membros, bem como de cláusulas que 

                                                 
122 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 4º. 
123 Resolução nº 6 do Conselho de Ministros da ALADI, art. 2º. 
124 Na indústria automotiva, por exemplo, a tarifa de importação padrão no âmbito regional da ALADI é de 35% 
para veículos automotores de até 1.000cm³ (mil cilindradas), os chamados carros populares (Item 87032100); no 
entanto, nos termos do art. 9º do Protocolo nº 38 ao Acordo de Complementação Econômica nº 14, firmado entre 
Brasil e Argentina, a tarifa para o mesmo produto foi reduzida para 0% no comércio entre estes países, desde que 
atendam aos requisitos impostos pelo referido Protocolo. 
125 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 6º. 
126 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 7º. 
127 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 8º. 
128 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 14. 
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propiciem a convergência, além da necessária obediência à categorização dos membros em 

razão da condição econômica129. 

Inclusive, define também as espécies de Acordo de Alcance Parcial que indica no art. 

8º, de modo a garantir o respeito a cada condição de especifidade e evitar possíveis equívocos 

ou distorções na aplicação dos instrumentos130. 

 

B) Categorização a partir do nível de desenvolvimento econômico relativo 

 

Quanto à segunda providência, a categorização contemplava três grupos de 

desenvolvimento econômico, relativos entre si: os de maior desenvolvimento econômico, 

composto por Argentina, Brasil e México; os de desenvolvimento econômico intermediário, 

formado por Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela, com tratamento especial ao 

Uruguai131; e, os de menor desenvolvimento econômico, integrado por Bolívia, Equador e 

Paraguai. 

O Estado de Cuba, após sua adesão em 1999, ainda não foi atribuído a nenhuma 

categoria, mas a doutrina acredita que o tratamento a ser dispensado deve ser o mesmo dos 

países integrantes do grupo de menor desenvolvimento econômico relativo132. 

Como já indicado, o intuito dessa divisão é reconhecer expressamente as diferentes 

condições econômicas apresentadas no subcontinente sul-americano, de modo a oportunizar 

objetivamente que as iniciativas de integração possam oferecer os devidos tratamentos 

diferenciais. Essa medida é de grande importância para que a evolução dos processos de 

integração seja sólida, a partir do estabelecimento de metas adequadas a cada um dos seus 

membros. 

Considerando objetivamente as peculiaridades de cada Estado em meio à diversidade 

de condições econômicas apresentadas pelo subcontinente latino-americano, uma espécie de 

instrumento se destacou do quadro jurídico da ALADI em prol das iniciativas sub-regionais 

de integração. 

 

                                                 
129 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 9º. 
130 Tratado de Montevidéu de 1980, arts. 10 a 13. 
131 Resolução nº 6 do Conselho de Ministros da ALADI, art. 3º. 
132 BÖHLKE, Marcelo. Integração regional e autonomia do seu ordenamento jurídico. Curitiba: Juruá, 2008, 
p. 126. 
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§ 5º. Os Acordos de Alcance Parcial de Complementação Econômica (AAP.CE) e as 

iniciativas sub-regionais de integração 

 

Os Acordos de Alcance Parcial foram concebidos para abrigar iniciativas de 

integração sub-regionais, visando a aplicação dos princípios da convergência e da 

flexibilidade ao buscar o aproveitamento de iniciativas pré-existentes de integração entre seus 

países membros. 

Dentre as espécies de Acordos de Alcance Parcial, merece destaque a de 

Complementação Econômica, na qual foi feito o registro do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul) na ALADI133, bem como de diversos acordos celebrados entre o bloco sub-

regional e outros membros da Associação, a exemplo do Chile134, Bolívia135, México136 e até 

mesmo com a Comunidade Andina de Nações137 (CAN), outro bloco de integração sub-

regional. 

Sob o manto dos Acordos de Alcance Parcial, então, são registradas as iniciativas 

sub-regionais de integração, bilaterais ou multilaterais, na tentativa de efetivar os princípios 

da convergência e da flexibilidade, com o auxílio do princípio dos tratamentos diferenciais, 

como pode se observar dos textos dos acordos referenciados. 

Com essas diretrizes e com esses mecanismos é possível afirmar que, em relação a 

sua antecessora, a ALALC, a ALADI compôs um grande avanço para o plano integracionista 

sul-americano, apesar das críticas à sua estrutura intergovernamental. No entanto, é preciso 

considerar que, ante a diversidade de condições econômicas e à existência de antigas 

rivalidades políticas, inclusive em um contexto de domínio militar recente, as realizações 

foram significativas, especialmente no sentido de buscar a construção da integração regional 

sul-americana a partir do aproveitamento de iniciativas locais, e não a imposição de um plano 

pré-estabelecido. 

Assim, delega-se a iniciativas sub-regionais a autonomia para implantar e fortalecer 

as relações de integração sul-americanas para, posteriormente, buscar a incorporação de todas 

entre si sob o manto da referida Associação quando, então, seria adequada uma revisão 

institucional. 

                                                 
133 Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica nº 18. 
134 Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica nº 35. 
135 Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica nº 36. 
136 Acordos de Alcance Parcial de Complementação Econômica nºs 54 e 55. 
137 Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica nº 56. 
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Seção 2. O Mercado Comum do Sul (Mercosul) 

 

Sob o manto jurídico e político oferecido pela celebração do Tratado de Montevidéu 

de 1980, que originou a Associação Latino-Americana de Integração, com as mudanças 

ocorridas no cenário internacional em decorrência do fim dos regimes militares de governo na 

América do Sul – com a consequente abertura das economias, na década de 1980 – e após o 

fim da Guerra Fria, os países retornaram suas atenções para o projeto integracionista138. 

 

§ 1º As fases do processo de aproximação que originou o Mercosul 

 

Os Estados brasileiro e argentino, que há muito já vinham estabelecendo tratados 

internacionais entre si139, firmaram em 30 de novembro de 1985 a Declaração de Iguaçu, 

superando antigas rivalidades e iniciando o processo de cooperação e integração140. 

Dessa iniciativa, decorreram outros compromissos internacionais em que ambos os 

países buscavam a integração entre si que constituíram antecedentes do Mercosul, a exemplo 

da Ata para a Integração Argentino-Brasileira (1986), da Ata de Amizade Argentina-Brasil 

(1986), do Tratado de Integração e Cooperação Argentina-Brasil (1988), da Ata de Buenos 

Aires (1990) e do Acordo de Alcance Parcial de Complementação nº 14 da Associação 

Latino-Americana de Integração (1990)141. 

O plano de criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi estabelecido pelo 

Tratado de Assunção142, de 26 de março de 1991 – Anexo I –, do qual são signatários 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e registrado por meio do Acordo de Alcance Parcial de 

Complementação nº 18 na ALADI, avançando em relação ao AAP.CE nº 14. 

O referido instrumento tem a natureza de um tratado-quadro com o objetivo principal 

de estabelecer um Mercado Comum com a livre circulação de bens, serviços e fatores 

                                                 
138 MENEZES, Wagner. Direito internacional na América Latina. Curitiba: Juruá Editora, 2007, p. 167. 
139 O primeiro foi o Tratado de Livre-Comércio, de 21 de novembro de 1941, que objetivava a construção de 
uma união aduaneira entre os dois países; em seguida o Pacto ABC, de 1950 a 1953, incorporando também o 
Chile; e, a Operação Panamericana, de 1958 a 1959, conforme BÖHLKE, Marcelo. Integração regional e 
autonomia do seu ordenamento jurídico. Curitiba: Juruá, 2008, p. 129. 
140 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Mercosul: questões políticas e institucionais. In: SOARES, Guido F.S. 
Boletim de Integração Latino-Americana, n. 13, abr./jun/ 1994. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 
1994, p. 06. 
141 MENEZES, Wagner. Direito internacional na América Latina. Curitiba: Juruá Editora, 2007, p. 168. 
142 Incorporado no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 350, em 21 de novembro de 1991. 
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produtivos entre os países, através de etapas sucessivas de evolução gradual e progressiva, até 

o dia 1º de janeiro de 1995143. 

Ao fim do prazo estabelecido pelo seu tratado constitutivo, os Estados Partes 

firmaram o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do 

Mercosul, o Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994144. O referido Protocolo – 

Anexo II – representou significativo ganho de força no processo integracionista ao definir a 

estrutura institucional do referido bloco, que o permitiria exercer suas atividades de forma 

institucionalizada, exercendo sua personalidade jurídica de direito internacional145. 

Do ponto de vista do Estado brasileiro, há que se registrar que o Mercosul é a mais 

importante iniciativa de integração. Isso ocorre porque é nele que o Brasil atua diretamente 

para a consecução do plano desenhado pela ALADI e respaldado pela Constituição Federal. 

A questão do desenho institucional146 e do regime de decisão147 adotado são dois 

fatores que, por si só, podem ser responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de um bloco 

integracionista. 

Dada a hipossuficiência da economia dos países do Mercosul, especialmente 

Paraguai e Uruguai, é compreensível a opção inicial pelo regime intergovernamental de 

composição do bloco por seu viés de economia de recursos, ante à desnecessidade de criação 

de uma nova estrutura administrativa exclusiva. Ainda, pela diferença de potencialidades 

econômicas, justifica-se o motivo da escolha do regime decisório por consenso entre os 

membros. 

No entanto, para fases mais avançadas de integração, mais precisamente a partir do 

estágio de mercado comum, a doutrina jurídica148 e, relembramos, também a econômica149, 

reconhecem a necessidade da existência de órgãos supranacionais capazes de conduzir as 

políticas interna e externa simultaneamente, utilizando o direito comunitário como 

instrumento150. 

O Mercosul, dado seu tempo de existência e os resultados significativos já 

alcançados, encontra-se, já há alguns anos, em uma situação decisiva para a definição de seu 

                                                 
143 Tratado de Assunção, art. 1º. 
144 Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 1.901, de 09 de maio de 1996. 
145 Protocolo de Ouro Preto, art. 34. 
146 Protocolo de Ouro Preto, arts. 2º. 
147 Protocolo de Ouro Preto, art. 37. 
148 CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Droit international economique. Paris:Dalloz, 2003, p. 21. 
149 BAUMANN, Renato; CANUTO, Otaviano; GONÇALVES, Reinaldo. Economia Internacional – teoria e 
experiência brasileira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 107. 
150 Ver infra, Capítulo 6. 
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futuro. Necessária, portanto, a análise da estrutura institucional atual do bloco e suas 

perspectivas, avaliando as consequências para a evolução do processo de integração no que 

tange à segurança jurídica. 

 

§ 2º. Estrutura institucional do Mercosul 

 

A partir da definição da estrutura institucional do bloco de integração econômica são 

determinadas as características das normas por ele produzidas, bem como o grau de 

efetividade de seus atos no âmbito jurídico interno de seus Estados Membros. Nesse sentido, 

o desenho e as características institucionais influem diretamente na segurança jurídica 

fornecida pelo contexto integracionista. 

Compõem atualmente a estrutura institucional do Mercado Comum do Sul, nos 

termos do art. 1º do Protocolo de Ouro Preto: o Conselho do Mercado Comum (CMC); o 

Grupo de Mercado Comum (GMC); a Comissão de Comércio do Mercosul (CCM); o Foro 

Consultivo Econômico-Social (FCES); e a Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM). 

Entretanto, algumas alterações posteriores ao referido Protocolo alteraram a estrutura 

institucional e reclamam esclarecimento. 

O Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul151, de 18 de 

fevereiro de 2002, criou o Tribunal Permanente de Revisão (TPR), acrescentando à estrutura 

institucional do bloco mais um órgão, de caráter jurisdicional152. 

Ainda, a Resolução nº 054/2003 do Grupo de Mercado Comum153 criou o Tribunal 

Administrativo-Trabalhista do Mercosul (TAT), com o objetivo de resolver conflitos 

trabalhistas do pessoal a serviço do Mercosul. Ante à impossibilidade de acesso de 

particulares ao sistema de solução de controvérsias estatuído pelo Protocolo de Olivos, apenas 

dessa forma poderiam ser resolvidos os seus conflitos trabalhistas154. 

                                                 
151 Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 4.982, de 09 de fevereiro de 2004. 
152 Protocolo de Olivos, Capítulo VII, arts. 17 a 24. 
153 Não necessita de incorporação aos ordenamentos internos de cada Estado parte por tratar de aspectos de 
organização e funcionamento do Mercosul. 
154 Neste ponto, data máxima vênia e considerando a atual situação dos órgãos do Mercosul, discordamos de 
Wagner Menezes, que opina no sentido de conduzir as questões laborais ao Tribunal Permanente de Revisão. 
MENEZES, Wagner. Direito internacional na América Latina. Curitiba: Juruá Editora, 2007, p. 177. No 
entanto, caso haja mudança no sistema de solução de controvérsias de modo a permitir o acesso direto de 
particulares, concordamos com o professor.  
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Por fim, o Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, de 09 de dezembro de 

2005155, criou o Parlamento do Mercosul (Parlasul), substituindo a Comissão Parlamentar 

Conjunta, que a partir de então deixara de existir. 

Considerando o Protocolo de Ouro Preto e as alterações posteriores indicadas, é 

imperioso o estudo dos órgãos mercosulinos para a devida compreensão da problemática da 

segurança jurídica no que se refere a exigibilidade (vigência) e exequibilidade (eficácia) de 

suas normas, tanto do ponto de vista interno quanto externo. 

No contexto institucional, são percebidas três categorias de órgãos: aqueles dotados 

capacidade decisória, os auxiliares ao funcionamento da estrutura integracionista e os que são 

diretamente relacionados com a segurança jurídica. 

 

A) Órgãos com capacidade decisória 

 

São órgãos com capacidade decisória de composição intergovernamental, nos termos 

do art. 2º do Protocolo de Ouro Preto: o Conselho do Mercado Comum (CMC); o Grupo 

Mercado Comum (GMC); e, a Comissão de Comércio do Mercosul (CCM). 

 

A.1) Conselho do Mercado Comum (CMC) 

 

O referido Conselho é o órgão superior da estrutura institucional do bloco, sendo o 

responsável pela efetivação dos fins estabelecidos pelo Tratado de Assunção, através da 

condução política do processo de integração156. 

É o primeiro dos três órgãos mercosulinos com capacidade decisória157, exercendo 

esta por meio de Decisões, vinculativas para os Estados Partes158. 

Vale salientar, por pertinente ao tema central do presente trabalho, que constitui 

atribuição do CMC o esclarecimento do conteúdo e alcance de suas Decisões, quando entenda 

necessário159. Este é um importante dado a considerar para instituição mercosulina, visto que 

o próprio órgão pode esclarecer seus motivos na conformação de seus atos, antes mesmo do 

acesso ao mecanismo de solução de controvérsias. 

                                                 
155 Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 6.105, de 30 de abril de 2007. 
156 Protocolo de Ouro Preto, art. 3º. 
157 Protocolo de Ouro Preto, art. 2º. 
158 Protocolo de Ouro Preto, art. 9º. 
159 Protocolo de Ouro Preto, art. 8º, VIII. 
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É, também, através do Conselho de Mercado Comum que é exercida a personalidade 

jurídica do Mercosul160, da qual é o titular, cabendo-lhe inclusive as decisões em matéria 

financeira e orçamentária161 e a homologação do Regimento Interno162 do bloco. É composto 

pelos Ministros das Relações Exteriores e Ministros de Economia – ou equivalentes – dos 

Estados Partes163. 

A atividade do Conselho do Mercado Comum é a que exige mais sensibilidade no 

processo de aproximação entre os Estados Membros, pois escolhe e estabelece os caminhos a 

serem seguidos e os instrumentos a serem utilizados para a consecução do fim proposto pelo 

Tratado de Assunção164. 

Dentre as medidas mais importantes adotadas pelo CMC, chamam atenção, por 

exemplo: a adoção de medidas de Supervisão Bancária Global internacionalmente 

reconhecidas, conforme Decisão nº 012/1994, bem como da Padronização da Informação para 

o Mercado de Valores, nos termos da Decisão nº 013/1994, ambas de 17 de dezembro de 

1994; o estabelecimento do Programa de Ação do Mercosul até o Ano 2000, versando 

especialmente sobre a Consolidação e Aperfeiçoamento da União Aduaneira (I) e 

Aprofundamento do Processo de Integração [em direção ao mercado comum] (II), conforme 

Decisão nº 009/1995, de 07 de dezembro de 1995; a regulamentação do Protocolo de Brasília 

para a Solução de Controvérsias, conforme Decisão nº 017/1998, de 10 de dezembro de 1998; 

as definições sobre o Regime de Origem, conforme Decisão nº 041/2000, de 14 de dezembro 

de 2000; e a formação do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, pela Decisão nº 

045/2004, de 14 de dezembro de 2000, bem como do Fundo Mercosul de Apoio às Pequenas 

e Médias Empresas, nos termos da Decisão nº 013/2008, de 30 de junho de 2008. 

Merece destaque, ainda, o Relançamento do Mercosul, conforme Decisões nºs 022 

(Acesso aos Mercados), 023 (Incorporação Normativa), 024 (Secretaria Administrativa), 025 

(Aperfeiçoamento do Protocolo de Brasília), 026 (Análise de Órgãos dependentes do GMC e 

da CCM), 027 (Tarifa Externa Comum), 028 (Defesa Comercial e da Concorrência), 030 

(Coordenação Macroeconômica), 031 (Incentivos aos Investimentos) e 032/2000 

(Relacionamento Externo), todas de 29 de junho de 2000, constituindo um verdadeiro plano 

                                                 
160 Protocolo de Ouro Preto, art. 8º, III. 
161 Protocolo de Ouro Preto, art. 8º, X. 
162 Protocolo de Ouro Preto, art. 8º, XI. 
163 Protocolo de Ouro Preto, art. 4º. 
164 CASELLA, Paulo Borba. Instituições do Mercosul – Estudos da Integração, v. 14. Brasília: Senado 
Federal; Porto Alegre: Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1997, p. 27-28. 
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de ação para debelar as crises extrabloco provocadas por sucessivos atritos comerciais durante 

o ano de 1999, em razão das crises internacionais econômicas165. 

Também é da competência do Conselho a atribuição a outros países da condição de 

Estado Associado do Mercosul, conforme Decisões nºs 042, 043 e 044/2004, de 16 de 

dezembro de 2004, que alçaram Venezuela, Equador e Colômbia, respectivamente, à condição 

de Estados Associados. 

Por fim, ressalta-se que coube ao Conselho determinar as Regras de Procedimento 

perante o Tribunal Permanente de Revisão, nos termos da Decisão nº 030/2005, de 08 de 

dezembro de 2005, bem como adotar as medidas necessárias à criação do Parlamento do 

Mercosul, conforme Decisão nº 049/2004, de 16 de dezembro de 2004. Destas, se projeta a 

preocupação com a segurança jurídica, tanto do ponto de vista da produção de normas quanto 

de sua aplicação. 

Assim, restam exemplificadas as atividades do principal órgão normativo do 

Mercosul, responsável por conduzir o processo de integração com base no escopo de 

constituir um mercado comum entre os Estados Membros. Decorre dessa atividade a 

necessidade de um órgão destinado a executar as políticas estabelecidas. 

 

A.2) Grupo Mercado Comum (GMC) 

 

Constituindo o órgão executivo do referido bloco166, o Grupo Mercado Comum é 

responsável, principalmente, por tomar as medidas necessárias ao cumprimento das Decisões 

do Conselho de Mercado Comum167, além de competências específicas168, dentre as quais se 

destacam: criar, modificar ou extinguir órgãos internos169 (a exemplo da criação do Tribunal 

Administrativo-Trabalhista do Mercosul), aprovar o orçamento170 e eleger171 o Diretor da 

Secretaria Administrativa do Mercosul, podendo inclusive negociar por delegação do 

CMC172. 

                                                 
165 BARBOSA, Rubens. Mercosul e a integração regional. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina 
– Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 36. 
166 Protocolo de Ouro Preto, art. 10. 
167 Protocolo de Ouro Preto, art. 14, III. 
168 PEREIRA, Ana Cristina Paulo. Direito Institucional e Material do Mercosul. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 34. 
169 Protocolo de Ouro Preto, art. 14, V. 
170 Protocolo de Ouro Preto, art. 14, VIII. 
171 Protocolo de Ouro Preto, art. 14, XII. 
172 Protocolo de Ouro Preto, art. 14, VII. 
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Segundo órgão na estrutura decisória do Mercosul, exerce seu poder decisório por 

meio da produção de Resoluções173. É composto por oito membros, sendo quatro titulares e 

quatro alternos, designados pelos governos de cada Estado Membro dentre os Ministérios das 

Relações Exteriores e de Economia, e dos Bancos Centrais, sob a coordenação dos 

Ministérios das Relações Exteriores174. 

Dado o caráter mais minucioso da atividade do GMC em razão da necessidade do 

acompanhamento de aspectos técnicos referentes à integração, a numerosidade de sua 

produção normativa é significativamente maior em comparação à do CMC175. Dentre as 

principais realizações do Grupo Mercado Comum estão, por exemplo: a elaboração da 

Nomenclatura Harmonizada do Mercosul e suas modificações posteriores, aspecto muito 

importante para a facilitação do fluxo comercial entre os Membros, nos termos da Resolução 

nº 010/1992, de 1º de abril de 1992; e a determinação de Regulamentos Técnicos Mercosul 

sobre algumas mercadorias comercializadas intrabloco, a exemplo das Decisões nºs 131 

(Produtos Médicos), 135 (Qualidade do Leite) e 143/1996 (Destilado Alcoólico Simples), 

todas de 14 de dezembro de 1996. 

Ainda, em referência à logística, o Grupo Mercado Comum disciplinou a adoção da 

Harmonização de Novas Tecnologias em Comunicação, conforme Resolução nº 024/1994, de 

03 de agosto de 1994; a Classificação de Veículos, pela Resolução nº 035/1994, de 03 de 

agosto de 1994; o estabelecimento de Garantia para o Abastecimento de Matérias-Primas e 

Insumos, pela Resolução nº 022/1995, de 03 de agosto de 1995; a identificação de Padrões de 

Qualidade para o Serviço Postal, via Resolução nº 038/2004, de 26 de novembro de 2004; e 

conformou o Acordo sobre Pesos e Dimensões para Veículos de Transporte Rodoviário, nos 

termos da Resolução nº 065/2008, de 28 de novembro de 2011. 

Estabelecidos os princípios e os instrumentos de efetivação do intercâmbio entre os 

países do Mercosul, a atenção se volta especialmente ao comércio, mola-mestra de 

aproximação e convergência nos processos de integração regional. Por esta relevância central, 

o tema do comércio recebeu atenção destacada do bloco com a criação de um órgão 

especificamente encarregado da questão. 

 

                                                 
173 Protocolo de Ouro Preto, art. 15. 
174 Protocolo de Ouro Preto, art. 11. 
175 Como é possível constatar ao se observar o arquivo digital das normas do Mercosul. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=484&site=1&channel=secretaria&seccion=5>. Acesso em 22 
de junho de 2011. 
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A.3) Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) 

 

Ante aos precípuos fins econômicos do bloco regional, não poderia deixar de haver 

um órgão com capacidade decisória, especialmente destinado a tratar dos assuntos de política 

comercial comum dos Estados Partes, encarregado de regular o funcionamento da união 

aduaneira e seus aspectos adjacentes176. 

Manifestando seu caráter decisório por meio de Diretrizes ou Propostas177 – sendo 

apenas as primeiras de caráter vinculativo –, incumbe prioritariamente à CCM o 

acompanhamento da aplicação dos instrumentos de política comercial comum por parte dos 

Estados Membros178, bem como a adoção do Regimento Interno179, a ser submetido à 

homologação do GMC. 

Sendo o último órgão na estrutura decisória do Mercosul180, é integrada por quatro 

membros titulares e quatro membros alternos por Estado Parte, submetidos à coordenação dos 

Ministérios das Relações Exteriores181. 

Na atividade normativa da CCM, se destacam as seguintes: os numerosos Ditames de 

Classificação Tarifária, que enquadram produtos na Lista de Mercadorias, iniciados pela 

Diretriz nº 006/1995, de 31 de maio de 1995; e as diversas Ações Pontuais no Âmbito 

Tarifário por Razões de Abastecimento, referentes à aplicação de baixas tarifárias temporárias 

para produtos específicos, inauguradas pela Diretriz nº 011/1996, de 18 de julho de 1996. 

Delineada a estrutura decisória do Mercosul, se faz necessário conhecer os órgãos de 

suporte, encarregados de realizar as atividades-meio em prol da evolução do processo de 

integração regional. 

 

B) Órgãos auxiliares à estrutura decisória 

 

Exercem função de auxílio aos órgãos decisórios: o Foro Consultivo Econômico-

Social (FCES); a Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM); e, o Tribunal 

Administrativo-Trabalhista (TAL). 

                                                 
176 Protocolo de Ouro Preto, art. 16. 
177 Protocolo de Ouro Preto, art. 20. 
178 Protocolo de Ouro Preto, art. 19, III. 
179 Protocolo de Ouro Preto, art. 19, XI. 
180 PEREIRA, Ana Cristina Paulo. Direito Institucional e Material do Mercosul. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 36. 
181 Protocolo de Ouro Preto, art. 17. 
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A função de auxílio pode parecer, à primeira vista, desimportante para a segurança 

jurídica. No entanto, considerando principalmente a composição intergovernamental do 

Mercosul, esses órgãos são vitais na medida em que operacionalizam toda a atividade dos 

demais. 

Em primeiro plano, desafogam os integrantes dos órgãos da estrutura decisória do 

contato com as atividades burocráticas, intermediando inclusive a logística de seus encontros, 

trazem dados importantes para o posicionamento do bloco, além de lidar com questões entre o 

órgão e seu corpo de funcionários. 

Em segundo plano, permite que os órgãos de liderança se atenham em exclusivo às 

questões ligadas às suas atividades-fim, o que traz benefícios sensíveis à atividade normativa 

do órgão internacional. Este fato enseja sua ação ou reação mais ágil em face das questões e 

problemas surgidos naturalmente no decorrer do processo de integração. Quanto mais 

agilidade no posicionamento através do disciplinamento normativo, mais segurança jurídica 

no processo de integração. 

A Secretaria Administrativa do Mercosul é o órgão administrativo do bloco, 

encarregada de várias funções, dentre elas: constituir arquivo oficial da documentação do 

Mercosul182; realizar publicação e difusão das normas produzidas pelo bloco183; organizar os 

aspectos logísticos das reuniões dos demais órgãos184; e, informar regularmente aos membros 

as medidas adotadas pelos outros membros para a incorporação das normas produzidas no 

âmbito do bloco185, controlando a consistência jurídica do bloco186. 

A Secretaria é liderada por um Diretor nacional de um dos Estados partes, eleito pelo 

Grupo de Mercado Comum e designado pelo Conselho de Mercado Comum para um mandato 

de dois anos sem possibilidade de recondução187. 

O Foro Consultivo Econômico-Social tem a função de viabilizar a representatividade 

dos setores econômicos e sociais, contando com igual número de representantes para cada um 

dos Estados Membros188, estando habilitado para exercer função consultiva e se manifestar 

                                                 
182 Protocolo de Ouro Preto, art. 32, I. 
183 Protocolo de Ouro Preto, art. 32, II. 
184 Protocolo de Ouro Preto, art. 32, III. 
185 Protocolo de Ouro Preto, art. 32, IV. 
186 PEREIRA, Ana Cristina Paulo. Direito Institucional e Material do Mercosul. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 47. 
187 Protocolo de Ouro Preto, art. 33. 
188 Protocolo de Ouro Preto, art. 28. 
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mediante Recomendações no Grupo de Mercado Comum189. Ainda, deve submeter à 

aprovação deste seu Regimento Interno190. 

O Tribunal Administrativo Trabalhista, encarregado resolver em instância única 

sobre as reclamações de índole trabalhista entre a Secretaria do Mercosul e seu pessoal191, é 

composto por quatro membros titulares, com seus respectivos suplentes, indicados por cada 

um dos Estados parte para um período de dois anos, renovável por igual período. Os 

integrantes devem ser juristas e, preferencialmente, ter experiência em questões 

administrativo-trabalhistas. A presidência será definida por sorteio, a cada caso, com exclusão 

do integrante de mesma nacionalidade do reclamante, quando possível192. A convocação é de 

caráter permanente para reunião quando necessário193. 

As fontes normativas a serem consideradas para apreciação no Tribunal são as 

normas do Acordo de Sede (Decisão CMC nº 004/1996), as normas aplicáveis ao pessoal da 

Secretaria Administrativa do Mercosul e as Instruções de Serviço ditadas pelo Diretor 

desta194. 

Registra-se, ainda, definições procedimentais no Estatuto do Tribunal 

Administrativo-Trabalhista, tais como legitimação ativa, admissibilidade, contestação, 

instrução processual, dentre outras, não abordadas por escaparem da relação de pertinência 

com o tema da segurança jurídica. 

 

C) Órgãos diretamente relacionados à segurança jurídica 

 

Pela natureza de suas atribuições, dois órgãos são responsáveis diretamente pela 

segurança jurídica do sistema jurídico mercosulino: o Tribunal Permanente de Recursos 

(TPR), instituição-chave do mecanismo de solução de controvérsias, estabelecido pelo 

Protocolo de Olivos (2002); e, o Parlamento do Mercosul (Parlasul), responsável atualmente 

pela agilização dos procedimentos de incorporação das normas produzidas pelo bloco ao 

ordenamento jurídico interno de cada Estado Membro, em substituição à Comissão 

Parlamentar Conjunta, estabelecido pelo Protocolo de Criação do Parlamento do Mercosul 

(2005). 

                                                 
189 Protocolo de Ouro Preto, art. 29. 
190 Protocolo de Ouro Preto, art. 30. 
191 Estatuto do Tribunal Administrativo-Trabalhista do Mercosul, art. 1º. 
192 Estatuto do Tribunal Administrativo-Trabalhista do Mercosul, art. 2º. 
193 Estatuto do Tribunal Administrativo-Trabalhista do Mercosul, art. 5º. 
194 Estatuto do Tribunal Administrativo-Trabalhista do Mercosul, art. 3º. 
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C.1) Tribunal Permanente de Revisão (TPR) 

 

A criação do Tribunal Permanente de Revisão foi um grande passo no avanço do 

mecanismo de solução de controvérsias por fornecer a este um suporte institucional. A 

despeito desse avanço, são constatados, ainda, significativos problemas que mitigam a força 

vinculativa do sistema, a serem tratados em tópico próprio, juntamente com seu regime de 

funcionamento. 

Primeiro órgão jurisdicional do Mercosul, o TPR é composto por cinco árbitros: um 

de cada Estado parte, com seu respectivo suplente, para um período de dois anos renovável 

por mais dois períodos consecutivos; e, o quinto árbitro por unanimidade dos Estados 

membros, para um período de três anos não renovável. Não havendo consenso, a Secretaria 

Administrativa do Mercosul realizará sorteio dentre os membros constantes da lista dos oito 

nomes indicados, dois por cada Estado membro195. Ainda, a aceitação da condição de 

integrantes do referido Tribunal implica a sua disponibilidade permanente para atuação tão 

logo sejam convocados196. 

A principal função do Tribunal Permanente de Revisão é institucionalizar a atividade 

jurisdicional no processo de integração, de modo a homogeneizar os posicionamentos em prol 

dos objetivos de integração, visto que atua em regra como instância revisional e última do 

procedimento de solução de controvérsias197. 

Assim, é central o papel desempenhado pelo referido Tribunal frente à necessidade 

de prover segurança jurídica no contexto integracionista, no que tange à executoriedade das 

normas no plano internacional, ficando o contexto interno, na atual conformação do sistema 

de solução de controvérsias regionais, sob os auspícios do sistema jurisdicional de cada 

Estado Membro. 

A atividade do TPR será analisada em detalhes adiante, quando do estudo do 

Mecanismo de Solução de Controvérsias do Mercosul, estabelecido pelo Protocolo de Olivos, 

de 18 de fevereiro de 2002198. 

 

                                                 
195 Protocolo de Olivos, art. 18. 
196 Protocolo de Olivos, art. 19. 
197 GOMES, Eduardo Biacchi. Protocolo de Olivos: alterações no sistema de soluções de controvérsias do 
MERCOSUL e perspectivas. In: Revista de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, v. 37, 2002, p. 158. 
198 Capítulo 5, Seção 2, § 1º. 
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C.2) Parlamento do Mercosul (Parlasul) 

 

Substituto da Comissão Parlamentar Conjunta199 (CPC), o Parlamento do Mercosul é 

atualmente composto por dezoito parlamentares de cada Estado membro, posto que a primeira 

fase de transição, de 31 de dezembro de 2006 a 31 de dezembro de 2010, ainda não está 

terminada200. 

No entanto, já se observa o descumprimento do prazo quanto à primeira eleição dos 

parlamentares por voto direto, universal e secreto, que deveria ocorrer antes do início da 

segunda fase de transição, previsto para 1º de janeiro de 2011201. 

Dentre os propósitos do Parlamento, destacam-se: a representação dos povos do 

Mercosul; a garantia da participação dos atores da sociedade civil no processo de integração; 

e, a estimulação de uma consciência coletiva de valores cidadãos e comunitários para a 

integração202. 

Quanto às suas numerosas competências, constantes do extenso artigo 4º do 

Protocolo Constitutivo203, é necessário destacar a que consta do § 12 quanto à elaboração de 

pareceres prévios destinados à aceleração dos procedimentos de incorporação das normas 

mercosulinas que demandem aprovação pelos parlamentos dos Estados-membros, visando 

facilitar a sua apreciação. Esta medida é decorrente dos estreitos prazos estabelecidos pelo 

mesmo dispositivo para incorporação das normas de um máximo de 45 (quarenta e cinco) dias 

entre a aprovação da norma pelo órgão mercosulino e o envio ao Poder Legislativo do Estado 

                                                 
199 Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, art. 1º. 
200 Primeira e Segunda disposições transitórias do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 
201 Terceira e Quinta disposições transitórias do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 
202 Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, art. 2º; CORREIA, Victor S. Antunes. Análise jurídico 
política do Mercosul – Estudos da Integração, v. 11. Brasília: Senado Federal, 1997, p. 33. 
203 As mais significativas: “1. Velar, no âmbito de sua competência, pela observância das normas do 
MERCOSUL; 2. Velar pela preservação do regime democrático nos Estados Partes, de acordo com as normas 
do MERCOSUL, e em particular com o Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no 
MERCOSUL, na República da Bolívia e República do Chile; [...] 6. Receber, ao final de cada semestre a 
Presidência Pro Tempore do MERCOSUL, para que apresente um relatório sobre as atividades realizadas 
durante dito período; 7. Receber, ao início de cada semestre, a Presidência Pro Tempore do MERCOSUL, para 
que apresente o programa de trabalho acordado, com os objetivos e prioridades previstos para o semestre; 8. 
Realizar reuniões semestrais com o Foro Consultivo Econômico-Social a fim de intercambiar informações e 
opiniões sobre o desenvolvimento do MERCOSUL; 9. Organizar reuniões públicas, sobre questões vinculadas 
ao desenvolvimento do processo de integração, com entidades da sociedade civil e os setores produtivos; 10. 
Receber, examinar e se for o caso encaminhar aos órgãos decisórios petições de qualquer particular, sejam 
pessoas físicas ou jurídicas, dos Estados Partes, relacionadas com atos ou omissões dos órgãos do 
MERCOSUL; [...] 13. Propor projetos de normas do MERCOSUL para consideração pelo Conselho do 
Mercado Comum, que deverá informar semestralmente sobre seu tratamento; 14. Elaborar estudos e 
anteprojetos de normas nacionais, orientados à harmonização das legislações nacionais dos Estados Partes, os 
quais serão comunicados aos Parlamentos nacionais com vistas a sua eventual consideração”. 
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membro, o qual terá um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para realizar o 

procedimento de incorporação. Ainda, o mesmo dispositivo estabelece também a necessidade 

de conferir um tratamento preferencial às normas mercosulinas em seu procedimento de 

incorporação. Esta última disposição gera um conflito no sistema jurídico brasileiro entre o 

decreto que incorporou o Protocolo Constitutivo e a disposição constitucional constante do 

art. 49, I, a ser discutida no decorrer do trabalho em tópico próprio. 

Vale registrar que a habilitação para proposição de normas, mencionada no parágrafo 

anterior, e o sistema decisório adotado baseado em maiorias204 abrem caminho para a 

instalação de um regime institucional de caráter supranacional, voltado para a produção de 

direito comunitário, o que ensejaria um avanço decisivo no processo de integração. 

No entanto, é importante salientar que, dado seu caráter ainda meramente 

representativo, o Parlamento não compõe a estrutura decisória do Mercosul, estando para 

além de sua competência, atualmente, a atividade legislativa. Suas manifestações ocorrem por 

meio de pareceres, projetos de normas, anteprojetos de normas, declarações, recomendações, 

relatórios e disposições205. 

 

§3º. Críticas à composição intergovernamental e ao regime decisório por consenso 

 

Nos seus quase vinte anos de existência, o Mercosul vivenciou inegáveis avanços em 

sua estrutura, com melhoras perceptíveis tanto do ponto de vista institucional quanto de 

volume negocial206. 

Diante das dificuldades iniciais, é compreensível a adoção do modelo 

intergovernamental com regime decisório de consenso, visto que a própria iniciativa se 

revestia de um caráter experimental. No entanto, o próprio Tratado de Assunção (1991) previa 

a necessidade de uma readequação institucional ao fim da fase de transição207, assim como o 

Protocolo de Ouro Preto (1994), que, apesar de não fixar prazo específico, deixou 

expressamente aberta a possibilidade revisional, indicando que a estrutura por ele posta não é 

a definitiva208. 

                                                 
204 Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, art. 15. 
205 Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, art. 19. 
206 FISHLOW, Albert. O novo Brasil: as conquistas políticas, econômicas, sociais e nas relações 
internacionais. São Paulo: Saint Paul Editora, 2011, p. 262-263. 
207 Tratado de Assunção, art. 18. 
208 Protocolo de Ouro Preto, art. 47. 
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O conceito de consenso é vago e, do ponto de vista do mecanismo decisório, 

prejudica a tomada de decisões na organização internacional de integração. Existe uma tênue 

diferenciação entre consenso e unanimidade, por exemplo. Esta exige o pronunciamento 

positivo acerca de uma proposta normativa específica e clara; aquela parece permitir a 

construção comum de uma norma a partir da vontade dos integrantes do órgão decisório, 

esvaziando a precisão e a técnica na produção normativa. Ainda, a tomada de decisões por 

consenso impede o pronunciamento claro dos membros quanto ao tema discutido, o que 

repercute negativamente na segurança jurídica. Em contraponto à unanimidade, existem as 

decisões por maioria qualificada, em que os componentes do órgão decisório se manifestam 

com clareza a partir do pronunciamento de seus votos. Convém ressaltar que estas são mais 

adequadas para uma iniciativa de integração econômica209. 

Já é tempo de efetuar as mudanças no sentido de prover ao Mercosul uma estrutura 

institucional apta a produzir direito comunitário e um sistema de solução de controvérsias 

apropriado a essa condição, de modo a consolidar a segurança jurídica. Compreende-se que a 

criação do Parlasul é um importante passo nessa direção, pelos motivos já expostos. É 

necessário, no entanto, que o cronograma estabelecido pelo Protocolo Constitutivo do 

Parlamento do Mercosul seja cumprido em razão das necessidades práticas que já se 

apresentam. 

A instalação em definitivo do Parlamento do Mercosul e o fim das listas de exceções 

à Tarifa Externa Comum (TEC) devem estar afinados de modo que ocorram em períodos 

próximos. Considerando que houve prorrogação da listas de exceções até 31 de dezembro de 

2011210, há um tempo exíguo para que o bloco providencie o ajuste das condições de 

funcionamento do Parlamento ao programa estabelecido pelas disposições transitórias de seu 

ato constitutivo. 

A partir do regular funcionamento do Parlasul, especialmente em razão das novas 

definições decisórias que apontam para a adoção do regime de maioria em substituição ao 

regime de consenso, conforme já referido, estaria assegurado um ambiente propício para a 

discussão sobre o novo regime institucional do Mercosul. A implantação de um novo critério 

decisório seria indício definitivo do amadurecimento do bloco. 

Assim, o bloco de integração regional estaria melhor preparado para atender às 

exigências objetivas que se impõem para o avanço à fase de mercado comum, o que, 

                                                 
209 CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Droit international economique. Paris:Dalloz, 2003, p. 22. 
210 Decisão nº 028/2009 do Conselho de Mercado Comum. 
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conforme já indicado e referenciado, não é possível com o arranjo orgânico atual. Essas 

exigências se resumiriam, fundamentalmente, a compor uma estrutura institucional 

supranacional, capaz de produzir o direito comunitário necessário e imprescindível à evolução 

do processo de integração e à realização do fim estabelecido pelo Tratado de Assunção, qual 

seja, a constituição de um mercado comum entre os Estados membros. 

O Mercosul, entretanto, apesar de seus disfuncionamentos, tem sido fiel ao plano de 

integração traçado pela ALADI, na medida em que busca a aplicação de seus princípios. 

Busca aplicar o princípio da convergência ao congregar mais participantes, respeita o 

princípio da flexibilidade ao atribuir ao eventual ingressante uma posição condizente com sua 

intenção e aplica o princípio dos tratamentos diferenciais ao levar em conta sua condição 

econômica. Por isso, merece a atenção e a dedicação necessárias para ter realizado o seu fim, 

consignado no em seu tratado-quadro. 

Em paralelo à realização do plano integracionista da ALADI, que já conta com mais 

de 60 (sessenta) Acordos de Alcance Regional de Complementação Econômica (AAP.CE) 

registrados211, desenvolveu-se durante a segunda metade da década de 2000 um novo projeto 

de integração para a América do Sul. Este projeto é a União de Nações Sul-Americanas 

(Unasul), lançado em 2008. 

 

Seção 3. A União das Nações Sul-Americanas (Unasul) 

 

A União de Nações Sul-Americanas, tal como ocorre regularmente com as iniciativas 

de integração regional, é fruto de uma sucessão de atos internacionais, expressando o desejo 

integracionista. 

Nesse caso, o ato inaugural foi a Declaração de Cusco, de 08 de dezembro de 2004, 

que estabeleceu a Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA). À Declaração de Cusco, 

sucederam as Declarações de Brasília, em 30 de setembro de 2005, e Cochabamba, em 09 de 

dezembro de 2006. Vale chamar a atenção para o fato de que, à época da criação da CASA, 

muito se discutia sobre a criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), proposta 

pelos Estados Unidos da América. 

                                                 
211 Conforme informações disponibilizadas no endereço eletrônico da Associação Latino-Americana de 
Integração. Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/temasacdos.nsf/b83c6b854d6de75c0325767a004ef369/32bf25efc929d0c0032570
6c0063b0a1?OpenDocument>. Acesso em: 30 de abril de 2011. 
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Nesse contexto, a quase totalidade dos Estados sul-americanos – Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela – 

firmaram o Tratado de Brasília em 23 de maio de 2008, constituindo a União de Nações Sul-

Americanas, com o oferecimento de uma nova perspectiva para atuação em prol do objetivo 

integracionista. 

 

§1º. Novo projeto de integração para a América do Sul 

 

Buscando reunir todo o continente sul-americano, a União de Nações Sul-

Americanas212 (UNASUL), sucessora da Comunidade Sul-Americana de Nações213 (CASA), 

busca a integração política, econômica, social e cultural, pela primeira vez reunindo apenas os 

Estados do subcontinente sul-americano. 

A criação da Unasul, em razão dos termos constantes de seu tratado constitutivo e do 

contexto de suas origens, remete a um projeto que prioriza o aspecto político da integração 

sul-americana, deixando o aspecto econômico em segundo plano. O principal argumento para 

este entendimento se apoia no fato de que o primeiro objetivo da União é o fortalecimento do 

diálogo e dos laços políticos entre os Estados Membros, seguido de metas essencialmente 

sociais e estratégicas214. 

É de se destacar, ainda, o quórum previsto para a aprovação de normas. Apesar de 

permanecer o sistema consensual de decisão, é exigida a presença mínima de apenas três 

quartos dos integrantes de cada órgão, devendo ser realizada consulta posterior aos Estados 

ausentes215. 

Ante os objetivos eminentemente políticos, a Unasul parece ser inclinada a constituir 

uma tentativa de oposição à ingerência dos Estados Unidos da América nas questões políticas 

do continente sul-americano. 

Considerando que a Colômbia é aliada dos EUA na América do Sul, despertam a 

atenção dois fatos que vêm ao encontro dessa ideia: primeiramente, a rejeição da presidência 

temporária da União por parte do então Presidente da Colômbia (2002-2010), Álvaro Uribe, 

                                                 
212 Tratado de Brasília, de 23 de maio de 2008. 
213 Tratado de Cusco, de 08 de dezembro de 2004. 
214 A constatação é evidente a partir da análise do art. 3º do Protocolo de Brasília, que elenca os objetivos 
específicos da Unasul, encabeçados pelo entendimento político entre seus Estados. 
215 Tratado de Brasília, art. 12. 
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pelo que o Presidente Rafael Correa, do Equador, a assumiu em 10 de agosto de 2009216; e, 

em segundo lugar, a rejeição colombiana à proposta brasileira de criação do Conselho de 

Defesa da América do Sul217. 

Corroborando o viés político da Unasul e o seu desgarro, frise-se, nesse momento, 

em relação à proposta de integração econômica instituída pela ALADI, o Tratado de Brasília 

determina o registro da iniciativa perante a Organização das Nações Unidas, de caráter 

reconhecidamente político, e não perante qualquer outra organização internacional de caráter 

econômico218. 

De aproveitamento econômico, mesmo que indireto, há de se destacar os planos de 

integração energética219, de melhoramento da infraestrutura em escala regional – de modo a 

oferecer melhores condições para as atividades comerciais e de prestação de serviços entre os 

Estados – e de integração financeira220. 

Em referência a esta última, merece menção no âmbito da UNASUL o ambicioso 

projeto de integração financeira idealizado a partir da criação de um banco sul-americano, o 

Banco do Sul, e a adoção de uma moeda única para o subcontinente, a ser emitida por este221. 

Desafortunadamente, o referido Banco encontra dificuldades na integralização de seu capital e 

ainda não conseguiu entrar em funcionamento, a despeito do que vem sendo anunciado por 

seus incentivadores222. 

Merece destaque o fato de que o exercício da personalidade jurídica da Unasul223 

dependia da ratificação de tratado constitutivo por pelo menos nove países224. O nono país a 

                                                 
216 “Unasul pode morrer sob comando do Equador, diz Colômbia”. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2009/08/04/unasul-pode-morrer-sob-comando-do-equador-diz-colombia-
757110495.asp>. Acesso em 06 de novembro de 2010. 
217 “Colômbia fala em ‘terrorismo’ e rejeita conselho”. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2905093-EI7896,00-
Colombia+fala+em+terrorismo+e+rejeita+conselho.html>. Acesso em: 06 de novembro de 2010. 
218 Tratado de Brasília, art. 27. 
219 Sobre a integração energética na América do Sul, consultar XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Zwischen 
Integration und Vertaatlichung: Das südamerikanische Energierecht. In: EHRICKE, Ulrich (Hrsg.). 
Aktuelle Herausforderungen des Energierechts aus deutscher und internationaler Sicht. Baden-Baden, 
Nomos, 2008, pp. 83-100, e ZANELLA, Cristine Koehler. Energia e Integração: Oportunidade e 
Potencialidades da Integração Gasífera na América do Sul. Ijuí: Unijuí, 2009, p. 93. 
220 Tratado de Brasília, preâmbulo e art 3º, “d”, “e” e “f”. 
221 “Banco do Sul terá capital autorizado de US$ 20 billhões”. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/06/080628_bancodosul_mc_ac.shtml>. Acesso em 06 
de novembro de 2010. 
222 “Equador diz que Banco do Sul entrará em operação em 2010”. Disponível em: 
<http://outroladodanoticia.wordpress.com/2009/07/25/equador-diz-que-banco-do-sul-entrara-em-operacao-em-
2010>. Acesso em 06 de novembro de 2010. 
223 Tratado de Brasília, art. 1º. 
224 Tratado de Brasília, art. 26. 
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ratificar o Tratado de Brasília foi o Uruguai, tendo a Unasul adquirido sua personalidade 

jurídica em 11 de março de 2011, após decorridos trinta dias do depósito do instrumento de 

ratificação225 – os outros oito Estados que já haviam ratificado são Argentina, Chile, Guiana, 

Peru, Suriname, Bolívia, Venezuela e Equador. A partir desse momento foram iniciados os 

efetivos trabalhos de composição institucional e as atividades internacionais da Unasul. 

O Estado brasileiro apenas recentemente ratificou o Tratado de Brasília226, após 

referendo do Congresso Nacional227. Considerando que o governo brasileiro foi o maior 

articulador desse projeto durante a primeira (2003-2006) e a segunda (2007-2010) gestões do 

ex-Presidente Luis Inácio Lula da Silva – que oportunizaram respectivamente a assinatura da 

Declaração de Cuzco (2004) e do Tratado de Brasília (2008) –, a ratificação do Estado 

brasileiro destoa na medida em que foi o apenas o décimo dos doze signatários a ratificar. A 

explicação para este fato é em grande parte a demora do atual processo de incorporação de 

normas originárias, que exige o lento crivo do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, I, 

da Constituição Federal, ao qual são indistintamente submetidos os tratados referentes à 

integração regional sul-americana. 

Em seguida ao Brasil, o próximo país que deve ratificar o Tratado de Brasília é o 

Paraguai, tendo em vista que os seus Senadores228, em 09 de junho de 2011, e Deputados229, 

em 11 de agosto de 2011, já manifestaram sua aprovação. Resta, ainda, o depósito do 

instrumento de ratificação para que o Paraguai passe a participar diretamente das atividades 

da Unasul. 

Falta apenas uma manifestação mais contundente da Colômbia, país que vem de um 

governo de orientação política veladamente oposicionista à integração regional na América do 

Sul, conforme denotou a recusa do ex-Presidente colombiano Álvaro Uribe em assumir a 

presidência temporária da Unasul, conforme anteriormente mencionado. No entanto, o atual 

governo do Presidente Juan Manuel Santos, que iniciou seu mandato em agosto de 2010, 

                                                 
225 “Unasul terá personalidade jurídica em março”. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4938305-EI8140,00-
Unasul+tera+personalidade+juridica+em+marco.html>. Acesso em 07 de abril de 2011. 
226 “Brasil é o 10º país a entregar ratificação do tratado da Unasul”. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2011/07/15/brasil-e-o-10-pais-a-entregar-ratificacao-do-tratado-
da-unasul.jhtm>. Acesso em 25 de julho de 2011. 
227 Decreto Legislativo nº 159/2011, de 13 de julho de 2011. 
228 “Senado do Paraguai ratifica ingresso do país na Unasul”. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?id=1135368>. Acesso em 25 de julho de 2011. 
229 “Deputados aprovam ingresso do Paraguai na Unasul”. Disponível em: 
<http://www.gazetamaringa.com.br/online/conteudo.phtml?tl=1&id=1157033&tit=Deputados-aprovam-
ingresso-do-Paraguai-na-Unasul>. Acesso em 14 de agosto de 2011. 
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parece apontar no sentido da aproximação política com a América do Sul e seu projeto de 

integração regional230, sendo inclusive de nacionalidade colombiana a atual Secretária-Geral 

da Unasul, María Emma Mejía231. 

 

§2º. Perspectivas da Unasul 

 

Ante a conhecida diversidade de condições econômicas e orientações políticas, os 

dirigentes da Unasul certamente, terão um grande trabalho para compor a aliança política 

proposta. No entanto, há que se registrar que esta é a primeira iniciativa formal de 

agrupamento de forças políticas na América do Sul como um todo, pelo que merece crédito e 

empenho dos líderes nacionais. 

As principais dificuldades a serem enfrentadas são de caráter interno, em razão das 

divergências de Colômbia e Peru. Deve-se ressaltar, todavia, que a proposta trazida de criação 

de um Parlamento Sul-Americano endossa o acolhimento sério por parte dos dirigentes dos 

Estados Membros, sugerindo que existe a intenção de aproximação política232. 

Quanto à matéria econômica, a Unasul não faz referências tenazes. Não se refere, em 

específico, à ALADI ou a qualquer iniciativa de integração sub-regional de caráter 

econômico, a despeito de que o plano de integração econômica constante do Tratado de 

Montevidéu de 1980 está em plena execução, conforme demonstrado anteriormente. Isso 

reforça a tese de que sua motivação é, no momento, essencialmente política. 

Entretanto, o processo de aproximação regional para a formação de blocos 

econômicos não se revela de modo linear, a exemplo da experiência europeia. Nessa, foram 

elaborados desde a década de 1950 diversos tratados internacionais sucessivos233, sempre no 

sentido do aprofundamento das relações entre os Estados, que estabeleceram uma 

multiplicidade de organizações internacionais de fundo econômico – a exemplo da CECA e 

da CEE – para, apenas em 1992 com o Tratado de Maastricht, serem unificadas as iniciativas 

sob o manto da União Europeia. 

                                                 
230 “Colômbia diz que fará o possível para ratificar tratado da Unasul”. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4683652-EI294,00-
Colombia+diz+que+fara+o+possivel+para+ratificar+tratado+da+Unasul.html>. Acesso em 15 de agosto de 
2011. 
231 “Brasil sabe que não pode ser potência sozinho, diz secretária-geral da Unasul”. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/949672-brasil-sabe-que-nao-pode-ser-potencia-sozinho-diz-secretaria-
geral-da-unasul.shtml>. Acesso em 15 de agosto de 2011. 
232 Tratado de Brasília, art. 17. 
233 Ver supra, Capítulo I, Seção 1. 
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Nesse sentido, a União das Nações Sul-Americanas pode, no futuro, ter o condão de 

homogeneizar as propostas e coordenar os esforços para uma aproximação em escala 

subcontinental na América do Sul. Fato é que importantes planos no campo da infraestrutura, 

a exemplo da cooperação energética e financeira, refletem diretamente sobre o 

aproveitamento econômico do projeto, e indicam um viés econômico em potencial no âmbito 

da Unasul. Resta saber se os dirigentes futuros vão realmente buscar uma aproximação de 

aproveitamento econômico, como acabou ocorrendo na experiência vivida no continente 

europeu, ou se vão permanecer como prioridade de discussão e ação apenas os objetivos 

políticos e sociais234. 

De concreto, portanto, não há muito a se considerar visto que a referida organização 

adquiriu apenas recentemente sua personalidade jurídica internacional. Em se tratando de 

segurança jurídica, portanto, ainda não houve qualquer posicionamento formal da Unasul, no 

exercício de sua personalidade jurídica recém-adquirida, que provocasse repercussões 

jurídicas para o projeto de integração econômica empreendido pelo Estado brasileiro. 

O Paraguai e a Colômbia são os únicos Estados signatários que ainda não ratificaram 

o Tratado de Brasília (2008). Assim, somente será possível proceder a avaliações mais sólidas 

nesse sentido após o efetivo início das atividades, para além dos discursos políticos 

apresentados até o momento. 

 

                                                 
234 “Inclusão social e integração são objetivos de cúpula da Unasul em Lima”. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2011/07/26/inclusao-social-e-integracao-sao-objetivos-de-
cupula-da-unasul-em-lima.jhtm>. Acesso em 20 de agosto de 2011. 
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Capítulo 3. A soberania do Estado brasileiro na perspectiva integracionista 

 

O principal obstáculo à segurança jurídica no Mercosul, de forma geral, é a alegação 

pelos os Estados Membros da defesa de suas soberanias – particularmente em se tratando do 

Estado brasileiro –, de modo paradoxal em face de seus dispositivos constitucionais235. 

A soberania é um tema bastante polêmico, desde as suas bases, concernentes à teoria 

geral do Estado, em sua feição moderna e absolutista, surgida para contrapor a fragmentada 

sociedade medieval. A partir de então a soberania é vista como um alicerce do Estado236.  

Nessa seara, as maiores divergências são referentes à sua presença ou não na lista de 

elementos constitutivos do Estado. A dificuldade está em entender a soberania perante os 

demais elementos do Estado, determinando se ela está ausente, presente em associação a outro 

elemento ou presente autonomamente no rol de elementos do Estado237. 

Por outro lado, a compreensão precisa do elemento da soberania é condição 

necessária à construção correta do entendimento das relações integracionistas na sociedade 

internacional. O ponto central da relação entre soberania e integração regional é a questão da 

supranacionalidade das organizações internacionais integracionistas, posto que desde o nível 

de mercado comum não é mais possível a coordenação das atividades de integração por meio 

de instituições intergovernamentais, conforme já indicado na doutrina jurídica e na doutrina 

econômica, por ocasião do primeiro capítulo. 

Nesse sentido, é necessário estabelecer e evidenciar, para o plano jurídico 

internacional, um conceito que permita a coexistência harmônica da autodeterminação dos 

povos, a partir da organização em Estados soberanos, e das normas jurídicas internacionais, 

que criam organizações internacionais cada vez mais fortes, especialmente no campo da 

integração regional. 

Parte da doutrina chega a afirmar que a soberania estatal remonta apenas ao período 

histórico da Idade Moderna e que diante da atual ordem jurídica internacional não lhe resta 

mais sobrevida238. No entanto, parece mais acertada a posição de Hans Kelsen, quando, em 

                                                 
235 Ver infra, Capítulo 4. 
236 MENEZES, Iure Pedroza. Os tratados internacionais e o direito interno dos Estados. In: Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, Ano 12, n. 48, jul./set. 2004, p. 315. 
237 As divergências podem ser constatadas ao se examinar as seguintes obras: MALUF, Sahid. Teoria Geral do 
Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 33; ACCIOLY, Hildebrando. Geraldo Eulálio do Nascimento e 
Silva. Manual de Direito Internacional Público. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 67; REZEK, Francisco. 
Direito Internacional Público – Curso Elementar. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 153; e, ARAÚJO, Luis 
Ivani de Amorim. Curso de Direito Internacional Público. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 109. 
238 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 02. 
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1920, afirma que “o conceito de soberania deve ser radicalmente mudado”239. A mudança 

refere-se à necessidade de adequação da concepção do princípio da soberania em face do 

surgimento da ordem jurídica internacional, experienciada por Kelsen, que implicaria esforço 

doutrinário para explicar como um Estado poderia estar submisso a compromissos 

internacionais e, ainda assim, ser reconhecido como soberano. 

Fato é que a soberania é um fenômeno político-jurídico240. A tentativa de 

conceituação que desconsidere essa natureza ambivalente tende ao insucesso. Parece mais 

ponderado o entendimento que aceita a evolução do conceito da soberania – em razão de 

necessidades políticas, econômicas e jurídicas – que, tal como outros elementos do Estado, 

permanecem presentes, apesar de haverem passado por mudanças241 – como é o caso do 

governo, que mudou do regime absolutista para o democrático nos Estados ocidentais após as 

mudanças impulsionadas pelas revoluções francesas. 

 

Seção 1. O conceito de soberania 

 

A soberania consiste na liberdade do Estado em adotar decisões supremas em relação 

a posicionamentos, planos ou projetos, quer dentro do seu território ou mesmo no contexto 

internacional, de acordo com as orientações que o poder constituinte estatuiu em sua 

Constituição. 

Diante do pacto democrático inserido no Estado de Direito, a soberania fica atrelada 

à realização dos preceitos estabelecidos pela sociedade nacional na Constituição do Estado. 

Assim, é com essa finalidade que deve ser entendida desde o princípio, devendo os dirigentes 

estatais utilizar a liberdade por ela fornecida sempre com vistas à obediência e à realização 

dos ditames constitucionais242. 

Nesse sentido, convém inferir que a soberania é atributo do Estado. O mais alto nível 

da estrutura hierárquica do governo, portanto, apenas dispõe da soberania do Estado – e não a 

                                                 
239 KELSEN, Hans. Il problema della sovranità e la teoria del diritto Internazionale Contributo per uma 
dottrina pura del diritto. 1920. Trad. Italiana de A. Carrino. Milão: Giuffre, 1989, p.469, apud; Idem, Ibidem, 
p.04. 
240 GALLO, Ronaldo Guimarães. Soberania: poder limitado (parte I). In: Revista de Informação Legislativa, 
Ano 43, n. 169, jan./mar. 2006, p. 37. 
241 CARNEIRO, Cristiane Dias. A convivência dos princípios constitucionais da soberania, integração 
política e econômica. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 16, n. 65, out./dez. 2008, p. 
294. 
242 BERARDO, Telma. Soberania, um novo conceito? In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, 
Ano 10, v. 40, Jul-Set/2002. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 40. 
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incorpora –, mas para utilização restrita em prol da realização dos compromissos já 

mencionados. 

Resta, então, compreender de onde surge a soberania e qual é o seu conteúdo 

essencial, para a constatação de que soberania e segurança jurídica internacional não são 

conceitos contraditórios. 

 

§ 1º. Autodeterminação dos povos 

 

A própria origem da palavra soberania fornece uma boa vertente para início de 

reflexão: proveniente do latim superanus, que significa o supremo grau da hierarquia política, 

aporta as ideias de primazia e superioridade243. Estas formariam o eixo principal do conceito 

de soberania, que vem evoluindo, contudo sem alterações em sua essência, desde o seu 

primeiro sistematizador, Jean Bodin244 – em uma época que era pensado para solucionar 

questões internas –, até os dias atuais em que é estudada predominantemente por 

internacionalistas – visto que o ganho de força do direito internacional impulsiona a solução 

de questões externas aos Estados no contexto de inserção na sociedade internacional. 

Deve-se ter em mente, portanto, que a soberania é um conceito político-jurídico245 

observado nas dimensões interna e externa, de modo que surge por expressão política, mas se 

instrumentaliza e realiza a partir do direito, nos termos da Teoria Realista246. Nesse sentido, 

vale observar que a soberania está, por essência e por coerência, limitada ou adstrita à 

realização dos propósitos da unidade Estatal, definidos a partir de um pacto de natureza 

política. Seria, então, a soberania um conceito jurídico indeterminado, mas de essência e bases 

bem definidas que se mantêm incólumes ao longo das evoluções políticas e jurídicas247. 

A outra questão deveras controversa acerca da soberania – para além de sua presença 

no rol de elementos do Estado – é a questão de sua limitação. O conceito de soberania 

                                                 
243 DAVID, Marcel. La Souveraineté et les Limites Juridiques du Pouvoir Monarchique du IX au XV 
Siècle, vol. II, Paris: Librairie Dalloz, 1954, p. 14, apud MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. A soberania 
através da História. In: MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque (coord.). Anuário direito e globalização, 1: 
a soberania. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 10. 
244 A partir de sua obra intitulada Six livres de la republique (Seis livros da república), publicados em 1576. JO , 
Hee Moon; SOBRINO, Marcelo da Silva. Soberania no Direito Internacional, evolução ou revolução? In: 
Revista de Informação Legislativa, Ano 41, n. 163, jul./set. 2004, p. 09. 
245 JELLINEK, Teoría general del Estado – Tomo II. Madrid, 1915 apud VIGNALI, Heber Arbuet Vignali. O 
atributo da soberania – Estudos da Integração, v. 9. Brasília: Senado Federal; Porto Alegre: Associação 
Brasileira de Estudos da Integração, 1996, p. 24. 
246 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 36. 
247 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. A soberania através da História. In: MELLO, Celso Duvivier de 
Albuquerque (coord.). Anuário direito e globalização, 1: a soberania. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 10. 
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elaborado por Jean Bodin, proveniente da era do Estado absolutista, parece ter sido mal 

compreendido desde a Idade Moderna até os dias atuais. 

Fato é que Bodin defendia que era o Rei o titular da soberania, mas somente é 

possível compreender a sua verdadeira ideia a partir do estudo da definição que o jurista 

fornece: “é o poder absoluto e perpétuo de uma República”. Isso não significa dizer que não 

há limitações à soberania, inclusive estas reconhecidas pelo próprio autor, que se 

consubstanciam, segundo ele, no direito natural e no direito das gentes248. 

Posteriormente a Bodin, Jean-Jacques Rousseau propõe a transferência de 

titularidade da soberania, desassociando-a da figura do governante para atribuí-la ao povo, 

devendo ser exercida a partir da vontade geral249. Daí surgiu a expressão “soberania popular”, 

de natureza política. E, no Estado de Direito, a vontade geral resta consignada em sua 

Constituição, que deve ser realizada pelo governo, por via do exercício da soberania em nome 

da vontade do povo. 

Assim, compreende-se que expressão da soberania do ponto de vista interno do 

Estado Democrático de Direito é a autodeterminação dos povos, princípio consagrado 

constitucionalmente no Estado brasileiro, nos termos art. 4º, III250, da Constituição Federal 

vigente. O povo, no exercício de suas prerrogativas, dispõe do poder e dos meios de realizar 

sua vontade consignada na Constituição, o que na democracia representativa ocorre por meio 

da ação de um governo institucionalizado e composto por agentes eleitos251. 

As limitações inicialmente reconhecidas por Bodin se apresentam nas mesmas duas 

dimensões em que a soberania se manifesta no referido modelo de Estado: internamente, são 

traduzidas no núcleo de direitos fundamentais da Constituição252, que é formado 

essencialmente a partir de valores oriundos do direito natural que devem ser respeitados pelo 

Estado sob quaisquer condições; e, externamente, é limitada pelo direito internacional, 

formado pela ação voluntária do Estado na atividade de firmar compromissos e assumir 

condutas perante a sociedade internacional, também orientado por princípios oriundos do 

                                                 
248 BODIN, Jean. Les Six Livres de la Republique. Gérard Mairet (edição e apresentação). Paris: Le Livre de 
Poche, 1993, p. 111, apud; idem, ibidem, p. 11. 
249 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 74. 
250 “Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: [...] III – autodeterminação dos povos”. 
251 RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Autonomia da vontade, autonomia privada e autodeterminação – 
notas sobre a evolução de um conceito na Modernidade e na Pós-Modernidade. In: Revista de Informação 
Legislativa, Ano 41, n. 163, jul./set. 2004, p. 126. 
252 Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 
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direito natural, a exemplo da coexistência pacífica dos Estados para a promoção e defesa dos 

direitos humanos253. 

No plano interno, a ideia de tutela da inviolabilidade dos direitos e garantias 

fundamentais pelo poder público ou privado, que limita a soberania interna do Estado, é aceita 

pacificamente, não significando qualquer abalo à ideia de soberania, inclusive constituindo 

uma vertente essencial do direito constitucional. A controvérsia surge quando se discute a 

soberania no plano internacional, momento em que autores chegam a afirmar que esta não 

mais existe nos dias atuais, inclusive propondo aporias em sua conceituação254. 

Essa controvérsia prejudica a harmonização entre os compromissos internacionais e a 

autonomia do Estado. Nesse sentido, considerando que a segurança jurídica na integração 

regional é propiciada por tratados internacionais e pelo direito internacional deles derivado, é 

necessário o enfrentamento do tema. 

 

§ 2º. Voluntarismo e Autolimitação do Estado na perspectiva integracionista 

 

Considerando que a soberania é um instituto jurídico estabelecido no século XVII 

para compor necessidades estatais internas, mas que hoje conta com uma dimensão muito 

mais proeminente no seio da sociedade internacional e do próprio direito internacional, é 

necessário firmar as bases da soberania também do ponto de vista externo, para além de sua 

dimensão interna, na perspectiva de permitir sua harmonização com a segurança jurídica das 

experiências de integração regional econômica. 

Ab initio, é importante aduzir que a soberania, nos termos da Teoria da Soberania do 

Estado de Jellinek – que desenvolve as ideias de Rudolf Von Ihering sobre a soberania como 

uma qualidade do poder do Estado perfeito –, é característica do Estado255, e não de um de 

seus elementos, sendo “soberania popular” e “governo soberano” expressões que 

imprecisamente buscam referência à soberania do Estado. 

Ao se tomar a ideia do voluntarismo, derivada da Teoria da Autolimitação do Estado 

– também de Georg Jellinek e já estudada anteriormente256 –, compreende-se que os 

compromissos gerados e assumidos pelos Estados perante a sociedade internacional, no 

                                                 
253 MENEZES, Iure Pedroza. Os tratados internacionais e o direito interno dos Estados. In: Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, Ano 12, n. 48, jul./set. 2004, p. 315. 
254 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 02-03. 
255 Idem, ibidem, p. 33. 
256 Ver supra, Capítulo 1, Seção 1, § 2º, B. 
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desenvolvimento natural de suas relações internacionais, são decorrência do exercício de sua 

soberania, em conformidade com o que consta no art. 78 da Carta da ONU257 e no art. 1º, I, da 

Constituição Federal brasileira de 1988258.  

Assim, a soberania não é enfraquecida, mas afirmada em face da assunção de 

compromissos internacionais por parte do Estado, conforme o respaldo da concepção 

voluntarista. A expressão da soberania do Estado Democrático de Direito no plano 

internacional é, então, a capacidade de obrigar-se internacionalmente por sua própria vontade, 

com vistas à realização constitucional. Foi precisamente isto que ocorreu no caso da 

integração regional sul-americana259. 

Nesse sentido, para garantir o argumento, basta considerar que se o direito 

internacional enfraquece a soberania por limitar a ação dos Estados, também o núcleo 

intangível de suas constituições o faz. Parece mais acertado considerar, tomando as 

similaridades de essência do direito das gentes e do direito natural, que ambos não são 

limitações e, sim, diretrizes de importância distinta para a condução do Poder Público nas 

atividades estatais260. 

Entretanto, existem ainda negadores da soberania do Estado desde Léon Duguit, que 

entendia a “soberania nacional”, exercida pelo governo, como um conceito absoluto, pelo que 

não concebia a sua limitação em razão do compromisso perante outra soberania261. 

Analisando a posição extremada de Duguit, Sahid Maluf considera que “a negação 

da soberania [...] só pode levar a um resultado claro: afirmar o reino da força”262. 

Corroborando este posicionamento e contrariando os negadores da soberania, a simples 

observação da relativa harmonia na sociedade internacional indica que o seu exercício por 

parte dos Estados é justamente o que tem construído a ordem jurídica e os organismos 

internacionais, bem como permitido uma convivência, em geral, pacífica desde o pós-

Segunda Guerra Mundial. 

O argumento final a desconstruir a tese dos negadores da soberania é o instrumento 

da denúncia, que se constitui em um meio legítimo de desvinculação do Estado em relação a 

                                                 
257 Ipsi litteris: “O sistema de tutela não será aplicado a territórios que se tenham tornado Membros das Nações 
Unidas, cujas relações mútuas deverão basear-se no respeito ao princípio da igualdade soberana”. 
258 In verbis: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: I – a soberania [...]”. 
259 Ver infra, Capítulo 4. 
260 GOMES, Eduardo Biacchi. A supranacionalidade e os blocos econômicos. In: Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, Ano 13, n. 53, out./dez.2005, p. 316. 
261 DUGUIT, Léon. Soberania y Libertad. Madrid: Francisco Beltran, 1924, p. 175.  
262 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 35. 
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um compromisso internacional263, comprovando que a adesão a um tratado não é um ato 

definitivo. 

A denúncia ou retirada, instrumento inserido no Direito Internacional Público pela 

Convenção de Viena de 1969, consiste em recurso legítimo disponível ao signatário de um 

tratado internacional que dele queira de desvincular, com todas as repercussões jurídicas 

decorrentes de seu ato264. 

Vale salientar que a denúncia, em regra, só pode ser exercida em relação à totalidade 

do tratado, sendo, no entanto, admitido que o próprio tratado ou as partes estabeleçam solução 

diversa265. Ainda, só pode uma parte denunciar ou retirar-se de um tratado que preveja sua 

expressa possibilidade ou que de sua natureza seja deduzida tal possibilidade266. Por fim, a 

parte deverá notificar sua intenção de denúncia ou retirada com uma antecedência mínima de 

doze meses267. 

Visto que as atividades jurídicas internacionais são, em geral, vertentes do 

cumprimento de objetivos constitucionais, caso uma determinada iniciativa internacional se 

desvirtue dos objetivos pré-estabelecidos no momento de celebração de seu respectivo 

tratado, pode o Estado utilizar-se da denúncia para se desvincular. 

Fato é que alguns compromissos internacionais, referentes ao jus cogens268, não são 

passíveis de abandono por parte dos Estados. Entretanto, isto não chega a gerar problemas de 

maiores proporções, em razão de que tais compromissos são, na maioria dos Estados 

ocidentais, quase totalmente coincidentes com o núcleo intangível de suas constituições, que, 

tal qual o jus cogens, não podem ser modificados sem uma ruptura total da ordem político-

jurídica. Essa essência constitucional inalcançável pelas reformas é composta eminentemente 

                                                 
263 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público – Curso Elementar. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
108. 
264 MENEZES, Celso Antônio Martins. A importância dos tratados e o ordenamento jurídico brasileiro. In: 
Revista de Informação Legislativa, Ano 42, n. 166, abr./jun. 2005, p. 75. 
265 Convenção de Viena de 1969, art. 44, § 1º. 
266 Convenção de Viena de 1969, art. 56, § 1º. 
267 Convenção de Viena de 1969, art. 56, § 2º. 
268 A definição do jus cogens é encontrada dentro da ordem jurídica internacional na Convenção de Viena de 
1969: “Artigo 53 – Tratado em conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (jus cogens) 
– É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito 
Internacional Geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional Geral 
é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional do Estado como um todo, como norma da 
qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional 
Geral da mesma natureza”. 
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por matérias referentes aos direitos humanos, abrigados, na atual ordem constitucional 

brasileira, sob a categoria de direitos fundamentais269. 

No plano jurídico interno brasileiro, a soberania se manifesta desde o topo da 

Constituição Federal de 1988270. Não obstante à consideração que a vertente interna da 

soberania opera múltiplos desdobramentos políticos, jurídicos e institucionais, deve-se 

constatar que é com essa soberania que o Estado brasileiro deve realizar seu mister 

constitucional integracionista. 

Deve-se levar em conta, ainda, que a realização da Constituição no atual contexto 

mundial, refletido na sociedade internacional, depende fortemente de iniciativas 

internacionais. Sendo assim, para a própria efetivação da autodeterminação dos povos é 

necessário que o Estado esteja apto a realizar os compromissos internacionais pertinentes, o 

que torna o voluntarismo um respaldo imprescindível. 

Destarte, resta certificada a sua existência e o seu papel fundamental na construção 

do direito internacional e, em especial, do direito da integração regional, levando em conta o 

contexto latino-americano e a inserção brasileira a partir do compromisso constante do art. 4º, 

parágrafo único, da Constituição brasileira. 

 

Seção 2. A soberania econômica dos Estados 

 

De forma mais precisa, a orientação econômica de um Estado se manifesta pelo 

exercício de sua soberania, a partir da qual ele decide qual a melhor opção de planejamento 

econômico para sua população, a partir das diretrizes constitucionais. A integração regional 

no caso do Estado brasileiro é, além de uma opção, um dever271. 

A intensa atividade econômica internacional dos Estados culminou com o 

surgimento da disciplina autônoma do Direito Internacional Econômico, que firmou suas 

bases no pós-Segunda Guerra Mundial e até hoje vem apresentando crescimento. Para 

confirmar a importância da matéria, estima-se que cerca de oitenta por cento das normas 

internacionais produzidas desde então sejam de natureza econômica272. 

                                                 
269 GALLO, Ronaldo Guimarães. Soberania: poder limitado (parte II). In: Revista de Informação Legislativa, 
Ano 43, n. 170, abr./jun. 2006, p. 31-32. 
270 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 1º, I. 
271 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 4º, parágrafo único. 
272 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público – Vol. II. 12. ed. Rio de 
Janeiro, Renovar, 2000, p. 1609. 
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Em meio ao reexame de conceitos para adequá-los ao contexto econômico 

internacional, o Princípio da Soberania também sofreu influência do prisma do direito 

internacional econômico, passando a ser entendido de uma forma específica na interação entre 

os Estados. 

 

§ 1º. Conceito da soberania econômica dos Estados 

 

A escolha de um modelo econômico, ou mesmo de um objetivo econômico, remete à 

livre determinação econômica no âmbito nacional, bem como é resultado direto do exercício 

da soberania de um Estado no sentido de prover as melhores condições possíveis dentro do 

interesse geral, de modo a garantir economicamente a realização dos direitos fundamentais 

defendidos pela Constituição273. 

Essa liberdade de optar é fundamental em meio a um contexto econômico 

internacional de abertura de mercados, desenhado de modo a permitir o livre intercâmbio de 

mercadorias e fatores produtivos274, pois habilita o Estado a decidir como alcançar um 

posicionamento econômico proveitoso tanto do ponto de vista interno quanto considerando a 

sua inserção na sociedade internacional. 

Assim, o conceito de soberania, conforme reconhecido pela ordem internacional, se 

reveste da ideia de autonomia plena entre os Estados – como um desdobramento do Princípio 

da Não-Intervenção275 –, para a adoção de decisões quer de repercussão interna, quer de 

repercussão externa. Estas decisões, é necessário frisar, devem ocorrer sempre em benefício 

tanto do Estado quanto dos objetivos de harmonização das relações internacionais, 

compartilhados pelos sujeitos sociedade internacional276. 

Nesse sentido, a concepção de soberania é dotada de particularidades que sugerem a 

ideia de transigir, ou seja, ceder em parte para obter ganhos que se sobreponham às 

concessões feitas, com vistas ao desenvolvimento de uma determinada estratégia ou de um 

determinado plano. A integração regional, por exemplo, é uma vertente significativa do 

exercício dessa faculdade, caracterizando um agrupamento estatal para reunião de forças 

                                                 
273 BICHARA, Jahyr-Philippe. La privatisation au Brésil : aspects juridiques et financiers. Paris: 
L’Harmattan, 2008, p. 07. 
274 CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Droit internacional économique. Paris: Dalloz, 2003, p. 16. 
275 Carta da Organização dos Estados Americanos, art. 2º, “b”; e Carta das Nações Unidas, art. 2º, § 7º. 
276 SOUZA, Carlos Fernando Mathias. Direito de integração, internacionalização da justiça e duas palavras 
sobre o Mercosul. In: Revista de Informação Legislativa, Ano 36, n. 142, abr./jun. 1999, p. 29. 
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visando o ganho econômico do conjunto no posicionamento perante a sociedade 

internacional. 

Cai, então, o entendimento da soberania como um poder absoluto e ilimitado, através 

do estabelecimento de acordos entre as vontades soberanas, notadamente de natureza 

econômica, esvaziando as tensões e propiciando paz à sociedade internacional277. 

No entanto, para chegar a esse entendimento é necessário compreender que o 

conceito de soberania econômica parte do conceito geral de soberania típico do Direito 

Internacional Público e é respaldado no Princípio da Autodeterminação dos Povos. 

Os movimentos internacionais que levariam ao reconhecimento da soberania 

econômica dos Estados surgiram no contexto internacional em meados da década de 1950, 

nos quais os países menos desenvolvidos buscavam o domínio sobre os seus próprios recursos 

naturais, por serem elementos de forte apreciação econômica. 

 

§ 2º. Fundamentos jurídicos da soberania econômica dos Estados e do Estado brasileiro 

 

Foi precisamente a partir das necessidades do novo contexto internacional do pós-

Segunda Guerra Mundial, calcado no equilíbrio dos interesses dos Estados – impulsionando-

os a estabelecer o domínio sobre os seus próprios recursos naturais –, que o conceito de 

soberania evoluiu no sentido de abrigar, para além da dimensão puramente política do seu 

conceito clássico e absoluto, o atendimento às necessidades econômicas do Estado278. 

Os primeiros indicativos de que a soberania tomaria uma feição peculiar diante da 

matéria econômica se deram durante as Conferências de Bandung, ocorridas de 18 a 24 de 

abril de 1955. Nessa ocasião, vinte e nove Estados asiáticos e africanos de situação econômica 

difícil se reuniram para traçar um plano de ação alternativo às investidas imperialistas 

bipolarizadas entre americanos e soviéticos, a partir da cooperação econômica e cultural afro-

asiática no sentido de proteger seus recursos naturais. 

Como principal resultado dessas conferências, restaram estabelecidas a 

responsabilidade internacional dos Estados causadores de prejuízos a suas antigas colônias e 

uma lista de princípios que exaltavam o respeito pelos direitos fundamentais e pela igualdade 

entre Estados (soberania), mesmo os menores, e entre nações e etnias minoritárias perante as 

                                                 
277 GIL, Otto Eduardo Vizeu. A soberania absoluta e o Direito Internacional Público. In: Revista de 
Informação Legislativa, Ano 35, n. 140, out./dez. 1998, p. 171. 
278 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. As Nações Unidas e a Nova Ordem Econômica Internacional. 
In: Revista de Informação Legislativa, Ano 21, n. 81, jan./mar. 1984, p. 214. 
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mais numerosas. Foram também enaltecidas a autodeterminação dos povos e a solução 

pacífica dos conflitos, o que imprimiu na história a demanda de um posicionamento justo das 

potências mundiais perante as minorias279. 

Posteriormente, essas ideias foram interferindo na conformação da ordem jurídica 

internacional, na medida em que nela foram sendo incluídas, a partir de iniciativas da 

Organização das Nações Unidas. 

O primeiro passo dado em resultado aos encontros em Bandung foi a Resolução nº 

1.803, de 14 de dezembro de 1962, da Comissão Permanente de Soberania sobre os Recursos 

Minerais da ONU, que estabelece a Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais. 

Posteriormente, em 1970, surge outra norma advinda da ONU sobre matéria econômica no 

intuito de compensar as distorções no exercício da soberania dos países menos desenvolvidos 

em decorrência das discrepâncias econômicas que os enfraqueciam perante os países 

desenvolvidos. A Resolução nº 2.625, de 24 de outubro de 1970, da Assembleia Geral da 

ONU, aprova a Declaração sobre os Princípios de Direito Internacional referentes às relações 

de Amizade e Cooperação entre os Estados, que, ampliando a ideia constante da Resolução 

1.803/1962, consagra o Princípio da Não-Ingerência. 

As normas indicadas constituíram a base do ideal que motivou a alteração da própria 

estrutura da ordem econômica internacional, ocorrida também no seio da Organização das 

Nações Unidas. A Resolução nº 3.201, de 1º de maio de 1974, da Assembleia Geral da ONU, 

veio consagrar a Declaração de Estabelecimento da Nova Ordem Econômica Internacional, na 

qual os Estados buscavam compensar as disparidades de poder entre países desenvolvidos e 

países em desenvolvimento em suas relações econômicas, buscando conferir a estes melhores 

condições de posicionamento nas discussões internacionais. 

Poucos meses depois, veio a Resolução nº 3.281, de 12 de dezembro de 1974, 

também da Assembleia Geral da ONU, que trouxe a Carta de Direitos e Deveres Econômicos 

dos Estados, propondo um código de conduta para as relações econômicas internacionais 

entre os Estados. Dentre as motivações apresentadas, a ONU destaca a necessidade de 

fortalecer a independência econômica dos países em desenvolvimento, reconhecendo a 

soberania, integridade territorial e independência política dos Estados, bem como a igualdade 

                                                 
279 A exemplo do que consta nas Resoluções nºs 3201 e 3281 da Assembléia Geral da ONU, ambas de 1974, que 
consignam, respectivamente, a Declaração de Estabelecimento da Nova Ordem Econômica Internacional e a 
Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados. 
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soberana e a não-intervenção, com vistas ao respeito aos direitos humanos e à promoção da 

justiça social em nível internacional280. 

Restam, então, amplamente comprovados a existência e o reconhecimento da 

soberania econômica na ordem jurídica internacional, com base nos instrumentos jurídicos 

produzidos em sede da Organização das Nações Unidas, considerando que esta é a 

organização de cunho político mais amplamente reconhecida no âmbito da sociedade 

internacional. 

Considerando que a integração regional é um desdobramento da soberania 

econômica dos Estados, a importância desse reconhecimento é a repercussão positiva na 

segurança jurídica das organizações internacionais integracionistas, na medida em que valida 

e confirma a liberdade e o dever dos Estados em adotar iniciativas diversas em busca do 

desenvolvimento econômico com vistas à garantia dos direitos sociais, dentre elas os projetos 

de integração regional. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a soberania econômica pode ser reconhecida a 

partir do exame da Constituição Federal, combinando-se os artigos 4º, I281, 170, I282, e 174, 

caput, em sua primeira parte, que reconhece o Estado como “agente normativo e regulador da 

atividade econômica”. 

Considerando, ainda, a forte projeção econômica da disposição estatuída no art. 4º, 

parágrafo único, também da Lei Maior, é de se concluir que o Estado brasileiro deve usar de 

sua soberania econômica para a efetivação de seu princípio fundamental constitucional de 

promover a integração latino-americana, com o respaldo da ordem jurídica internacional, 

como demonstrado. 

 

Seção 3. A integração regional como símbolo da soberania econômica do Estado 

brasileiro 

 

Dado que a integração regional é um fenômeno ocorrido no seio da sociedade 

internacional, ela se instrumentaliza a partir do direito internacional. Os Estados, por 

decidirem, com respaldo em sua soberania econômica, abrir os seus mercados aos 

                                                 
280 Resolução nº 3.281/1974 da Assembleia Geral da ONU, Capítulo I, alíneas “a”, “b”, “d”, “k’ e “m”. 
281 “Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: [...] I – independência nacional”. 
282 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I 
– soberania nacional”. 
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intercâmbios internacionais com seus vizinhos regionais nos mais diversos níveis, no intuito 

de realizar suas determinações constitucionais283, consignam este compromisso em tratados 

internacionais, assegurando o início e a evolução dos processos integracionistas. 

 

§ 1º. Modelos institucionais de integração regional e soberania dos Estados Membros 

 

A soberania no contexto do direito internacional após a Segunda Guerra Mundial é 

consagrada e reconhecida com base principalmente na Carta da ONU, conforme já indicado. 

É importante observar que a sociedade internacional tem seguido as ideias estabelecidas na 

referida Carta tanto do ponto de vista econômico quanto dos direitos humanos, o que atesta 

sua atualidade e força jurídica internacional, comprovada pela complexidade institucional e 

influência política exercida pela ONU na sociedade internacional284. 

Diante desse quadro político-jurídico é que a soberania vem expressar o seu papel, 

no sentido de permitir e endossar a autonomia e autodeterminação do Estado na busca pela 

consecução de seus compromissos constitucionais no âmbito da sociedade internacional. 

Apenas o Estado soberano pode celebrar convenções internacionais criando organizações 

internacionais de integração para atuação na sociedade internacional, conformando os blocos 

de integração regional. 

Acirrando ainda mais os debates doutrinários acerca da soberania em sua dimensão 

jurídica, a experiência integracionista europeia, a partir do Tratado de Maastricht, de 07 de 

fevereiro de 1992, ofereceu aos Estados uma solução totalmente nova pensada a partir de 

necessidades práticas, qual seja, a conformação das comunidades europeias de estrutura 

supranacional e capazes de produzir um direito comunitário285. 

Nesse modelo de integração regional é que se encontram as soluções necessárias a 

qualquer projeto de integração que objetive a formação mercado comum – conforme 

fundamentações jurídicas e econômicas já oferecidas no primeiro capítulo –, ao passo que, 

simultaneamente, representa também o contexto de maior desafio ao jurista no sentido de 

compreender e reconhecer a soberania dos Estados diante da integração regional286. 

                                                 
283 Ver infra, Capítulo 4. 
284 Sobre a ONU, consultar: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 562-580. 
285 Tratado de Maastricht, artigos E e F. 
286 FONTOURA, Jorge. Lineamentos para um direito de comunidade econômica. In: ALMEIDA, Paulo 
Roberto de (Org.). Boletim de Integração Latino-Americana, nº 10, jul./set. 1993. Brasília: Ministério das 
Relações Exteriores, 1993, p. 24-25. 



 

 

89

A supranacionalidade e o direito comunitário têm sido os pontos mais controversos 

nas experiências de integração regional, por suscitar uma adequação dos modelos 

institucionais dos Estados a uma nova realidade de produção de normas287. 

Necessário se faz esclarecer que as instituições supranacionais e produtoras de direito 

comunitário, típicas do contexto de integração regional econômica a partir no nível do 

mercado comum, como é o caso do Mercosul, não recebem uma cessão de parcela da 

soberania dos Estados que a criaram, mas apenas sua delegação288. Delegar poderes aos 

órgãos dedicados ao fim integracionista é medida necessária para ver realizado qualquer 

projeto de integração, contudo, na experiência sul-americana, tem sido um ponto sensível 

desde a criação da ALALC até os dias atuais289. 

A cessão da soberania, de caráter definitivo, é típica de formas federadas, implicando 

a existência de um verdadeiro Estado. Daí porque a União Europeia não é considerada 

federação, pois existe apenas a delegação de soberania, e esta referente à matéria econômica, 

formando um “território comunitário”, em virtude do reconhecimento de sua interdependência 

do ponto de vista econômico290. 

Destarte, a soberania dos Estados permanece intacta diante das instituições 

supranacionais por ele criadas, na medida em que é possível a supressão da delegação 

concedida, por meio da denúncia do tratado internacional pertinente à criação e à capacitação 

jurídica desses órgãos produtores de direito comunitário. Vale observar que uma situação 

como esta deve revelar aspectos extremados e incorrigíveis, que não deixem outra solução 

possível para o Estado. 

Saliente-se, nesse sentido, que essa nova realidade é uma construção dos próprios 

Estados em busca da efetivação de suas constituições e dos compromissos para com suas 

populações. Nesse sentido, a mudança institucional em tela é evidentemente uma confirmação 

do exercício da soberania dos Estados, a partir de diretrizes políticas estabelecidas com o 

escopo de realização constitucional291. 

                                                 
287 CASELLA, Paulo Borba. Soberania, Integração Econômica e Supranacionalidade. In: MELLO, Celso 
Duvivier de Albuquerque (coord.). Anuário direito e globalização, 1: a soberania. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 71. 
288 GOMES, Eduardo Biacchi. A supranacionalidade e os blocos econômicos. In: Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, Ano 13, n. 53, out./dez.2005, p. 315. 
289 CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes; CHIARELLI, Matteo Rota. Integração: direito e dever – Mercosul e 
Mercado Comum Europeu. São Paulo: LTr, 1992, p. 120. 
290 GOMES, Eduardo Biacchi. A nova concepção do Estado perante o Direito da integração. In: Revista de 
Informação Legislativa, Ano 42, n. 167, jul./set. 2005, pp. 87 e 89. 
291 GUSSI, Evandro Herrera Bertone. Soberania e Supranacionalidade. In: CASELLA, Paulo Borba; 
LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas (coord.). Direito da Integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 107-108. 
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A herança doutrinária interna de compreender a soberania como dotada de um 

caráter inflexível certamente é resultado das experiências de inclinações totalitaristas vividas 

por ocasião dos governos militares que tomaram a América do Sul entre as décadas de 1960 e 

1980292. 

No entanto, essas distorções do real significado do princípio não podem permanecer 

– por tão longo tempo após a derrocada dos regimes militares de governo – povoando o 

pensamento jurídico, especialmente em razão de que todas as relações econômicas, políticas, 

sociais e, por consequência, jurídicas só podem ser devidamente compreendidas e trabalhadas 

considerando suas inserções internacionais, como é o caso da integração regional. 

Combinando o art. 4º, parágrafo único, e o art. 1º, I, da Constituição Federal 

brasileira de 1988, resta evidenciada a plena possibilidade de realização do projeto 

integracionista necessitando-se, apenas, de um novo enfoque sobre o conceito da soberania, 

que, como visto, apesar de apresentar algumas mudanças em sua forma de externalização, 

permanece íntegro e sem apresentar desfigurações em sua essência quando compreendido 

como a primazia, superioridade e autonomia para a livre condução do Estado, corroborando a 

autodeterminação dos povos. 

Entender a soberania como dogma inflexível e imutável se constitui em uma 

esquizofrenia jurídica, na medida em que já se compreendeu que o direito, por ter a sociedade 

como objeto, deve estar apto a acompanhar as evoluções e necessidades apresentadas pelo 

contingente social. 

Daí o ganho de força das cláusulas abertas e conceitos indeterminados na doutrina 

jurídica, que permitem que o direito acompanhe as mudanças sociais de forma mais suave, em 

prol da segurança jurídica proporcionada pela estabilidade das instituições. 

Nesse sentido, aduz Paulo Borba Casella: 

 
Enquanto se aceitar o pressuposto da soberania como dogma que não precisa 
entrar em discussão nem reformulação quando se ensaia a integração, 
provavelmente não se irá além do estágio da utilização de expedientes 
formalmente adequados, através dos quais os Estados se ponham de acordo 
para constatar a ocorrência de discordâncias, sem estruturar mecanismos 
eficazes para a superação de tais impasses, tornando-os ineficazes para a 
consecução de seus fins. A ocorrência de tais mecanismos marcará a 
distinção entre cooperação e integração. Esta a distinção fundamental, 

                                                 
292 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Mercosul: direitos humanos, globalização e soberania. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1999, p. 76. 
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substancialmente mais relevante do que gradações teóricas ou a 
nomenclatura oficial, adotada por diferentes projetos de integração293. 

 

A compreensão da soberania brasileira, portanto, não deve constituir um óbice que 

prefere a forma e prejudica o conteúdo das normas internacionais294. Deve partir de sua 

Constituição e levar em conta o próprio contexto constitucional e social, que impulsionam o 

Estado à busca pelo processo de integração na medida em que este se evidencia na sociedade 

internacional como meio de alcance do desenvolvimento econômico e da justiça social. 

 

§ 2º. A correta compreensão da soberania do Estado brasileiro como fator realizador e 

indispensável à integração regional 

 

A integração regional é um processo que se realiza em diversos níveis, a partir da 

ação combinada de Estados que compartilhem semelhanças sociais e que componham 

territórios contíguos. Nesse sentido, se realiza por meio da efetivação de compromissos 

assumidos no direito internacional, em busca da realização constitucional. 

Sem a primazia e autonomia que expressam na soberania a realização do princípio da 

autodeterminação dos povos, não seria possível a realização dos planos de integração 

regional, tal como não seria possível a formação da ordem de juridicidade internacional. 

Destarte, a confirmação da existência da soberania como elemento do Estado se dá pela 

própria formação do direito internacional. No mesmo sentido, compreender a soberania como 

de maneira absoluta é se recusar a enxergar o próprio direito internacional295. 

Inclusive, a Constituição Federal de 1988 trata explicitamente do tema em dois 

momentos distintos: inicialmente, estatui a soberania como fundamento da República 

Federativa do Brasil296; e, em outra ocasião, estabelece a soberania nacional como princípio 

da ordem econômica, destinada a promover a justiça social297. 

                                                 
293 CASELLA, Paulo Borba. Soberania, Integração Econômica e Supranacionalidade. In: MELLO, Celso 
Duvivier de Albuquerque (coord.). Anuário direito e globalização, 1: a soberania. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 71. 
294 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Dilemas da soberania no Mercosul: supranacional ou 
intergovernamental?. In: MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque (coord.). Anuário direito e globalização, 
1: a soberania. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 256. 
295 SANTOS, Arthur. O dogma da soberania absoluta e a realidade internacional. In: Revista de Informação 
Legislativa, v. 1, n. 2, jun. 1964, p. 60. 
296 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 1º, I. 
297 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 170, I. 
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Assim, constata-se que o sistema constitucional brasileiro vigente demonstra haver 

peculiaridades no Princípio da Soberania em face de matéria econômica, corroborando com a 

existência, nesse, de uma dimensão de caráter propriamente econômico. Ressalte-se, a atual 

Constituição, dentre as constituições brasileiras, foi a que mais se dedicou a tratar do tema da 

soberania298. 

A soberania, então, se apresenta nos níveis interno e externo, tendo ambos 

importância decisiva para a integração regional, visto que os princípios e as diretrizes 

constitucionais estabelecidas repercutem em ambas esferas, e que estas repercussões são 

justamente a expressão da realização constitucional. 

Isso se dá em razão de que a integração regional econômica é um meio de alcançar o 

desenvolvimento – este também um compromisso interno do ponto de vista do sistema 

constitucional brasileiro299. Porém, a integração só pode ser efetivada a partir de ações 

externas devidamente repercutidas internamente. 

Nesse sentido, sem as prerrogativas conferidas pelo elemento da soberania o Estado 

brasileiro não poderia haver iniciado o processo de integração exigido pelo parágrafo único do 

art. 4º de sua Constituição, o que implicaria uma dificuldade de realização do dispositivo 

constitucional. Assim, dificultar a plena eficácia das normas internacionais – especialmente as 

de integração regional –, sob o pretexto de uma compreensão distorcida da soberania e, ainda, 

sob um regime dualista de diálogo com o direito internacional, é dificultar a plena realização 

constitucional brasileira300. 

O abandono da conservadora concepção absoluta da soberania, oportunizando sua 

correta compreensão, é, portanto, condição importante a fim de garantir o acesso do Estado 

brasileiro às melhores condições de sobrevivência no cenário econômica internacional301. 

Além disto, em se tratando não de cooperação, mas de integração, é necessário que a estrutura 

institucional possa contar com órgãos permanentes e dotados de poderes próprios de decisão a 

partir de competência delegada pelo Estado Membro através de tratado internacional302. 

                                                 
298 OLIVEIRA, Raul José de Galaad. O preceito da soberania nas constituições e na jurisprudência 
brasileiras. In: Revista de Informação Legislativa, Ano 37, n. 146, abr./jun. 2000, p. 166. 
299 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 3º, II. 
300 BERARDO, Telma. Soberania, um novo conceito? In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, 
ano 10, n. 40, jul./set., 2002, p. 38. 
301 CARNEIRO, Cristiane Dias. A convivência dos princípios constitucionais da soberania, integração 
política e econômica. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 16, n. 65, out./dez. 2008, p. 
305. 
302 FARIA, Werter R. Estrutura institucional de comunidades e mercados comuns. In: Núcleo de 
Assessoramento Técnico (Org.). Boletim de Integração Latino-Americana, nº 06, jul./set. 1992. Brasília: 
Ministério das Relações Exteriores, 1992, p. 06. 
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Ainda, foi a ocorrência do fenômeno da integração regional econômica, conferindo 

uma nova feição às relações internacionais com o surgimento dos blocos regionais, que 

impulsionou mais fortemente a necessidade da evolução do conceito da soberania estatal303. E 

essa evolução tende a reconhecer a cada vez maior interdependência entre os Estados no que 

tange à matéria econômica, fundamentando as iniciativas de integração regional304. 

Até o presente momento, registre-se, foi identificado o fenômeno internacional da 

integração regional e consignada a importância do direito internacional para o seu 

desenvolvimento. Ademais, constatou-se o compromisso constitucional do Estado brasileiro 

com a integração regional latino-americana. 

Estabelecidos os seus planos e os seus princípios diretores através do estudo de sua 

estrutura normativa, foram analisadas as organizações internacionais atuantes no sentido de 

sua realização, bem como a inserção do Brasil no contexto integracionista. 

Por fim, após apresentada a soberania como o elemento do Estado que lhe permite a 

busca desse fim com base no texto constitucional, evidencia-se a necessidade de compreender 

o sistema de incorporação das normas mercosulinas ao Estado brasileiro e o seu mecanismo 

de solução de controvérsias. 

Essa compreensão, no entanto, deve ser orientada de modo a determinar que grau de 

segurança jurídica oferece o sistema jurídico de integração do Mercosul, determinando se é 

satisfatório ou não em relação ao objetivo de constituição de um mercado comum, 

estabelecido no Tratado de Assunção de 1991. 

 

                                                 
303 , Cristiane Dias. A convivência dos princípios constitucionais da soberania, integração política e 
econômica. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 16, n. 65, out./dez. 2008, p. 306-307. 
304 GOMES, Eduardo Biacchi. A nova concepção do Estado perante o Direito da integração. In: Revista de 
Informação Legislativa, Ano 42, n. 167, jul./set. 2005, p. 79. 
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Segunda Parte 

A IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS DO MERCOSUL NO ESTADO BRASILEIRO 

 

Visto que a integração regional é um compromisso entre Estados, o direito 

internacional exerce um papel decisivo para sua consolidação e, mesmo, para sua evolução, 

considerando que os compromissos que a originam são tratados internacionais – direito 

internacional originário – e que sua operacionalização é feita pelas organizações regionais de 

integração, dotadas da capacidade de produzir normas no sentido do aperfeiçoamento do 

projeto de integração – direito internacional derivado. 

Nesse contexto, a efetividade das normas de integração depende fundamentalmente 

de dois aspectos: a agilidade em sua internalização nos sistemas jurídicos dos Estados 

Membros, de modo que elas passem a ser exigíveis de forma indistinta no sistema jurídico 

internacional e nos sistemas jurídicos internos nacionais; e o respaldo jurisdicional, para que 

sejam exequíveis tanto externa quanto internamente, com vistas a garantir a sua observância, 

ainda que seja com a utilização de recursos de coerção. 

Apenas dessa forma é possível oferecer a segurança jurídica exigida pelos agentes 

econômicos, que são os realizadores ipso facto de qualquer projeto de integração regional. 

Não seria diferente no caso do Mercosul, a despeito de que o Estado brasileiro impõe algumas 

dificuldades à implementação de seu próprio dispositivo constitucional integracionista. No 

entanto, existem soluções para este problema. 
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Capítulo 4. A incorporação das normas mercosulinas ao ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

Para que seja alcançada a vigência plena das normas do Mercosul, é atualmente 

necessário um procedimento de incorporação que as internalize em seus países membros. Ao 

contrário da Argentina305 e do Paraguai306, constata-se que o Brasil e o Uruguai307 impõem ao 

direito produzido no referido bloco um procedimento de incorporação sem qualquer 

favorecimento ou facilitação. 

Vale salientar que, no tocante ao tema específico da integração, resta evidente nas 

Constituições argentina e paraguaia a admissão a organismos de lege ferenda e jurisdição 

supra estatais – exigindo unicamente a reciprocidade –, o que satisfaz as necessidades técnicas 

para a implantação do mercado comum objetivado pelo Tratado de Assunção. Nesse sentido, 

constata-se que a plena adaptação aos propósitos integracionistas, com disposições 

específicas, ao contrário do que se observa no sistema constitucional brasileiro. 

A própria doutrina argentina reconhece a adequação do dispositivo integracionista, 

incorporado à Constituição por ocasião da reforma de 1994, em meio a um contexto regional 

no qual a tendência integracionista se aprofundava e disseminava entre as ordens 

constitucionais dos países latino-americanos308. 

Já no caso do Uruguai, a vocação integracionista, determinada pela segunda parte do 

art. 6º, incluída nesse dispositivo constitucional por ocasião da reforma ocorrida entre 1966 e 

                                                 
305 “Artículo 75. Corresponde al Congreso: […] 24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias 
y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el 
orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a 
las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, 
con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la 
aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados 
referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara”. 
306 “Artículo 145 - DEL ORDEN JURIDICO SUPRANACIONAL. La República del Paraguay, en condiciones 
de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los 
derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social 
y cultural. Dichas decisiones sólo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso”. 
307 “Artículo 6º. En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las 
diferencias que surjan entre las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. 
La República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en 
lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva 
complementación de sus servicios públicos”. 
308 GELLI, Maria Angélica. Constitución de la Nación Argentina: comentada y concordada. 3. ed. Buenos 
Aires: La Ley, 2007, p. 723. 
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1967309, provoca dissenso doutrinário, observando-se a existência de entendimentos distintos 

e, mesmo, contrários. 

Um deles aponta que o Estado uruguaio não tem a obrigação de buscar pela 

integração regional latino-americana, mas que, entre esta e outra qualquer, deve preferir a 

primeira, bem como registra que o dispositivo integracionista alude ao campo social e 

econômico, não se estendendo ao institucional ou político, como indica a criação do 

Parlamento do Mercosul310. 

O segundo entendimento, por outro lado, entende ser possível o estabelecimento de 

uma comunidade de nações semelhante à do modelo europeu com base no referido dispositivo 

constitucional uruguaio311. 

Nesse diapasão, o confronto entre as constituições dos Estados Membros do 

Mercosul, revela que a ordem constitucional uruguaia, por ser a mais antiga, é a mais 

defasada em relação ao objetivo integracionista, ficando atestada a incompatibilidade do 

marco constitucional com o deslocamento, por delegação, de competência a órgãos supra 

estatais312. 

Diante do sistema brasileiro, são necessárias duas observações a partir das 

disposições da Constituição Federal: primeiramente, convém observar que esta, à exceção dos 

direitos humanos313, não prevê qualquer distinção por matéria quanto à incorporação de 

normas internacionais, restando às normas de integração o mesmo tratamento conferido, por 

exemplo, aos acordos de cooperação bilaterais; em segundo lugar e por decorrência da 

anterior, o direito internacional de dimensão derivada também necessita de um ato formal de 

incorporação na ordem jurídica brasileira. 

A dinâmica da integração regional, decorrente de sua natureza fundamental calcada 

em aspectos econômicos, reclama um tratamento mais ágil em sua incorporação. No entanto, 

este aspecto é frustrado em razão do sistema constitucional brasileiro, que não confere às 

normas integracionistas nenhum vestígio de tratamento preferencial, comprometendo 

                                                 
309 ESPIELL, Héctor Gros. Evolución Constitucional Del Uruguay. 3. ed. Montevideo: Fundación de Cultura 
Universitaria, 2003, p. 119. 
310 KORZENIAK, José. La Constitución explicada y un poco de humor. Montevideo: Planeta; Fundación de 
Cultura Universitaria, 2007, p. 42-43. 
311 CORREA FREITAS, Ruben. Derecho Constitucional contemporáneo. Montevideo: Fundación de Cultura 
Universitaria, 1993, p. 65-66 apud FERRAND, Martín Risso. Derecho Constitucional Tomo I. 2. ed. 
Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2006, p. 393. 
312 Idem, ibidem, pp. 390 e 393. 
313 Art. 5º, §2º e § 3º. 
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significativamente a realização de seu próprio art. 4º, parágrafo único. O próprio Supremo 

Tribunal Federal reconhece o problema, mas a ele não oferece qualquer solução. 

Ainda, do ponto de vista jurídico-internacional, a integração regional externa ambas 

as dimensões de normas internacionais: as originárias, que estabelecem as vontades 

multilaterais dos Estados, através de tratados internacionais; e, as derivadas, que constituem o 

direito produzido pelos organismos da instituição de integração. 

Nessa perspectiva, é interessante verificar que o modelo jurídico e institucional 

integracionista paralelo aplicado na integração europeia permite que o direito derivado 

produzido possa ter efeito direto, tanto sobre os Estados quanto sobre os particulares314. 

Naquele sistema, os regulamentos e as decisões gozam dessa característica, sendo os 

primeiros de caráter mais genérico enquanto as segundas têm aplicabilidade para sujeitos 

determinados. Fato é que as diretivas, que constituem, também, direito derivado, necessitam 

de ato interno de incorporação, mas existe um sistema de responsabilização do Estado 

Membro que demorar em proceder a esta obrigação315. De qualquer modo, os assuntos 

relacionados à regulação macroeconômica, por exemplo, a cargo do Banco Central Europeu, 

ocorrem por meio dos regulamentos, e, na prática, se observa um significativo grau de 

eficiência na atividade jurídica, repercutindo mais efetivamente na devida segurança para as 

atividades econômicas dos particulares. 

No entanto, em se tratando de integração regional e, especificamente, do Mercosul, 

não parece adequado que o direito derivado, espécie muito mais numerosa e de apelo prático 

mais significativo, seja tratado do mesmo modo que o direito originário, posto que depende, 

tal como este, de ato interno de incorporação para que goze de vigência no interior do 

ordenamento jurídico de cada Estado Membro. 

A consequência da falta de agilidade na internalização das normas é a falta de 

dinamicidade no caminhar do processo integracionista, especialmente no caso das normas 

derivadas. Assim, o direito produzido pelo Mercosul enfrenta sérias dificuldades em 

acompanhar a velocidade com que se desenvolvem as relações econômicas privadas sobre as 

quais pretende atuar. 

Outro aspecto importante a ser analisado é a hierarquia das normas integracionistas, 

após incorporadas, que também revela dissonâncias de tratamento entre os países membros, 

conforme demonstrado a partir da análise dos textos constitucionais. Visto que a Constituição 

                                                 
314 Tratado de Roma de 25 de março de 1957, art. 249. 
315 JACQUÉ, Jean Paul. Droit institutionnel de l’Union Européenne. Paris : Dalloz, 2001, p. 448. 
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brasileira não traz quaisquer esclarecimentos nesse sentido, a questão recai sobre a 

responsabilidade do tribunal constitucional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. 

A questão revela fundamental importância quando se considera que, a depender do 

grau hierárquico conferido às normas de integração, elas podem sofrer, na prática, derrogação 

ou ab-rogação interna por norma ulterior de mesma hierarquia316, apesar dos clamores da 

doutrina no sentido contrário317. 

A observância desse fato, por si só, já constitui um revés evidente, podendo acarretar 

consequências significativamente negativas para a segurança jurídica no processo de 

integração, visto que o Estado Membro poderia, através da produção de ato jurídico unilateral, 

derrubar a vigência de norma internacional, originária ou derivada, proveniente de um acordo 

de vontades soberanas pactuado em esfera internacional. 

 

Seção 1. A processualística de incorporação das normas mercosulinas ao ordenamento 

jurídico brasileiro 

 

Para melhor compreender as repercussões de ordem material das normas do 

Mercosul no direito interno, é necessário proceder, ainda que sucintamente, à distinção entre 

os regimes monista e dualista. A partir desse entendimento é que se pode determinar o motivo 

da necessidade do procedimento de incorporação para a validade de normas internacionais no 

Estado brasileiro. 

No contexto das relações entre direito internacional e direito interno, a doutrina 

internacionalista se divide em dois grandes grupos: monistas e dualistas ou pluralistas – estes, 

considerando a existência de apenas um direito internacional e vários direitos estatais318. 

Os monistas não enxergam qualquer secção entre direito internacional e direito 

interno, considerando a existência de apenas um sistema jurídico indivisível. Nesse sentido, 

quando um Estado firma um compromisso internacional, automaticamente as normas 

                                                 
316 Conforme entendimento reiterado Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 
80.004/SE, em 1º de junho de 1977, e do Habeas Corpus nº 72.131-1/RJ, em 23 de maio de 1995. 
317 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 329. 
318 ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Curso de Direito Internacional Público. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 46. 
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internacionais decorrentes desse compromisso são válidas e vigentes no seu ordenamento 

jurídico interno319. 

Dentre os monistas, existe ainda uma divergência, que surge da reflexão acerca da 

prevalência, dentro do sistema único, do direito internacional ou do direito interno. Os que 

defendem o primado do direito internacional – monistas internacionalistas – defendem que o 

direito internacional se sobrepõe ao direito interno, a exemplo de Kelsen, que justifica o 

entendimento em razões de ordem prática320. Por outro lado, os que sustentam a prevalência 

do direito interno sobre o direito internacional – monistas nacionalistas – defendem, a partir 

da doutrina hegeliana do Estado e apegados à Constituição, que o direito internacional é parte 

e decorrência do direito interno, podendo ser citados Wenzel e Chailley321. 

Já os dualistas entendem que a ordem jurídica internacional é segregada das ordens 

jurídicas estatais, pelo que é necessário um iter procedimental que internalize os atos 

produzidos no âmbito internacional ao sistema jurídico dos Estados Partes. Dentre os seus 

expoentes, destacam-se Triepel, na Alemanha, e Anzilotti, na Itália322. 

Essa distinção revela importância fundamental na medida em que repercute 

diretamente no tempo entre a produção da norma e sua vigência, quer seja no âmbito 

internacional, quer seja no âmbito interno de cada Estado Parte. 

Conforme constatado anteriormente323, a Constituição Federal brasileira de 1988 

estabelece a necessidade de incorporação dos atos internacionais ao sistema jurídico nacional, 

seguindo a orientação dualista. Ainda, visto que não faz distinção que privilegie as normas de 

integração – nas quais se inserem as normas provenientes do Mercosul –, a sua incorporação 

segue o rito comum às demais normas internacionais. 

Decorre do que precede a necessidade de investigar o sistema jurídico do Mercosul 

para determinar quais são as normas que necessitam de internalização e, em seguida, como se 

constitui o procedimento constitucional brasileiro de incorporação das normas internacionais 

de integração. 

 

                                                 
319 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público – Curso Elementar. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 4. 
320 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Manual de Direito Internacional 
Público. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 62.  
321 ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Curso de Direito Internacional Público. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 47. 
322 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público – Curso Elementar. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 4. 
323 Ver supra, Capítulo 1, Seção 2, § 2º. 
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§ 1º. A obrigatoriedade das normas do Mercosul para os Estados Membros 

 

Diante do disposto no art. 49, I, da Constituição Federal brasileira de 1988, grande 

parte das normas internacionais acaba se sujeitando ao referendo do Congresso Nacional para 

que possa ser ratificada. Essas normas que devem se submeter ao crivo do Legislativo, em sua 

maioria, são tratados internacionais criadores de novas condições jurídicas internacionais 

decorrentes de iniciativas inovadoras. Nesse caso, trata-se de direito internacional originário, 

como o Tratado de Assunção (1991), que estabelece a criação do Mercosul. 

Muitas vezes, essas normas originárias criam organizações internacionais, a exemplo 

do Protocolo de Ouro Preto (1994), que dispõem de um corpo institucional próprio. E esse 

corpo institucional produz suas próprias normas, intrainstitucionais, também de caráter 

internacional. Estas são chamadas direito internacional derivado, por advir de estruturas já 

criadas por um tratado internacional, como os órgãos do Mercosul. 

É intuitivo identificar a principal diferença de ordem prática entre a norma originária 

e a norma derivada: a produção desta ocorre em numerosidade muito mais significativa que a 

primeira, pois a elas compete, no cotidiano, o regramento de todos os detalhes necessários à 

realização das proposições constantes das normas originárias. 

As normas originárias provenientes do Mercosul, atualmente, no caso tanto do 

Estado brasileiro, como será analisado no tópico a seguir, quanto dos demais Estados 

Membros, são submetidas ao procedimento de incorporação mediante aprovação 

legislativa324, a exemplo do Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do 

Mercosul, de 15 de dezembro de 1997325. 

A questão da incorporação das normas derivadas, entretanto, é revestida de mais 

complexidade, a começar pela determinação da necessidade ou não de sua incorporação, 

conforme disposições da própria organização internacional. 

Considerando a estrutura decisória do Mercosul326, constata-se que as normas 

derivadas e de caráter obrigatório são apenas as Decisões, Resoluções e Diretrizes, emitidas 

respectivamente pelo Conselho do Mercado Comum, Grupo Mercado Comum e Comissão de 

Comércio do Mercosul. 

                                                 
324 NASCIMENTO, Maria Luiza Justo. A incorporação das normas do Mercosul aos Ordenamentos 
Jurídicos dos Estados-Membros. Curitiba: Juruá, 2008, p. 58. 
325 Incorporado ao sistema jurídico brasileiro após aprovado pelo Decreto Legislativo nº 335, de 24 de julho de 
2003, e promulgado pelo Decreto nº 6.480, de 11 de junho de 2008. 
326 Ver supra, Capítulo 2, Seção 2, § 2º, A. 
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Nesse sentido, dentre os atos emanados dos órgãos da referida organização 

internacional de integração, apenas os indicados acima necessitam de incorporação no 

ordenamento jurídico de seus Estados Membros. A incorporação pode se realizar por meio 

das mais variadas espécies normativas, conforme o caso de cada sistema jurídico nacional327. 

O Protocolo de Ouro Preto (1994), em seu art. 38, vincula os Estados Partes à adoção 

dos procedimentos necessários à vigência das normas em seus ordenamentos jurídicos 

internos: 

 
Art. 38. Os Estados Partes comprometem-se a adotar todas as medidas 
necessárias para assegurar, em seus respectivos territórios, o cumprimento 
das normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no artigo 2 deste 
Protocolo. 
Parágrafo único. Os Estados-Partes informarão à Secretaria Administrativa 
do Mercosul as medidas adotadas para este fim. 

 

O dispositivo transcrito consigna o reconhecimento pelos Estados Membros da 

obrigatoriedade do direito produzido pelo Mercosul, bem como o compromisso de fazê-lo 

cumprir tanto nas relações interestatais quanto em cada sistema jurídico interno. Devem os 

países, inclusive, prestar contas ao bloco de eventuais medidas que tenham sido 

implementadas no sentido de fazer cumprir as normas mercosulinas. 

Visando evitar as possíveis distorções nos efeitos jurídicos em decorrência dos 

diferentes momentos de incorporação das normas em cada Estado Parte, o Protocolo de Ouro 

Preto, estabelece um interessante sistema para garantir a vigência simultânea das normas no 

âmbito internacional e em cada Estado Membro, conforme grifo infra acrescido. Consta do 

art. 40: 

 
Art. 40. A fim de garantir a vigência simultânea nos Estados Partes das 
normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 deste 
Protocolo, deverá ser observado o seguinte procedimento: 
i) Uma vez aprovada a norma, os Estados Partes adotarão as medidas 
necessárias para a sua incorporação ao ordenamento jurídico nacional e 
comunicarão as mesmas à Secretaria Administrativa do Mercosul; 
ii) Quando todos os Estados Partes tiverem informado sua incorporação aos 
respectivos ordenamentos jurídicos internos, a Secretaria Administrativa do 
Mercosul comunicará o fato a cada Estado Parte; 
iii) As normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estados Partes 30 dias 
após a data da comunicação efetuada pela Secretaria Administrativa do 
Mercosul, nos termos do item anterior. Com esse objetivo, os Estados Partes, 

                                                 
327 NASCIMENTO, Maria Luiza Justo. A incorporação das normas do Mercosul aos Ordenamentos 
Jurídicos dos Estados-membros. Curitiba: Juruá, 2008, p. 57. 
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dentro do prazo acima, darão publicidade do início da vigência das referidas 
normas por intermédio de seus respectivos diários oficiais. 

 

Quanto à vigência simultânea, ela apenas pode ser controlada no âmbito do âmbito 

da organização internacional – nesse caso, o Mercosul – não atingindo a dimensão jurídica 

interna de cada Estado Membro. Uma vez incorporada ao ordenamento jurídico de cada 

Membro, se tornará vigente nesse conforme estabeleça a sua norma interna de incorporação, 

independentemente da situação desta nos outros países, posto que não há um mecanismo 

prático que permita a espera de um Estado pelo outro328. 

Complementando os dispositivos transcritos, o art. 42 do mesmo Protocolo 

estabelece as diretrizes para incorporação das normas mercosulinas, considerando as 

particularidades de cada ordem nacional: 

 
Art. 42. As normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no artigo 2 
deste Protocolo terão caráter obrigatório e deverão, quando necessário, ser 
incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante os 
procedimentos previstos pela legislação de cada país. 

 

Convém ressaltar que, nos termos do grifo acrescido ao art. 42, constata-se que nem 

todas as normas do Mercosul devem ser submetidas aos procedimentos de incorporação. A 

questão que resta é, então, determinar quais são as normas que devem ser incorporadas. 

Nesse sentido, após uma fragilização das relações intrabloco provocada por 

sucessivas crises econômicas de escala internacional – no México, em 1994, nos Tigres 

Asiáticos, em 1997, e na Rússia, em 1999 –329, foi produzida pelo Conselho do Mercado 

Comum, durante sua XVIII Reunião Ordinária em Buenos Aires, uma série de Decisões 

intituladas “Relançamento do Mercosul”. 

Dentre estas, a Decisão nº 023/2000 do Conselho do Mercado Comum – Anexo III –, 

de 29 de junho de 2000, modificada pela Decisão nº 020/2002 também do Conselho do 

Mercado Comum, de 06 de dezembro de 2002, estabelece os critérios para distinção das 

normas que necessitam e que não necessitam de incorporação ao ordenamento jurídico dos 

Estados Partes. Dispõe o seu art. 5º: 

 

                                                 
328 VENTURA, Deisy; PEROTTI, Alejandro D. El Proceso Legislativo del Mercosur. Montevideo: Mastergraf, 
2004, p. 32. 
329 BARBOSA, Rubens. Mercosul e a integração regional. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina 
– Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 36. 
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Art. 5. As normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL não necessitarão de 
medidas internas para a sua incorporação, nos termos do artigo 42 do 
Protocolo de Ouro Preto, quando: 
a) os Estados Partes entendam, conjuntamente, que o conteúdo da norma 
trata de assuntos relacionados ao funcionamento interno do MERCOSUL. 
Este entendimento será explicitado no texto da norma com a seguinte frase: 
“Esta norma (Diretrizes, Resolução ou Decisão) não necessita ser 
incorporada ao ordenamento  jurídico dos Estados Partes, por regulamentar 
aspectos da organização ou do funcionamento do MERCOSUL”. Estas 
normas entrarão em vigor a partir de sua aprovação. 
b) exista norma nacional que contemple em termos idênticos a norma 
MERCOSUL aprovada. Nesse caso a Coordenação Nacional realizará a 
notificação prevista no Artigo 40(i) nos termos do Artigo 2 desta Decisão, 
indicando a norma nacional já existente que inclua o conteúdo da norma 
MERCOSUL em questão. Esta comunicação se realizará dentro do prazo 
previsto para a incorporação da norma. A SAM comunicará este fato aos 
demais Estados Partes. 

 

Constata-se, então, dois critérios que estabelecem a desnecessidade de incorporação 

das normas do Mercosul: quando tratarem de assuntos relacionados ao seu funcionamento 

interno; e, quando a legislação nacional dos Estados Partes já contemplar o conteúdo da 

norma. Ressalte-se, esses critérios – em conformidade com o artigo 1º da mesma decisão – 

são para aplicação em face das Decisões, Resoluções e Diretrizes, que constituem 

efetivamente o direito derivado do Mercosul, nos termos do art. 2º do Protocolo de Ouro 

Preto. 

Quando não houver necessidade de incorporação, apenas a publicação da norma no 

Boletim Oficial do Mercosul é suficiente para garantir sua vigência, nos termos do art. 39 do 

Protocolo de Ouro Preto330. Estes são os únicos casos em que as normas mercosulinas terão o 

caráter de efeito direto, sem, no entanto, conseguir atingir as relações econômicas 

particulares. 

Lamentavelmente, só se observa este fato quando uma norma do Mercosul trata do 

seu funcionamento interno ou prevê conteúdo já presente nas legislações nacionais – nos 

termos do art. 5 da Decisão nº 023/2000-CMC, supra transcrito. No primeiro caso, o efeito 

não alcança os particulares; no segundo, ela é inócua para estes, não realizando nada, posto 

que a situação jurídica interna já existia no Estado Membro. 

 

                                                 
330 Protocolo de Ouro Preto, art. 39: “Serão publicados no Boletim Oficial do Mercosul, em sua íntegra, nos 
idiomas espanhol e português, o teor das Decisões do Conselho do Mercado Comum, das Resoluções do Grupo 
Mercado Comum, das Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul e dos Laudos Arbitrais de solução de 
controvérsias, bem como de quaisquer atos aos quais o Conselho do Mercado Comum ou o Grupo Mercado 
Comum entendam necessário atribuir publicidade oficial”. 
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§ 2º. A incorporação do direito da integração no Estado brasileiro 

 

A incorporação do direito da integração mercosulino ao sistema jurídico dos Estados 

Membros é marcada por dificuldades típicas do regime dualista. A própria atividade do 

Parlamento do Mercosul (Parlasul), substituto da Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), é 

um reconhecimento dessa situação331. 

Resta evidente, portanto, a necessidade de analisar em detalhes os procedimentos de 

incorporação tanto das normas originárias quanto das normas derivadas do Mercosul. 

 

A) Direito originário do Mercosul 

 

O direito da integração de dimensão originária segue o rito genérico de incorporação 

obtido da combinação do art. 84, VIII, com o art. 49, I, da Constituição Federal. 

O ato de celebração dos tratados internacionais de integração é iniciado pelo Poder 

Executivo, na figura do Presidente da República ou do Plenipotenciário, com a negociação e o 

aceite provisório, mediante a consignação de sua assinatura no instrumento jurídico 

internacional332. 

No entanto, antes da assinatura, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, o 

tratado deve ser aprovado pela Consultoria Jurídica do Itamaraty, sob o ponto de vista 

jurídico, e pela Divisão de Atos Internacionais, sob o ponto de vista processual. Esta atuação 

do Ministério das Relações Exteriores se dá pela obrigatória participação de funcionário 

diplomático em todas as negociações de atos internacionais333. 

Posteriormente, o texto assinado é submetido ao Congresso Nacional, para que 

resolva definitivamente sobre a adesão do Estado brasileiro ao compromisso internacional. 

Convém observar que é nesse momento do iter procedimental de incorporação que podem ser 

feitas reservas a determinados dispositivos do compromisso internacional. 

Após o pronunciamento positivo do Poder Legislativo Federal, seguem a ratificação 

e a promulgação do compromisso internacional, a cargo do Chefe de Estado, que por este 

                                                 
331 DRUMMOND, Maria Cláudia. A presença do Senado brasileiro no Mercosul – um breve histórico. In: 
Revista de Informação Legislativa, Ano 47, n. 186, abr./jun. 2010, p. 321. 
332 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público – Vol. I. 12. ed. Rio de 
Janeiro, Renovar, 2000, p. 213. 
333 LIMA, Janice de Carvalho. O Direito Internacional e o Poder Legislativo na condução da política 
externa. In: Revista de Informação Legislativa, Ano 42, n. 166, abr./jun. 2005, p. 172-173. 
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devem ser realizadas respeitando as reservas indicadas pelo Decreto Legislativo, caso 

existam, e sem tolerância à discricionariedade334. 

Voltada para o plano externo, a ratificação, considerada a partir do depósito do 

instrumento perante o órgão ou Estado que ele mesmo especifica, implica o início da vigência 

do tratado perante a sociedade internacional, a partir de quando o Estado pode ser 

responsabilizado internacionalmente por seu descumprimento. 

Já a promulgação ocorre por meio da produção de decreto pelo Presidente da 

República, através do qual se estabelece, após sua publicação, a vigência do instrumento no 

ordenamento jurídico pátrio335. 

Saliente-se que, ante à lacunosidade constitucional, o processo de incorporação ora 

descrito é fruto de uma antiga tradição que, portanto, se mostra inadequada aos dias atuais por 

ser insensível às mudanças ocorridas no cenário e na dinâmica internacional. Notadamente, a 

prática apresentada é indiferente à demanda por agilidade que emana do crescente ganho de 

importância do direito internacional nas últimas décadas336. 

A prática brasileira de incorporação é discutida em sede doutrinária, visto que alguns 

entendem que o ato deve se tornar vigente no plano interno com a aprovação pelo decreto 

legislativo, com apoio no que consta do art. 59 da Constituição Federal337. 

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, confirmando a antiga tradição brasileira na 

celebração de tratados, entende ser indispensável o decreto presidencial de promulgação, 

somente a partir do qual resta vigente o tratado internacional no sistema jurídico brasileiro. 

Nesses casos, é importante observar um inconveniente: no tempo decorrido entre a ratificação 

e a promulgação, que muitas vezes chega a durar anos, a norma é valida e vigente no plano 

internacional, a despeito de que não pode ser considerada exigível do ponto de vista interno 

Saliente-se que este posicionamento foi inaugurado em pronunciamento provocado por 

discussão de um tratado mercosulino338. 

                                                 
334 MEDEIROS, Antonio Paulo Cachapuz. O poder de celebrar tratados. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris 
Editora, 1997, p. 427. 
335 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Manual de Direito Internacional 
Público. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 28. 
336 SOUZA, Carlos Fernando Mathias. Direito de integração, internacionalização da justiça e duas palavras 
sobre o Mercosul. In: Revista de Informação Legislativa, Ano 36, n. 142, abr./jun. 1999, p. 33. 
337 Nesse sentido, se pode indicar: AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Introdução ao Direito Internacional 
Público. São Paulo: Atlas, 2008, p. 70; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional 
Público. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 329; e DUARTE, Leonardo Avelino. Estudos sobre a 
posição hierárquica dos decretos legislativos que incorporam tratados. In: Revista de Direito Constitucional 
e Internacional, Ano 10, n. 41, out./dez. 2002, p. 76. 
338 A aplicação de um dispositivo do Protocolo sobre Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, 
Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados-Partes do Mercosul, ou Protocolo de Las Leñas, 
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Constata-se, então, uma falha que permite a ocorrência da vigência externa sem 

observância da vigência interna, podendo sujeitar o Estado brasileiro a sanções internacionais 

por descumprimento da norma internacional, por decorrência de um mero descompasso ainda 

não solucionado nos procedimentos formais de incorporação. 

Assim, tanto o Tratado de Assunção (1991), que originou o Mercosul, quanto os seus 

Protocolos são submetidos a um rito de incorporação deveras pesado e desprovido de 

agilidade. Este fato dificulta a realização do objetivo constitucional integracionista na medida 

em que mina a segurança jurídica por fornecer um vislumbre de evolução na celebração de 

cada Protocolo ao mesmo tempo em que os submete a um período de “vacância” longo em 

demasia. Destarte, o instrumento jurídico internacional muitas vezes assiste ao desfazimento 

da situação jurídica que pretendia regular antes mesmo de conseguir cumprir todas as custosas 

exigências formais para o alcance de sua plena vigência. 

O próprio Protocolo de Ouro Preto, firmado em 17 de dezembro de 1994, que 

efetuou a revisão institucional do bloco, a ser inaugurada em 1º de agosto de 1995 – tendo em 

vista o surgimento da Organização Mundial do Comércio (OMC)339 –, sofreu esse período de 

instabilidade jurídica. Tendo sido ratificado em 16 de fevereiro de 1996, foi promulgado 

apenas em 10 de maio de 1996, quase três meses depois. 

No mesmo passo, o Protocolo de Medidas Cautelares, firmado em 16 de dezembro 

de 1994, por exemplo, foi ratificado já com uma considerável demora em 18 de março de 

1997, tendo sido promulgado apenas em 16 de junho de 1998. Nesse caso, constata-se um 

período de um ano e três meses entre a entrada em vigor nos planos internacional e interno. 

Ironicamente, o Protocolo tratava justamente da aplicação das chamadas medidas cautelares, 

que são instrumentos jurídicos específicos para utilização em situações de urgência para a 

proteção de direitos. 

Também o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, assinado 

em 25 de junho de 1996, foi ratificado em 28 de março de 2000 e promulgado apenas em 18 

de maio de 2000, depois de decorridos quase dois meses da ocorrência da vigência no plano 

externo. 

                                                                                                                                                         
firmado em 27 de junho de 1992. O caso foi, inclusive, objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, como 
será visto adiante, na Seção 2, § 2º.  
339 A Organização Mundial do Comércio teve seu Ato Constitutivo firmado em Marraqueche, no dia 15 de abril 
de 1994, tendo entrado em funcionamento, como o Mercosul, também na data de 1º de janeiro de 1995, nos 
termos do § 3º da Ata Final da Rodada do Uruguai de 1994. 
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Ainda no caso do Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul, 

subscrito em 18 de fevereiro de 2002, observa-se uma diferença de mais de dois meses entre a 

ratificação, ocorrida em 02 de dezembro de 2003, e a promulgação, datada de 10 de fevereiro 

de 2004. 

Por fim, o Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, concluído e assinado 

em 09 de dezembro de 2005, sofreu um atraso de mais de cinco meses após sua ratificação, 

em 23 de novembro de 2006, entrando em vigor internamente apenas no dia 02 de maio de 

2007. 

Assim, constata-se que, não obstante o desgaste do pesado processo de incorporação, 

as normas do direito originário mercosulino ainda são, em regra, submetidas a uma situação 

jurídica de instabilidade na medida em que, durante certo espaço de tempo que pode ser 

considerado longo, são exigíveis em âmbito internacional ao passo que, simultaneamente, não 

podem ser exigidas no âmbito do sistema jurídico interno brasileiro. 

 

B) Direito derivado do Mercosul 

 

Em se tratando de direito mercosulino de dimensão derivada – Decisões do Conselho 

do Mercado Comum, Resoluções do Grupo Mercado Comum ou Diretrizes da Comissão de 

Comércio do Mercosul –, o ato interno de incorporação pode assumir variadas formas. 

A título de ilustração, podem ser citados: Decisão nº 012/1994-CMC, sobre 

Princípios de supervisão bancária global consolidada, incorporada pelas Resoluções nºs 2.302 

e 2.723, além da Circular nº 2.981, todas do Banco Central do Brasil; Resolução nº 029/1998-

GMC, sobre Disposições relativas ao Intercâmbio Postal entre Cidades Localizadas em 

Região de Fronteira, incorporada pela Portaria nº 001/1999-MC e pela Instrução Normativa 

SRF 098/1999; e, Diretriz nº 010/2001-CCM, sobre Ações pontuais no Âmbito Tarifário por 

razões de abastecimento por Solicitação do Brasil, incorporada pela Resolução CAMEX 

033/2001340. 

A demora e até mesmo o descumprimento dos prazos de incorporação do direito 

derivado é uma constante no procedimento de incorporação das normas mercosulinas no 

Brasil. A Decisão referida, de 17 de dezembro de 1994, somente veio a ser totalmente 

incorporada anos depois, visto que a Resolução BACEN nº 2.302 data de 25 de julho de 1996, 

                                                 
340 NASCIMENTO, Maria Luiza Justo. A incorporação das normas do Mercosul aos Ordenamentos 
Jurídicos dos Estados-membros. Curitiba: Juruá, 2008, p. 94, p. 210 e p. 262, respectivamente. 
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a Resolução BACEN nº 2.723 veio apenas em 31 de maio de 2000 e a Circular BACEN nº 

2.981 em 28 de abril de 2000. No caso da Resolução citada, de 22 de julho de 1998, observa-

se que seu art. 2º determina o prazo máximo para sua incorporação, dia 23 de novembro de 

1998; contudo, foi incorporada apenas em 15 de janeiro de 1999 pelo Ministério das 

Comunicações e em 04 de agosto de 1999 pela Secretaria da Receita Federal. Somente chama 

a atenção o caso da mencionada Diretriz, de 05 de outubro de 2001, que teve sua incorporação 

realizada em apenas vinte dias. Saliente-se, entretanto, que esta norma mercosulina foi 

resultado de solicitação exclusiva do Brasil. 

Mesmo recentemente são observados casos de descumprimento na incorporação de 

normas derivadas. É o caso da Decisão nº 011/2009-CMC, que institui o “Fundo para a 

Convergência Estrutural do Mercosul – Projetos de Integração Produtiva”, que estabelecia seu 

prazo máximo em 25 de setembro de 2009. Somente foi incorporada, mesmo considerando a 

desnecessidade de sua submissão ao Legislativo, pelo Decreto nº 7.150, de 08 de abril de 

2010, subscrito pelo Presidente da República. 

Analisadas as deficiências provocadas na segurança jurídica pelo mecanismo de 

incorporação das normas internacionais mercosulinas originárias e derivadas ao direito 

brasileiro, é necessário o estudo dos pronunciamentos do tribunal constitucional brasileiro 

sobre o tema. 

 

Seção 2. Hierarquia, aplicabilidade e efeito das normas do Mercosul no entendimento do 

Supremo Tribunal Federal 

 

As constituições de todos os Estados deveriam trazer dispositivos detalhados que 

disciplinem as relações entre direito internacional e direito interno, para evitar controvérsias 

quando de sua aplicação. Os melhores exemplos nesse sentido são: a Constituição francesa, 

que estabelece em seu artigo 55 que “os tratados ou acordos regularmente ratificados ou 

aprovados têm, desde sua publicação, uma autoridade superior àquela das leis, sob reserva, 

para cada acordo ou tratado, de sua aplicação pela outra parte”341; e a Constituição alemã, que 

em seu artigo 25 dispõe: “as normas gerais de direito internacional devem ser parte integrante 

                                                 
341 Traduzido sob nossos cuidados do texto original em língua francesa, disponível em: <http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-
integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html>. Acesso em: 13 de abril de 2011. 
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do direito federal. Elas devem tomar preferência sobre as leis e criar diretamente direitos e 

deveres para os habitantes do território federal”342. 

A Constituição brasileira, no entanto, conforme já indicado, não estabelece quaisquer 

disposições específicas sobre hierarquia, aplicação ou efeito das normas internacionais no 

direito brasileiro. Todo o disciplinamento fica a cargo da combinação do art. 84, VIII, com o 

art. 49, I. A única exceção a esta regra é o tratamento preferencial que tenta conferir aos 

tratados internacionais sobre direitos humanos, constantes do art. 5º, §2º e §3º. Este parágrafo, 

no entanto, foi acrescido posteriormente ao texto original da Constituição é alvo de diversas 

críticas feitas pela doutrina, pois, segundo esta, complicou severamente o disciplinamento das 

referidas normas internacionais, estabelecendo inclusive segregações formais de tratamento 

entre elas343. 

A questão ficou, então, a cargo do Supremo Tribunal Federal, que, nos termos do art. 

102 e incisos da Constituição Federal344, pronunciou-se sobre a hierarquia dos tratados 

internacionais em geral, no qual se inserem os tratados referentes ao tema da integração 

regional. Em outras duas ocasiões posteriores, tratou da aplicabilidade e do efeito das normas 

integracionistas no direito brasileiro. 

 

§ 1º. Julgamento do Recurso Extraordinário nº 80.004/SE345 

 

Anteriormente ao RE nº 80.004-SE, o tribunal constitucional brasileiro já havia se 

pronunciado sobre a questão da hierarquia dos tratados internacionais no sistema jurídico 

brasileiro. Foram dois pronunciamentos, tendo o primeiro ocorrido em 1914, no Acórdão 

referente à Apelação Cível nº 7.872, decorrente no Pedido de Extradição nº 07 de 1913, em 

que o tribunal afirmou a vigência e a aplicabilidade de um tratado internacional mesmo em 

face de lei contrária a ele e mais recente, conforme o voto do Min. Philadelpho de Azevedo. O 

segundo Acórdão, de 1951, foi decorrente de outra Apelação Cível, nº 9.587, em que 

litigavam a União Federal e a Companhia de Rádio Internacional do Brasil, no qual foi 

                                                 
342 Traduzido sob nossos cuidados do texto oficial em idioma inglês, disponível em: 
<http://www.brasil.diplo.de/contentblob/2677064/Daten/389087/ConstituicaoIngles_PDF.pdf>. Acesso em: 13 
de abril de 2011. 
343 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 755. 
344 Constituição Federal, art. 102: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição [...]”. 
345 Supremo Tribunal Federal, RE nº 80.004/SE, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, julgado em 1º de junho de 
1977. 
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decidido, por unanimidade, que um tratado revogava as leis a ele anteriores346. Constatava-se, 

até então, a hierarquia supralegal dos tratados internacionais. 

No entanto, o julgamento do RE nº 80.004/SE, em 1977, sinalizou a mudança do 

entendimento do referido tribunal, desfavorecendo os tratados internacionais. O Relator, Min. 

Xavier de Albuquerque, que votou se alinhando ao entendimento dos Acórdãos mencionados 

anteriormente, reconhecia a impossibilidade de revogação de tratado internacional por lei 

ordinária. A despeito de seu entendimento, foi vencido durante o julgamento do plenário, o 

que implicou o entendimento da paridade normativa entre tratado internacional e lei ordinária, 

permitindo que esta revogue internamente aquele. Este foi um posicionamento marcante do 

tribunal constitucional brasileiro na história das relações entre direito internacional e direito 

interno e que, apesar de ter ocorrido durante o período de vigência da Constituição de 1967 – 

caracterizada pelo regime de exceção liderado pelo governo militar –, ainda se faz sentir 

presente nos dias atuais. 

Já sob a regência da Constituição Federal de 1988, a questão foi revisitada em 1995, 

quando do julgamento do Habeas Corpus nº 72.131-1/RJ347. Mesmo considerando que se 

tratava de direitos humanos – ao contrário do RE nº 80.004/SE, que tratava de matéria 

comercial – foi corroborada a paridade normativa entre lei e tratado, na discussão e decisão 

sobre o caso de prisão civil por dívida decorrente de inadimplemento de alienação fiduciária 

em que o réu era considerado depositário infiel. Assim, foi recepcionado o Decreto-Lei nº 

911/1969, de 1º de outubro de 1969, como norma específica para o caso ora analisado, e 

afastada sua revogação pelo Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, 

por haver sido entendido como norma geral na referida ocasião. 

Se este entendimento foi adotado mesmo em face de tratado sobre direitos humanos, 

e mesmo diante do conteúdo do art. 5º, §2º, da Constituição Federal, não haverá surpresas 

quando da análise da situação do direito da integração, que não conta com nenhum dispositivo 

constitucional a ele simpático, excepcionando-se o próprio art. 4º, parágrafo único. 

O frágil argumento recorrentemente utilizado para justificar o entendimento da 

paridade normativa é a ocorrência simultânea das expressões “tratado” e “lei federal” no art. 

102, III, “c”, da Constituição Federal de 1988. Data maxima vênia, não merece prosperar o 

                                                 
346 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 10 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 62. 
347 Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 72.131-1/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23 de maio 
de 1995. 
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entendimento com base nesse dispositivo, em face da importância conferida ao direito 

internacional pela própria Constituição, nos termos de seu art. 4º. 

Observa-se claramente, portanto, que houve um rebaixamento, dentro do direito 

brasileiro, na hierarquia dos tratados internacionais em geral, em contraposição a toda a 

evolução protagonizada pelo direito internacional na segunda metade do Século XX. 

O entendimento ora exposto enseja a revogação de tratado internacional devidamente 

incorporado por lei posterior que trate da mesma matéria, na medida em que o conflito entre 

normas de mesma hierarquia deve ser resolvido ou pelo critério da especialidade ou pelo 

critério temporal348.  

Ainda, estabelecer tratados internacionais e leis ordinárias no mesmo plano 

hierárquico é não enxergar a diferença marcante entre eles. Esta é expressa no fato de que a 

lei é o compromisso do Estado perante si mesmo e regida pelo direito interno, enquanto o 

tratado internacional revela o acordo de vontades estatais soberanas, regido pelo direito 

internacional. 

Inescapável o retrocesso que o atual entendimento representa, em face da sociedade 

internacional, devendo ser considerados ainda seus os reflexos negativos na segurança 

jurídica internacional349. De fato, o entendimento atual explicitado enseja riscos ao 

cumprimento do art. 27 da Convenção de Viena de 1969350. 

Merece estudo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, por fim, em face dos 

tratados internacionais de integração que se inserem no quadro normativo do Mercosul. 

 

§ 2º. Julgamento do Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 8.279351 

 

Antes mesmo do Agravo supra indicado, o Supremo Tribunal Federal prenunciou sua 

linha de entendimento quando da apreciação de outro Agravo Regimental em Carta Rogatória, 

de nº 7.613-4352. Envolvia esta questão acerca da execução de sentença proveniente do Juízo 

                                                 
348 LIMA, Janice de Carvalho. O Direito Internacional e o Poder Legislativo na condução da política 
externa. In: Revista de Informação Legislativa, Ano 42, n. 166, abr./jun. 2005, p. 176. 
349 AZEVEDO, Bernardo Montalvão Varjão de. Uma reflexão acerca dos pactos e convenções internacionais 
e sua aplicação no ordenamento jurídico pátrio. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 11, 
n. 43, abr./jun. 2003, p. 43. 
350 NOGUEIRA, Jorge Luiz Fontoura. Solução de controvérsias e efetividade jurídica. In: Revista de 
Informação Legislativa, Ano 33, n. 130, abr./jun. 1996, p. 146. 
351 Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 8.279 República Argentina, Rel. Min. 
Celso de Mello, julgado em 17 de junho de 1998. 
352 Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 7.613-4 República Argentina, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 03 de abril de 1997. 
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Nacional de Primeira Instância em Matéria Civil nº 45 de Buenos Aires, considerando a 

aplicação do Protocolo sobre Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, 

Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados-Partes do Mercosul, firmado em Las 

Leñas no dia 27 de junho de 1992353. 

O julgamento desse Agravo resultou em Acórdão que atestava a necessidade do 

reconhecimento da sentença estrangeira pelo próprio STF354, apenas concedendo a facilitação 

de que a homologação fosse concedida via carta rogatória. Restou, então, afastada a 

possibilidade de execução incidental em juízo competente de primeira instância. 

Posteriormente, o Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 8.279 apreciou 

solicitação de execução de sentença argentina, tomando em conta o Protocolo de Medidas 

Cautelares, firmado em Ouro Preto em 16 de dezembro de 1994355. Muito embora já aprovado 

pelo Congresso Nacional, nos termos do Decreto Legislativo nº 192, de 15 de dezembro de 

1995, e ratificado pelo Estado brasileiro em 18 de março de 1997, o referido Protocolo ainda 

não havia sido incorporado ao direito interno brasileiro, pois faltava ainda a edição do Decreto 

Presidencial que efetuaria sua promulgação. 

Diante desse fato, o Acórdão do Pretório expressa decisão no sentido na 

inaplicabilidade do referido Protocolo, resultando na ausência do efeito direto para o 

postulante do exequatur, visto que o procedimento de incorporação do compromisso 

internacional ainda não havia sido ultimado, resultando na inefetividade da citada norma 

mercosulina. Certamente não foi mera coincidência o fato de que o decreto de promulgação356 

saiu dois dias antes do julgamento referido, o que demonstra a dormência do Estado brasileiro 

durante a incorporação da norma. São exatamente fatos como este que revelam a 

insustentabilidade do atual modelo de incorporação das normas internacionais de integração 

de natureza originária. 

Finalmente, quanto à decisão em tela, é imprescindível mencionar que em sua 

ementa consta que seria “desejável a adoção de mecanismos constitucionais diferenciados, 

cuja instituição privilegie o processo de recepção dos atos, acordos protocolos ou tratados 

celebrados pelo Brasil no âmbito do Mercosul”, no entanto não avançando para além da 

                                                 
353 Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 2.067, de 12 de novembro de 1996. 
354 Atualmente essa competência recai sobre o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “i”, da 
Constituição Federal, após a reforma efetuada pela Emenda Constitucional nº 45,de 30 de dezembro de 2004. 
355 Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 2.626, de 15 de junho de 1998. 
356 Decreto nº 2.626, de 15 de junho de 1998. 
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resignação quando afirma que “é um tema que depende, essencialmente, quanto à sua solução, 

de reforma do texto da Constituição brasileira”357. 

Ainda no mesmo sentido, o Agravo Regimental no Agravo Regimental na Sentença 

Estrangeira nº 7.101-1358, em que se discutia a homologação de sentença proveniente de órgão 

jurisdicional do Estado do Paraguai que anulava transferência de imóvel situado no território 

brasileiro, a qual se baseava em procuração declarada nula pela mesma sentença. 

Mais uma vez sob a justificativa de conflito com lei ordinária, foi negada pelo 

Acórdão a homologação da referida sentença na parte em que anulava a transferência do 

imóvel com base no art. 89, I359, do CPC, a despeito do que consta do Protocolo de Las Leñas, 

mencionado anteriormente, em seus arts. 19 e 20: 

 
Artigo 19. O pedido de reconhecimento e execução de sentenças e de laudos 
arbitrais por parte das autoridades jurisdicionais será tramitado por via de 
cartas rogatórias e por intermédio da Autoridade Central. 
 
Artigo 20. As sentenças e os laudos arbitrais a que se refere o artigo anterior 
terão eficácia extraterritorial nos Estados Partes quando reunirem as 
seguintes condições: 
a) que venham revestidos das formalidades externas necessárias para que 
sejam considerados autênticos no Estado de origem; 
b) que estejam, assim como os documentos anexos necessários, devidamente 
traduzidos para o idioma oficial do Estado em que se solicita o seu 
reconhecimento e execução; 
c) que emanem de um órgão arbitral ou jurisdicional competente, segundo as 
normas do Estado requerido sobre jurisdição internacional; 
d) que a parte contra a qual se pretende executar a decisão tenha sido 
devidamente citada e tenha garantido o exercício de seu direito de defesa; 
e) que a decisão tenha força de coisa julgada e/ou executória no Estado em 
que foi ditada; 
f) que claramente não contrariem os princípios de ordem pública do Estado 
em que se solicita o seu reconhecimento e/ou execução. 

 

A despeito da constatação in casu de que a sentença paraguaia atendia aos requisitos 

elencados pelo art. 20, transcritos acima, bem como aos ditames dos arts. 216 a 218 do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, este tribunal ainda optou pela aplicação da 

                                                 
357 Supremo Tribunal Federal, Ementa do julgamento do Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 8.279 
República Argentina, Rel. Min. Celso de Mello, em 17 de junho de 1998. 
358 Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental no Agravo Regimental na Sentença Estrangeira nº 7.101-1, 
Rel. Min. Maurício Corrêa, julgado em 15 de outubro de 2003. 
359 Código de Processo Civil brasileiro, instituído pela Lei Ordinária Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973: 
“Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações 
relativas a imóveis situados no Brasil”. 
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lei ordinária quando do conflito com a norma internacional de integração, em detrimento 

desta. 

Assim, diante da jurisprudência mencionada, constata-se que, a depender do tribunal 

constitucional brasileiro, não haverá qualquer tratamento diferenciado para as normas 

integracionistas brasileiras, quer para facilitação de incorporação quer para prevalência sobre 

legislação ordinária. Apesar disto, o Pretório Excelso manifesta sua resignação quanto a este 

fato, conforme indicado. 

Registre-se, por oportuno, que não foi apreciada pelo STF qualquer intercorrência 

quanto à aplicação das normas derivadas que sejam passíveis de incorporação por 

procedimento que dispense a apreciação pelo Congresso Nacional. Entretanto, em face das 

manifestações analisadas, o prospecto certamente não chega a animar entusiastas da 

integração regional. 

Decorre do que precede que as normas mercosulinas padecem de um desprestígio no 

direito brasileiro, que parece decorrer de falhas exclusivamente constitucionais. 

Lamentavelmente, essas falhas acabam por conferir às normas mercosulinas um nível de 

exigibilidade pouco contentador e oferecendo um grau de segurança jurídica incompatível 

com seu fim econômico. 

 

Seção 3. A exigibilidade das normas mercosulinas no Estado brasileiro 

 

A exigência do cumprimento de uma norma necessita materialmente – afora os 

requisitos formais variáveis conforme o procedimento a que se submete o órgão que a emana 

– da observância de sua aplicabilidade, que deve ser imediata, e de seu efeito, que deve ser 

direto. Apenas diante dessas condições pode uma parte cobrar de outra o seu cumprimento, 

quando se constata a sua exigibilidade. 

Constata-se, então, um déficit na exigibilidade das normas do Mercosul. Para corrigir 

este problema, tendo em vista as disposições constantes do ordenamento jurídico brasileiro e a 

própria estrutura institucional mercosulina, são necessárias duas mudanças: uma interna, no 

próprio direito constitucional brasileiro, e outra externa, na estrutura institucional do 

Mercosul360. 

 

                                                 
360 FARIA, Werter R. Harmonização legislativa no Mercosul – Estudos da Integração, v. 8. Brasília: Senado 
Federal; Porto Alegre: Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1995, p. 48-50. 
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§ 1º. A imprescindível reforma para uma efetiva Constituição integracionista 

 

A vontade constituinte consagrada no art. 4º, parágrafo único, padece da falta de 

dispositivos constitucionais claros de admissão do direito internacional em benefício da 

realização da integração, bem como não se manifesta sobre a aceitação de órgãos de caráter 

supranacional, necessários à consecução do fim estabelecido pelo Tratado de Assunção 

(1991). 

Ao contrário do já constatado nas constituições argentina e paraguaia, a brasileira e a 

uruguaia, apesar de consagrarem o objetivo integracionista, lhe são indiferentes no sentido de 

prover mecanismos que confiram tratamento adequado à questão da absorção do direito da 

integração, quer seja originário ou derivado, em seus ordenamentos jurídicos internos, de 

modo a conferir, para além da exigibilidade, a agilidade necessária a disciplinar as volúveis 

relações econômicas. 

O que se constata, no caso do direito brasileiro, é que nem meras facilitações à 

exigibilidade do direito da integração são garantidas pela Constituição ou pelo Supremo 

Tribunal Federal. Nesse sentido, inclusive com o respaldo da manifestação deste, apenas com 

uma reforma constitucional que viesse a (i) priorizar a incorporação do direito derivado, a (ii) 

permitir organizações supranacionais de integração e que viesse a (iii) garantir ao seu direito 

derivado a condição de primazia, aplicabilidade imediata e efeito direto, restariam garantidas 

as condições de realização do dispositivo constitucional integracionista e a segurança jurídica 

do processo de integração. 

Registre-se, este dispositivo encontra-se alçado à condição de Princípio Fundamental 

da República Federativa do Brasil pela própria Constituição Federal de 1988, portanto 

gozando de hierarquia diferenciada na ordem constitucional vigente, pelo que se justifica o 

entendimento ora apresentado. Apenas assim se aplacariam as divergências, doutrinárias e 

jurisprudenciais, sobre o tema. 

Ressalte-se, por fim, que o Uruguai também necessitaria empreender reforma 

constitucional no mesmo sentido361, em razão da condição de reciprocidade estatuída nas 

constituições da Argentina e do Paraguai. 

 

                                                 
361 BASTOS, Carlos Eduardo Caputo. O processo de integração do Mercosul e a questão da hierarquia 
constitucional dos Tratados – Estudos da Integração, v. 12. Brasília: Senado Federal; Porto Alegre: 
Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1997, p. 18. 
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§ 2º. A necessidade de uma adequação institucional no Mercosul 

 

Efetuadas as reformas constitucionais devidas que permitissem a efetiva realização 

da iniciativa integracionista, o Mercosul necessitaria de uma estrutura institucional adequada 

e necessária à condução de um bloco de integração em nível de mercado comum, conforme 

construção da doutrina econômica sobre o tema362. 

No presente momento, no entanto, constata-se a existência de uma estrutura 

institucional típica de instituições de cooperação quando, na verdade, o objetivo perseguido 

pelo Tratado de Assunção (1991) reflete a natureza de um projeto de efetiva integração363. 

O Protocolo de Ouro Preto (1994), instrumento que dotou o Mercosul de capacidade 

jurídica e que deveria estabelecer, em definitivo, sua estrutura institucional, acabou por 

fornecer uma solução provisória. Registre-se, a provisoriedade referida decorre da 

confrontação do objetivo de constituir um mercado comum com a estrutura fornecida, em que 

se constata que esta não é capaz, tecnicamente, de operar aquele, conforme já visto364. A 

capacidade jurídica, conferida pelo Protocolo de Ouro Preto aos órgãos mercosulinos 

produtores de normas derivadas, por ser muito limitada, é insuficiente para a realização do 

Tratado de Assunção365. 

A criação do Parlamento do Mercosul (Parlasul) aponta para o início de uma 

movimentação nesse sentido, visto que já ostenta dentre seu rol de funções a atribuição de 

propor projetos de normas perante o principal órgão da atual estrutura decisória do Mercosul, 

Conselho de Mercado Comum, tendo este a obrigação de remeter-lhe semestralmente 

relatórios sobre o andamento da proposição366. 

No entanto, essa tendência só pode ser continuada e confirmada de modo a garantir 

efetivamente a segurança jurídica quando as constituições brasileira e uruguaia forem 

submetidas a procedimentos de reforma que lhes permitam admitir estruturas supranacionais 

de integração aptas a produzir direito derivado dotado de primazia, aplicabilidade imediata e 

efeito direto. 

                                                 
362 Ver supra, Capítulo 1, Seção 1, §1º, A. 
363 FARIA, Werter. Unidade do direto e uniformidade na interpretação e aplicação das normas do 
Mercosul. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; FONSECA, José Roberto Franco da (Org.). O direito internacional no 
terceiro milênio: estudos em homenagem ao prof. Vicente Marotta Rangel. São Paulo: LTr, 1998, p. 384. 
364 Ver supra, Capítulo 1, Seção 1, § 1º. 
365 CAMINHA, Maria do Carmo Puccini. Os juízes do Mercosul e a extraterritorialidade dos atos 
jurisdicionais. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 11, n. 45, out./dez. 2003, p. 37. 
366 Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, art. 4º, 13. 
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Registre-se, aqui não se trata de copiar modelos integracionistas, mas de aplicar uma 

solução instrumental surgida a partir de necessidades práticas367 e que tem permitido, em 

outras experiências de integração, a consecução de determinados objetivos exigidos pelo 

caráter essencialmente econômico do empreendimento. 

                                                 
367 GUSSI, Evandro Herrera Bertone. Soberania e Supranacionalidade. In: CASELLA, Paulo Borba; 
LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas (coord.). Direito da Integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 120. 
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Capítulo 5. O mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul 

 

A despeito da vasta construção da doutrina jurídica sobre o tema, não é necessário 

grande esforço reflexivo para constatar que todo sistema normativo pressupõe uma estrutura 

jurisdicional para fazer valer o direito em caso de seu descumprimento, independentemente do 

estabelecimento originário, pelo próprio sistema, de eventuais sanções. 

Confirmando esta constatação, é de se considerar que o próprio sistema jurídico deve 

prever que, excepcionalmente, sejam infringidos os seus ditames e, em face dessa 

consideração, é necessário haver um sistema que imponha a observância do direito ao seu 

descumpridor, seja ele o Estado ou o particular368. 

Como não existe uma jurisdição internacional única com poder de coerção 

reconhecido expressamente pela integralidade da sociedade internacional, cada organização 

internacional deve contar com um mecanismo de apreciação jurisdicional de eventuais 

conflitos decorrentes do descumprimento de suas normas. 

É exatamente a partir dessa necessidade que se conformam os mecanismos de 

solução de controvérsias em cada organização internacional. Eles são verdadeiros sistemas 

que descrevem tanto o procedimento a ser seguido no intuito de analisar e decidir sobre um 

conflito surgido no âmbito da organização internacional quanto a estrutura institucional, desde 

as formas mais simples até as mais complexas, com competência estabelecida para tratar dos 

casos conflituosos. Apenas com a ajuda desse tipo de sistema é possível fazer cumprir as 

normas internacionais – como também eventuais normas comunitárias –, mesmo que sob 

coerção, garantindo, assim, sua a observância de sua obrigatoriedade. 

Considerando que o Mercosul é uma organização internacional, não poderia 

prescindir desse tipo de sistema, especialmente ao se ponderar sua vocação essencialmente 

econômica. Por isto, mais que apenas sua existência, é necessário que o mecanismo de 

solução de controvérsias do Mercosul ofereça eficiência em sua atividade de garantir o 

cumprimento de suas normas. 

Nesse sentido, é imperiosa a necessidade de existência de um sistema permanente, 

estável e coerente de solução de conflitos para que haja segurança jurídica nas relações que as 

normas do respectivo ordenamento pretendem disciplinar. Não é diferente em se tratando de 

um sistema jurídico internacional de integração. Somente a partir de um sólido sistema de 

                                                 
368 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1998, 
p. 39.  
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solução de conflitos é possível garantir a aplicação das normas. No caso do Mercosul, por se 

tratar de um sistema jurídico de integração, não poderia ser diferente. 

O sistema de solução de controvérsias do referido bloco já experimentou alguns 

momentos de revisão desde a entrada em vigor no Tratado de Assunção (1991). Apesar disto, 

ainda permanece a observância de problemas que precisam ser solucionados. 

 

Seção 1. A evolução do sistema de solução de controvérsias do Mercosul 

 

A questão em tela é revestida de muita sensibilidade na experiência integracionista 

mercosulina, visto que desde o Tratado de Assunção (1991) se passa de um a outro sistema de 

solução de controvérsias, mas sem a adoção de um regime de caráter permanente, sendo a 

provisoriedade uma das suas marcas até os dias atuais. 

Em diversos disciplinamentos sucessivos, os Estados fizeram modificações no 

referido sistema, sem, no entanto, aplicar mudanças profundas que realmente assegurassem 

uma coercibilidade jurisdicional às normas compatível com o objetivo de criação de um 

Mercado Comum, conforme estatuído no art. 1º do Tratado de Assunção de 1991. 

Esta constatação se evidencia tanto na análise do ponto de vista institucional quanto 

do exame do próprio mecanismo de solução de controvérsias. 

 

§ 1º. O Anexo III do Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991369 

 

Quando da firmação do compromisso de estabelecimento do Mercosul, foi instaurado 

pelo Tratado de Assunção, em seu Anexo III, um sistema simples de solução de conflitos para 

funcionar provisoriamente após a entrada em vigor do Tratado370.  

Em caso de conflito entre os Estados Partes, o procedimento indicava a busca de uma 

solução negocial direta entre as partes protagonistas divergência, de início. Caso esta não 

restasse solucionada, deveria a questão ser encaminhada ao Grupo Mercado Comum (GMC), 

que analisaria a questão em um prazo de até 60 (sessenta) dias371, ao final do qual deveria o 

referido órgão se manifestar, através de Recomendações. 

                                                 
369 Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991. 
370 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Solução de Controvérsias no Mercosul: Protocolo de Brasília ao Tratado 
de Assunção. In: Núcleo de Assessoramento Técnico (Org.). Boletim de Integração Latino-Americana, nº 04, 
jan./mar. 1992. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 1992, p. 09. 
371 Tratado de Assunção, Anexo III, § 1º. 
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Não sendo suficiente esta intervenção, a questão deveria ser encaminhada à análise 

do Conselho de Mercado Comum (CMC), que deveria, igualmente por meio de 

Recomendações, manifestar seu posicionamento acerca da questão372. 

Vale salientar, as manifestações do Grupo Mercado Comum (GMC) e do Conselho 

de Mercado Comum (CMC) não seriam dotadas de qualquer vinculatividade para os Estados 

Partes durante a vigência desse sistema373. 

Ainda, nos termos do referido Anexo, competia ao Grupo Mercado Comum (GMC), 

no prazo de 120 (cento e vinte) dias, encaminhar aos Estados Partes proposta de sistema 

provisório para vigorar durante o período de transição, que se estenderia até 31 de dezembro 

de 1994374. 

Por fim, estabelecia o § 3º do Anexo III do Tratado de Assunção: “Até 31 de 

dezembro de 1994, os Estados-Partes adotarão um Sistema Permanente de Solução de 

Controvérsias para o Mercado Comum”. Desse dispositivo constata-se desde cedo a 

existência da preocupação com a efetividade do sistema de jurisdição do Mercosul. 

 

§ 2º. Protocolo de Brasília375, de 17 de dezembro de 1991 

 

Ao final do mesmo ano, veio o Protocolo de Brasília (1991), trazendo o novo 

mecanismo de solução de controvérsias, destinado a disciplinar a solução de conflitos durante 

o período de transição. Deve ser feito, mais uma vez, o registro da demora na incorporação 

das normas do Mercosul: o referido Protocolo levou 22 (vinte e dois) meses para ser 

incorporado ao direito brasileiro, restando ao sistema estabelecido pouco mais que um ano de 

vigência até o final do período de transição. 

O mecanismo trazido pelo novo instrumento revelava uma evolução no caráter 

institucional, com a constituição de um Tribunal Ad Hoc em face de cada caso. No entanto, o 

procedimento permaneceu com características espartanas, sendo a inclusão da etapa arbitral a 

única inovação significativa em relação ao sistema esboçado pelo Anexo III do Tratado de 

Assunção. 

                                                 
372 Também constante do Tratado de Assunção, Anexo III, § 1º. 
373 EUSTÁQUIO, Maristela Aparecida Dutra; SOARES FILHO, Magno José. O sistema de solução de 
controvérsias do MERCOSUL. In: JO, Hee Moon (Coord.). Sistemas de Solução de controvérsias na 
integração econômica nas Américas. Curitiba: Juruá, 2008, p. 231. 
374 Tratado de Assunção, Anexo III, § 2º. 
375 Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 922, de 10 de setembro de 1993. 
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O procedimento, então, era composto de três etapas. Primeiramente, deveriam as 

partes recorrer à diplomacia e às negociações diretas para a tentativa de resolução do conflito, 

em um prazo de até 15 (quinze) dias. A novidade, nesse ponto, concernia à abertura da 

possibilidade de convenção diversa entre as partes, in casu, para aumentar o prazo geral 

estabelecido376. 

Em razão da existência de fases posteriores, em que se poderia levantar questões 

diversas da que havia constituído o objeto inicial da divergência, se manifestou o Tribunal Ad 

Hoc que a delimitação da divergência se dá com a apresentação, por meio da reclamação, e da 

resposta, via contestação, não podendo ser arguidas pelas partes novas questões quando das 

fases seguintes377. 

Não solucionado o conflito por meio das vias diplomáticas, qualquer dos Estados 

Partes poderia recorrer ao Grupo Mercado Comum (GMC) para que se pronunciasse sobre a 

questão em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo sua manifestação ocorrer por meio 

de Recomendações378. 

Se ainda assim persistisse o insucesso na solução do conflito, poderia ser acionado o 

procedimento arbitral ad hoc por qualquer das partes. A parte que decidisse recorrer a esse 

préstimo deveria comunicar à Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM) para que esta 

levasse o comunicado à parte adversa. A jurisdição do Tribunal Arbitral do Mercosul era 

reconhecida desde a assinatura do Protocolo de Brasília através de uma cláusula 

compromissória dele constante379. 

Quanto à constituição do Tribunal Arbitral Ad Hoc, deveria ser composto por um 

árbitro escolhido por cada parte e mais um escolhido de comum acordo entre estas – que não 

pode ser nacional de nenhuma das duas –, escolhido a partir da conjugação de cada uma das 

listas de 10 (dez) árbitros depositadas pelos Estados Membros, tudo conforme o referido 

                                                 
376 Protocolo de Brasília: “Art. 3, 2 – As negociações diretas não poderão, salvo acordo entre as partes, exceder 
um prazo de quinze (15) dias a partir da data em que um dos Estados suscitou a controvérsia”. 
377 BÖHLKE, Marcelo. Integração Regional & Autonomia do seu Ordenamento Jurídico. Curitiba, Juruá: 
2010, p. 167. 
378 Protocolo de Brasília, arts. 4 a 6. 
379 Protocolo de Brasília: “Art. 7, 1 – Quando não se puder solucionar a controvérsia mediante a aplicação dos 
procedimentos referidos nos Capítulos II e III, qualquer dos Estados-Partes na controvérsia poderá comunicar 
à Secretaria Administrativa sua intenção de recorrer ao procedimento arbitral que se estabelece no presente 
Protocolo; 2 – A Secretaria Administrativa notificará de imediato a comunicação ao outro ou outros Estados 
envolvidos na controvérsia, e ao Grupo Mercado Comum, e terá a seu cargo os trâmites para o desenvolvimento 
dos procedimentos”; GREBLER, Eduardo. O Mercosul institucional e a solução de controvérsias. In: 
SOARES, Guido F. S. Boletim de Integração Latino-Americana, nº 12, jan./mar. 1994. Brasília: Ministério 
das Relações Exteriores, 1994, p. 46. 
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Protocolo. Se não houvesse acordo sobre o terceiro árbitro, este seria indicado pela Secretaria 

Administrativa do Mercosul (SAM), mediante sorteio380. 

Vale salientar, as fontes primárias para a decisão do conflito eram as próprias normas 

de caráter internacional constitutivas do bloco, bem como as demais fontes reconhecidas do 

Direito Internacional, inclusive seus meios auxiliares381 se assim convencionassem as partes. 

Estabelecia o dito Protocolo que, ao final de suas deliberações, o Tribunal Arbitral se 

manifestaria por meio de um laudo, como na praxe arbitral difundida em outros sistemas, de 

caráter inapelável e vinculativo às partes, equivalente a uma sentença judicial382. Em caso de 

descumprimento, havia a previsão de sanções, consistentes em medidas compensatórias 

temporárias, destinadas a punir a parte inadimplente383. 

Observa-se que o tipo de sanção aplicável nos termos do Protocolo de Brasília não 

parece ser o mais apropriado para processos de integração, pois pode aprofundar os atritos 

entre as partes da controvérsia, e instituir entraves políticos e mesmo psicológicos ao objetivo 

integracionista ao acirrar a rivalidade entre os Estados Partes. Não obstante sua inadequação 

em casos de integração regional, pode ser útil no âmbito do Direito Internacional em outras 

conjunturas vivenciadas pela sociedade internacional 384. 

Quanto aos honorários dos árbitros e demais despesas com o procedimento arbitral, 

os custos deveriam ser compartilhados de forma equânime entre as partes, podendo a decisão 

do Tribunal Arbitral estabelecer proporções diferenciadas385. 

Caso desistissem da controvérsia ou firmassem acordo em paralelo, bastava que as 

partes comunicassem o fato ao Grupo Mercado Comum (GMC) e ao Tribunal Arbitral e para 

que fosse encerrado o procedimento386. 

Por fim, cabe destacar que o Protocolo de Brasília já regulava a atividade de 

particulares perante o sistema de solução de controvérsias, mas apenas para a formalização de 

reclamação. Esta sofreria uma espécie de juízo de admissibilidade e, se fosse aceita, fugiria ao 

                                                 
380 Protocolo de Brasília, arts. 10 a 13. 
381 Costume internacional, princípios gerais de direito internacional, jurisprudência, analogia, eqüidade. 
382 PUCCI, Adriana Noemi. A arbitragem nos países do Mercosul – Estudos da Integração, v. 10. Brasília: 
Senado Federal; Porto Alegre: Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1996, p. 28. 
383 Protocolo de Brasília, arts. 21 e 22. 
384 BÖHLKE, Marcelo. Integração Regional & Autonomia do seu Ordenamento Jurídico. Curitiba, Juruá: 
2010, p. 169. 
385 Protocolo de Brasília: “Art. 24. 1 – Cada Estado-Parte na controvérsia custeará as despesas ocasionadas 
pela atividade do árbitro por ele nomeado; 2 – As despesas do Presidente, bem como as demais despesas do 
Tribunal Arbitral, serão custeadas em partes iguais pelos Estados-Partes na controvérsia, a menos que o 
Tribunal decida distribuí-las em diferente proporção”. 
386 Conforme art. 42 do Regulamento do Protocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias, aprovado pela 
Decisão nº 017/1998 do Conselho de Mercado Comum, da qual consta como Anexo I. 
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controle do reclamante particular, passando a constituir interesse do Estado do qual provinha 

aquele387. 

O mecanismo de reclamação de particulares, por ser complexo e inefetivo, não 

gozava de significativa repercussão, na prática, notadamente em razão da dependência dos 

particulares em relação aos órgãos mercosulinos para o andamento da questão. 

 

§ 3º. Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994 

 

O Protocolo de Ouro Preto, encarregado de promover a reforma da estrutura 

institucional do Mercosul, seria o instrumento natural para o estabelecimento de um sistema 

de solução de controvérsias permanente e estável. 

Entretanto, mais uma vez consagrou uma solução temporária, determinando apenas 

algumas alterações no Protocolo de Brasília (1991)388. Este Protocolo permanecia vigente, 

então, até a adoção de um sistema permanente, que deveria, segundo o Protocolo de Ouro 

Preto (1994), ser implantado antes da consolidação da fase de união aduaneira do processo 

integracionista389. 

Dentre as alterações protagonizadas pelo Protocolo de Ouro Preto390, podem ser 

destacadas: a inclusão das Diretrizes no elenco de fontes normativas a serem apreciadas em 

caso de surgimento de controvérsias391; a obrigatoriedade de publicação das decisões do 

Tribunal Arbitral no Boletim Oficial do Mercosul392; e, mudanças no procedimento de 

reclamações de particulares, que passava a incluir a participação da Comissão de Comércio do 

Mercosul (CCM)393. 

O adiamento da implantação do sistema permanente e a inclusão da participação da 

Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) nos procedimentos de solução das controvérsias 

foram, de fato, as maiores inovações trazidas pelo Protocolo de Ouro Preto (1994). No 

entanto, o Protocolo não trazia qualquer novidade em relação ao procedimento arbitral. 

                                                 
387 Protocolo de Brasília, arts. 25 a 32. 
388 Protocolo de Ouro Preto, art. 43. 
389 Protocolo de Ouro Preto, art. 44. 
390 FONSECA, José Roberto Franco. Sistema de solução de controvérsias no Mercosul. In: BAPTISTA, Luiz 
Olavo; MERCADANTE, Araminta de Azevedo; CASELLA, Paulo Borba. Mercosul: das negociações à 
implantação. 2. ed. São Paulo: LTr, 1998, p. 171. 
391 Protocolo de Ouro Preto, art. 43, parágrafo único. 
392 Protocolo de Ouro Preto, art. 39. 
393 Protocolo de Ouro Preto, Anexo. 
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A solução de controvérsias, então, restou sem alterações institucionais ou 

procedimentais até o advento do Protocolo de Olivos (2002). 

 

Seção 2. Análise do Protocolo de Olivos, de 18 de fevereiro de 2002394 

 

Após o Protocolo de Ouro Preto (1994) haver se furtado a tratar do sistema definitivo 

de solução de controvérsias do Mercosul, mesmo tendo delineado nova forma para sua 

estrutura institucional, observou-se um longo intervalo de 8 (oito) anos sem modificações ou 

acréscimos normativos ao tema. 

Considerando o contexto histórico, a lacuna pode ser explicada em razão das crises 

econômicas que repercutiram no cenário internacional, especialmente a do México (1994), a 

dos Tigres Asiáticos (1997) e a da Rússia (1998), e que contribuíram fortemente em 

desacreditar as economias emergentes em geral, situação em que se enquadram os Estados 

Membros do Mercosul. Diante do agravamento de seus problemas internos, estes exigiram 

para si o foco da atenção dos países mercosulinos395. 

Para por fim ao intervalo, veio o Protocolo de Olivos (2002) – Anexo IV –, destinado 

a estabelecer mudanças significativas para a solução de controvérsias no âmbito do bloco 

econômico sul-americano e ensejando o evidenciamento da vontade dos Estados Partes em 

prosseguir com a integração regional. 

Efetuou o referido Protocolo mudanças tanto de ordem institucional quanto de ordem 

procedimental, no entanto ainda sem satisfazer as exigências emanadas do Tratado de 

Assunção (1991). 

 

§ 1º. Inovação institucional: criação do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul 

(TPR) 

 

A principal modificação imposta pelo dito instrumento foi a criação de um Tribunal 

Permanente de Revisão, para atuar naturalmente como segunda instância, destinada, mediante 

provocação de uma ou de ambas as partes, ao reexame do laudo emitido pelo Tribunal 

Arbitral Ad Hoc396. No entanto, existe a possibilidade de atuação do Tribunal Permanente de 

                                                 
394 Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 4.982, de 09 de fevereiro de 2004. 
395 BARBOSA, Rubens. Mercosul e a integração regional. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina 
– Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 36 
396 Protocolo de Olivos, art. 17. 
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Revisão em primeira e única instância, quando convencionado entre as partes397. Ambas as 

possibilidades serão exploradas adiante, quando da análise do aspecto procedimental do 

Protocolo de Olivos (2002). 

O referido Tribunal Permanente também tem composição arbitral, sendo integrado 

por 5 (cinco) árbitros, cada um indicado por um dos Estados Membros com seu respectivo 

suplente para um mandato de 2 (dois) anos renovável por até dois períodos consecutivos, 

enquanto o quinto deve ser designado por unanimidade para um mandato de 3 (três) anos não 

renovável. No entanto, mediante acordo entre os membros, o mandato deste pode ser 

renovável. Ainda, caso não haja unanimidade na designação do quinto árbitro, a Secretaria 

Administrativa do Mercosul (SAM) promoverá sorteio para designá-lo. Uma vez aceirando a 

designação, os árbitros assumem o regime de disponibilidade permanente perante o referido 

Tribunal398. 

Cabe observar, quanto ao funcionamento do Tribunal, que, em se tratando de 

controvérsia que envolva apenas dois Estados-Partes, estará o Tribunal integrado por apenas 3 

(três) árbitros, 2 (dois) nacionais de cada Estado-Parte e o terceiro, que exercerá a função de 

Presidente, será nomeado mediante sorteio realizado pela Secretaria do Mercosul dentre os 

restantes que não sejam nacionais de cada um dos Estados-Partes. Já no caso de controvérsia 

envolvendo mais de dois Estados Partes, o Tribunal será integrado por 5 (cinco) árbitros. Por 

fim, o funcionamento pode ser estabelecido de maneira diversa por convenção entre os 

Estados-Partes quanto a outros critérios399. 

A flexibilidade, que aqui aparece na composição do Tribunal Permanente, é uma das 

marcas do Protocolo de Olivos (2002) e será analisada adiante, considerando todas as suas 

vertentes. 

Quanto à sua competência, o Tribunal Permanente de Revisão é encarregado, 

também, da análise de eventuais divergências quanto ao cumprimento dos laudos arbitrais. 

Cabe a ele a definição do que significa, em termos exatos, a execução das disposições 

oriundas dos laudos, caso haja dúvidas de ordem prática sentidas por parte do Estado 

beneficiado. Visto se tratar de interesse deste, é ele o titular da prerrogativa de iniciar o 

referido procedimento400. 

                                                 
397 Protocolo de Olivos, art. 23. 
398 Protocolo de Olivos, arts. 18 e 19. 
399 Protocolo de Olivos, art. 20. 
400 Protocolo de Olivos, art. 30. 
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A melhor repercussão prática decorrente do surgimento de um Tribunal Permanente 

é a formação de uma base jurisprudencial, que permitiria aos pretensos infratores o vislumbre, 

na prática, das repercussões negativas contra a sua atitude. Isto permitiria um reforço à 

segurança jurídica no empreendimento integracionista, mas uma característica trazida pelo 

Protocolo de Olivos (2002) prejudicou significativamente a força coercitiva da jurisprudência 

do Tribunal mercosulino, como será visto adiante. 

No que pertine à competência e à composição do Tribunal Arbitral Ad Hoc, não 

houve mudanças significativas em relação ao que havia sido disciplinado pelo Protocolo de 

Brasília (1991). Destacam-se apenas: (i) o acréscimo de um suplente de cada Estado-Parte na 

composição Ad Hoc do Tribunal401; (ii) a modificação da lista de árbitros entregue por cada 

Estado-Parte à Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM), que ampliou de 10 (dez) para 

12 (doze) o número de árbitros nominados e acresceu uma lista de terceiros árbitros com 4 

(quatro) nominados402; e, (iii) o procedimento em caso de ausência de nomeação tempestiva 

dos árbitros por um dos Estados-Partes, que passou do critério de ordem consignada na lista 

referida para o critério de sorteio a ser feito pela Secretaria Administrativa do Mercosul 

(SAM)403. 

Do ponto de vista das alterações institucionais, o Protocolo de Olivos revela natureza 

minimalista, que parece haver tentado conjugar a solução arbitral, comum a organizações 

regionais de natureza econômica, com a possibilidade de revisão da decisão adotada por 

ocasião da oferta de um órgão de apelação, como observado no sistema mundial de 

estabelecido pela Organização Mundial do Comércio (OMC)404. 

É discutível a intenção do Protocolo de Olivos (2002) de oferecer a possibilidade de 

apelação, na medida em que este trata de uma organização internacional de natureza regional, 

contexto no qual a demora na solução de conflitos é, também, sob certo ponto de vista, uma 

oportunidade de alongamento do conflito, ensejando o aprofundamento das eventuais 

diferenças intrarregionais. 

Analisado o caráter institucional, se faz necessária a compreensão das disposições 

procedimentais trazidas pelo referido Protocolo no sentido de vislumbrar o completo 

                                                 
401 Protocolo de Olivos, art. 10, 2, i. 
402 Protocolo de Olivos, art. 11. 
403 Protocolo de Olivos, art. 10, 2, ii. 
404 BASTOS, Carlos Eduardo Caputo; FONTOURA, Jorge. O adensamento jurídico do Mercosul e o 
Protocolo de Olivos. In: Revista de Informação Legislativa, Ano 41, n. 162, abr./jun. 2004, p. 21. 
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entendimento da situação atual do sistema de solução de controvérsias do Mercado Comum 

do Sul. 

 

§2º. Inovações procedimentais: flexibilidade excessiva 

 

A principal inovação procedimental decorreu da criação do Tribunal Permanente do 

Mercosul, idealizado para atuar em segunda instância. Assim, passou o sistema de solução de 

controvérsias a contar com duas instâncias, sendo a primeira formada pelo Tribunal Arbitral 

Ad Hoc e a segunda pelo então novel Tribunal Permanente. 

Em segundo plano, o procedimento perante o Grupo Mercado Comum (GMC) 

passou a ter caráter opcional. O referido procedimento oportuniza às partes, em comum 

acordo, submeter à consideração do referido órgão a controvérsia resistida. Inclusive, este 

procedimento opcional pode ocorrer em simultaneidade à apreciação da questão pelo Tribunal 

Arbitral Ad Hoc. O pronunciamento do GMC deve ser emitido via Recomendações em um 

prazo máximo de 30 (trinta) dias405. 

O rito procedimental passou a prever inicialmente, então, a etapa conciliativa, 

oportunizada pelas negociações diretas, a ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias406 

– sem mudanças significativas em relação ao disposto no Protocolo de Brasília –, sucedida, 

em caráter opcional, pela intervenção do Grupo Mercado Comum (GMC), conforme descrito 

acima – com o que se observa a eliminação do caráter obrigatório que tinha este procedimento 

nos termos do Protocolo de Brasília. 

Persistindo o desentendimento, poderia ser, então, acionado o procedimento perante 

o Tribunal Arbitral Ad Hoc em primeira instância ou, mediante convenção entre as partes, 

apresentada a questão perante o Tribunal Permanente em instância única, nas mesmas 

condições estabelecidas para o Tribunal Arbitral Ad Hoc407. 

É nesse momento que se define o objeto da controvérsia, então, a partir dos textos de 

apresentação e de resposta – que devem se referir estritamente ao assunto tratado no 

procedimento das negociações diretas – não podendo ser ampliado ou desviado durante o 

desenrolar da instrução ou em sede de recurso408. 

                                                 
405 Protocolo de Olivos, arts. 6º a 8º. 
406 Protocolo de Olivos, arts. 4º e 5º. 
407 Protocolo de Olivos, arts. 9º e 23. 
408 Protocolo de Olivos, arts. 14 e 17, 2. 
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Ao final de seus pronunciamentos, ambos os tribunais se manifestam por meio de um 

laudo adotado por maioria e fundamentado409, em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogável por mais 30 (trinta) dias410. Constam do Protocolo de Olivos, também, cláusula de 

obrigatoriedade referente aos laudos411 e cláusula de reconhecimento da jurisdição dos 

tribunais412. 

Caso existam dúvidas quanto ao laudo emitido por um dos Tribunais, qualquer dos 

Estados-Partes na controvérsia pode interpor o Recurso de Esclarecimento perante o Tribunal 

emissor do laudo, no prazo de 15 (quinze) dias após sua notificação. O Tribunal respectivo 

terá igual prazo para se manifestar sobre o recurso, podendo outorgar prazo adicional para o 

cumprimento do laudo413. 

Vale ressaltar, o Protocolo em tela estabelece a possibilidade de concessão de 

Medidas Provisórias em primeira ou única instância, por solicitação da parte interessada, 

quando a manutenção da situação ora discutida lhe ensejar danos graves e irreparáveis414. As 

Medidas Provisórias podem, ainda, ser tornadas sem efeito a qualquer momento pelo Tribunal 

que as tiver concedido, devendo, caso permaneçam efetivas em ocasião de Recurso de 

Revisão, ser examinadas obrigatoriamente pelo Tribunal Permanente415. 

O laudo proveniente do Tribunal Arbitral Ad Hoc, emitido sempre em primeira 

instância, é passível de Recurso de Revisão no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da data de notificação da parte impetrante416. À parte adversa, ainda, é facultado a 

contestação ao Recurso de Revisão, igualmente em um prazo de 15 (quinze) dias417. 

A revisão é então procedida pelo Tribunal Permanente, em segunda instância, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo próprio Tribunal por mais 15 (quinze 

dias), contados, conforme o caso, a partir da data da interposição da contestação ao recurso ou 

do vencimento do prazo para a apresentação desta418. Em sua manifestação, o Tribunal pode 

                                                 
409 Protocolo de Olivos, art. 25. 
410 Protocolo de Olivos, arts. 16 e 23. 
411 Protocolo de Olivos, art. 26. 
412 Protocolo de Olivos, art. 33. 
413 Protocolo de Olivos, art. 28. 
414 PEREIRA, Ana Cristina Paulo. Direito Institucional e Material do Mercosul. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 112. 
415 Protocolo de Olivos, art. 15. 
416 Protocolo de Olivos, art. 17, 1. 
417 Protocolo de Olivos, art. 21, 1. 
418 Protocolo de Olivos, art. 21, 2. 
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confirmar, modificar ou revogar a fundamentação e a decisão do Tribunal Arbitral Ad Hoc 

emitida em primeira instância419. 

Perante o pronunciamento do Tribunal Permanente, quer seja em segunda ou única 

instância, não é cabível Recurso de Revisão, pois é sempre dotado de caráter definitivo420. 

Em tempo, existe perante o Tribunal Permanente a possibilidade de estabelecimento, 

pelo Conselho de Mercado Comum (CMC), de mecanismos para permitir a solicitação de 

opiniões consultivas, definindo seu alcance e procedimentos421. A proposta é interessante, no 

sentido de permitir a prevenção de eventuais conflitos, e encontra-se regulamentada pela 

Decisão nº 002/2007-CMC, de 18 de janeiro de 2007. No entanto, o procedimento descrito 

nessa Decisão permite apenas o acesso dos tribunais hierarquicamente mais elevados de cada 

Estado-Parte, ou por delegação, de outro tribunal nacional de condição semelhante. No Estado 

brasileiro, está habilitado ao acesso o Supremo Tribunal Federal422. 

As fontes jurídicas para respaldar o exame das controvérsias apresentadas aos 

tribunais são compostas por todo o direito vigente do Mercosul, originário ou derivado, bem 

como pelas fontes consagradas no Direito Internacional e, caso haja necessidade e 

concordância das partes, pelo princípio da equidade423. No entanto, não serão passíveis de 

revisão os laudos emitidos pelo Tribunal Ad Hoc com base nesse princípio424. 

Também no procedimento se observa o caráter de extrema flexibilidade expressado 

de maneira transversal pelo Protocolo ora estudado, a exemplo do que foi constatado no 

estudo da composição do Tribunal Permanente. As consequências dessa flexibilidade são 

negativas do ponto de vista da segurança jurídica no processo de integração mercosulino, pois 

permitem que existam procedimentos de solução muito distintos tanto em duração quanto em 

sucessão de fases, oportunizando uma disparidade muito grande no nível de profundidade da 

apreciação dos casos submetidos ao mecanismo de solução de controvérsias. 

 

§ 3º. Falhas do sistema estabelecido pelo Protocolo de Olivos (2002) 

 

O sistema estabelecido pelo Protocolo de Olivos (2002) trouxe diversas inovações 

interessantes, mas ainda está distante de satisfazer as exigências necessárias para resolver os 

                                                 
419 Protocolo de Olivos, art. 22, 1. 
420 Protocolo de Olivos, arts. 22, 2, e 23, 2. 
421 Protocolo de Olivos, art. 3º. 
422 Decisão nº 002/2007-CMC, arts. 2º e 3º. 
423 Protocolo de Olivos, art. 34. 
424 Protocolo de Olivos, art. 17, 3. 
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conflitos provenientes da estrutura complexa de um mercado comum, objetivo último do 

Tratado de Assunção (1991). 

Tendo em mente a realização do objetivo expressado por este compromisso 

internacional, que consigna as vontades dos Estados Partes, é necessário identificar as 

principais falhas do atual sistema de solução de controvérsias do Mercosul. 

 

A) Permissão do acesso a mecanismos externos de solução de controvérsias 

 

A instituição do Tribunal Permanente de Revisão permitiria, por fim, o 

estabelecimento de uma base jurisprudencial, aspecto deveras importante à consolidação da 

segurança jurídica no âmbito das relações mercosulinas425. 

No entanto, a despeito da importante força condutora da jurisprudência, o Protocolo 

ora abordado estabelece como via opcional a adoção de procedimento de solução de 

controvérsias perante outros organismos internacionais, a exemplo da Organização Mundial 

do Comércio (OMC)426. 

Essa faculdade, portanto, acaba por inefetivar as vantagens relativas à implantação 

do Tribunal Permanente de Revisão no que pertine à formação de uma jurisprudência 

vinculativa no âmbito do Mercosul. Este fato acaba por minimizar os benefícios que poderiam 

ser trazidos à segurança jurídica do processo de integração. Revela, também, implicitamente, 

um desprestígio do Tribunal Permanente de Revisão, na medida em que, dessa forma, lhe 

retira o status de órgão jurisdicional máximo e inescapável do bloco de integração. 

 

B) Sistema de sanções inadequado diante dos fins de integração 

 

Quanto ao sistema de sanções em caso de descumprimento do laudo arbitral, o 

Protocolo de Olivos (2002), a exemplo do seu antecessor, adota as medidas compensatórias 

como meio de punição para coerção ao adimplemento de suas obrigações427. 

                                                 
425 Sobre a importância do papel da jurisprudência, antes mesmo do advento do Protocolo de Olivos (2002), 
asseverou Dyle Campello: “Além de outras vantagens, a jurisprudência de um tribunal supranacional formaria 
um corpo homogêneo de direito derivado, suprindo as inúmeras lacunas existentes no Tratado de Assunção e no 
Protocolo de Ouro Preto, nos moldes do que ocorreu na União Européia, onde o Tribunal de Justiça da 
Comunidade Européia tem contribuído de forma excelente para a formação do Direito Comunitário”. 
CAMPELLO, Dyle. O Direito da Concorrência no Direito Comunitário Europeu: uma Contribuição ao 
Mercosul. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 303.  
426 Protocolo de Olivos, art. 1º, §2º. 
427 Protocolo de Olivos, art. 31. 
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A ressalva feita anteriormente, quando se tratou do Protocolo de Brasília, resta então 

mantida, diante da conformação de risco à estabilidade e à evolução do processo de integração 

em razão da possibilidade iminente de aprofundamento das divergências entre as partes ao 

final do procedimento de apreciação jurisdicional da controvérsia, ensejando, em vez do 

solucionamento do conflito, o aumento de suas proporções. 

 

C) Restrição do acesso direto de particulares ao mecanismo de solução de controvérsias 

 

Sobre o tema, as disposições trazidas pelo Protocolo de Olivos (2002) estabelecem o 

acesso dos particulares ao sistema de solução de conflitos através de reclamação dirigida à 

Seção Nacional do Grupo Mercado Comum (SNGMC)428. 

Após registrada a reclamação, se o conteúdo desta não constar de discussão já 

iniciada em procedimento arbitral, a Seção Nacional do GMC que recebeu a reclamação deve 

contatar a sua equivalente no país a que se atribui a violação, a fim de buscar solução imediata 

para a questão429. 

Caso não reste solucionada, esta é encaminhada pela Seção Nacional ao Grupo 

Mercado Comum (GMC), que se manifestará sobre a matéria, sendo-lhe facultada a consulta a 

especialistas no tema objeto da controvérsia430. 

Se a intervenção não for suficiente, o Estado-Parte pode iniciar os procedimentos 

disciplinados pelo Protocolo para a solução de controvérsias, conforme exposição efetuada 

anteriormente431. 

Verifica-se, então, que a ação no particular no sistema não ultrapassa a formalização 

de reclamação à Seção Nacional do Grupo Mercado Comum, o que caracteriza uma 

intervenção apenas indireta na questão. Nesse sentido, não inovou o Protocolo de Olivos, 

deixando o particular em uma situação distanciada da solução do conflito, especialmente 

quando se considera que este lhe trouxe prejuízo suficiente para desencadear em si o ânimo de 

realizar a reclamação. 

É de se registrar a insegurança e o desestímulo do particular – que é o principal 

elemento responsável por fazer acontecer a integração ao travar suas relações econômicas 

com nacionais de outros Estados Membros a partir do respaldo concedido pelo sistema 

                                                 
428 Protocolo de Olivos, art. 39 e seguintes. 
429 Protocolo de Olivos, art.41. 
430 Protocolo de Olivos, arts. 42 a 44.  
431 Protocolo de Olivos, art. 44, 2. 
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jurídico mercosulino – quando afastado do acesso ao mecanismo de solução de controvérsias, 

considerando que estas geralmente surgem no seio de suas atividades. 

Nesse sentido, é de se registrar que mesmo a falida negociação da proposta de 

criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) previa a solução de controvérsias 

já na dimensão de alcance das questões dos particulares432. 

 

D) Provisoriedade do sistema adotado 

 

Os problemas indicados até agora são decorrência, em certa medida, de outro 

elemento do mecanismo adotado: seu caráter provisório. Mais uma vez, os Estados Membros 

acabaram por se esquivar da tarefa de constituir um mecanismo permanente e sólido para 

aplacar as controvérsias surgidas em seu âmbito interno. 

Apenas com um sistema definitivo e perene se torna possível fortalecer e consolidar 

a segurança jurídica, proporcionando um estável desenrolar para as relações econômicas e 

jurídicas desenvolvidas no âmbito do Mercosul. 

A implantação do mecanismo permanente de solução de controvérsias foi, outra vez, 

adiada, com data limite estabelecida para antes do final do processo de convergência para 

implantação da tarifa externa comum (TEC), ou seja, quando o bloco econômico irá constituir 

uma união aduaneira perfeita433. 

 

Seção 3. A exequibilidade das normas mercosulinas 

 

Para obrigar o cumprimento de uma norma vigente no contexto de seu sistema 

jurídico, é necessário um sistema jurisdicional que o faça, compelindo entes públicos e 

privados ao respeito e ao cumprimento da norma. Este é o conteúdo do ato de executar uma 

norma, através do qual, em caráter exclusivo, pode-se forçar alguém a cumprir uma norma. 

A exequibilidade da norma, então, garante a eficácia e, consequentemente, a 

efetividade, consagrando a segurança jurídica em um determinado sistema, por operar a 

observância da norma no melhor grau de eficiência possível. 

                                                 
432 ALMEIDA, Paulo Roberto de (Org.). Boletim de Diplomacia Econômica, n. 23, set. 1998. Brasília: 
Ministério das Relações Exteriores, 1998, p. 58. 
433 Protocolo de Olivos, art. 53. 
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Nesse sentido, as normas do Mercosul, para terem garantida a sua exequibilidade, 

dependem de condições internas de cada Estado Membro e da própria confiabilidade e força 

vinculante da estrutura institucional de jurisdição estabelecida pelo bloco de integração 

regional434. 

 

§ 1º. A submissão do Estado brasileiro a órgãos jurisdicionais internacionais 

 

Há que se considerar, ainda, a existência de outra condição, do ponto de vista 

brasileiro, que prenuncia a existência de dificuldades para a implementação de um modelo 

definitivo de solução de controvérsias no Mercosul, que possa contar com um órgão de 

jurisdição supranacional. 

Tal condição é a resistência do Estado brasileiro em se submeter a jurisdição 

internacional supranacional, como se pode constatar na ressalva feita pelo Estado brasileiro ao 

promulgar a ratificação435 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969), no 

sentido da não aplicação do art. 66436 do referido instrumento, que trata da submissão do 

Estado Parte à Corte Internacional de Justiça. 

Visto que confere às normas de integração mercosulinas o mesmo tratamento 

conferido ao direito internacional geral, a despeito do conteúdo do art. 4º, parágrafo único, da 

Constituição Federal – situação inclusive confirmada em posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal437 –, a adoção dessa postura sugere a resistência do Brasil a se submeter a 

jurisdições internacionais. 

Por pertinente, vale observar que o Estado brasileiro se submete a dois órgãos 

jurisdicionais, quais sejam, a Corte Interamericana de Direitos Humanos438 e o Tribunal Penal 

                                                 
434 MEDEIROS, Orione Dantas de. Meios de Solução de Controvérsias entre Estados Partes do Mercosul – 
Controvérsias tramitadas no marco do Protocolo de Olivos. In: Revista de Informação Legislativa, ano 47, n. 
185, jan./mar., 2010, p. 180. 
435 República Federativa do Brasil, Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. 
436 Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969), art. 66: “Se, nos termos do parágrafo 3º do artigo 
65, nenhuma solução for alcançada nos doze meses seguintes à data na qual a objeção for fomulada, o seguinte 
procedimento será adotado: a) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou interpretação dos artigos 
53 ou 64 poderá, mediante pedido escrito, submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, salvo se as 
partes decidirem de comum acordo, submeter a controvérsia à arbitragem; b) qualquer parte na controvérsia 
sobre a aplicação ou interpretação de qualquer dos outros artigos da Parte V da presente Convenção pode 
iniciar o processo previsto no Anexo à Convenção, mediante pedido neste sentido ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas”. 
437 Ver supra, Capítulo 3, Seção 3, § 1º. 
438 Promulgado pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. 
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Internacional439. Resta claro, portanto, que o Brasil se submeteu, até o presente momento, a 

sistemas jurisdicionais internacionais consolidados que têm como pauta primordial a defesa 

dos direitos humanos, de repercussões econômicas pouco significativas. 

Assim sendo, no campo do direito internacional econômico, apesar de sua postura 

atuante na elaboração da ordem jurídica internacional, o Brasil não dá sinais indicativos de 

submissão efetiva aos compromissos internacionais. Portanto, é inescapável a constatação de 

ambiguidade nesse posicionamento. 

Registre-se, o Estado brasileiro reconhece a competência jurisdicional do Órgão de 

Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio440. Este reconhecimento 

ocorreu, entretanto, pelo fato de que o Brasil goza, no âmbito da OMC, da condição de país de 

menor desenvolvimento econômico relativo. Esta condição oportuniza a flexibilização, para o 

Brasil, de determinadas medidas destinadas a favorecer o seu desenvolvimento. 

Esta condição foi justamente o que lhe permitiu um resultado melhor que o do 

Canadá quando da análise pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC da questão entre 

a Embraer e a Bombardier no fim da década de 1990441. 

Por outro lado, no contexto da integração regional sul-americana, o Estado brasileiro 

se destaca pelo seu poderio econômico, implicando um posicionamento oposto ao que ocupa 

no sistema multilateral da OMC. O papel do Brasil na América do Sul é, portanto, mais de 

cedente do que de cessionário de benefícios na aplicação do princípio dos tratamentos 

diferenciais442. 

O Estado brasileiro, portanto, ao reconhecer uma eventual jurisdição supranacional 

no contexto integracionista sul-americano seria marcado por uma menor margem de 

manobras. No entanto, esta condição é uma característica típica da posição de líder, da qual 

não pode fugir o Brasil no contexto sul-americano por falta de outro país de tamanha 

significância econômica. 

Certamente, esta é uma questão constitucional interna a ser tratada e resolvida antes 

da implantação de um sistema jurisdicional definitivo no processo de integração regional do 

Cone Sul da América do Sul. 

 

                                                 
439 Promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. 
440 Anexo 2 do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (Tratado de Marraqueche), de 12 de 
abril de 1994, incorporado pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. 
441 CELLI JUNIOR, Umberto. Brasil (Embraer) x Canadá (Bombardier) na OMC. Revista ComCiência, v. 8, 
2007, p. 21. 
442 Tratado de Montevidéu de 1980, art. 3º, “d”. 
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§ 2º. A flexibilidade excessiva do sistema de solução de controvérsias do Mercosul 

 

A instituição de um Tribunal Permanente composto por árbitros já indica, dentro do 

caráter institucional, a flexibilidade a ser vislumbrada no Protocolo de Olivos (2002). 

Confirma-se que a indicação não é mero acaso, e constata-se que a flexibilidade é um 

elemento extremamente presente em toda a extensão do Protocolo, principalmente nas 

características procedimentais. 

Deve ser considerado que o procedimento é o que confere a característica de ritual 

do processo nos tribunais, e que quanto mais firme, claro e direto, mais respeitado será o 

procedimento. A flexibilidade é algo a ser estimulado nas etapas de conciliação, durante as 

negociações diretas, e não quando a pretensão já se tornou resistida e encontra-se sob 

apreciação jurisdicional. 

Esse caráter volúvel do procedimento e da composição institucional instaurados pelo 

Protocolo denota a insegurança dos Estados Membros quanto à efetivação de um sistema de 

solução de controvérsias seguro e vinculante, efetivo. É, mesmo, típico de um modelo 

experimental, temporário, provisório. O modelo estabelecido pelo Protocolo de Olivos (2002), 

portanto, não é apto a prover segurança jurídica necessária a qualquer sistema jurídico, in 

casu, o do Mercosul. 

Para o efetivo alcance da segurança jurídica – além da garantia da vigência em tempo 

hábil que não prejudique a eficácia da norma, como discutido anteriormente443 –, os litígios 

decorrentes das relações surgidas no âmbito do Mercosul devem ser tratados pelo seu próprio 

tribunal – que possa contar com uma estrutura perene, estável e isenta, apta a seguir um 

procedimento claro e preciso – em virtude do risco de que as decisões jurisdicionais estatais 

possam conter elementos de preferência nacional. 

                                                 
443 Ver supra, Capítulo 4, Seção 3. 



 

 

136

Capítulo 6. O conceito de segurança jurídica e sua efetivação no Mercosul 

 

O exame da situação das experiências de integração regional vivenciadas pelo 

continente sul-americano aponta o Mercosul como a iniciativa de maior expressão e 

estabilidade, a partir da verificação de sua história e de suas realizações. 

Este fato se dá pelo interesse que os países sul-americanos demonstram por ele, na 

medida em que, para além dos quatro Estados Membros iniciais, o Mercosul conta com mais 

um em processo de adesão, a Venezuela444, e outros cinco na condição de Estados 

Associados, quais sejam, Chile445 e Bolívia446, desde 1996, Peru447, desde 2003, Equador448 e 

Colômbia449, desde 2004. Apenas as Guianas e o Suriname, no continente sul-americano, não 

possuem algum vínculo com o Mercosul. 

No entanto, atualmente, as suas normas sofrem de um problema crônico de baixa 

efetividade, em razão de múltiplas causas. Estas se apresentam tanto no campo jurídico – 

desde a ordem constitucional dos países membros, especialmente Brasil e Uruguai450, se 

estendendo à sua própria estrutura institucional intergovernamental do bloco e seus reflexos 

na vinculatividade do direito por este produzido –, quanto no campo político – conforme se 

constata na dificuldade em coadunar as políticas macroeconômicas dos Estados Partes, 

denotando o caráter não prioritário com o qual os governos nacionais encaram a iniciativa 

integração. 

A principal consequência decorrente dessa conjuntura é a estagnação do processo de 

aprofundamento da integração regional em busca da conquista do objetivo estatuído no 

Tratado de Assunção (1991), qual seja, a formação de um mercado comum entre os 

signatários. O mais evidente fator caracterizador dessa estagnação é o recorrente adiamento de 

prazos para a adoção das medidas mais exigentes, a exemplo da consolidação da união 

aduaneira, que exige o abandono das perfurações à Tarifa Externa Comum (TEC)451. 

A estagnação, no caso do processo integracionista ora analisado, é justamente 

decorrente da baixa efetividade das normas, que acaba prejudicando a segurança jurídica e, 

                                                 
444 Decisão nº 017/2007 do Conselho do Mercado Comum. 
445 Decisão nº 003/1996 do Conselho do Mercado Comum. 
446 Decisão nº 014/1996 do Conselho do Mercado Comum. 
447 Decisão nº 039/2003 do Conselho do Mercado Comum. 
448 Decisão nº 043/2004 do Conselho do Mercado Comum. 
449 Decisão nº 044/2004 do Conselho do Mercado Comum. 
450 Ver supra, Capítulo 4. 
451 Conforme de constata do confronto entre as Decisões do CMC e a Lista III do Brasil da OMC. 
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consequentemente, diminuindo o aproveitamento e a atuação dos agentes econômicos no 

ambiente do Mercosul. 

Portanto, se faz necessário, primeiramente, compreender o que significa a segurança 

jurídica para, daí, ser possível a identificação de possíveis soluções para combater a 

insegurança que impede a conformação de um mercado comum entre Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai. 

 

Seção 1. O conceito de segurança jurídica e a ordem constitucional brasileira 

 

O direito está investido da posição de principal elemento de coesão social em razão 

do fornecimento de determinados atributos que conferem à sociedade a noção de 

harmonização e perenidade de suas instituições. 

O referido caráter institucional estável enseja a realização dos propósitos 

motivadores da reunião do povo em Estados, tendo estes consignados em suas constituições 

aqueles propósitos. É justamente o atributo da segurança jurídica que fornece esse aporte de 

coesão, consagrando a utilidade social do direito452. 

 

§ 1º. O conceito de segurança jurídica 

 

Desde que o direito assumiu a função de principal elemento regulador da sociedade, 

por influência do iluminismo modernista453, se discute a ideia de segurança jurídica, ou seja, a 

segurança proporcionada pela força coercitiva do direito, que induz os comportamentos 

sociais à obediência do ordenamento jurídico, legitimado pela proteção dos principais 

interesses e valores resguardados pela sociedade e encartado nas constituições dos Estados. 

Geralmente, a segurança jurídica é entendida sob um ponto de vista deveras 

restritivo, que não explora, de fato, todo o seu espectro. Em se tratando de direito 

internacional, especialmente em face da criação de organismos de natureza internacional, quer 

sejam intergovernamentais ou supranacionais, a exigência da correta percepção do instituto da 

segurança jurídica não se contenta com um entendimento que contemple apenas o respeito ao 

                                                 
452 DELGADO, José Augusto. O princípio da segurança jurídica: supremacia constitucional, p. 08. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/448>. Acesso em: 08 de maio de 2010. 
453 CÁCERES, Florival. História Geral. 4. ed. São Paulo: Moderna, 1996, p. 250. 
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ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada454. Necessário, então, tecer 

considerações acerca do aprofundamento de seu conceito. 

Em assim sendo, é inescapável considerar ab initio que a segurança jurídica é a 

característica do direito que o faz útil para a sociedade como instrumento de condução ou, 

expressão mais consagrada, controle social. É a partir dela que se obtém a coesão social, com 

a disseminação da confiança em seus institutos. Apesar dessa importante projeção, é árido o 

estudo do tema em razão da pouca atenção relativa que lhe dedica a doutrina jurídica. 

O respeito aos três institutos indicados acima, conformadores da ideia clássica de 

segurança jurídica, não são mais suficientes para explicar sua completa dimensão em um 

mundo globalizado e permeado em diversos níveis pelo direito internacional. Há que se 

considerar que a segurança jurídica não se deve originar apenas da força impositiva do direito, 

mas também deve ser elemento a ser buscado e obtido através do respeito aos pactos e às 

convenções sociais pautadas na vontade comum racionalizada, vocacionada pela boa-fé em 

busca de conteúdos éticos, exigindo, também, uma conduta positiva455. O próprio fundamento 

de validade do direito internacional, a regra pacta sunt servanda, aponta para isso. 

Com a influência da globalização nos choques dos valores sociais entre diferentes 

culturas, é iminente a perda de influência desses elementos na conduta social, restando ao 

direito cada vez mais responsabilidade quanto à tarefa de disciplinamento das relações 

desenvolvidas na sociedade, sejam elas de qualquer natureza. O choque desses valores no seio 

do próprio direito, decorrente do pluralismo cultural da sociedade hodierna, é uma importante 

questão a ser considerada quando do estudo jurídico456. 

Nos sistemas político-jurídicos de cunho democrático, especialmente, é possível 

compreender o papel destacado da segurança jurídica para a harmonização da sociedade em 

meio a uma pluralidade significativa de interesses. Ao mesmo tempo em que garante a defesa 

de um determinado direito, mitiga ou anula este quando ele infringe outro, na medida da 

proporcionalidade e com base nos valores consignados pela sociedade nos instrumentos 

jurídicos. 

                                                 
454 DELGADO, José Augusto. O princípio da segurança jurídica: supremacia constitucional, p. 03. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/448>. Acesso em: 08 de maio de 2010. 
455 CAVALCANTI FILHO, Theophilo. O problema da segurança jurídica no direito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1964, p. 64. 
456 GALINDO, Bruno César Machado Torres. Teoria Intercultural da Constituição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 114. 
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A segurança jurídica, então, se caracteriza pela confiança transmitida à sociedade 

pelo direito através de sua estabilidade e de sua previsibilidade457, na medida em que 

considera reflexamente que as condutas sociais devem respeitar as normas jurídicas, 

independentemente de concordância ou espontaneidade, mas pela sua força coercitiva, capaz 

de obrigar os indivíduos à adoção de determinadas atitudes. 

Este compromisso recíproco da sociedade entre si com respaldo no direito constitui a 

razão fundamental das constituições dos Estados. Resta então, indissociável a relação entre 

segurança jurídica e efetividade normativa, que desdobra nos aspectos da exigibilidade e da 

exequibilidade. 

Nesse sentido, é de se compreender que as normas devem exercer uma influência 

psicológica458 sobre o indivíduo, conduzindo seus atos no sentido de buscar não infringi-las 

em respeito à ordem estabelecida convencionalmente pelo pacto social em torno do direito, 

em prol da harmonia social, decorrente da estabilidade em função da previsibilidade das 

condutas no seio da sociedade, que devem se aproximar ou, ao menos, respeitar o que está 

estatuído na ordem jurídica. 

Assim, se as normas jurídicas não cumprem a formalização consignada nos 

instrumentos jurídicos a elas superiores, que as originam e justificam, não pode ser cobrada 

ou exigida a sua observância. Assim, é caracterizada uma situação de fraca exigibilidade, o 

que se constata no Mercosul459. 

Ainda, o sistema jurídico deve considerar que, excepcionalmente, sejam infringidos 

os seus ditames, e, nesse sentido, é necessário haver um sistema que imponha a observância 

do direito ao seu descumpridor, seja ele o Estado ou o particular460. A partir desse mesmo 

raciocínio, mas em sentido inverso, podemos constatar, também, a necessidade da garantia do 

acesso direto e indiferenciado a qualquer sujeito no seio da sociedade a esse sistema, para 

oportunizar a defesa de seus direitos em caso de violação. 

Trata-se, nesse caso, de forçar o cumprimento da norma diante da resistência 

oferecida pelo infrator ou descumpridor, quando deve ser, então, efetuada a execução da 

norma por meio da submissão ao elemento da judicialidade e de seu poder impositivo. Se as 

                                                 
457 VALEMBOIS, Anne-Laure. La constitutionnalisation de l’exigence de securité juridique en droit 
français. In: CONSEIL CONSTITUTIONNEL. Cahiers du Conseil Constitutionnel nº 17/2004. Paris: Dalloz, 
2004, p. 129. 
458 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 86. 
459 Ver supra, Capítulo 4, Seção 3. 
460 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1998, 
p. 39.  
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normas não são exigíveis, ou se o sistema judicial ou jurisdicional não é vinculante, resta 

prejudicado o caráter da exequibilidade da norma, o que também é observado no Mercosul461. 

Há que se considerar, em meio à abordagem do conceito de segurança jurídica, que o 

processo de construção das relações internacionais entre os Estados, a partir da diplomacia, 

foi uma alternativa à solução bélica de conflitos, em prol da harmonia e da minimização de 

prejuízos para toda a sociedade internacional, o que corrobora, em essência, com o conceito 

ora apresentado. 

Nesse contexto, é imprescindível o estímulo à confiança entre os Estados. E foi 

justamente o direito que consignou esta confiança, por meio do fornecimento, a partir de seus 

instrumentos, da segurança para que as nações confiassem umas nas outras– posteriormente 

considerando-se também as organizações internacionais e os indivíduos. Assim surgiu e se 

desenvolveu o direito internacional, permitindo a coexistência pacífica e até mesmo a 

cooperação entre os sujeitos da sociedade internacional. 

O direito internacional é uma realidade que demonstra fortes sinais de evolução e que 

tem contribuído significativamente para a garantia da segurança jurídica no âmbito das 

relações jurídicas que ultrapassam as fronteiras estatais. Essa finalidade é justamente o que 

pauta o interesse no tema quando se trata de integração regional, iniciativa surgida a partir de 

bases jurídicas internacionais. 

Necessário, também, se faz compreender a forma como se expressa a segurança 

jurídica na Constituição brasileira vigente para identificar a sua importância no sentido da 

realização do dispositivo constitucional integracionista.  

 

§ 2º. A segurança jurídica na Constituição Federal brasileira de 1988 

 

A ordem constitucional brasileira em vigor consagra a ideia de segurança em geral, 

conforme se constata do grifo acrescido ao preâmbulo constitucional, abaixo transcrito: 

 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

                                                 
461 Ver supra, Capítulo 3, Seção 3. 
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Repete ainda a menção genérica à segurança no caput do seu art. 5º, conforme se 

evidencia no grifo acrescido: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes. 

 

A despeito dessas menções pouco específicas, o instituto da segurança jurídica, 

conforme orienta a construção de seu próprio conceito, permeia a existência do Estado de 

direito, do qual é exemplo o Estado brasileiro. Dessa forma, é um caráter a este ínsito e, 

portanto, independente de menção expressa no texto constitucional, visto que é ele que atesta 

a finalidade do direito perante a ordem social. A construção do mundo jurídico tem, 

essencialmente, a missão de promover a segurança nas relações sociais. 

Continuando a análise constitucional, observa-se, ainda no art. 5º, um dispositivo 

específico que demonstra a presença da segurança jurídica na Constituição. No inciso 

XXXVI, a ordem constitucional promulgada defende o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada – os três pilares básicos do conceito clássico de segurança jurídica, 

conforme referido anteriormente – da possível interferência de leis posteriores, consagrando o 

caráter de estabilidade e previsibilidade da ordem jurídica. 

Ressalte-se, em uma das mais expressivas reformas feitas na atual ordem 

constitucional, a Emenda Constitucional nº 045/2004, de 30 de dezembro de 2004, inseriu na 

Constituição o art. 103-A462, instituindo o mecanismo das famigeradas “súmulas vinculantes”. 

Consistem estas em súmulas – orientações jurisprudenciais decorrentes de reiteração de 

decisões judiciais – de observância compulsória em sede da apreciação judicial dos casos a 

que se referem, desde a primeira instância. 

O que chama atenção nesse fato é que a ordem constitucional atribui esta 

competência ao Supremo Tribunal Federal – tribunal constitucional brasileiro –, maior 

encarregado pela sua defesa, fundando esta atribuição na necessidade de evitar “grave 

                                                 
462 “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus 
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 
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insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica”, conforme 

consta do § 1º do art. 103-A, mencionado anteriormente. 

Nesse sentido, é possível concluir que a segurança jurídica é um valor tão 

significativo na ordem constitucional brasileira vigente que motivou a adoção de um 

procedimento de severidade excepcional em busca de sua defesa. 

Do ponto de vista da doutrina brasileira, a despeito da ausência expressa de 

dispositivo que ateste a tomada da segurança jurídica como norma constitucional, é defendido 

o princípio da segurança jurídica como direito fundamental, sob as mais diversas 

justificativas463. 

No mesmo sentido se apresenta, em reiteradas oportunidades, o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, que eleva o princípio da segurança jurídica à categoria de 

princípio constitucional, considerando necessário e incondicional o seu respeito como 

princípio do Estado de Direito464. 

Independentemente dessa constatação, e sendo sua existência um reforço ao presente 

entendimento, a segurança jurídica é um instituto que deve empreendido em busca da 

realização constitucional brasileira e, consequentemente, de seu art. 4º, parágrafo único. 

Considerando, então, que a efetividade normativa é condição imprescindível para a 

observância da segurança jurídica exigida pela sociedade – que pactua entre si um modus 

vivendi por meio de uma instrumentalização em normas jurídicas –, é necessário indicar 

meios para promover a efetivação normativa e a consequente segurança jurídica na integração 

regional sul-americana, consagrada na ordem constitucional brasileira. 

 

Seção 2. A efetivação da segurança jurídica no Mercosul 

 

Identificado em que consiste a segurança jurídica, bem como os motivos de sua 

observância insatisfatória no contexto mercosulino465, é necessário identificar qual o nível de 

                                                 
463 A exemplo do entendimento doutrinário que se constata em: DELGADO, José Augusto. O princípio da 
segurança jurídica: supremacia constitucional, p. 04. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/448>. Acesso em: 08 de maio de 2010; e, GRECO, Leonardo. Ainda 
a coisa julgada inconstitucional. In: Estudos de Direito Processual. Campos: Editora da Faculdade de Direito 
de Campos, 2005, p. 568. 
464 Supremo Tribunal Federal, Ementa do Recurso Extraordinário nº 598099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 10 de agosto de 2011, e Ementa do Mandado de Segurança nº 26603/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgado em 04 de outubro de 2011. 
465 Ver supra, Capítulos 4 e 5. 



 

 

143

exigência deste para que seja possível apresentar algumas proposições na tentativa de corrigir 

os disfuncionamentos constatados. 

Vale ressaltar que a segurança jurídica deve ser buscada sob o ponto de vista de 

garantir a previsibilidade e, portanto, a viabilidade nas atividades econômicas dos 

particulares, que são efetivamente os agentes realizadores do plano de integração, envolvendo 

esforços tanto de harmonização legislativa quanto de uniformidade nas decisões 

jurisdicionais466. 

 

§ 1º. Aspectos necessários ao direito produzido pelo bloco econômico para a garantia da 

segurança jurídica no nível de integração de mercado comum 

 

Considerando que o objetivo fundamental do Tratado-Quadro de Assunção (1991) é 

o estabelecimento de um mercado comum, constata-se que os principais desafios para o 

Mercosul são: do ponto de vista interno, conseguir vencer as barreiras de direito interno à 

rápida vigência de suas normas, especialmente no caso do Brasil, para que a exigência de 

agilidade na efetivação das normas seja atendida; e, do ponto de vista externo, ser dotado de 

um grau de institucionalização mais independente e isento, supranacional, para conseguir 

alcançar a efetividade plena das normas jurídicas produzidas em seu âmbito e atender às 

exigências do estabelecimento de um mercado comum467. 

 

A) A prevalência do direito do Mercosul sobre o direito interno infraconstitucional 

brasileiro 

 

Em nível de mercado comum, é patente a necessidade de uma afinadíssima 

coordenação das políticas macroeconômicas. Este fato traz exigências diretas e contundentes 

sobre o direito que se pretende a regular essa dimensão da integração regional. 

Para que gozem de efetividade e criem um ambiente de segurança [jurídica], essas 

normas precisam ser isentas da possível agressão advinda da edição de uma norma posterior 

em sede do direito interno de um dos membros, bem como precisam prevalecer sobre 

                                                 
466 BAPTISTA, Luiz Olavo. Impacto do Mercosul sobre o sistema legislativo brasileiro. In: BAPTISTA, Luiz 
Olavo; MERCADANTE, Araminta de Azevedo; CASELLA, Paulo Borba. Mercosul: das negociações à 
implantação. 2. ed. São Paulo: LTr, 1998, p. 29. 
467 ALMEIDA, Paulo Roberto de. A institucionalidade futura do Mercosul: primeiras aproximações. In: 
ALMEIDA, Paulo Roberto de (Org.). Boletim de Integração Latino-Americana, nº 09, abr./jun. 1993. 
Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 1993, p. 17-18. 
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quaisquer outras normas em vigor nesses que a contrariem. Assim, entende-se o motivo da 

necessidade de que o direito produzido no âmbito do mercado comum seja dotado do caráter 

de primazia sobre o direito interno de cada um de seus membros. No Estado brasileiro, essa 

preferência não é concedida ao direito do Mercosul, conforme inclusive pronunciamento do 

Supremo Tribunal Federal, conforme analisado anteriormente468. 

Em segundo lugar, as referidas normas devem ser dotadas da maior agilidade 

possível, visto que se trata de regulação econômica. Este é o motivo a justificar a 

aplicabilidade imediata das normas em nível de mercado comum. Nesse sentido, o tempo 

necessário à incorporação pode, muitas vezes, extinguir a situação fática a que se dirigia a 

norma. Conforme já demonstrado469, o descumprimento dos prazos estabelecidos para a 

incorporação normativa é uma constante em se tratando de Mercosul. 

Em terceiro lugar, e finalmente, o direito produzido deve ser apto a atingir 

diretamente os particulares, visto que a maioria dos agentes econômicos – que procuram as 

vantagens oferecidas pela realização de relações econômicas intrabloco – são os sujeitos que, 

de fato, realizam o plano de integração estabelecido pelos Estados Partes. Assim, sem o efeito 

direto, as normas não produzem com a devida agilidade o apelo prático necessário junto aos 

agentes econômicos privados no sentido de estimulá-los a aproveitar as oportunidades dentro 

do bloco e, assim, promover o aprofundamento da integração470. 

Nesse sentido, a agilidade normativa para as questões de direito comercial471, do 

consumidor472, de defesa da concorrência473 ou mesmo de direito do trabalho474, por exemplo, 

é determinante para o alcance da efetividade normativa, tendo em conta o dinamismo 

característico das relações travadas nesses segmentos. 

                                                 
468 Ver supra, Capítulo 4, Seção 2, § 2º. 
469 Ver supra, Capítulo 4, Seção 1, § 1º e § 2º. 
470 OTERMIN, Jorge Pérez. Principios esenciales de un ordenamiento jurídico comunitario. In: ALMEIDA, 
Paulo Roberto de. Boletim de Integração Latino-Americana, nº 08, jan./mar. 1993. Brasília: Ministério das 
Relações Exteriores, 1993, p. 04. 
471 FARIA, Werter. A integração econômica e o direito comercial. In: ALMEIDA, Paulo Roberto de (Org.). 
Boletim de Integração Latino-Americana, nº 11, out./dez. 1993. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 
1993, p. 41. 
472 BAPTISTA, Luiz Olavo. O impacto do Mercosul sobre o sistema legislativo brasileiro. In: Núcleo de 
Assessoramento Técnico (Org.) Boletim de Integração-Latino Americana, nº 05, abr./jun. 1992. Brasília: 
Ministério das Relações Exteriores, 1992, p. 06. 
473 CARNEIRO, José Geraldo Piquet. A compatibilização institucional e jurídica no Mercosul: a experiência 
da CEE. In: Núcleo de Assessoramento Técnico (Org.). Boletim de Integração Latino-Americana, nº 07, 
out./dez. 1992. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 1992, p. 18-19. 
474 MACIEL, Marco. Mercosul e relações Trabalhistas. In: Informativo Mercosul, Ano 1, nº 02, ago./set. 
1996. Brasília: Caixa Econômica Federal, 1996, p. 50. 
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Entretanto, a própria produção de normas com essas características demanda a 

existência de uma ordem institucional própria, independente dos Estados, dotada de 

supranacionalidade, no sentido de conferir a segurança jurídica necessária e suficiente à 

conformação de um mercado comum, que traduz justamente o objetivo consignado no 

Tratado de Assunção (1991). 

A supranacionalidade dos órgãos é necessária tanto do ponto de vista da produção de 

normas, para que sua exigibilidade não seja afetada por interesses particularizados dos 

Estados, quanto na solução de controvérsias, para que os laudos decorrentes do órgão 

jurisdicional sejam dotados de uma exequibilidade indiferente das sentenças nacionais. 

 

B) A necessidade de um sistema institucional supranacional para o Mercosul 

 

Ao se abordar um tema da sensibilidade da conformação institucional, tendo em vista 

suas atribuições e suas competências – o que repercute diretamente no poder político da 

instituição de integração perante seus membros –, é imprescindível mencionar o discurso da 

primeira ministra alemã, Angela Merkel, na cerimônia de celebração dos cinquenta anos do 

Tratado de Roma, início da integração regional europeia, no qual ela estabelece a confiança 

mútua como o principal elemento para o sucesso do empreendimento integracionista lá 

observado475. 

Nesse sentido, do ponto de vista institucional, observa-se que o Mercado Comum do 

Sul ainda tem longo caminho a percorrer para a consecução do seu fim precípuo, estabelecido 

no art. 1º do Tratado de Assunção, porque se constata que sua característica 

intergovernamental submete a exigibilidade de suas normas a um procedimento de 

internalização demorado e, quando incorporado, ainda é sujeito à revogação unilateral por 

parte do Estado com a produção de norma ulterior de mesma hierarquia. Ainda, não garante a 

plena exequibilidade dos laudos de solução de controvérsias no âmbito interno dos países 

membros. 

Estes fatos ensejam muitas brechas que acabam por esvaziar o poder coercitivo do 

direito do Mercosul, mitigando a observância da segurança jurídica exigida pelos agentes 

                                                 
475 MERKEL, Angela. 50º Aniversário da assinatura dos Tratados de Roma. In: Cadernos Adenauer. União 
Européia e Mercosul: dois momentos especiais da integração regional. Rio de Janeiro: Fundação Konrad 
Adenauer no Brasil, 2007, p.17. 
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econômicos na realização de suas atividades, no sentido de propiciar a evolução e o 

aprofundamento da integração regional476. 

Não há, portanto, como se fornecer segurança jurídica necessária em nível 

satisfatório aos agentes econômicos particulares, ante à falta de confiança entre os Estados 

Membros. A solução, portanto, passa pela necessidade de mudanças institucionais, operadas 

pela confiança mútua entre estes. 

As mudanças em ambos os campos institucionais indicados, quais sejam, de 

produção de normas e jurisdição, são medidas necessárias no sentido de permitir a evolução 

por meio de uma condução mais institucionalizada do referido processo de integração 

regional sul-americano477. 

Nesse sentido, são identificadas algumas medidas, desde a mais simples e rápida até 

a mais complexa e efetiva, para a solução do problema da baixa segurança jurídica no 

processo de integração mercosulino. 

 

§ 2º. Medidas em prol da segurança jurídica no Mercosul 

 

Analisados os aspectos jurídicos e institucionais necessários à promoção da efetiva 

segurança jurídica integracionista em nível de mercado comum, é possível apresentar algumas 

soluções no intuito de mitigar ou até mesmo resolver os problemas identificados no caso do 

Mercosul. 

 

A) Os acordos executivos como simplificação da incorporação do direito originário 

mercosulino 

 

De conceituação jurídica bastante fluida e discutida, os tratados executivos – em 

tradução literal da expressão em língua inglesa executive agreements – compõem uma espécie 

de instrumento jurídico internacional que é revestido da forma de um tratado, mas que trata de 

aspectos mais específicos concernentes à realização de outro tratado internacional a ele 

anterior. Nesse sentido, sua formalização faz com que tenha aparência de direito internacional 

                                                 
476 LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direito Internacional Público e Direito da Integração: desafios atuais. 
In: CASELLA, Paulo Borba (coord.); LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas (coord.). Direito da Integração. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 74. 
477 GOMES, Eduardo Biacchi. Protocolo de Olivos: alterações no sistema de soluções de controvérsias do 
MERCOSUL e perspectivas. In: Revista de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, v. 37, 2002, p. 158. 
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originário, enquanto sua essência, seu conteúdo, é mais próximo do direito internacional 

derivado. 

Esta natureza complexa resultou em uma forte polêmica no seio da doutrina 

brasileira, com posicionamentos conflitantes de renomados juristas sobre a admissão ou não 

desses tipos de tratados em face das Constituições brasileiras desde a de 1891, passando pelas 

de 1934, 1946 e 1967. Os dois maiores expoentes nesse debate foram Hildebrando Accioly e 

Haroldo Valladão478, que mutuamente se referiam em Pareceres publicados nos Boletins da 

Sociedade Brasileira de Direito Internacional, tendo sempre o primeiro defendido a sua 

admissibilidade, o que contestava o segundo479. 

A principal questão residia em definir se os acordos executivos constituíam uma 

afronta ao texto constitucional, que desde 1891 até 1988 mudou pouco no que se refere às 

competências do Presidente da República e do Congresso Nacional na celebração dos tratados 

internacionais, no sentido de atribuir a este a competência para resolver definitivamente sobre 

a questão. 

Invocando a prática dos Estados Unidos na celebração de tratados – que 

demandavam a aprovação do Senado – e demais acordos internacionais – que dela 

prescindiam –, bem como a restrição do texto constitucional de 1946 (arts. 66, I, e 87, VII), 

então vigente, aos termos tratados e convenções, ficando de fora os acordos, Hildebrando 

Accioly defendia a possibilidade de celebração dos acordos executivos sem qualquer prejuízo 

à ordem constitucional brasileira480. 

Ainda na vigência da Constituição de 1946, Haroldo Valladão se contrapunha a essa 

posição alegando que o termo “sempre”, constante da Constituição de 1891 (art. 34, 12º) – 

considerando as poucas mudanças dos textos constitucionais –, indicava, historicamente, a 

impossibilidade da adoção dos acordos executivos no Estado brasileiro sem ferir a ordem 

constitucional481. 

No entanto, nos primeiros anos da Constituição de 1967, Haroldo Valladão passa a 

admitir a prescindibilidade da aprovação do Congresso Nacional para os casos em que o 

                                                 
478 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público – Vol. I. 12. ed. Rio de 
Janeiro, Renovar, 2000, p. 224. 
479 BORJA, Sérgio Augusto Pereira de. A incorporação de tratados no sistema constitucional brasileiro. 
Revista de Direito do Mercosul, v. 4, n. 04, p. 101. 
480ACCIOLY, Hildebrando. Ainda o problema da ratificação dos tratados em face da Constituição Federal 
brasileira. In: Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, n. 7, janeiro-junho de 1948; apud idem, 
ibidem, p. 102. 
481 VALLADÃO, Haroldo. Aprovação de ajustes internacionais pelo Congresso Nacional. In: Boletim da 
Sociedade Brasileira de Direito Internacional, janeiro-dezembro de 1950; apud idem, ibidem, p. 102. 
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acordo seja “autorizado por” ou constitua “execução de” outro tratado a ele anterior e que 

tenha sido devidamente submetido à apreciação do Congresso e por ele aprovado482. 

De postura rigorosa quanto à admissão dos acordos executivos no Estado brasileiro, 

Francisco Rezek sistematiza as restritas possibilidades em dois tipos de casos: como 

subproduto de tratado vigente ou como expressão de diplomacia ordinária. No primeiro, a 

aprovação do acordo executivo estaria consignada na aprovação do tratado do qual ele 

decorre, não havendo a necessidade de esforço hermenêutico para este entendimento. No 

segundo, seriam tratadas as questões pertinentes à mera manutenção das relações 

internacionais, que são atividade ordinária do Ministério das Relações Exteriores e, portanto, 

do Poder Executivo483. 

Vale salientar que Celso de Mello corrobora o entendimento de Hildebrando 

Accioly, sistematizado por Francisco Rezek, esclarecendo que seu posicionamento é 

fundamentado no fato de que é este o “que melhor atende às finalidades práticas da 

questão”484. 

Destarte, esse tipo de convenção internacional merece tratamento diferenciado no 

sentido de simplificação de sua internalização, posto que não constitui, do ponto de vista de 

sua essência, direito internacional originário, por deste ser decorrência485 

Esses tipos de acordos devem ser submetidos a um processo de incorporação 

chamado de abreviado, de modo que a entrada em vigor interna desses instrumentos ocorra 

com maior rapidez. O procedimento, nesse caso, compreende as etapas de negociação, 

assinatura ou troca de notas e publicação486. 

Existem no âmbito do Mercosul, diversos tratados que se encaixam no primeiro caso 

descrito por Francisco Rezek, sendo eles destinados a regulamentar aspectos adjacentes ao 

objetivo integracionista. Na praxe da terminologia internacional utilizada pelo bloco, esses 

                                                 
482 VALLADÃO, Haroldo. Necessidade de aprovação pelo Congresso Nacional de acordo internacional. In: 
Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, n. 49-50, janeiro-dezembro de 1969; apud idem, 
ibidem, p. 100. 
483 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público- Curso Elementar. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
62-63. 
484 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público – Vol. I. 12. ed. Rio de 
Janeiro, Renovar, 2000, p. 225. 
485 Sobre os tratados executivos, consultar: ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. 
Manual de Direito Internacional Público. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 29; e MELLO, Celso Duvivier 
de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público – Vol. I. 12. ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2000, p. 
221. 
486 MENEZES, Celso Antônio Martins. A importância dos tratados e o ordenamento jurídico brasileiro. In: 
Revista de Informação Legislativa, Ano 42, n. 166, abr./jun. 2005, p.74. 
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instrumentos têm sua denominação iniciada pelo termo “Acordo” e ultimada pela expressão 

“do Mercosul”. 

São exemplos desses tratados: o Acordo de Extradição entre os Estados-Partes do 

Mercosul, assinado no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1998, aprovado pelo Decreto 

Legislativo nº 605, de 11 de setembro de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de 

janeiro de 2004; o Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de 

Atividades Acadêmicas nos Estados-Partes do Mercosul, assinado em Assunção (Paraguai) no 

dia 14 de junho de 1999, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 800, de 23 de outubro de 2003, 

e promulgado pelo Decreto nº 5.518, de 23 de agosto de 2005; e, o Acordo para a Facilitação 

de Atividades Empresariais no Mercosul, assinado em Belo Horizonte no dia 16 de dezembro 

de 2004, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 298, de 26 de outubro de 2007, e promulgado 

pelo Decreto nº 6.418, de 31 de março de 2008. 

Estes acordos, por sua natureza de contiguidade perante o Tratado-quadro de 

Assunção (1991), se encaixam claramente na condição de tratados executivos – executive 

agreements. No entanto, pelo procedimento de incorporação descrito, considerando a 

necessidade de submissão à apreciação do Poder Legislativo, evidente na aprovação constante 

de cada Decreto Legislativo respectivo apontado, bem como a posterior promulgação pelos 

Decretos presidenciais respectivos, resta constatado que esses Acordos celebrados no âmbito 

do Mercosul não são contemplados com o procedimento abreviado de incorporação. Esta 

observação é lamentável quando se observa a demora na incorporação dos referidos 

instrumentos, que nos casos apontados variou entre três e cinco anos. 

Tratar efetivamente esses Acordos como tratados executivos, com os benefícios de 

um sistema simplificado de internalização, certamente traria benefícios à segurança jurídica 

na medida em que diminuiria o tempo entre a assinatura do instrumento internacional e a sua 

vigência na ordem jurídica interna brasileira. 

Tendo em vista que este tipo de tratamento já é concedido aos acordos de cooperação 

científica, técnica ou tecnológica487, seria fácil aplicar esta medida, visto que bastaria alterar a 

prática da incorporação dos acordos provenientes do Mercosul e dotados dessas 

características. 

Entretanto, justifica-se sua recomendação atual em caráter temporário até a 

implementação de uma solução definitiva – apenas pela urgência em conferir facilitações à 

                                                 
487 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Manual de Direito Internacional 
Público. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 30. 
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internalização das normas internacionais originárias do Mercosul – em razão de que esta 

solução demonstra fragilidades. 

A principal dificuldade é que não é possível garantir que os outros Estados Membros 

ofereçam o mesmo tipo de facilitação aos acordos essencialmente executivos no âmbito do 

Mercosul. Ainda, outro problema é que ela não alcança o direito derivado mercosulino, que é 

incorporado, em regra, diretamente pelos órgãos do Poder Executivo que têm pertinência 

direta à matéria respectiva. 

A demora na incorporação especialmente do direito derivado, inclusive com a 

constatação do descumprimento dos prazos por ele estabelecidos, implica uma situação que 

fere significativamente a efetividade de uma organização internacional que se propõe a atuar 

sobre aspectos econômicos, como é o caso do Mercosul. 

Esta proposição, por fim, apesar de ser de simples aplicação e estar apta a trazer 

benefícios à exigibilidade do direito originário do Mercosul se aplicada em conjunto por todos 

os seus Estados Membros, deixa à sua margem o problema do direito derivado. Daí a 

necessidade de se buscar outra medida. 

 

B) A criação de um Tribunal de Justiça do Mercosul 

 

Outra possível solução no sentido de alcançar uma melhor efetividade para as 

normas mercosulinas e, consequentemente, elevar o nível de segurança jurídica, é a criação de 

um tribunal, que deveria ser responsável por garantir a aplicação das normas mercosulinas 

vigentes. 

Vale salientar que o eventual tribunal teria que ser necessariamente dotado de certas 

características para que fosse efetivo no cumprimento de sua missão. Primeiramente, seria 

imprescindível o reconhecimento de sua jurisdição por parte de todos os Estados Membros, 

bem como a concordância destes em se submeter às suas decisões. 

Nesse aspecto, as dificuldades surgem principalmente da postura contraditória do 

Estado brasileiro que não demonstra ter pretensão de submeter-se a jurisdições internacionais. 

Excepcionados os casos particulares da Corte Interamericana de Direitos Humanos488 e do 

Tribunal Penal Internacional489, referentes à defesa e promoção dos direitos humanos, o 

Estado brasileiro não se sujeita a nenhuma outra jurisdição internacional, nem mesmo à da 

                                                 
488 Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, art. 1º. 
489 Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002, art. 1º. 
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Corte Internacional de Justiça, nos termos da reserva feita na promulgação da Convenção de 

Viena de 1969490. 

Ainda, seria necessário que o poder jurisdicional sobre as normas do Mercosul fosse 

exclusivo de seu eventual tribunal, para que não houvesse concorrência com a jurisdição local 

de cada Estado Parte, ensejando um conflito positivo de competências491. A única exceção 

seria a permissão do controle de constitucionalidade em cada Estado Membro, desde que 

efetuado por sua Corte ou seu Tribunal Constitucional, exclusivamente. Vale salientar que, 

para não ser prejudicado o acesso dos sujeitos à tutela jurisdicional, o tribunal deveria ser 

contar com diversas unidades espalhadas pelos territórios dos Estados Membros. 

Fundamental seria, também, a permissão do acesso direto dos particulares ao 

tribunal, nesses contidos os agentes econômicos, para que pudessem pleitear os direitos de sua 

titularidade fundamentados no sistema jurídico mercosulino492. A importância do 

reconhecimento da capacidade postulatória do particular é fundamental na medida em que ele 

é o elemento realizador do projeto integracionista, tendo em vista que as normas não realizam 

nada de forma autônoma. Estas apenas ensejam a adoção de determinadas condutas, que, o 

serão na medida em sejam vantajosas aos agentes econômicos particulares493. 

Por fim, o sistema de sanções deveria ser baseado em multas, a serem revertidas em 

favor do fim integracionista no próprio bloco regional e ter o mesmo efeito direto, em 

balanceamento à oferta do acesso direto ao sujeito. Assim, seria evitada a aplicação de 

medidas compensatórias, de efeito negativo na aproximação entre os sujeitos da integração 

regional, conforme já demonstrado494. 

Destarte, o conjunto normativo mercosulino teria muito a ganhar, na medida em que 

poderia ser aplicado de maneira uniforme e sistêmica, conferindo um caráter de maior 

unidade ao direito da integração. Inclusive, seria oportunizada a formação natural de uma 

jurisprudência mercosulina, conferindo ainda mais clareza na sua interpretação495. 

Deve-se registrar, ainda, que a necessidade de um tribunal internacional se torna 

ainda mais evidente se o objetivo do bloco regional é ir além do nível de zona aduaneira, 
                                                 
490 Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009, art. 1º. 
491 CAMINHA, Maria do Carmo Puccini. Os juízes do Mercosul e a extraterritorialidade dos atos 
jurisdicionais. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 11, n. 45, out./dez. 2003, p.40 e 45. 
492 CASELLA, Paulo Borba. Instituições do Mercosul – Estudos da Integração, v. 14. Brasília: Senado 
Federal; Porto Alegre: Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1997, p. 40. 
493 CAMINHA, Maria do Carmo Puccini. Os juízes do Mercosul e a extraterritorialidade dos atos 
jurisdicionais. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 11, n. 45, out./dez. 2003, p. 41. 
494 Ver supra, Capítulo 5, Seção 2, § 3º, B. 
495 BASTOS, Carlos Eduardo Caputo; FONTOURA, Jorge. O adensamento jurídico do Mercosul e o 
Protocolo de Olivos. In: Revista de Informação Legislativa, Ano 41, n. 162, abr./jun. 2004, p. 21. 
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como é o caso do Mercosul. Nesse sentido, a experiência do Tribunal de Luxemburgo 

certamente constitui um bom referencial496. 

Esta medida, entretanto, destinada a resolver o problema da exequibilidade das 

normas mercosulinas originárias e derivadas, ainda não seria suficiente para aplacar a 

plenitude das causas da insegurança jurídica no Mercosul. Restaria, ainda, o problema da 

exigibilidade das normas no tocante tanto ao procedimento de incorporação quanto ao seu 

posicionamento hierárquico no sistemas jurídicos dos Estados Partes, chamando a atenção a 

situação de desprestígio em que se encontram no direito brasileiro497. Especialmente a questão 

da fragilidade do direito derivado seria inalcançável quer por esta medida, quer pela anterior, 

ou mesmo pela aplicação de ambas em conjunto, dada a sua compatibilidade. 

 

C) A reforma da Constituição brasileira 

 

Apenas a reforma constitucional brasileira, explicitando a importância e atribuindo 

preferências ao direito do Mercosul traria, na perspectiva interna, a solução definitiva para os 

problemas na sua segurança jurídica. Saliente-se que, nesse caso, não seria alterada em nada a 

feição da ordem constitucional de 1988, tendo em vista a importância já destacada que 

conferiu ao projeto de integração regional. 

Seria necessário apenas tratar de formalidades que eliminassem a ambiguidade entre 

a importância conferida ao art. 4º, parágrafo único, Princípio Fundamental da República 

Federativa do Brasil, e o seu efetivo disciplinamento preferencial, simplesmente ausente no 

decorrer do texto constitucional. 

Nesse sentido, o Estado brasileiro encontra-se constitucionalmente desafinado em 

relação a dois de seus atuais parceiros regionais, quais sejam, Argentina e Paraguai, 

compartilhando com o Uruguai um sistema constitucional incompatível as exigências 

observadas para o estabelecimento de uma situação de integração regional em nível de 

mercado comum498. 

A Argentina, em 1994, após a assinatura do Tratado de Assunção (1991) e meses 

antes do efetivo início das atividades do Mercosul, promoveu uma significativa reforma 

                                                 
496 SOUZA, Carlos Fernando Mathias. Direito de integração, internacionalização da justiça e duas palavras 
sobre o Mercosul. In: Revista de Informação Legislativa, Ano 36, n. 142, abr./jun. 1999, p. 32. 
497 Ver supra, Capítulo 4, Seção 2. 
498 BASTOS, Carlos Eduardo Caputo. O processo de integração do Mercosul e a questão da hierarquia 
constitucional dos Tratados – Estudos da Integração, v. 12. Brasília: Senado Federal; Porto Alegre: 
Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1997, p. 18. 
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constitucional. Por ocasião desta, foram incorporados novos dispositivos constitucionais, 

dentre eles um que reconhece a supranacionalidade do direito e das instituições de integração, 

sob a condição da reciprocidade dos outros Estados Partes499. 

Registre-se que o dispositivo constitucional integracionista argentino, inclusive, 

evidencia entendimento cristalino quanto à relação entre a soberania do Estado argentino e os 

órgãos supranacionais, na medida em que estabelece que compete ao Congresso aprovar 

tratados que deleguem competência e jurisdição a instituições supra estatais. Dessa forma, não 

resta comprometida a soberania argentina, pois não há que se falar em sua cessão e, sim, em 

sua delegação500. 

Não obstante à ocorrência da reforma, vale salientar que a Suprema Corte de Justiça 

argentina já entendia pela primazia dos tratados internacionais sobre a legislação interna501, 

tendo sido o entendimento da Corte, inclusive, incorporado à Constituição por ocasião da 

reforma de 1994502. 

A Constituição paraguaia, promulgada em 1992, portanto posterior à assinatura do 

Tratado de Assunção e anterior à entrada em funcionamento do Mercosul, também admite 

uma ordem jurídica supranacional, inclusive para cooperação e desenvolvimento econômico. 

Revela, portanto, perfeito afinamento com o compromisso assumido na celebração do tratado-

quadro para a constituição do Mercosul, fazendo reserva, tal qual a Argentina, apenas à oferta 

de reciprocidade503. 

Restam, de fato, Brasil e Uruguai a se afinar com os objetivos e compromissos 

voluntariamente assumidos na ocasião da celebração do Tratado de Assunção504. Ambos 

estabelecem no início de suas constituições o compromisso com a busca pela integração 

regional, em caráter impositivo e vinculativo de seus poderes públicos, porém silenciam 

durante todo o resto do texto constitucional quanto às condições necessárias à sua realização 

                                                 
499 Ver supra, Capítulo 4. 
500 GOMES, Eduardo Biacchi. A supranacionalidade e os blocos econômicos. In: Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, Ano 13, n. 53, out./dez.2005, p. 316. 
501 BOGGIANO, António. Hacia el desarollo del derecho comunitario del Mercosur desde la experiência de 
la Union Europea. In: MOURÃO, F. Albuquerque el al (Org.). O Mercosul e a União Européia. Coimbra: 
Faculdade de Direito, 1994, p. 51. 
502 MARTINS, Fernando Corrêa. Emendas constitucionais decorrentes do processo de globalização e 
integração econômica (tratados internacionais) na Argentina. In: Revista de Direito Constitucional e 
Internacional, Ano 10, n. 38, jan./mar. 2002, p. 50. 
503 Ver supra, Capítulo 4. 
504 Sobre o caso do Uruguai, inclusive, o Conselho Uruguaio para as Relações Internacionais manifestou 
expressamente seu entendimento de que o abandono ou o afastamento em relação Mercosul seria um erro 
estratégico. ELSNER, Gisela (Org.). Reflexiones para un Mercosur viable. Montevideo: Fundación Konrad 
Adenauer, 2006, p. 80. 
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ou quanto à concessão de benefícios aos instrumentos e instituições internacionais a ela 

dedicadas. 

Tendo em vista o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal 

brasileiro505, não resta outra saída além da reforma da Constituição brasileira, em termos tão 

específicos quanto foi feito na reforma argentina de 1994. Apenas assim estaria garantida a 

admissão de instituições supranacionais de integração e de seu direito comunitário – dotado 

de primazia, aplicabilidade imediata e efeito direito –, em prol da efetiva instalação do 

Mercado Comum do Sul, como forma de realização do dever contido no art. 4º, parágrafo 

único, da própria Constituição. 

No mesmo sentido deveria seguir o Estado do Uruguai, sob pena de incorrer em 

isolada posição contrária à realização do art. 1º do Tratado de Assunção. Fato este que 

poderia, inclusive, dificultar sua permanência no bloco. 

Esta seria a única solução à integralidade dos problemas que minam a segurança 

jurídica no âmbito do Mercosul. Apenas quando vencer estes desafios, ele estará apto a 

acompanhar o ritmo imposto pela atual dinâmica de intensidade e fluidez das relações 

econômicas internacionais, alcançando a efetividade normativa necessária à garantia da 

segurança jurídica e ensejando o sucesso do referido processo de integração, expresso na 

instalação de um verdadeiro mercado comum entre seus Estados Membros. 

 

                                                 
505 Capítulo 4, Seção 2, § 2º. 
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Conclusão 

 

As iniciativas de integração regional que se desenvolvem atualmente na sociedade 

internacional são, em primeiro plano, uma decorrência mais sofisticada dos ideais de 

cooperação internacional, abrangendo essencialmente objetivos em duas dimensões: a 

econômica, geralmente originante do processo integracionista; e, a social, esta de caráter mais 

amplo, e concebida para ser desenvolvida a partir dos benefícios disponibilizados pela 

econômica506. 

Atento a esse movimento internacional, que decorre, principalmente, da constatação 

de que o multilateralismo globalizado não responde a todas as necessidades econômicas dos 

países, o movimento constituinte brasileiro de 1988 estatuiu o dever de busca pela integração 

regional com o fim de estabelecer uma comunidade de nações, conforme consta do art. 4º, 

parágrafo único, da Constituição Federal vigente. 

Com fulcro nesse dispositivo e considerando um antigo histórico regional de busca 

pela aproximação, o Estado brasileiro celebrou com Argentina, Paraguai e Uruguai o Tratado 

de Assunção em 26 de março de 1991, visando o estabelecimento de um mercado comum no 

cone sul do subcontinente sul-americano. 

O processo de integração sul-americana, no âmbito do Mercosul, entretanto, a 

despeito do pioneirismo histórico bolivariano, padece pela falta de compromisso político com 

o aprofundamento e pelas atitudes contraditórias de seus Estados Membros, dentre eles, e 

principalmente, o Estado brasileiro, impondo sérias dificuldades à evolução no sentido de 

alcançar a efetiva instalação do Mercado Comum do Sul. 

Diante das dificuldades ínsitas às experiências integracionistas, decorrentes da 

necessidade de harmonização de interesses inicialmente distintos e, muitas vezes, opostos, é 

uma constante o esforço para atingir a melhor arquitetura institucional e jurídica no sentido de 

garantir a segurança para as relações econômicas dos particulares, efetivos realizadores do 

processo de integração. Mais que isto, do ponto de vista exclusivo de uma organização 

regional de integração econômica, se constitui no principal motivo determinante do sucesso 

ou insucesso do projeto integracionista. 
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Janeiro: Renovar, 2008, p. 132. 
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Do mesmo modo que a segurança jurídica é o fim próximo e a justiça o fim 

distante507, a integração regional é o fim próximo e a justiça social o fim distante no contexto 

do continente sul-americano, visto que aquela é um meio de facilitar à vida econômica o 

alcance das condições de realização dos direitos fundamentais, especialmente em contextos de 

desigualdade social, como é o caso do subcontinente sul-americano. 

Os problemas observados na experiência do Mercosul são decorrentes de fraquezas 

em duas dimensões: a estrutura institucional e, por decorrência desta, a falta efetividade do 

direito produzido pelo bloco de integração. As fraquezas apontadas, por sua vez, já são, em 

parte, decorrência de limitações existentes na ordem jurídica do seu Membro de maior porte: 

o Brasil. 

O Estado brasileiro, que deveria ser líder regional, encontra em seu sistema 

constitucional contradições que constituem óbices consistentes ao processo integracionista – a 

exemplo da adoção de um modelo soberanista que se apega ao dualismo e constitui entraves 

ao cumprimento de seus compromissos internacionais – ao mesmo tempo em que estabelece 

como Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil a implantação da integração 

latino-americana, conforme consta do art. 4º, parágrafo único, da Constituição Federal 

brasileira.  

O Supremo Tribunal Federal que, na qualidade de intérprete constitucional, poderia 

ter concedido ao objetivo integracionista alguma distinção interpretativa, asseverou, diante da 

ausência no texto constitucional de qualquer dispositivo de concessão de privilégio à 

incorporação das normas mercosulinas, a impossibilidade de conferir qualquer tratamento 

diferenciado a estas. 

Dessa forma, tanto o direito originário quanto o direito derivado produzidos em sede 

do Mercosul enfrentam significativas dificuldades para conseguir atingir a devida vigência em 

ambas dimensões jurídicas, quais sejam, internacional e interna em cada Estado Membro. 

Assim, resta fortemente enfraquecida a exigibilidade de seu sistema jurídico, o seu caráter 

vinculante, responsável por induzir as condutas dos particulares em direção à realização do 

projeto integracionista. 

Por outro lado, o sistema de solução de controvérsias do Mercosul, que deveria 

obrigar os países membros externa e internamente ao cumprimento das normas de integração, 

se encontra em um estágio de fraca evolução, especialmente considerando-se seu caráter ainda 

provisório. O sistema é, também, de caráter aberto, posto que faculta a busca por outras 
                                                 
507 SAUER, Wilhelm. Filosofia jurídica y social. Barcelona: Labor, 1933, p. 221. 
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estruturas de solução de controvérsias, que certamente não têm compromisso com a defesa 

dos interesses do processo de integração, ensejando o esquivamento por partes de eventuais 

infratores do direito do Mercosul. Ainda, não tem o condão de alcançar as necessidades dos 

particulares, na medida em que veda sua participação direta no procedimento de solução de 

controvérsias. 

Assim, o atual mecanismo de solução de controvérsias não consegue exercer a força 

coercitiva necessária perante as condutas dos Estados e dos particulares, no sentido de 

garantir a exequibilidade, a aplicação, a efetividade das normas jurídicas vigentes no 

Mercosul, fato este que seria necessário para a evolução do processo de integração até a 

formação do mercado comum. 

A principal decorrência dessa dupla problemática, decorrente em parte da ordem 

constitucional brasileira, é um prejuízo severo à garantia da segurança jurídica nas relações 

econômicas no contexto da integração mercosulina, quer seja do ponto de vista regional ou 

interno de cada Estado Parte. O apego à soberania como pretexto para assumir uma postura 

contraditória, como a do Estado brasileiro, anulando a regulação e as correções efetuadas pelo 

direito internacional, enseja a submissão a pressões puramente imediatistas, muitas vezes 

prejudicando o interesse nacional508. 

Para se ver funcionando efetivamente o Mercado Comum do Sul, em cumprimento 

ao art. 1º do Tratado de Assunção e ao princípio fundamental estatuído no parágrafo único do 

artigo 4º da Constituição Federal de 1988, conclui-se que, para além de soluções como o 

recurso aos acordos executivos ou à criação de um tribunal de justiça mercosulino, é 

necessária a reforma constitucional brasileira – e, também, uruguaia.  

O ponto chave dessa reforma seria a harmonização do texto constitucional com seu 

próprio dispositivo integracionista, no sentido de admitir a criação de instituições supra 

estatais para o Mercosul, aptas a produzir normas de direito comunitário, necessárias à 

integração regional do tipo mercado comum por exigência de caráter puramente 

macroeconômico. 

A reforma deveria, então, transformar a Constituição no sentido de permitir o 

desenvolvimento institucional da integração regional para o nível supranacional para que as 

suas normas sejam dotadas de primazia, aplicabilidade imediata e efeito direto, sem olvidar da 

                                                 
508 GARCIA, Maria. A integração dos Estados. O Brasil no Mercosul: implicações e abrangências na ordem 
interna e internacional. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 9, n. 35, abr./jun. 2001, p. 
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necessidade reflexa de criação de um tribunal de jurisdição também supranacional 

encarregado de lidar com as controvérsias surgidas em sede do sistema jurídico comunitário. 

Estas medidas configuram o caminho necessário para a promoção efetiva da segurança 

jurídica no Mercosul e, consequentemente, para a plena realização do Tratado de Assunção e 

do dispositivo integracionista da Constituição brasileira. 
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ANEXO I 

 

 

TRATADO PARA A CONSTITUIÇÃO 
DE UM MERCADO COMUM ENTRE A 

REPÚBLICA ARGENTINA, A 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL, A REPÚBLICA DO PARAGUAI 
E A REPÚBLICA ORIENTAL DO 

URUGUAI 

(Tratado de Assunção) 

A República Argentina, a República 
Federativa do Brasil, a República do 
Paraguai e a República Oriental do 
Uruguai, doravante denominados "Estados 
Partes"; 

Considerando que a ampliação das atuais 
dimensões de seus mercados nacionais, 
através da integração, constitui condição 
fundamental para acelerar seus processos de 
desenvolvimento econômico com justiça 
social; 

Entendendo que esse objetivo deve ser 
alcançado mediante o aproveitamento mais 
eficaz dos recursos disponíveis, a 
preservação do meio ambiente, o 
melhoramento das interconexões físicas, a 
coordenação de políticas macroeconômicas 
e a complementação dos diferentes setores 
da economia, com base nos princípios de 
gradualidade, flexibilidade e equilíbrio; 

Tendo em conta a evolução dos 
acontecimentos internacionais, em especial 
a consolidação de grandes espaços 
econômicos, e a importância de lograr uma 
adequada inserção internacional para seus 
países; 

Expressando que este processo de 
integração constitui uma resposta adequada 
a tais acontecimentos; 

Conscientes de que o presente Tratado deve 
ser considerado como um novo avanço no 
esforço tendente ao desenvolvimento 
progressivo da integração da América 
Latina, conforme o objetivo do Tratado de 
Montevidéu de 1980. 

Convencidos da necessidade de promover o 
desenvolvimento cientifico e tecnológico 
dos Estados Partes e de modernizar suas 
economias para ampliar a oferta e a 
qualidade dos bens de serviço disponíveis, a 
fim de melhorar as condições de vida de 
seus habitantes; 

Reafirmando sua vontade política de deixar 
estabelecidas as bases para uma união cada 
vez mais estreita entre seus povos, com a 
finalidade de alcançar os objetivos 
supramencionados 

Acordam: 

CAPÍTULO I – Propósitos, Princípios e 
Instrumentos 

ARTIGO 1 

Os Estados Partes decidem constituir um 
Mercado Comum, que deverá estar 
estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e 
que se denominará "Mercado Comum do 
Sul" (MERCOSUL). 

Este Mercado comum implica: 

A livre circulação de bens, serviços e 
fatores produtivos entre os países, através, 
entre outros, da eliminação dos direitos 
alfandegários e restrições não tarifárias à 
circulação de mercadorias e de qualquer 
outra medida de efeito equivalente; 



 

 

175

O estabelecimento de uma tarifa externa 
comum e a adoção de uma política 
comercial comum e relação a terceiros 
Estados ou agrupamentos de Estados e a 
coordenação de posições em foros 
econômico-comerciais regionais e 
internacionais; 

A coordenação de políticas 
macroeconômicas e setoriais entre os 
Estados Partes – de comércio exterior, 
agrícola, industrial, fiscal, monetária, 
cambial e de capitais, de outras que se 
acordem -, a fim de assegurar condições 
adequadas de concorrência entre os Estados 
Partes, e  

O compromisso dos Estados Partes de 
harmonizar suas legislações, nas áreas 
pertinentes, para lograr o fortalecimento do 
processo de integração. 

ARTIGO 2 

O Mercado comum estará fundado na 
reciprocidade de direitos e obrigações entre 
os Estados Partes. 

ARTIGO 3 

Durante o período de transição, que se 
estenderá desde a entrada em vigor do 
presente Tratado até 31 de dezembro de 
1994, e a fim de facilitar a constituição do 
Mercado Comum, os Estados Partes adotam 
um Regime Geral de Origem, um Sistema 
de Solução de Controvérsias e Cláusulas de 
Salvaguarda, que contam com Anexos II, 
III e IV ao presente Tratado. 

ARTIGO 4 

Nas relações com terceiros países, os 
Estados Partes asseguração condições 
eqüitativas de comércio. Para tal fim, 
aplicarão suas legislações nacionais para 
inibir importações cujos preços estejam 
influenciados por subsídios, dumping ou 
qualquer outra prática desleal. 

Paralelamente, os Estados Partes 
coordenarão suas respectivas políticas 
nacionais com o objetivo de elaborar 
normas comuns sobre concorrência 
comercial. 

ARTIGO 5 

Durante o período de transição, os 
principais instrumentos pra a constituição 
do Mercado Comum são: 

a. Um Programa de Libertação Comercial, que 
consistirá em reduções tarifárias 
progressivas, lineares e automáticas, 
acompanhadas da eliminação de restrições 
não tarifárias ou medidas de efeito 
equivalente, assim como de outras 
restrições ao comércio entre os Estados 
Partes, para chegar a 31 de dezembro de 
1994 com tarifa zero, sem barreiras não 
tarifárias sobre a totalidade do universo 
tarifário (Anexo I); 

b. A coordenação de políticas 
macroeconômicas que se realizará 
gradualmente e de forma convergente com 
os programas de desgravação tarifária e 
eliminação de restrições não tarifárias, 
indicados na letra anterior; 

c. Uma tarifa externa comum, que incentive a 
competitividade externa dos Estados Partes; 

d. A adoção de acordo setoriais, com o fim de 
otimizar a utilização e mobilidade dos 
fatores de produção e alcançar escalas 
operativas eficientes. 

ARTIGO 6 

Os Estados Parte reconhecem diferenças 
pontuais de ritmo para a República do 
Paraguai e para a República Oriental do 
Uruguai, que constam no Programa de 
Liberação Comercial (Anexo I). 

ARTIGO 7 

Em matéria de impostos, taxas e outros 
gravames internos, os produtos originários 
do território de um Estado Parte gozarão, 
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nos outros Estados Partes, do mesmo 
tratamento que se aplique ao produto 
nacional. 

ARTIGO 8 

Os Estados Partes se comprometem a 
preservar os compromissos assumidos até a 
data de celebração do presente Tratado, 
inclusive os Acordos firmados no âmbito da 
Associação Latino-Americana de 
Integração, e a coordenar suas posições nas 
negociações comerciais externas que 
empreendam durante o período de 
transição. Para tanto: 

a. Evitarão afetar os interesses dos Estados 
Partes nas negociações comerciais que 
realizem entre si até 31 de dezembro de 
1994; 

b. Evitarão afetar os interesses dos demais 
Estados Partes ou os objetivos do Mercado 
Comum nos acordos que celebrarem com 
outros países membros da Associação 
Latino-Americana de Integração durante o 
período e transição; 

c. Realizarão consultas entre si sempre que 
negociarem esquemas amplos de 
desgravação tarifária, tendentes à formação 
de zonas de livre comércio com os demais 
países membros da Associação Latino-
Americana de Integração; 

d. Estenderão automaticamente aos demais 
Estados Partes qualquer vantagem, favor, 
franquia, imunidade ou privilégio que 
concedam a um produto originário de ou 
destinado a terceiros países não membros 
da Associação Latino-Americano de 
Integração. 

CAPÍTULO II – Estrutura Orgânica 

ARTIGO 9 

A administração e execução do presente 
Tratado e dos Acordos específicos e 
decisões que se adotem no quadro jurídico 
que o mesmo estabelece durante o período 

de transição estarão a cargo dos seguintes 
órgãos: 

a. Conselho do Mercado Comum; 
b. Grupo Mercado Comum. 

ARTIGO 10 

O Conselho é o órgão superior do Mercado 
Comum, correspondendo-lhe a condução 
política do mesmo e a tomada de decisões 
para assegurar o cumprimento dos objetivos 
e prazos estabelecidos para a constituição 
definitiva do Mercado Comum. 

ARTIGO 11 

O Conselho estará integrado pelos 
Ministros de Relações Exteriores e os 
Ministro de Economia dos Estados Partes. 

Reunir-se-á quantas vezes estime oportuno, 
e, pelo menos uma vez ao ano, o fará com a 
participação dos Presidentes dos Estados 
Partes. 

ARTIGO 12 

A Presidência do Conselho se exercerá por 
rotação dos Estados Partes e em ordem 
alfabética, por períodos de seis meses. 

As reuniões do Conselho serão coordenadas 
pelos Ministros de Relações Exteriores e 
poderão ser convidados a delas participar 
outros Ministro ou autoridades de nível 
ministerial. 

ARTIGO 13 

O Grupo Mercado Comum é o órgão 
executivo do Mercado Comum e será 
coordenado pelos Ministérios das Relações 
Exteriores. 

O Grupo Mercado Comum terá faculdade 
de iniciativa. Suas funções serão as 
seguintes: 
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o velar pelo cumprimento do Tratado; 
o tomar as providencias necessárias ao 

cumprimento das decisões adotadas pelo 
Conselho; 

o propor medidas concretas tendentes à 
aplicação do Programa de Liberação 
Comercial, à coordenação de políticas 
macroeconômicas e à negociação de 
Acordos frente a terceiros; 

o fixar programas de trabalho que assegurem 
avanços para o estabelecimento do Mercado 
Comum. 

O Grupo Mercado Comum poderá 
constituir os Subgrupos de trabalho que 
forem necessários para o cumprimento de 
seus objetivos. Contará inicialmente com os 
Subgrupos mencionados no Anexo V. 

O Grupo Mercado Comum estabelecerá seu 
regime interno no prazo de 60 dias a partir 
de sua instalação. 

ARTIGO 14 

O Grupo Mercado Comum estará integrado 
por quatro membros titulares e quatro 
membros alternos por país, que representem 
os seguinte órgãos públicos: 

o Ministério das Relações Exteriores; 
o Ministério da Economia ou seus 

equivalentes (áreas de indústria, comércio 
exterior e/ou coordenação econômica); 

o Banco Central. 

Ao elaborar e propor medidas concretas no 
desenvolvimento de seus trabalhos, até 31 
de dezembro de 1994, o Grupo Mercado 
Comum poderá convocar, quando julgar 
conveniente, representantes de outros 
órgãos de Administração Pública e do setor 
privado. 

ARTIGO 15 

O Grupo Mercado Comum contará com 
uma Secretaria Administrativa cujas 
principais funções consistirão na guarda de 

documentos e comunicações de atividades 
do mesmo. Terá sua sede na cidade de 
Montevidéu. 

ARTIGO 16 

Durante o período de transição, as decisões 
do Conselho do Mercado Comum e do 
Grupo Mercado Comum serão tomadas por 
consenso e com a presença de todos os 
Estados Partes. 

ARTIGO 17 

Os idiomas oficiais do Mercado Comum 
serão o português e o espanhol e a versão 
oficial dos documentos de trabalho será a 
do idioma do país sede de cada reunião. 

ARTIGO 18 

Antes do estabelecimento do Mercado 
Comum, a 31 de dezembro de 1994, os 
Estados Partes convocarão uma reunião 
extraordinária com o objetivo de determinar 
a estrutura institucional definitiva dos 
órgãos de administração do Mercado 
comum, assim como as atribuições 
específicas de cada um deles e seu sistema 
de tomada de decisões. 

CAPÍTULO III – Vigência 

ARTIGO 19 

O presente Tratado terá duração indefinida 
e entrará em vigor 30 dias após a data do 
depósito do terceiro instrumento de 
ratificação. Os instrumentos de ratificação 
serão depositados ante o Governo da 
República do Paraguai, que comunicará a 
data do depósito aos Governos dos demais 
Estados Partes. 

O Governo da República do Paraguai 
notificará ao Governo de cada um dos 
demais Estados Partes a data de entrada em 
vigor do presente Tratado. 
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CAPÍTULO IV – Adesão 

ARTIGO 20 

O presente Tratado estará aberto à adesão, 
mediante negociação, dos demais países 
membros da Associação Latino-Americana 
de Integração, cujas solicitações poderão 
ser examinadas pelos Estados Partes depois 
de cinco anos de vigência deste Tratado. 

Não obstante, poderão ser consideradas 
antes do referido prazo as solicitações 
apresentadas por países membros da 
Associação Latino-Americana de 
Integração que não façam parte de 
esquemas de integração sub-regional ou de 
uma associação extra-regional. 

A aprovação das solicitações será objeto de 
decisão unânime dos Estados Partes. 

CAPÍTULO V – Denúncia 

ARTIGO 21 

O Estado Parte que desejar desvincular-se 
do presente Tratado deverá comunicar essa 
intenção aos demais Estados Partes de 
maneira expressa e formal, efetuando no 
prazo de sessenta (60) dias a entrega do 
documento de denúncia ao Ministério das 
Relações Exteriores da República do 
Paraguai, que o distribuirá aos demais 
Estados Partes. 

ARTIGO 22 

Formalizada a denúncia, cessarão para o 
Estado denunciante os direitos e obrigações 
que correspondam a sua condição de Estado 
Parte, mantendo-se os referentes ao 
programa de liberação do presente Tratado 
e outros aspectos que os Estados Partes, 
juntos com o Estado denunciante, acordem 
no prazo de sessenta (60) dias após a 
formalização da denúncia. Esses direitos e 
obrigações do Estado denunciante 
continuarão em vigor por um período de 

dois (2) anos a partir da data da mencionada 
formalização. 

CAPÍTULO VI – Disposições Gerais 

ARTIGO 23 

O presente Tratado se chamará "Tratado de 
Assunção". 

ARTIGO 24 

Com o objetivo de facilitar a 
implementação do Mercado Comum, 
estabelecer-se-á uma Comissão Parlamentar 
Conjunta do MERCOSUL. Os Poderes 
Executivos dos Estados Partes manterão 
seus respectivos Poderes Legislativos 
informados sobre a evolução do Mercado 
Comum objeto do presente Tratado. 

Feito na cidade de Assunção, aos 26 dias do 
mês de março de mil novecentos e noventa 
e um, em um original, nos idiomas 
português e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos. O governo da 
República do Paraguai será o depositário do 
presente Tratado e enviará cópia 
devidamente autenticada do mesmo aos 
Governos dos demais Estados Partes 
signatários e aderentes. 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
ARGENTINA:  

CARLOS SAUL MENEM 
GUIDO DI TELLA 

 
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL: 
FERNANDO COLLOR 
FRANCISCO REZEK 

 
PELO GOVERNO DA  

REPÚBLICA DO PARAGUAI: 
ANDRES RODRIGUES 

HECTOR GROS ESPIELL 
 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
ORIENTAL DO URUGUAI: 
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LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA 
HECTOR GROS ESPIELL 

 

 

ANEXO I 

 Programa de Liberação Comercial  

ARTIGO PRIMEIRO 

Os Estados Partes acordam eliminar, o mais 
tardar a 31 de dezembro de 1994, os 
gravames e demais restrições aplicadas ao 
seu comércio recíproco. 

No que se refere à Listas de Exceções 
apresentadas pela República do Paraguai e 
pela República Oriental do Uruguai, o 
prazo para sua eliminação se estenderá até 
31 de dezembro de 1995, nos termos do 
Artigo Sétimo do presente Anexo. 

ARTIGO SEGUNDO 

Para efeito do disposto no Artigo anterior, 
se entenderá: 

a. por "gravames", os direitos aduaneiros e 
quaisquer outras medidas de efeito 
equivalente, sejam de caráter fiscal, 
monetário, cambial ou de qualquer 
natureza, que incidam sobre o comércio 
exterior. Não estão compreendidas nesse 
conceito taxas e medidas análogas quando 
respondam ao custo aproximado dos 
serviços prestados; e 

b. por "restrições", qualquer medida de caráter 
administrativo, financeiro, cambial ou de 
qualquer natureza, mediante a qual um 
Estado Parte impeça ou dificulte, por 
decisão unilateral, o comércio recíproco. 
Não estão compreendidas no mencionado 
conceito as medidas adotadas em virtude 
das situações previstas no Artigo 50 do 
Tratado de Montevidéu de 1980. 

ARTIGO TERCEIRO 

A partir da data de entrada em vigor do 
Tratado, os Estados Partes iniciarão um 
programa de desgravação progressivo, 
linear e automático, que beneficiará os 
produtos compreendidos no universo 
tarifário, classificados em conformidade 
com a nomenclatura tarifária utilizada pela 
Associação Latino-Americana de 
Integração, de acordo com o cronograma 
que se estabelece a seguir: 

DATA/PERCENTUAL DE DESGRAVAÇÃO 

30/VI/91 31/XII/91 30/VI/92 31/XII/92 

47 54 61 68 

30/VI/93 31/XII/93 30/VI/94 31/XII/94 

75 82 89 100 

As preferências serão aplicadas sobre a 
tarifa vigente no momento de sua aplicação 
e consistem em uma redução percentual dos 
gravames mais favoráveis aplicados à 
importação dos produtos procedentes de 
terceiros países não membros da 
Associação Latino-Americana de 
Integração. 

No caso de algum dos Estados Partes elevar 
essa tarifa para a importação de terceiros 
países, o cronograma estabelecido 
continuará a ser aplicado sobre o nível 
tarifário vigente a 1° de janeiro de 1991. 

Se se reduzirem as tarifas, a preferência 
correspondente será aplicada 
automaticamente sobre a nova tarifa na data 
de entrada em vigência da mesma. 

Para tal efeito, os Estados Partes 
intercambiarão entre si e remeterão à 
Associação Latino-Americana de 
Integração, dentro de trinta dias a partir da 
entrada em vigor do Tratado, cópia 
atualizada de suas tarifas aduaneiras, assim 
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como das vigentes em 1° de janeiro de 
1991. 

ARTIGO QUARTO 

As preferências negociadas nos acordos de 
Alcance Parcial, celebrados no marco da 
Associação Latino-Americana de 
Integração pelos Estados Partes entre si, 
serão aprofundadas dentro do presente 
Programa de Desgravação de acordo com o 
seguinte cronograma:  

31/XII/90 30/VI/91 31/XII/91 30/VI/92 31/XII/92 

00 a 40 47 54 61 68 

41 a 45 52 59 66 73 

46 a 50 57 64 71 78 

51 a 55 61 67 73 79 

56 a 60 67 74 81 88 

61 a 65 71 77 83 89 

66 a 70 75 80 85 90 

71 a 75 80 85 90 95 

76 a 80 85 90 95 100 

81 a 85 89 93 97 100 

86 a 90 95 100     

91 a 95  100       

96 a 100     

30/VI/93 31/XII/93 30/VI/94 31/XII/94   

75 82 89 100   

80 87 94 100   

85 92 100     

86 93 100     

95 100       

96 100       

95 100       

100         

          

Estas degravações se aplicarão 
exclusivamente no âmbito dos respectivos 
Acordos de Alcance Parcial, não 
beneficiando os demais integrantes do 

Mercado Comum, e não alcançarão os 
produtos incluídos nas respectivas Listas de 
Exceções. 

ARTIGO QUINTO 

Sem prejuízo do mecanismo descrito nos 
Artigos Terceiro e Quarto, os Estados 
Partes poderão aprofundar adicionalmente 
as preferências, mediante negociações a 
efetuarem-se no âmbito dos Acordos 
previstos no Tratado de Montevidéu 1980. 

ARTIGO SEXTO 

Estarão excluídos do cronograma de 
desgravação a que se referem os Artigos 
Terceiro e Quarto do presente Anexo os 
produtos compreendidos nas listas de 
Exceções apresentadas por cada um dos 
Estados Partes com as seguintes 
quantidades de itens NALADI: 

República Argentina 394 

República Federativa do Brasil 324 

República do Paraguai 439 

República do Uruguai 960 

ARTIGO SÉTIMO 

As Listas de Exceções serão reduzidas no 
vencimento de cada ano calendário de 
acordo com o cronograma que se detalha a 
seguir: 

a) Para a República Argentina e a 
República Federativa do Brasil na razão de 
vinte por cento (20%) anuais dos itens que 
a compõem, redução que se aplica desde 31 
de dezembro de 1990; 

b) Para a República do Paraguai e para a 
República Oriental do Uruguai, a redução 
se fará na razão de: 
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10% na data de entrada em vigor do 
Tratado, 

10% em 31 de dezembro de 1991, 

20% em 31 de dezembro de 1992, 

20% em 31 de dezembro de 1993, 

20% em 31 de dezembro de 1994, 

20% em 31 de dezembro de 1995. 

ARTIGO OITAVO 

As Listas de Exceções incorporadas nos 
Apêndices I, II, III e IV incluem a primeira 
redução contemplada no Artigo anterior. 

ARTIGO NONO 

Os produtos que forem retirados das Listas 
de Exceções nos termos previstos no Artigo 
Sétimo se beneficiarão automaticamente 
das preferências que resultem do Programa 
de Desgravação estabelecido no Artigo 
Terceiro do presente Anexo com, pelo 
menos, o percentual de desgravação 
mínimo previsto na data em que se opere 
sua retirada dessas Listas. 

ARTIGO DÉCIMO 

Os Estados Partes somente poderão aplicar 
até em 31 de dezembro de 1994, aos 
produtos compreendidos no programa de 
desgravação, as restrições não tarifárias 
expressamente declaradas nas Notas 
Complementares ao Acordo de 
Complementação que os Estados Partes 
celebrem no marco do Tratado de 
Montevidéu 1980. 

A em 31 de dezembro de 1994 e no âmbito 
do Mercado Comum, ficarão eliminadas 
todas as restrições não tarifárias. 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

A fim de assegurar o cumprimento do 
cronograma de desgravação estabelecido 
nos Artigos Terceiro e Quarto, assim como 
o Estabelecimento do Mercado Comum, os 
Estados Partes coordenarão as políticas 
macroeconômicas e as setoriais que se 
acordem, a que se refere o Tratado para a 
Constituição do Mercado Comum, 
começando por aquelas relacionadas aos 
fluxos de comércio e à configuração dos 
setores produtivos dos Estados Partes. 

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

As normas contidas no presente Anexo não 
se aplicarão aos Acordo de Alcance Parcial, 
de Complementação Econômica Números 
1, 2, 13 e 14, nem aos comerciais e 
agropecuários, subscritos no âmbito do 
Tratado de Montevidéu 1980, os quais se 
regerão exclusivamente pelas disposições 
neles estabelecidas.  

ANEXO II 

Regime Geral de Origem 

CAPÍTULO I 

Regime Geral de Qualificação de Origem 

ARTIGO PRIMEIRO 

Serão considerados originários dos Estados 
Partes:  

a. Os produtos elaborados integralmente no 
território de qualquer um deles, quando em 
sua elaboração forem utilizados 
exclusivamente materiais originários dos 
Estados Partes; 

b. Os produtos compreendidos nos capítulos 
ou posições da Nomenclatura Tarifária da 
Associação Latino-Americana de 
Integração que se identificam no Anexo 1 
da Resolução 78 do Comitê de 
Representantes da citada Associação, pelo 
simples fato de serem produzidos em seus 
respectivos territórios. 
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Considerar-se-ão produzidos no território 
de um Estado Parte:  

i. Os produtos dos reinos mineral, vegetal ou 
animal, incluindo os da caça e da pesca, 
extraídos, colhidos ou apanhados, nascidos 
e criados em seu território ou em suas 
Águas Territoriais ou Zona Econômica 
Exclusiva; 

ii. Os produtos do mar extraídos fora de suas 
Águas Territoriais e zona econômica 
exclusiva por barcos de sua bandeira ou 
arrendados por empresas estabelecidas em 
seu território; e 

iii. Os produtos que resultem de operações ou 
processos efetuados em seu território pelos 
quais adquiram a forma final em que serão 
comercializados, exceto quando esses 
processos ou operações consistam somente 
em simples montagens ou ensamblagens, 
embalagem, fracionamento em lotes ou 
volumes, seleção e classificação, marcação, 
composição de sortimentos de mercadorias 
ou outras operações ou processos 
equivalentes; 

a. Os produtos em cuja elaboração se utilizem 
materiais não originários dos Estados 
Partes, quando resultem de um processo de 
transformação, realizado no território de 
algum deles, que lhes confira uma nova 
individualidade, caracterizada pelo fato de 
estarem classificados na Nomenclatura 
Aduaneira da Associação Latino-
Americana de Integração em posição 
diferente à dos mencionados materiais, 
exceto nos casos em que os Estados Partes 
determinem que, ademais, se cumpra com o 
requisito previsto no Artigo Segundo do 
presente Anexo. 

Não obstante, 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 de seus respectivos países e 
consistam apenas em montagens ou 
ensamblagens, fracionamento em lotes ou 
volumes, seleção, classificação, marcação, 
composição de sortimentos de mercadorias 
ou outras operações ou processos 
semelhantes; 

b. Até em 31 de dezembro de 1994, os 
produtos resultantes de operações de 
ensamblagem e montagem realizadas no 
território de um Estado Parte utilizando 
materiais originários dos Estados Partes e 
de terceiros países, quando o valor dos 
materiais originários não for inferior a 40% 
do valor FOB de exportação do produto 
final, e  

c. Os produtos que, além de serem produzidos 
em seu território, cumpram com os 
requisitos específicos estabelecidos no 
Anexo 2 da Resolução 78 do Comitê de 
Representantes da Associação Latino-
Americana de Integração . 

ARTIGO SEGUNDO 

Nos casos em que o requisito estabelecido 
na letra c) do Artigo Primeiro não possa ser 
cumprido porque o processo de 
transformação operado não implica 
mudança de posição na nomenclatura, 
bastará que o valor CIF porto de destino ou 
CIF porto marítimo dos materiais de 
terceiros países não exceda a 50 (cinquenta) 
por cento do valor FOB de exportação das 
mercadorias de que se trata. 

Na ponderação dos materiais originários de 
terceiros países para os Estados Partes sem 
litoral marítimo, ter-se-ão em conta, como 
porto de destino, os depósitos e zonas 
francas concedidos pelos demais Estados 
Partes, quando os materiais chegarem por 
via marítima. 

ARTIGO TERCEIRO 

Os Estados Partes poderão estabelecer, de 
comum acordo, requisitos específicos de 
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origem, que prevalecerão sobre os critérios 
gerais de qualificação. 

ARTIGO QUARTO 

Na determinação dos requisitos específicos 
de origem a que se refere o Artigo Terceiro, 
assim como na revisão dos que tiverem sido 
estabelecidos, os Estados Partes tomarão 
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. 

a. Partes ou peças: 

i. Parte ou peça que confira ao produto sua 
característica essencial 

ii. Partes ou peças principais; e 
iii. Percentual das partes ou peças em relação 

ao peso total. 

a. Outros insumos. 

I. Processo de transformação ou elaboração 
utilizado. 

II. Proporção máxima do valor dos materiais 
importados de terceiros países em relação 
ao valor total do produto, que resulte do 
procedimento de valorização acordado em 
cada caso. 

ARTIGO QUINTO 

Em casos excepcionais, quando os 
requisitos específicos não puderem ser 
cumpridos porque ocorrem problemas 
circunstanciais de abastecimento: 
disponibilidade, especificações técnicas, 
prazo de entrega e preço, tendo em conta o 
disposto no Artigo 4 do Tratado, poderão 
ser utilizados materiais não originários dos 
Estados Partes. 

Dada a situação prevista no parágrafo 
anterior, o país exportador emitirá o 
certificado correspondente informando ao 
Estado Parte importador e ao Grupo 
Mercado Comum, acompanhando os 
antecedentes e constâncias que justifiquem 
a expedição do referido documento. 

Caso se produza uma contínua reiteração 
desses casos, o Estado Parte exportador ou 
o Estado Parte importador comunicará esta 
situação ao Grupo Mercado Comum, para 
fins de revisão do requisito específico. 

Este Artigo não compreende os produtos 
que resultem de operações de ensamblagem 
ou montagem, e será aplicável até a entrada 
em vigor da Tarifa Externa Comum para os 
produtos objeto de requisitos específicos de 
origem e seus materiais ou insumos. 

ARTIGO SEXTO 

Qualquer dos Estados Partes poderá 
solicitar a revisão dos requisitos de origem 
estabelecidos de conformidade com o 
Artigo Primeiro. Em sua solicitação, deverá 
propor e fundamentar os requisitos 
aplicáveis ao produto ou produtos de que se 
trate. 

ARTIGO SÉTIMO 

Para fins do cumprimento dos requisitos de 
origem, os materiais e outros insumos, 
originários do território de qualquer dos 
Estados Partes, incorporados por um Estado 
Parte na elaboração de determinado 
produto, serão considerados originários do 
território deste último. 

ARTIGO OITAVO 

O critério de máxima utilização de 
materiais ou outros insumos originários dos 
Estados Partes não poderá ser considerado 
para fixar requisitos que impliquem a 
imposição de materiais ou outros insumos 
dos referidos Estados Partes, quando, a 
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juízo dos mesmos, estes não cumpram 
condições adequadas de abastecimento, 
qualidade e preço, ou que não se adaptem 
aos processos industriais ou tecnologias 
aplicadas. 

ARTIGO NONO 

Para que as mercadorias originárias se 
beneficiem dos tratamentos preferenciais, 
as mesmas deverão ter sido expedidas 
diretamente do país exportador ao país 
importador. Para tal fim, se considera 
expedição direta: 

a. As mercadorias transportadas sem passar 
pelo território de algum país não 
participante do Tratado. 

b. As mercadorias transportadas em trânsito 
por um ou mais países não participantes, 
com ou sem transtorno ou armazenamento 
temporário, sob a vigilância de autoridade 
alfandegária competente em tais países, 
sempre que: 

i. o trânsito estiver justificado por razões 
geográficas ou por considerações relativas a 
requerimentos do transporte; 

ii. não estiverem destinadas ao comércio, uso 
ou emprego no país de trânsito, e 

iii. não sofram, durante o transporte e depósito, 
nenhuma operação distinta às de carga e 
descarga ou manuseio para mantê-las em 
boas condições ou assegurar sua 
conservação. 

ARTIGO DÉCIMO 

Para os efeitos do presente Regime Geral se 
entenderá: 

a. que os produtos procedentes das zonas 
francas situadas nos limites geográficos de 
qualquer dos Estados Partes deverão 
cumprir os requisitos previstos no presente 
Regime Geral; 

b. que a expressão "materiais" compreende as 
matérias-primas, os produtos intermediários 

e as partes e peças utilizadas na elaboração 
das mercadorias. 

CAPÍTULO II 

Declaração, Certificação e Comprovação 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

Para que a importação dos produtos 
originários dos Estados Partes possa 
beneficiar-se das reduções de gravames e 
restrições outorgadas entre si, na 
documentação correspondente às 
exportações de tais produtos deverá constar 
uma declaração que certifique o 
cumprimento dos requisitos de origem 
estabelecidos de acordo com o disposto no 
Capítulo anterior. 

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

A declaração a que se refere o Artigo 
precedente será expedida pelo produtor 
final ou pelo exportador da mercadoria, e 
certificado por uma repartição oficial ou 
entidade de classe com personalidade 
jurídica, credenciada pelo Governo do 
Estado Parte exportador. 

Ao credenciar entidades de classe, os 
Estados Partes velarão para que se trate de 
organizações que atuem com jurisdição 
nacional, podendo delegar atribuições a 
entidades regionais ou locais, conservando 
sempre a responsabilidade direta pela 
veracidade das certificações que forem 
expedidas. 

Os Estados Partes se comprometem, no 
prazo de 90 dias a partir da entrada em 
vigor do Tratado, a estabelecer um regime 
harmonizado de sanções administrativas 
para casos de falsidade nos certificados, 
sem prejuízo das ações penais 
correspondentes. 

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 
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Os certificados de origem emitidos para os 
fins do presente Tratado terão prazo de 
validade de 180 dias, a contar da data de 
sua expedição. 

ARTIGO DÉCIMO QUARTO 

Em todos os casos, se utilizará o 
formulário-padrão que figura anexo ao 
Acordo 25 do Comitê de Representantes da 
Associação Latino-Americana de 
Integração, enquanto não entrar em vigor 
outro formulário aprovado pelos Estados 
Partes. 

ARTIGO DÉCIMO QUINTO 

Os Estados Partes comunicarão à 
Associação Latino-Americana de 
Integração a relação das repartições oficiais 
e entidades de classe credenciadas a expedir 
a certificação a que se refere o Artigo 
anterior, com o registro de fac-smile das 
assinaturas autorizadas. 

ARTIGO DÉCIMO SEXTO 

Sempre que um Estado Parte considerar que 
os certificados emitidos por uma repartição 
oficial ou entidade de classe credenciada de 
outro Estado Parte não se ajustam às 
disposições contidas no presente Regime 
Geral, comunicará o fato ao outro Estado 
Parte para que este adote as medidas que 
estime necessárias para solucionar os 
problemas apresentados. 

Em nenhum caso o país importador deterá o 
trâmite de importação dos produtos 
amparados nos certificados a que se refere o 
parágrafo anterior, mas poderá, além de 
solicitar as informações adicionais que 
correspondam às autoridades 
governamentais do país exportador, adotar 
as medidas que considere necessárias para 
resguardar o interesse fiscal. 

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO 

Para fins de um controle posterior, as 
cópias dos certificados e os documentos 
respectivos deverão ser conservados 
durante dois anos a partir de sua emissão. 

ARTIGO DÉCIMO OITAVO 

As disposições do presente Regime Geral e 
as modificações que lhe forem introduzidas 
não afetarão as mercadorias embarcadas na 
data de sua adoção. 

ARTIGO DÉCIMO NONO 

As normas contidas no presente Anexo não 
se aplicam aos Acordos de Alcance Parcial, 
de Complementação Econômica nº 1, 2, 13 
e 14 nem aos comerciais e agropecuários 
subscritos no âmbito do Tratado de 
Montevidéu 1980, os quais se regerão 
exclusivamente pelas disposições neles 
estabelecidas. 

ANEXO III 

Solução de Controvérsias 

1. As Controvérsias que possam surgir entre 
os Estados Partes como consequência da 
aplicação do Tratado serão resolvidas 
mediante negociações diretas. 

No caso de não lograrem uma solução, os 
Estados Partes submeterão a controvérsia à 
consideração do Grupo Mercado Comum 
que, após avaliar a situação, formulará no 
lapso de sessenta (60) dias as 
recomendações pertinentes às Partes para a 
solução do diferendo. Para tal fim, o Grupo 
Mercado Comum poderá estabelecer ou 
convocar painéis de especialistas ou grupos 
de peritos com o objetivo de contar com 
assessoramento técnico. 

Se no âmbito do Grupo Mercado Comum 
tampouco for alcançada uma solução, a 
controvérsia será elevada ao Conselho do 
Mercado Comum para que este adote as 
recomendações pertinentes. 
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2. Dentro de cento e vinte (120) dias a partir 
da entrada em vigor do Tratado, o Grupo 
Mercado Comum elevará aos Governos dos 
Estados Partes uma proposta de Sistema de 
Solução de Controvérsias, que vigerá 
durante o período de transição. 

3. Até em 31 de dezembro de 1994, os 
Estados Partes adotarão um Sistema 
Permanente de Solução de controvérsias 
para o Mercado comum. 

ANEXO IV 

Cláusulas de Salvaguarda 

ARTIGO 1 

Cada Estados Partes poderá aplicar, até em 
31 de dezembro de 1994, cláusulas de 
salvaguarda à importação dos produtos que 
se beneficiem do Programa de Liberação 
Comercial estabelecido no âmbito do 
Tratado. 

Os Estados Partes acordam que somente 
deverão recorrer ao presente Regime em 
casos excepcionais. 

ARTIGO 2 

Se as importações de determinado produto 
causarem dano ou ameaça de dano grave a 
seu mercado, como consequência de um 
sensível aumento, em um curto período, das 
importações desse produto provenientes dos 
outro Estados Partes, o país importador 
solicitará ao Grupo Mercado Comum a 
realização de consultas com vistas a 
eliminar essa situação. 

O pedido do país importador estará 
acompanhado de uma declaração 
pormenorizada dos fatos, razões e 
justificativas do mesmo. 

O Grupo Mercado Comum deverá iniciar as 
consultas no prazo máximo de dez (10) dias 
corridos a partir da apresentação do pedido 

do país importador e deverá concluí-las, 
havendo tomado uma decisão a respeito, 
dentro de vinte (20) dias corridos após seu 
início. 

ARTIGO 3 

A determinação do dano ou ameaça de dano 
grave no sentido do presente Regime será 
analisada por cada país, levando em conta a 
evolução, entre outros, dos seguintes 
aspectos relacionados com o produto em 
questão: 

a. Nível de produção e capacidade utilizada; 
b. Nível de emprego; 
c. Participação no mercado; 
d. Nível de comércio entre as Partes 

envolvidas ou participantes de consulta; 
e. Desempenho das importações e exportações 

com relação a terceiros países. 

Nenhum dos fatores acima mencionados 
constitui, por si só, um critério decisivo 
para a determinação do dano ou ameaça de 
dano grave. 

Não serão considerados, na determinação 
do dano ou ameaça de dano grave, fatores 
tais como as mudanças tecnológicas ou 
mudanças nas preferências dos 
consumidores em favor de produtos 
similares e/ou diretamente competitivos 
dentro do mesmo setor. 

A aplicação da cláusula de salvaguarda 
dependerá, em cada país, da aprovação final 
da seção nacional do Grupo Mercado 
Comum. 

ARTIGO 4 

Com o objetivo de não interromper as 
correntes de comércio que tiverem sido 
geradas, o país importador negociará uma 
quota para a importação do produto objeto 
de salvaguarda, que se regerá pelas mesmas 
preferências e demais condições 
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estabelecidas no Programa de Liberação 
Comercial. 

A mencionada quota será negociada com o 
Estado Parte de onde se originam as 
importações, durante o período de consulta 
a que se refere o Artigo 2. Vencido o prazo 
da consulta e não havendo acordo, o país 
importador que se considerar afetado 
poderá fixar uma quota, que será mantida 
pelo prazo de um ano. 

Em nenhum caso a quota fixada 
unilateralmente pelo país importador será 
menor que a média dos volumes físicos 
importados nos últimos três anos 
calendário. 

ARTIGO 5 

As cláusulas de salvaguarda terão um ano 
de duração e poderão ser prorrogadas por 
um novo período anual e consecutivo, 
aplicando-se-lhes os termos e condições 
estabelecidas no presente Anexo. Estas 
medidas apenas poderão ser adotadas uma 
vez para cada produto. 

Em nenhum caso a aplicação de cláusulas 
de salvaguarda poderá estender-se além de 
em 31 de dezembro de 1994. 

ARTIGO 6 

A aplicação das cláusulas de salvaguarda 
não afetará as mercadorias embarcadas na 
data de sua adoção, as quais serão 
computadas na quota prevista no Artigo 4. 

ARTIGO 7 

Durante o período de transição, no caso de 
algum Estado Parte se considerar afetado 
por graves dificuldade em suas atividades 
econômicas, solicitará ao Grupo Mercado 
Comum a realização de consultas, a fim de 
que se tomem as medidas corretivas que 
forem necessárias. 

O Grupo Mercado Comum, dentro dos 
prazos estabelecidos no Artigo 2 do 
presente Anexo, avaliará a situação e se 
pronunciará sobre as medidas a serem 
adotadas, em função das circunstâncias. 

ANEXO V 

Subgrupos de Trabalho do Grupo Mercado 
Comum 

O Grupo Mercado Comum, para fins de 
coordenação das políticas 
macroeconômicas e setoriais, constituirá, no 
prazo de 30 dias após sua instalação de 
Trabalho: 

Subgrupo 1: Assuntos Comerciais 

Subgrupo 2: Assuntos Aduaneiros 

Subgrupo 3: Normas Técnicas 

Subgrupo 4: Política Fiscal e Monetária 
Relacionadas com o Comércio 

Subgrupo 5: Transporte Terrestre 

Subgrupo 6: Transporte Marítimo 

Subgrupo 7: Política Industrial e 
Tecnológica 

Subgrupo 8: Política Agrícola 

Subgrupo 9: Política Energética 

Subgrupo 10: Coordenação de Políticas 
Macroeconômicas 

BRASIL 

LISTA DE EXCEÇÕES 

03.01.1.01 29.04.1.01 73.40.1.99 84.45.6.02 

03.01.1.02 29.04.2.05 73.40.2.01 84.45.6.99 

03.01.1.99 29.14.1.01 73.40.2.99 84.45.7.02 

03.01.2.01 38.08.1.01 73.40.3.01 84.45.7.99 
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03.01.2.02 39.07.0.01 73.40.3.99 84.45.9.09 

03.01.3.01 39.07.0.03 73.40.9.01 84.45.9.11 

03.01.4.01 39.07.0.04 73.40.9.99 84.45.9.21 

04.04.1.01 39.07.0.05 84.06.1.01 84.45.9.29 

04.04.1.99 39.07.0.06 84.06.2.01 84.45.9.91 

04.04.2.99 39.07.0.07 84.06.3.01 84.45.9.92 

04.04.3.01 39.07.0.08 84.06.3.99 84.45.9.93 

04.04.3.99 39.07.0.99 84.06.4.99 84.45.9.94 

04.04.4.02 40.08.0.01 84.06.5.01 84.45.9.95 

04.04.9.01 40.08.0.99 84.06.5.99 84.45.9.99 

04.04.9.99 40.09.0.01 84.06.8.01 84.47.1.01 

07.01.0.04 53.11.0.01 84.06.8.11 84.47.1.02 

07.01.0.05 53.11.0.02 84.34.1.01 84.47.1.03 

07.01.0.07 53.11.0.03 84.45.1.99 84.47.1.04 

08.07.0.04 53.11.0.04 84.45.2.01 84.46.1.99 

16.04.0.01 53.11.0.99 84.45.2.99 84.47.2.01 

20.06.1.05 70.04.1.02 84.45.3.01 84.47.2.02 

20.06.2.05 70.04.9.02 84.45.3.02 84.47.2.99 

22.05.1.01 70.05.1.01 84.45.3.99 84.47.3.01 

22.05.1.02 70.05.1.02 84.45.4.01 84.47.3.02 

22.05.1.11 70.05.9.02 84.45.4.02 84.47.3.03 

22.05.1.19 70.06.1.01 84.45.4.03 84.47.3.99 

24.02.1.01 70.06.1.02 84.45.4.04 84.47.4.01 

24.02.1.03 70.06.9.01 84,45.4.99 84.47.4.99 

24.02.1.04 70.06.9.02 84.45.5.01 84.47.5.01 

24.02.1.99 70.18.0.99 84.45.5.02 84.47.5.99 

24.02.2.01 70.19.0.01 84.45.5.03 84.47.6.01 

28.03.0.01 70.19.0.99 84.45.5.99 84.47.6.02 

28.40.1.02 73.40.1.01 84.45.6.01 84.47.6.99 

84.47.9.01 84.59.7.01 87.02.1.99 90.28.1.01 

84.47.9.02 84.59.7.02 87.02.2.01 90.28.1.09 

84.47.9.99 84.59.7.03 87.02.2.99 90.28.1.99 

84.48.1.01 84.59.7.04 87.02.3.01 90.28.2.01 

84.48.1.02 84.59.7.99 87.02.3.99 90.28.2.99 

84.48.1.03 84.59.8.01 87.02.9.01 90.28.3.01 

84.48.1.99 84.59.8.99 87.02.9.99 90.28.3.09 

84.48.2.01 84.59.9.01 87.03.0.01 90,28.3.99 

84.48.3.01 84.59.9.02 87.03.0.99 90.28.4.01 

84.48.3.02 84.59.9.99 87.04.1.01 90.28.4.99 

84.51.2.01 84.61.1.01 87.04.1.99 90.28.5.01 

84.52.1.03 84.61.1.99 87.04.9.01 90.28.5.09 

84.52.3.99 84.61.8.01 87.04.9.99 90.28.5.99 

84.53.0.01 84.61.9.01 87.05.0.01 90.28.6.01 

84.53.0.02 84.61.9.02 87.05.0.03 90.28.6.09 

84.53.0.03 84.61.9.03 87.06.0.01 90.28.6.99 

84.53.0.04 84.61.9.99 87.06.0.03 90.28.7.01 

84.53.0.05 85.05.0.01 90.07.1.02 90.28.7.09 

84.53.0.99 85.13.1.03 90.07.1.03 90.28.7.99 

84.59.1.01 85.13.1.99 90.07.1.04 90.28.8.01 

84.59.2.01 85.13.2.03 90.07.1.05 90.28.8.99 

84.59.2.02 85.15.1.09 90.07.2.01 90.28.9.02 

84.59.2.03 85.15.1.19 90.07.2.99 90.28.9.03 

84.59.2.99 85.15.1.29 90.07.8.01 90.28.9.04 

84.59.3.01 85.19.3.99 90.17.1.01 90.28.9.05 

84.59.3.02 85.19.4.01 90.17.1.99 90.28.9.09 

84.59.3.03 85.19.4.99 90.17.2.01 90.28.9.91 

84.59.3.99 85.21.2.01 90.17.2.02 90.28.9.92 

84.59.4.01 85.21.4.99 90.17.2.99 90.28.9.93 

84.59.5.01 85.21.5.01 90.17.9.02 90.28.9.99 

84.59.5.99 85.21.6.01 90.17.9.99 92.12.0.06 

84.59.6.01 87.02.1.01 90.20.1.01   
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ANEXO II 

 

 

PROTOCOLO ADICIONAL AO 
TRATADO DE ASSUNÇÃO SOBRE A 
ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO 

MERCOSUL 
(Protocolo de Ouro Preto) 

 
A República Argentina, a República 
Federativa do Brasil, a República do 
Paraguai e a República Oriental do 
Uruguai, doravante denominadas "Estados 
Partes", 
 
Em cumprimento ao disposto no artigo 18 
do Tratado de Assunção, de 26 de março de 
1991; 
 
Conscientes da importância dos avanços 
alcançados e da implementação da união 
aduaneira como etapa para a construção do 
mercado comum; 
 
Reafirmando os princípios e objetivos do 
Tratado de Assunção e atentos para a 
necessidade de uma consideração especial 
para países e regiões menos desenvolvidos 
do Mercosul; 
 
Atentos para a dinâmica implícita em todo 
processo de integração e para a consequente 
necessidade de adaptar a estrutura 
institucional do Mercosul às mudanças 
ocorridas; 
 
Reconhecendo o destacado trabalho 
desenvolvido pelos órgãos existentes 
durante o período de transição, 
 
Acordam: 
 

Capítulo I 
Estrutura do Mercosul 

 
Artigo 1 

 
A estrutura institucional do Mercosul 
contará com os seguintes órgãos: 
I - O Conselho do Mercado Comum 
(CMC); 
II - O Grupo Mercado Comum (GMC); 
III - A Comissão de Comércio do Mercosul 
(CCM); 
IV - A Comissão Parlamentar Conjunta 
(CPC); 
V - O Foro Consultivo Econômico-Social 
(FCES); 
VI - A Secretaria Administrativa do 
Mercosul (SAM). 
 
Parágrafo único - Poderão ser criados, nos 
termos do presente Protocolo, os órgãos 
auxiliares que se fizerem necessários à 
consecução dos objetivos do processo de 
integração. 
 

Artigo 2 
 
São órgãos com capacidade decisória, de 
natureza intergovernamental, o Conselho do 
Mercado Comum, o Grupo Mercado 
Comum e a Comissão de Comércio do 
Mercosul. 
 
Seção I- Do Conselho do Mercado Comum 
 

Artigo 3 
 
O Conselho do Mercado Comum é o órgão 
superior do Mercosul ao qual incumbe a 
condução política do processo de integração 
e a tomada de decisões para assegurar o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos 
pelo Tratado de Assunção e para lograr a 
constituição final do mercado comum. 
 

Artigo 4 
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O Conselho do Mercado Comum será 
integrado pelos Ministros das Relações 
Exteriores e pelos Ministros da Economia, 
ou seus equivalentes, dos Estados Partes. 
 

Artigo 5 
 
A Presidência do Conselho do Mercado 
Comum será exercida por rotação dos 
Estados Partes, em ordem alfabética, pelo 
período de seis meses. 
 

Artigo 6 
 
O Conselho do Mercado Comum reunir-se-
á quantas vezes estime oportuno, devendo 
fazê-lo pelo menos uma vez por semestre 
com a participação dos Presidentes dos 
Estados Partes. 
 

Artigo 7 
 
As reuniões do Conselho do Mercado 
Comum serão coordenadas pelos 
Ministérios das Relações Exteriores e 
poderão ser convidados a delas participar 
outros Ministros ou autoridades de nível 
ministerial. 
 

Artigo 8 
 
São funções e atribuições do Conselho do 
Mercado Comum: 
I - velar pelo cumprimento do Tratado de 
Assunção, de seus Protocolos e dos acordos 
firmados em seu âmbito; 
II - formular políticas e promover as ações 
necessárias à conformação do mercado 
comum; 
III - exercer a titularidade da personalidade 
jurídica do Mercosul. 
IV - negociar e firmar acordos em nome do 
Mercosul com terceiros países, grupos de 
países e organizações internacionais. Estas 
funções podem ser delegadas ao Grupo 
Mercado Comum por mandato expresso, 
nas condições estipuladas no inciso VII do 
artigo 14; 

V - manifestar-se sobre as propostas que lhe 
sejam elevadas pelo Grupo Mercado 
Comum; 
VI - criar reuniões de ministros e 
pronunciar-se sobre os acordos que lhe 
sejam remetidos pelas mesmas; 
VII - criar órgãos que estime pertinentes, 
assim como modificá-los ou extingui-los; 
VIII - esclarecer, quando estime necessário, 
o conteúdo e o alcance de suas Decisões; 
IX - designar o Diretor da Secretaria 
Administrativa do Mercosul; 
X - adotar Decisões em matéria financeira e 
orçamentária; 
XI - homologar o Regimento Interno do 
Grupo Mercado Comum. 
 

Artigo 9 
 
O Conselho do Mercado Comum 
manifestar-se-á mediante Decisões, as quais 
serão obrigatórias para os Estados Partes. 
 

Seção II - Do Grupo Mercado Comum 
 

Artigo 10 
 
O Grupo Mercado Comum é o órgão 
executivo do Mercosul. 
 

Artigo 11 
 
O Grupo Mercado Comum será integrado 
por quatro membros titulares e quatro 
membros alternos por país, designados 
pelos respectivos Governos, dentre os quais 
devem constar necessariamente 
representantes do Ministérios das Relações 
Exteriores, dos Ministérios da Economia 
(ou equivalentes) e dos Bancos Centrais. O 
Grupo Mercado comum será coordenado 
pelos Ministérios das Relações Exteriores. 
 

Artigo 12 
 
Ao elaborar e propor medidas concretas no 
desenvolvimento de seus trabalhos, o 
Grupo Mercado Comum poderá convocar, 
quando julgar conveniente, representantes 
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de outros órgãos da Administração Pública 
ou da estrutura institucional do Mercosul. 
 

Artigo 13 
 
O Grupo Mercado Comum reunir-se-á de 
forma ordinária ou extraordinária, quantas 
vezes se fizerem necessárias, nas condições 
estipuladas por seu Regimento Interno. 
 

Artigo 14 
 
São funções e atribuições do Grupo 
Mercado Comum: 
I - velar, nos limites de suas competências, 
pelo cumprimento do Tratado de Assunção, 
de seus Protocolos e dos Acordos firmados 
em seu âmbito; 
II - propor projetos de Decisão ao Conselho 
do Mercado Comum; 
III - tomar as medidas necessárias ao 
cumprimento das Decisões adotadas pelo 
Conselho do Mercado Comum; 
IV - fixar programas de trabalho que 
assegurem avanços para o estabelecimento 
do mercado comum; 
V - criar, modificar ou extinguir órgãos tais 
como subgrupos de trabalho e reuniões 
especializadas, para o cumprimento de seus 
objetivos; 
VI - manifestar-se sobre as propostas ou 
recomendações que lhe forem submetidas 
pelos demais órgãos do Mercosul no âmbito 
de suas competências; 
VII - negociar com a participação de 
representantes de todos os Estados Partes, 
por delegação expressa do Conselho do 
Mercado Comum e dentro dos limites 
estabelecidos em mandatos específicos 
concedidos para este fim, acordos em nome 
do Mercosul com terceiros países, grupos 
de países e organismos internacionais. O 
Grupo Mercado Comum , quando dispuser 
de mandato para tal fim, procederá à 
assinatura dos mencionados acordos. O 
Grupo Mercado Comum, quando 
autorizado pelo Conselho do Mercado 
Comum, poderá delegar os referidos 

poderes à Comissão de Comércio do 
Mercosul; 
VIII - aprovar o orçamento e a prestação de 
contas anual apresentada pela Secretaria 
Administrativa do Mercosul; 
IX - adotar resoluções em matéria 
financeira e orçamentária, com base nas 
orientações emanadas do Conselho do 
Mercado Comum; 
X - submeter ao Conselho do Mercado 
Comum seu Regimento Interno; 
XI - organizar as reuniões do Conselho do 
Mercado Comum e preparar os relatórios e 
estudos que este lhe solicitar; 
XII - eleger o Diretor da Secretaria 
Administrativa do Mercosul; 
XIII - supervisionar as atividades da 
Secretaria Administrativa do Mercosul; 
XIV - homologar os Regimentos Internos 
da Comissão de Comércio e do Foro 
Consultivo Econômico-Social; 
 

Artigo 15 
 
O Grupo Mercado Comum manifestar-se-á 
mediante Resoluções, as quais serão 
obrigatórias para os Estados Partes. 
 

Seção III - Da Comissão de Comércio do 
Mercosul 

 
Artigo 16 

 
À Comissão de Comércio do Mercosul, 
órgão encarregado de assistir o Grupo 
Mercado Comum, compete velar pela 
aplicação dos instrumentos de política 
comercial comum acordados pelos Estados 
Partes para o funcionamento da união 
aduaneira, bem como acompanhar e revisar 
os temas e matérias relacionados com as 
políticas comerciais comuns, com o 
comércio intra-Mercosul e com terceiros 
países. 
 

Artigo 17 
 
A Comissão de Comércio do Mercosul será 
integrada por quatro membros titulares e 
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quatro membros alternos por Estado Parte e 
será coordenada pelos Ministérios das 
Relações Exteriores. 
 

Artigo 18 
 
A Comissão de Comércio do Mercosul 
reunir-se-á pelo menos uma vez por mês ou 
sempre que solicitado pelo Grupo Mercado 
Comum ou por qualquer dos Estados 
Partes. 
 

Artigo 19 
 
São funções e atribuições da Comissão de 
Comércio do Mercosul: 
I - velar pela aplicação dos instrumentos 
comuns de política comercial intra-
Mercosul e com terceiros países, 
organismos intencionais e acordos de 
comércio; 
II - considerar e pronunciar-se sobre as 
solicitações apresentadas pelos Estados 
Partes com respeito à aplicação e ao 
cumprimento da tarifa externa comum e dos 
demais instrumentos de política comercial 
comum; 
III - acompanhar a aplicação dos 
instrumentos de política comercial comum 
nos Estados Partes; 
IV - analisar a evolução dos instrumentos 
de política comercial comum para o 
funcionamento da união aduaneira e 
formular propostas a respeito ao Grupo 
Mercado Comum; 
V - tomar as decisões vinculadas à 
administração e à aplicação da tarifa 
externa comum e dos instrumentos de 
política comercial comum acordados pelos 
Estados Partes; 
VI - informar ao Grupo Mercado Comum 
sobre a evolução e a aplicação dos 
instrumentos de política comercial comum, 
sobre o trâmite das solicitações recebidas e 
sobre as decisões adotadas a respeito delas; 
VII - propor ao Grupo Mercado Comum 
novas normas ou modificações às normas 
existentes referentes à matéria comercial e 
aduaneira do Mercosul; 

VIII - propor a revisão das alíquotas 
tarifárias de itens específicos da tarifa 
externa comum, inclusive para contemplar 
casos referentes a novas atividades 
produtivas no âmbito do Mercosul; 
IX - estabelecer os comitês técnicos 
necessários ao adequado cumprimento de 
suas funções, bem como dirigir e 
supervisionar as atividades dos mesmos; 
X - desempenhar as tarefas vinculadas à 
política comercial comum que lhe solicite o 
Grupo Mercado Comum; 
XI - adotar o Regimento Interno, que 
submeterá ao Grupo Mercado Comum para 
sua homologação. 
 

Artigo 20 
 
A Comissão de Comércio do Mercosul 
manifestar-se-á mediante Diretrizes ou 
Propostas. As Diretrizes serão obrigatórias 
para os Estados Partes. 
 

Artigo 21 
 
Além das funções e atribuições 
estabelecidas nos artigos 16 e 19 do 
presente Protocolo, caberá à Comissão de 
comércio do Mercosul considerar 
reclamações apresentadas pelas Seções 
Nacionais da Comissão de Comércio do 
Mercosul, originadas pelos Estados Partes 
ou demandas de particulares- pessoas 
físicas ou jurídicas, - relacionadas com as 
situações previstas nos artigos 1 ou 25 do 
Protocolo de Brasília, quando estiverem em 
sua área de competência. 
 
Parágrafo primeiro - O exame das referidas 
reclamações no âmbito da Comissão de 
Comércio do Mercosul; não obstará a ação 
do Estado Parte que efetuou a reclamação 
ao amparo do Protocolo de Brasília para 
Solução de Controvérsias. 
 
Parágrafo segundo - As reclamações 
originadas nos casos estabelecidos no 
presente artigo obedecerão o procedimento 
previsto no anexo deste Protocolo. 
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Seção IV - Da Comissão Parlamentar 

Conjunta 
 

Artigo 22 
 
A Comissão Parlamentar Conjunta é o 
órgão representativo dos Parlamentos dos 
Estados Partes no âmbito do Mercosul. 
 

Artigo 23 
 
A Comissão Parlamentar Conjunta será 
integrada por igual número de 
parlamentares representantes dos Estados 
Partes. 
 

Artigo 24 
 
Os integrantes da Comissão Parlamentar 
Conjunta serão designados pelos 
respectivos Parlamentares nacionais, de 
acordo com seus procedimentos internos. 
 

Artigo 25 
 
A Comissão Parlamentar Conjunta 
procurará acelerar os procedimentos 
internos correspondentes nos Estados Partes 
para a pronta entrada em vigor das normas 
emanadas dos órgãos do MERCOSUL 
previstos no Artigos 2 deste Protocolo. Da 
mesma forma, coadjuvará na harmonização 
de legislações, tal como requerido pelo 
avanço do processo de integração. Quando 
necessário, o Conselho do Mercado 
Comum solicitará à Comissão Parlamentar 
Conjunta o exame de temas prioritários. 
 

Artigo 26 
 
A Comissão Parlamentar Conjunta 
encaminhará, por intermédio do Grupo 
Mercado Comum, Recomendações ao 
Conselho do Mercado Comum. 
 

Artigo 27 
 

A Comissão Parlamentar Conjunta adotará 
o seu Regime Interno. 
 
Seção V - Do Foro Consultivo Econômico-

Social 
 

Artigo 28 
 
O Foro Consultivo Econômico-Social é o 
órgão de representação dos setores 
econômicos e sociais e será integrado por 
igual número de representantes da cada 
Estado Parte. 
 

Artigo 29 
 
O Foro Consultivo Econômico-Social terá 
função consultiva e manifestar-se-á 
mediante Recomendações no Grupo 
Mercado Comum. 
 

Artigo 30 
 
O Foro Consultivo Econômico-Social 
submeterá seu Regimento Interno ao Grupo 
Mercado Comum, para homologação. 
 
Seção VI - Da Secretaria Administrativa do 

Mercosul 
 

Artigo 31 
 
O Mercosul contará com uma Secretaria 
Administrativa como órgão de apoio 
operacional. A Secretaria Administrativa do 
Mercosul será responsável pela prestação 
de serviço aos demais órgãos do Mercosul e 
terá sede permanente na cidade de 
Montevidéu. 
 

Artigo 32 
 
A Secretaria Administrativa do Mercosul 
desempenhará as seguintes atividades: 
I - servir como arquivo oficial da 
documentação do Mercosul; 
II - realizar a publicação e a difusão das 
decisões adotadas no âmbito do Mercosul. 
Nesse contexto, lhe corresponderá: 
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i) realizar, em coordenação como os 
Estados Partes, as traduções autênticas para 
os idiomas espanhol e português de todas as 
decisões adotadas pelos órgãos da estrutura 
institucionais do Mercosul, conforme 
previsto no Artigo 39; 
ii) editar o Boletim Oficial do Mercosul; 
III - organizar os aspectos logísticos das 
reuniões do Conselho do Mercosul Comum, 
do Grupo Mercado Comum e da Comissão 
da Comércio do Mercosul e, dentro de suas 
possibilidades, dos demais órgãos do 
Mercosul, quando as mesmas forem 
realizadas em sua sede permanente. No que 
se refere às reuniões realizadas fora de sua 
sede permanente, a Secretaria 
Administrativa do Mercosul fornecerá 
apoio ao Estado que sediar o evento; 
IV - informar regularmente os Estados 
Partes sobre as medidas implementadas por 
cada país para incorporar em seu 
ordenamento jurídico as normas emanadas 
dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 
2 deste Protocolo; 
V - registar as listas nacionais dos árbitros e 
especialistas, bem como desempenhar 
outras tarefas determinadas pelo Protocolo 
de Brasília, de 17 de dezembro de 1991; 
VI - desempenhar as tarefas que lhe sejam 
solicitadas pelo Conselho do Mercado 
Comum, pelo Grupo Mercado Comum e 
pela Comissão do Comércio do Mercosul; 
VII - elaborar seu projeto de orçamento e 
uma vez aprovado pelo Grupo Mercado 
Comum, praticar todos os atos necessários à 
sua correta execução; 
VIII - apresentar anualmente ao Grupo 
Mercado Comum a sua prestação de contas, 
bem como relatório sobre suas atividades; 
 

Artigo 33 
 
A Secretaria Administrativa do Mercosul 
estará a cargo de um Diretor, o qual será 
nacional de um dos Estados Partes. Será 
eleito pelo Grupo Mercado Comum, em 
bases rotativas prévia consulta aos Estados 
Partes, e designado pelo Conselho do 

Mercado Comum. Terá mandato de dois 
anos, vedada a reeleição. 
 

Capítulo II 
Personalidade Jurídica 

 
Artigo 34 

 
O Mercosul terá personalidade jurídica de 
Direito Internacional. 
 

Artigo 35 
 
O Mercosul poderá, no uso de suas 
atribuições, praticar todos os atos 
necessários à realização de seus objetivos, 
em especial contratar, adquirir ou alienar 
bens móveis e imóveis, comparecer em 
juízo, conservar fundos e fazer 
transferências. 
 

Artigo 36 
 
O Mercosul celebrará acordos de sede. 
 

Capítulo III 
Sistema de Tomada de Decisões 

 
Artigo 37 

 
As decisões dos órgãos do Mercosul serão 
tomadas por consenso e com a presença de 
todos os Estados Partes. 
 

Capítulo IV 
Aplicação Interna das Normas Emanadas 

dos Órgãos do Mercosul 
 
Artigo 38 
Os Estados Partes comprometem-se a 
adotar todas as medidas necessárias para 
assegurar, em seus respectivos territórios, o 
cumprimento das normas emanadas dos 
órgãos do Mercosul previstos no artigo 2 
deste Protocolo. 
 
Parágrafo único - Os Estados Partes 
informarão à Secretaria Administrativa do 
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Mercosul as medidas adotadas para esse 
fim. 
 

Artigo 39 
 
Serão publicados no Boletim Oficial do 
Mercosul, em sua íntegra, nos idiomas 
espanhol e português, o teor das Decisões 
do Conselho do Mercado Comum, das 
Resoluções do Grupo Mercado Comum, 
das Diretrizes da Comissão de Comércio do 
Mercosul e dos Laudos Arbitrais de solução 
de controvérsias, bem como de quaisquer 
atos aos quais o Conselho do Mercado 
Comum ou o Grupo Mercado Comum 
entendam necessário atribuir publicidade 
oficial. 
 

Artigo 40 
 
A fim de garantir a vigência simultânea nos 
Estados Partes das normas emanadas dos 
órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 
deste Protocolo, deverá ser observado o 
seguinte procedimento: 
i) uma vez aprovada a norma, os Estados 
Partes adotarão as medidas necessárias para 
a sua incorporação ao ordenamento jurídico 
nacional e comunicarão as mesmas à 
Secretaria Administrativa do Mercosul; 
ii) quando todos os Estados Partes tiverem 
informado sua incorporação aos respectivos 
ordenamentos jurídicos internos, a 
Secretaria Administrativa do Mercosul 
comunicará o fato a cada Estado Parte; 
iii) as normas entrarão em vigor 
simultaneamente nos Estados Partes 30 dias 
após a data da comunicação efetuada pela 
Secretaria Administrativa do Mercosul, nos 
termos do item anterior. Com esse objetivo, 
os Estados Partes, dentro do prazo acima, 
darão publicidade do início da vigência das 
referidas normas por intermédio de seus 
respectivos diários oficiais. 
 

Capítulo V 
Fontes Jurídicas do Mercosul 

 
Artigo 41 

 
As fontes jurídicas do Mercosul são: 
I - o Tratado de Assunção, seus protocolos 
e os instrumentos adicionais ou 
complementares; 
II - os acordos celebrados no âmbito do 
Tratado de Assunção e seus protocolos; 
III - as Decisões do Conselho do Mercado 
Comum, as Resoluções do Grupo Mercado 
Comum e as Diretrizes da Comissão de 
Comércio do Mercosul, adotadas desde a 
entrada em vigor do Tratado de Assunção. 
 

Artigo 42 
 
As normas emanadas dos órgãos do 
Mercosul previstos no Artigo 2 deste 
Protocolo terão caráter obrigatório e 
deverão, quando necessário, ser 
incorporadas aos ordenamentos jurídicos 
nacionais mediante os procedimentos 
previstos pela legislação de cada país. 
 
 

Capítulo VI 
Sistema de Solução de Controvérsias 

 
Artigo 43 

 
As controvérsias que surgirem entre os 
Estados Partes sobre a interpretação, a 
aplicação ou o não cumprimento das 
disposições contidas no Tratado de 
Assunção, dos acordos celebrados no 
âmbito do mesmo, bem como das Decisões 
do Conselho do Mercado Comum, das 
Resoluções do Grupo Mercado Comum e 
das Diretrizes da Comissão de Comércio do 
Mercosul, serão submetidas aos 
procedimentos de solução estabelecidos no 
Protocolo de Brasília, de 17 de dezembro 
de 1991. 
 
Parágrafo único - Ficam também 
incorporadas aos Artigos 19 e 25 do 
Protocolo de Brasília as Diretrizes da 
Comissão de Comércio do Mercosul. 
 

Artigo 44 
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Antes de culminar o processo de 
convergência da tarifa externa comum, os 
Estados Partes efetuarão uma revisão do 
atual sistema de solução de controvérsias 
do Mercosul, com vistas à adoção do 
sistema permanente a que se refere o item 3 
do Anexo III do Tratado de Assunção e o 
artigo 34 do Protocolo de Brasília. 
 

Capítulo VII 
Orçamento 

 
Artigo 45 

 
A Secretaria Administrativa do Mercosul 
contará com orçamento para cobrir seus 
gastos de funcionamento e aqueles que 
determine o Grupo Mercado Comum. Tal 
orçamento será financiado, em partes 
iguais, por contribuições dos Estados 
Partes. 
 

Capítulo VIII 
Idiomas 

 
Artigo 46 

 
Os idiomas oficiais do Mercosul são o 
espanhol e o português. A versão oficial 
dos documentos de trabalho será a do 
idioma do país sede de cada reunião. 
 

Capítulo IX 
Revisão 

 
Artigo 47 

 
Os Estados Partes convocarão, quando 
julgarem oportuno, conferência diplomática 
com o objetivo de revisar a estrutura 
institucional do Mercosul estabelecida pelo 
presente Protocolo, assim como as 
atribuições específicas de cada um de seus 
órgãos. 
 

Capítulo X 
Vigência 

 

Artigo 48 
 
O presente Protocolo, parte integrante do 
Tratado de Assunção, terá duração 
indefinida e entrará em vigor 30 dias após a 
data do depósito do terceiro instrumento de 
ratificação. O presente Protocolo e seus 
instrumentos de ratificação serão 
depositados ante o Governo da República 
do Paraguai. 
 

Artigo 49 
 
O Governo da República do Paraguai 
notificará aos Governos dos demais Estados 
Partes a data do depósito dos instrumentos 
de ratificação e da entrada em vigor do 
presente Protocolo. 
 

Artigo 50 
 
Em matéria de adesão ou denúncia, regerão 
como um todo, para o presente Protocolo, 
as normas estabelecidas pelo Tratado de 
Assunção. A adesão ou denúncia ao 
Tratado de Assunção ou ao presente 
Protocolo significam, ipso iure, a adesão ou 
denúncia ao presente Protocolo e ao 
Tratado de Assunção. 
 

Capítulo XI 
Disposição Transitória 

 
Artigo 51 

 
A estrutura institucional prevista no Tratado 
de Assunção, de 26 de março de 1991, 
assim como seus órgãos, será mantida até a 
data de entrada em vigor do presente 
Protocolo. 
 

Capítulo XII 
Disposições Gerais 

 
Artigo 52 

 
O presente Protocolo chamar-se-á 
"Protocolo de Ouro Preto". 
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Artigo 53 
 
Ficam revogadas todas as disposições do 
Tratado de Assunção, de 26 de março de 
1991, que conflitem com os termos do 
presente Protocolo e com o teor das 
Decisões aprovadas pelo Conselho do 
Mercado Comum, durante o período de 
transição. 
 
Feito na cidade de Ouro Preto, República 
Federativa do Brasil, aos dezessete dias do 
mês de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro, em um original, nos 
idiomas português e espanhol, sendo ambos 
os textos igualmente autênticos. O Governo 
da República do Paraguai enviará cópia 
devidamente autenticada do presente 
Protocolo aos Governos dos demais Estados 
Partes. 
 

PELA REPÚBLICA ARGENTINA 
Carlos Saúl Menem 

Guido Di Tella 
 

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

Itamar Franco 
Celso L. N. Amorim 

 
PELA REPÚBLICA DO PARAGUAI 

Juan Carlos Wasmosy 
Luiz Maria Ramirez Boettner 

 
PELA REPÚBLICA ORIENTAL DO 

URUGUAI 
Luiz Alberto Lacalle Herrera 

Sergio Abreu 
 
 

ANEXO AO PROTOCOLO DE OURO 
PRETO 

Procedimento Geral para Reclamações 
Perante a Comissão de Comércio do 

Mercosul 
 

Artigo 1 
 

As reclamações apresentadas pelas Seções 
Nacionais da Comissão de Comércio do 
Mercosul, originadas pelos Estados Partes 
ou em reclamações de particulares - pessoas 
físicas ou jurídicas - de acordo com o 
previsto no Artigo 21 do Protocolo de Ouro 
Preto, observarão o procedimento 
estabelecido no presente Anexo. 
 

Artigo 2 
 
O Estado Parte reclamante apresentará sua 
reclamação perante a Presidência Pro-
Tempore da Comissão de Comércio do 
Mercosul, a qual tomará as providências 
necessárias para a incorporação do tema na 
agenda da primeira reunião subsequente da 
Comissão de Comércio do Mercosul, 
respeitado o prazo mínimo de uma semana 
de antecedência. Se não for adotada decisão 
na referida reunião, a Comissão de 
Comércio do Mercosul remeterá os 
antecedentes, sem outro procedimento, a 
um Comitê Técnico. 
 

Artigo 3 
 
O Comitê Técnico preparará e encaminhará 
à Comissão de Comércio do Mercosul, no 
prazo máximo de 30 dias corridos, um 
parecer conjunto sobre a matéria. Esse 
parecer, bem como as conclusões dos 
especialistas integrantes do Comitê 
Técnico, quando não for adotado parecer, 
serão levados em consideração pela 
Comissão de Comércio do Mercosul, 
quando esta decidir sobre a reclamação. 
 

Artigo 4 
 
A Comissão de Comércio do Mercosul 
decidirá sobre a questão em sua primeira 
reunião ordinária posterior ao recebimento 
do parecer conjunto ou, na sua ausência, as 
conclusões dos especialistas, podendo 
também ser convocada uma reunião 
extraordinária com essa finalidade. 
 

Artigo 5 
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Se não for alcançado o consenso na 
primeira reunião mencionada no Artigo 4, a 
Comissão de Comércio do Mercosul 
encaminhará ao Grupo Mercado Comum as 
diferentes alternativas propostas, assim 
como o parecer conjunto ou as conclusões 
dos especialistas do Comitê Técnico, a fim 
de que seja tomada uma decisão sobre a 
matéria. O Grupo Mercado Comum 
pronunciar-se-á a respeito no prazo de trinta 
(30) dias corridos, contados do 
recebimento, pela Presidência Pro-
Tempore, das propostas encaminhadas pela 
Comissão de Comércio do Mercosul. 
 

Artigo 6 
 
Se houver consenso quanto à procedência 
da reclamação, o Estado Parte reclamado 
deverá tomar as medidas aprovadas na 
Comissão de Comércio do Mercosul ou no 
Grupo Mercado Comum. Em cada caso, a 
Comissão de Comércio do Mercosul ou, 
posteriormente, o Grupo Mercado Comum 
determinarão prazo razoável para a 
implementação dessas medidas. Decorrido 
tal prazo sem que o Estado reclamado tenha 
observado o disposto na decisão alcançada, 
seja na Comissão de Comércio do Mercosul 
ou no Grupo Mercado Comum, o Estado 
reclamante poderá recorrer diretamente ao 
procedimento previsto no Capítulo IV do 
Protocolo de Brasília. 
 

Artigo 7 
 
Se não for alcançado consenso na Comissão 
de Comércio do Mercosul e, 
posteriormente, no Grupo Mercado 
Comum, ou se o Estado reclamado não 
observar, no prazo previsto no Artigo 6, o 
disposto na decisão alcançada, o Estado 
reclamante poderá recorrer diretamente ao 
procedimento previsto no Capítulo IV do 
Protocolo de Brasília, fato que será 

comunicado à Secretaria Administrativa do 
Mercosul. 
 
O Tribunal Arbitral, antes da emissão de 
seu Laudo, deverá, se assim solicitar o 
Estado reclamante, manifestar-se, no prazo 
de até quinze (15) dias após sua 
constituição, sobre as medidas provisórias 
que considere apropriadas, nas condições 
estipuladas pelo Artigo 18 do Protocolo de 
Brasília. 
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ANEXO III 
 
 
 
MERCOSUL/CMC/DEC. N° 23/00 
 
 
RELANÇAMENTO DO MERCOSUL 
 
INCORPORAÇÃO DA NORMATIVA 
MERCOSUL  
AO ORDENAMENTO JURÍDICO DOS 
ESTADOS PARTES 
 
 
TENDO EM VISTA: o Tratado de 
Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e a 
Resolução No. 23/98 do Grupo Mercado 
Comum; 
 
CONSIDERANDO:  
 
A importância da incorporação das normas 
do MERCOSUL ao ordenamento jurídico 
interno dos Estados Partes para a 
consolidação da União Aduaneira; 
 
A necessidade de que o MERCOSUL conte 
com um acompanhamento eficaz e 
atualizado sobre o processo de incorporação 
da normativa MERCOSUL ao ordenamento 
dos Estados Partes; 
 
 
O CONSELHO DO MERCADO COMUM 
DECIDE: 
 
 
Art. 1.- Conforme o disposto no Protocolo 
de Ouro Preto, as Decisões, Resoluções e 
Diretrizes são obrigatórias para os Estados 
Partes e, quando for necessário, deverão ser 
incorporadas aos ordenamentos jurídicos 
nacionais. 
 
Art. 2.- Os Estados Partes deverão notificar 
à Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL (SAM), conforme o artigo 40 
(i) do Protocolo de Ouro Preto, a 

incorporação de normas do MERCOSUL 
aos seus ordenamentos jurídicos nacionais. 
A Coordenação Nacional do Grupo 
Mercado Comum de cada Estado Parte será 
responsável por realizar esta notificação, a 
qual deverá indicar a norma MERCOSUL e 
remeterá o texto da norma nacional que a 
incorpora. 
 
Art. 3.- Após a incorporação de uma norma 
por todos os Estados Partes, a Secretaria 
Administrativa do MERCOSUL deverá 
notificar o fato a cada Estado Parte, em 
cumprimento do artigo 40 (ii) do Protocolo 
de Ouro Preto. A data a partir da qual a 
referida norma entrará em vigência 
simultânea é a prevista no Art. 40 (iii) do 
Protocolo de Ouro Preto. 
 
Art. 4.- A SAM deverá, a partir da 
informação recebida das Coordenações 
Nacionais, elaborar um Quadro de 
Incorporação de Protocolos, Decisões, 
Resoluções e Diretrizes, que atualizará 
mensalmente e distribuirá aos Estados 
Partes nas reuniões ordinárias do Grupo 
Mercado Comum. 
 
Art. 5.- As normas emanadas dos órgãos do 
MERCOSUL não necessitarão de medidas 
internas para a sua incorporação, nos 
termos do artigo 42 do Protocolo de Ouro 
Preto, quando: 
 
a) os Estados Partes entendam, 
conjuntamente, que o conteúdo da norma 
trata de assuntos relacionados ao 
funcionamento interno do MERCOSUL. 
Este entendimento será explicitado no texto 
da norma com a seguinte frase: “Esta norma 
(Diretrizes, Resolução ou Decisão) não 
necessita ser incorporada ao ordenamento  
jurídico dos Estados Partes, por 
regulamentar aspectos da organização ou do 
funcionamento do MERCOSUL”. Estas 
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normas entrarão em vigor a partir de sua 
aprovação. 
 
 “(b) - existe norma nacional que contemple 
em termos idênticos a norma MERCOSUL 
aprovada. Nesse caso a Coordenação 
Nacional realizará a notificação prevista no 
Artigo 40(i) nos termos do Artigo 2 desta 
Decisão, indicando a norma nacional já 
existente que inclua o conteúdo da norma 
MERCOSUL em questão. Esta 
comunicação se realizará dentro do prazo 
previsto para a incorporação da norma. A 
SAM comunicará este fato aos demais 
Estados Partes.” 
 
(Texrto conforme artigo 10 da Dec. CMC 
N° 20/02) 
 
Art. 6.- Quando os Estados Partes 
subscrevam instrumentos sujeitos a 
posterior ratificação e depósito, a vigência 
se regerá conforme o que cada instrumento 
estabeleça, observando os princípios 
consagrados no Direito Internacional. 
 
Art. 7.- Nos casos em que as Decisões, 
Resoluções e Diretrizes contenham uma 
data ou prazo para a sua incorporação, essas 
cláusulas têm caráter obrigatório para os 
Estados Partes e devem ser incorporadas 
nas datas ou prazos estabelecidos, para fins 
de cumprimento do procedimento de 
vigência simultânea determinado no Art. 40 
do Protocolo de Ouro Preto. 
 
Art. 8 -  O GMC incluirá como ponto de 
tratamento prioritário na agenda de cada 
uma de suas reuniões ordinárias, a análise 
do Quadro de Incorporação dos Protocolos, 
Decisões, Resoluções e Diretrizes 
apresentado pela SAM.  Ao tratar este tema 
cada Delegação deverá informar sobre a 
situação do trâmite de incorporação 
daquelas disposições ainda não 
incorporadas a seus ordenamentos jurídicos 
que assim o requeiram. 
 

Art. 9 -  Com relação à normativa já 
aprovada, ficam estabelecidas às seguintes 
disposições transitórias: 
 
i) As Coordenações Nacionais deverão 
confirmar ou corrigir a informação 
disponível na SAM  sobre as incorporações 
realizadas, mediante comunicação formal 
ao referido órgão antes de 30 de setembro 
de 2000, indicando a norma MERCOSUL e 
a norma nacional que a incorpora.     
 
ii) Os Estados Partes deverão identificar 
quais foram as normas não incorporadas 
devido às circunstâncias previstas no Artigo 
5 (a).  A identificação destas normas dar-se-
á  em ordem cronológica decrescente  e será 
realizada de forma quadripartite no âmbito 
do GMC. A SAM tomará nota dos 
resultados desse trabalho com vistas à 
atualização da informação no Quadro de 
Incorporação de Protocolos, Decisões, 
Resoluções e Diretivas. 
 
iii) Com relação à normativa MERCOSUL 
incorporada pelos quatro Estados Partes até 
a data da aprovação da presente Decisão, 
ficam cumpridas todas as disposições do 
Artigo 40 do Protocolo de Ouro Preto. 
 
Art. 10 -  Esta Decisão não necessita ser 
incorporada ao ordenamento jurídico dos 
Estados Partes, nos termos do Artigo 42 do 
Protocolo de Ouro Preto, por regulamentar 
aspectos da organização ou funcionamento 
do MERCOSUL. 
 
 
XVIII CMC – Buenos Aires, 29/VI/00 
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ANEXO IV 
 
 
 

Protocolo de Olivos para a Solução de 
Controvérsias no Mercosul 

A República Argentina, a República 
Federativa do Brasil, a República do 
Paraguai e a República Oriental do 
Uruguai, doravante denominados "Estados 
Partes"; 

Tendo em conta 

O Tratado de Assunção, o Protocolo de 
Brasília e o Protocolo de Ouro Preto; 

Reconhecendo 

Que a evolução do processo de integração 
no âmbito do MERCOSUL requer o 
aperfeiçoamento do sistema de solução de 
controvérsias; 

Considerando 

A necessidade de garantir a correta 
interpretação, aplicação e cumprimento dos 
instrumentos fundamentais do processo de 
integração e do conjunto normativo do 
MERCOSUL, de forma consistente e 
sistemática; 

Convencidos 

Da conveniência de efetuar modificações 
específicas no sistema de solução de 
controvérsias de maneira a consolidar a 
segurança jurídica no âmbito do 
MERCOSUL; 

Acordaram o seguinte: 

Capítulo I 

Controvérsias entre Estados Partes 

Artigo 1 

Âmbito de Aplicação 

1. As controvérsias que surjam entre os 
Estados Partes sobre a interpretação, a 
aplicação ou o não cumprimento do Tratado 
de Assunção, do Protocolo de Ouro Preto, 
dos protocolos e acordos celebrados no 
marco do Tratado de Assunção, das 
Decisões do Conselho do Mercado Comum, 
das Resoluções do Grupo Mercado Comum 
e das Diretrizes da Comissão de Comércio 
do MERCOSUL serão submetidas aos 
procedimentos estabelecidos no presente 
Protocolo. 

2. As controvérsias compreendidas no 
âmbito de aplicação do presente Protocolo 
que possam também ser submetidas ao 
sistema de solução de controvérsias da 
Organização Mundial do Comércio ou de 
outros esquemas preferenciais de comércio 
de que sejam parte individualmente os 
Estados Partes do MERCOSUL poderão 
submeter-se a um ou outro foro, à escolha 
da parte demandante. Sem prejuízo disso, 
as partes na controvérsia poderão, de 
comum acordo, definir o foro. 

Uma vez iniciado um procedimento de 
solução de controvérsias de acordo com o 
parágrafo anterior, nenhuma das partes 
poderá recorrer a mecanismos de solução de 
controvérsias estabelecidos nos outros foros 
com relação a um mesmo objeto, definido 
nos termos do artigo 14 deste Protocolo. 

Não obstante, no marco do estabelecido 
nesse numeral, o Conselho do Mercado 
Comum regulamentará os aspectos relativos 
à opção de foro.  

Capítulo II 

Mecanismos Relativos a Aspectos Técnicos 
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Artigo 2 

Estabelecimento dos Mecanismos 

1. Quando se considere necessário, poderão 
ser estabelecidos mecanismos expeditos 
para resolver divergências entre Estados 
Partes sobre aspectos técnicos regulados em 
instrumentos de políticas comerciais 
comuns. 

2. As regras de funcionamento, o alcance 
desses mecanismos e a natureza dos 
pronunciamentos a serem emitidos nos 
mesmos serão definidos e aprovados por 
Decisão do Conselho do Mercado Comum. 

Capítulo III 

Opiniões Consultivas 

Artigo 3 

Regime de Solicitação 

O Conselho do Mercado Comum poderá 
estabelecer mecanismos relativos à 
solicitação de opiniões consultivas ao 
Tribunal Permanente de Revisão definindo 
seu alcance e seus procedimentos. 

Capítulo IV 

Negociações Diretas 

Artigo 4 

Negociações 

Os Estados Partes numa controvérsia 
procurarão resolvê-la, antes de tudo, 
mediante negociações diretas. 

Artigo 5 

Procedimento e Prazo 

1. As negociações diretas não poderão, 
salvo acordo entre as partes na controvérsia, 

exceder um prazo de quinze (15) dias a 
partir da data em que uma delas comunicou 
à outra a decisão de iniciar a controvérsia.  

2. Os Estados partes em uma controvérsia 
informarão ao Grupo Mercado Comum, por 
intermédio da Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL, sobre as gestões que se 
realizarem durante as negociações e os 
resultados das mesmas.  

Capítulo V 

Intervenção do Grupo Mercado Comum 

Artigo 6 

Procedimento Opcional ante o GMC 

1. Se mediante as negociações diretas não 
se alcançar um acordo ou se a controvérsia 
for solucionada apenas parcialmente, 
qualquer dos Estados partes na controvérsia 
poderá iniciar diretamente o procedimento 
arbitral previsto no Capítulo VI. 

2. Sem prejuízo do estabelecido no numeral 
anterior, os Estados partes na controvérsia 
poderão, de comum acordo, submetê-la à 
consideração do Grupo Mercado Comum. 

i) Nesse caso, o Grupo Mercado Comum 
avaliará a situação, dando oportunidade às 
partes na controvérsia para que exponham 
suas respectivas posições, requerendo, 
quando considere necessário, o 
assessoramento de especialistas 
selecionados da lista referida no artigo 43 
do presente Protocolo. 

ii) Os gastos relativos a esse 
assessoramento serão custeados em 
montantes iguais pelos Estados partes na 
controvérsia ou na proporção que determine 
o Grupo Mercado Comum. 

3. A controvérsia também poderá ser levada 
à consideração do Grupo Mercado Comum 
se outro Estado, que não seja parte na 
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controvérsia, solicitar, justificadamente, tal 
procedimento ao término das negociações 
diretas. Nesse caso, o procedimento arbitral 
iniciado pelo Estado Parte demandante não 
será interrompido, salvo acordo entre os 
Estados partes na controvérsia. 

Artigo 7 

Atribuições do GMC 

1. Se a controvérsia for submetida ao Grupo 
Mercado Comum pelos Estados partes na 
controvérsia, este formulará recomendações 
que, se possível, deverão ser expressas e 
detalhadas, visando à solução da 
divergência. 

2. Se a controvérsia for levada à 
consideração do Grupo Mercado Comum a 
pedido de um Estado que dela não é parte, o 
Grupo Mercado Comum poderá formular 
comentários ou recomendações a respeito. 

Artigo 8 

Prazo para Intervenção e Pronunciamento 
do GMC 

O procedimento descrito no presente 
Capítulo não poderá estender-se por um 
prazo superior a trinta (30), dias a partir da 
data da reunião em que a controvérsia foi 
submetida à consideração do Grupo 
Mercado Comum. 

Capítulo VI 

Procedimento Arbitral Ad Hoc 

Artigo 9 

Início da Etapa Arbitral 

1. Quando não tiver sido possível 
solucionar a controvérsia mediante a 
aplicação dos procedimentos referidos nos 
Capítulos IV e V, qualquer dos Estados 
partes na controvérsia poderá comunicar à 

Secretaria Administrativa do MERCOSUL 
sua decisão de recorrer ao procedimento 
arbitral estabelecido no presente Capítulo.  

2. A Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL notificará, de imediato, a 
comunicação ao outro ou aos outros 
Estados envolvidos na controvérsia e ao 
Grupo Mercado Comum. 

3. A Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL se encarregará das gestões 
administrativas que lhe sejam requeridas 
para a tramitação dos procedimentos. 

Artigo 10 

Composição do Tribunal Arbitral Ad Hoc 

1. O procedimento arbitral tramitará ante 
um Tribunal Ad Hoc composto de três (3) 
árbitros.  

Os árbitros serão designados da seguinte 
maneira: 

i) Cada Estado parte na controvérsia 
designará um (1) árbitro titular da lista 
prevista no artigo 11.1, no prazo de quinze 
(15) dias, contado a partir da data em que a 
Secretaria Administrativa do MERCOSUL 
tenha comunicado aos Estados partes na 
controvérsia a decisão de um deles de 
recorrer à arbitragem. 

Simultaneamente, designará da mesma 
lista, um (1) árbitro suplente para substituir 
o árbitro titular em caso de incapacidade ou 
escusa deste em qualquer etapa do 
procedimento arbitral. 

ii) Se um dos Estados partes na controvérsia 
não tiver nomeado seus árbitros no prazo 
indicado no numeral 2 (i), eles serão 
designados por sorteio pela Secretaria 
Administrativa do MERCOSUL em um 
prazo de dois (2) dias, contado a partir do 
vencimento daquele prazo, dentre os 
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árbitros desse Estado da lista prevista no 
artigo 11.1. 

3. O árbitro Presidente será designado da 
seguinte forma: 

i) Os Estados partes na controvérsia 
designarão, de comum acordo, o terceiro 
árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral Ad 
Hoc, da lista prevista no artigo 11.2 (iii), 
em um prazo de quinze (15) dias, contado a 
partir da data em que a Secretaria 
Administrativa do MERCOSUL tenha 
comunicado aos Estados partes na 
controvérsia a decisão de um deles de 
recorrer à arbitragem. 

Simultaneamente, designarão da mesma 
lista, um árbitro suplente para substituir o 
árbitro titular em caso de incapacidade ou 
escusa deste em qualquer etapa do 
procedimento arbitral. 

O Presidente e seu suplente não poderão ser 
nacionais dos Estados partes na 
controvérsia. 

ii) Se não houver acordo entre os Estados 
partes na controvérsia para escolher o 
terceiro árbitro dentro do prazo indicado, a 
Secretaria Administrativa do MERCOSUL, 
a pedido de qualquer um deles, procederá a 
sua designação por sorteio da lista do artigo 
11.2 (iii), excluindo do mesmo os nacionais 
dos Estados partes na controvérsia. 

iii) Os designados para atuar como terceiros 
árbitros deverão responder, em um prazo 
máximo de três (3) dias, contado a partir da 
notificação de sua designação, sobre sua 
aceitação para atuar em uma controvérsia.  

4. A Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL notificará os árbitros de sua 
designação. 

Artigo 11 

Listas de Árbitros 

1. Cada Estado Parte designará doze (12) 
árbitros, que integrarão uma lista que ficará 
registrada na Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL. A designação dos árbitros, 
juntamente com o curriculum vitae 
detalhado de cada um deles, será notificada 
simultaneamente aos demais Estados Partes 
e à Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL. 

i) Cada Estado Parte poderá solicitar 
esclarecimentos sobre as pessoas 
designadas pelos outros Estados Partes para 
integrar a lista referida no parágrafo 
anterior, dentro do prazo de trinta (30) dias, 
contado a partir de tal notificação. 

ii) A Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL notificará aos Estados Partes 
a lista consolidada de árbitros do 
MERCOSUL, bem como suas sucessivas 
modificações. 

2. Cada Estado Parte proporá, ademais, 
quatro (4) candidatos para integrar a lista de 
terceiros árbitros. Pelo menos um dos 
árbitros indicados por cada Estado Parte 
para esta lista não será nacional de nenhum 
dos Estados Partes do MERCOSUL. 

i) A lista deverá ser notificada aos demais 
Estados Partes, por intermédio da 
Presidência Pro Tempore, acompanhada 
pelo curriculum vitae de cada um dos 
candidatos propostos. 

ii) Cada Estado Parte poderá solicitar 
esclarecimentos sobre as pessoas propostas 
pelos demais Estados Partes ou apresentar 
objeções justificadas aos candidatos 
indicados, conforme os critérios 
estabelecidos no artigo 35, dentro do prazo 
de trinta (30) dias, contado a partir da 
notificação dessas propostas. 

As objeções deverão ser comunicadas por 
intermédio da Presidência Pro Tempore ao 
Estado Parte proponente. Se, em um prazo 
que não poderá exceder a trinta (30) dias 
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contado da notificação, não se chegar a uma 
solução, prevalecerá a objeção. 

iii) A lista consolidada de terceiros árbitros, 
bem como suas sucessivas modificações, 
acompanhadas do curriculum vitae dos 
árbitros, será comunicada pela Presidência 
Pro Tempore à Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL, que a registrará e notificará 
aos Estados Partes. 

Artigo 12 

Representantes e Assessores 

Os Estados partes na controvérsia 
designarão seus representantes ante o 
Tribunal Arbitral Ad Hoc e poderão ainda 
designar assessores para a defesa de seus 
direitos.  

Artigo 13 

Unificação de Representação 

Se dois ou mais Estados Partes sustentarem 
a mesma posição na controvérsia, poderão 
unificar sua representação ante o Tribunal 
Arbitral e designarão um árbitro de comum 
acordo, no prazo estabelecido no artigo 
10.2(i). 

Artigo 14 

Objeto da Controvérsia 

1. O objeto das controvérsias ficará 
determinado pelos textos de apresentação e 
de resposta apresentados ante o Tribunal 
Arbitral Ad Hoc, não podendo ser ampliado 
posteriormente. 

2. As alegações que as partes apresentem 
nos textos mencionados no numeral anterior 
se basearão nas questões que foram 
consideradas nas etapas prévias, 
contempladas no presente Protocolo e no 
Anexo ao Protocolo de Ouro Preto. 

3. Os Estados partes na controvérsia 
informarão ao Tribunal Arbitral Ad Hoc, 
nos textos mencionados no numeral 1 do 
presente artigo, sobre as instâncias 
cumpridas com anterioridade ao 
procedimento arbitral e farão uma 
exposição dos fundamentos de fato e de 
direito de suas respectivas posições. 

Artigo 15 

Medidas Provisórias 

1. O Tribunal Arbitral Ad Hoc poderá, por 
solicitação da parte interessada, e na 
medida em que existam presunções 
fundamentadas de que a manutenção da 
situação poderá ocasionar danos graves e 
irreparáveis a uma das partes na 
controvérsia, ditar as medidas provisórias 
que considere apropriadas para prevenir tais 
danos. 

2. O Tribunal poderá, a qualquer momento, 
tornar sem efeito tais medidas. 

3. Caso o laudo seja objeto de recurso de 
revisão, as medidas provisórias que não 
tenham sido deixadas sem efeito antes da 
emissão do mesmo se manterão até o 
tratamento do tema na primeira reunião do 
Tribunal Permanente de Revisão, que 
deverá resolver sobre sua manutenção ou 
extinção. 

Artigo 16 

Laudo Arbitral 

O Tribunal Arbitral Ad Hoc emitirá o laudo 
num prazo de sessenta (60) dias, 
prorrogáveis por decisão do Tribunal por 
um prazo máximo de trinta (30) dias, 
contado a partir da comunicação efetuada 
pela Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL às partes e aos demais 
árbitros, informando a aceitação pelo 
árbitro Presidente de sua designação. 



 

 

206

Capítulo VII 

Procedimento de Revisão 

Artigo 17 

Recurso de Revisão 

1. Qualquer das partes na controvérsia 
poderá apresenta um recurso de revisão do 
laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc ao 
Tribunal Permanente de Revisão, em prazo 
não superior a quinze (15) dias a partir da 
notificação do mesmo.  

2. O recurso estará limitado a questões de 
direito tratadas na controvérsia e às 
interpretações jurídicas desenvolvidas no 
laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc. 

3.Os laudos dos Tribunais Ad Hoc emitidos 
com base nos princípios ex aequo et bono 
não serão suscetíveis de recurso de revisão. 

4. A Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL estará encarregada das 
gestões administrativas que lhe sejam 
encomendadas para o trâmite dos 
procedimentos e manterá informados os 
Estados partes na controvérsia e o Grupo 
Mercado Comum. 

Artigo 18 

Composição do Tribunal Permanente de 
Revisão 

1. Tribunal Permanente de Revisão será 
integrado por cinco (5) árbitros. 

2. Cada Estado Parte do MERCOSUL 
designará um (1) árbitro e seu suplente por 
um período de dois (2) anos, renovável por 
no máximo dois períodos consecutivos. 

3. O quinto árbitro, que será designado por 
um período de três (3) anos não renovável, 
salvo acordo em contrário dos Estados 
Partes, será escolhido, por unanimidade dos 

Estados Partes, da lista referida nesse 
numeral, pelo menos três (3) meses antes da 
expiração do mandato do quinto árbitro em 
exercício. Este árbitro terá a nacionalidade 
de algum dos Estados Partes do 
MERCOSUL, sem prejuízo do disposto no 
numeral 4 deste Artigo. 

Não havendo unanimidade, a designação se 
fará por sorteio que realizará a Secretaria 
Administrativa do MERCOSUL, dentre os 
integrantes dessa lista, dentro dos dois (2) 
dias seguintes ao vencimento do referido 
prazo. 

A lista para a designação do quinto árbitro 
conformar-se-á com oito (8) integrantes. 
Cada Estado Parte proporá dois (2) 
integrantes que deverão ser nacionais dos 
países do MERCOSUL. 

4. Os Estados Partes, de comum acordo, 
poderão definir outros critérios para a 
designação do quinto árbitro.  

5. Pelo menos três (3) meses antes do 
término do mandato dos árbitros, os 
Estados Partes deverão manifestar-se a 
respeito de sua renovação ou propor novos 
candidatos.  

6. Caso expire o mandato de um árbitro que 
esteja atuando em uma controvérsia, este 
deverá permanecer em função até sua 
conclusão. 

7. Aplica-se, no que couber, aos 
procedimentos descritos nesse artigo o 
disposto no artigo 11.2. 

Artigo 19 

Disponibilidade Permanente 

Os integrantes do Tribunal Permanente de 
Revisão, uma vez que aceitem sua 
designação, deverão estar disponíveis 
permanentemente para atuar quando 
convocados. 
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Artigo 20 

Funcionamento do Tribunal 

1. Quando a controvérsia envolver dois 
Estados Partes, o Tribunal estará integrado 
por três (3) árbitros. Dois (2) árbitros serão 
nacionais de cada Estado parte na 
controvérsia e o terceiro, que exercerá a 
Presidência, será designado mediante 
sorteio a ser realizado pelo Diretor da 
Secretaria Administrativa do MERCOSUL, 
entre os árbitros restantes que não sejam 
nacionais dos Estados partes na 
controvérsia. A designação do Presidente 
dar-se-á no dia seguinte à interposição do 
recurso de revisão, data a partir da qual 
estará constituído o Tribunal para todos os 
efeitos.  

2. Quando a controvérsia envolver mais de 
dois Estados Partes, o Tribunal Permanente 
de Revisão estará integrado pelos cinco (5) 
árbitros. 

3. Os Estados Partes, de comum acordo, 
poderão definir outros critérios para o 
funcionamento do Tribunal estabelecido 
nesse artigo. 

Artigo 21 

Contestação do Recurso de Revisão e Prazo 
para o Laudo 

1. A outra parte na controvérsia terá direito 
a contestar o recurso de revisão interposto, 
dentro do prazo de quinze (15) dias de 
notificada a apresentação de tal recurso. 

2. O Tribunal Permanente de Revisão 
pronunciar-se-á sobre o recurso em um 
prazo máximo de trinta (30) dias, contado a 
partir da apresentação da contestação a que 
faz referência o numeral anterior ou do 
vencimento do prazo para a referida 
apresentação, conforme o caso. Por decisão 
do Tribunal, o prazo de trinta (30) dias 

poderá ser prorrogado por mais quinze (15) 
dias. 

Artigo 22 

Alcance do Pronunciamento 

1. O Tribunal Permanente de Revisão 
poderá confirmar, modificar ou revogar a 
fundamentação jurídica e as decisões do 
Tribunal Arbitral Ad Hoc. 

2. O laudo do Tribunal Permanente de 
Revisão será definitivo e prevalecerá sobre 
o laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc. 

Artigo 23 

Acesso direto ao Tribunal Permanente de 
Revisão 

1. As partes na controvérsia, culminado o 
procedimento estabelecido nos artigos 4 e 5 
deste j do presente Protocolo.  

2. Nessas condições, os laudos do Tribunal 
Permanente de Revisão serão obrigatórios 
para os Estados partes na controvérsia a 
partir do recebimento da respectiva 
notificação, não estarão sujeitos a recursos 
de revisão e terão, com relação às partes, 
força de coisa julgada. 

Artigo 24 

Medidas Excepcionais e de Urgência 

O Conselho do Mercado Comum poderá 
estabelecer procedimentos especiais para 
atender casos excepcionais de urgência que 
possam ocasionar danos irreparáveis às 
Partes. 

Capítulo VIII 

Laudos Arbitrais 

Artigo 25 
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Adoção dos Laudos 

Os laudos do Tribunal Arbitral Ad Hoc e os 
do Tribunal Permanente de Revisão serão 
adotados por maioria, serão fundamentados 
e assinados pelo Presidente e pelos demais 
árbitros. Os árbitros não poderão 
fundamentar votos em dissidência e 
deverão manter a confidencialidade da 
votação. As deliberações também serão 
confidenciais e assim permanecerão em 
todo o momento. 

Artigo 26 

Obrigatoriedade dos Laudos 

1. Os laudos dos Tribunais Arbitrais Ad 
Hoc são obrigatórios para os Estados partes 
na controvérsia a partir de sua notificação e 
terão, em relação a eles, força de coisa 
julgada se, transcorrido o prazo previsto no 
artigo 17.1 para interpor recurso de revisão, 
este não tenha sido interposto. 

2. Os laudos do Tribunal Permanente de 
Revisão são inapeláveis, obrigatórios para 
os Estados partes na controvérsia a partir de 
sua notificação e terão, com relação a eles, 
força de coisa julgada. 

Artigo 27 

Obrigatoriedade do Cumprimento dos 
Laudos 

Os laudos deverão ser cumpridos na forma 
e com o alcance com que foram emitidos. A 
adoção de medidas compensatórias nos 
termos deste Protocolo não exime o Estado 
parte de sua obrigação de cumprir o laudo. 

Artigo 28 

Recurso de Esclarecimento 

1. Qualquer dos Estados partes na 
controvérsia poderá solicitar um 
esclarecimento do laudo do Tribunal 

Arbitral Ad Hoc ou do Tribunal 
Permanente de Revisão e sobre a forma 
com que deverá cumprir-se o laudo, dentro 
de quinze (15) dias subseqüentes à sua 
notificação.  

2. O Tribunal respectivo se expedirá sobre o 
recurso nos quinze (15) dias subseqüentes à 
apresentação da referida solicitação e 
poderá outorgar um prazo adicional para o 
cumprimento do laudo.  

Artigo 29 

Prazo e Modalidade de Cumprimento 

1. Os laudos do Tribunal Ad Hoc ou os do 
Tribunal Permanente de Revisão, conforme 
o caso, deverão ser cumpridos no prazo que 
os respectivos Tribunais estabelecerem. Se 
não for estabelecido um prazo, os laudos 
deverão ser cumpridos no prazo de trinta 
(30) dias seguintes à data de sua 
notificação. 

2. Caso um Estado parte interponha recurso 
de revisão, o cumprimento do laudo do 
Tribunal Arbitral Ad Hoc será suspenso 
durante o trâmite do mesmo. 

3. O Estado parte obrigado a cumprir o 
laudo informará à outra parte na 
controvérsia, assim como ao Grupo 
Mercado Comum, por intermédio da 
Secretaria Administrativa do MERCOSUL, 
sobre as medidas que adotará para cumprir 
o laudo, dentro dos quinze (15) dia 
contados desde sua notificação. 

Artigo 30 

Divergências sobre o Cumprimento do 
Laudo 

1. Caso o Estado beneficiado pelo laudo 
entenda que as medidas adotadas não dão 
cumprimento ao mesmo, terá um prazo de 
trinta (30) dias, a partir da adoção das 
mesmas, para levar a situação à 
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consideração do Tribunal Arbitral Ad Hoc 
ou do Tribunal Permanente de Revisão, 
conforme o caso. 

2. O Tribunal respectivo terá um prazo de 
trinta (30) dias a partir da data que tomou 
conhecimento da situação para dirimir as 
questões referidas no numeral anterior. 

3. Caso não seja possível a convocação do 
Tribunal Arbitral Ad Hoc que conheceu do 
caso, outro será conformado com o ou os 
suplentes necessários mencionados nos 
artigos 10.2 e 10.3. 

Capítulo IX 

Medidas Compensatórias 

Artigo 31 

Faculdade de Aplicar Medidas 
Compensatórias 

1. Se um Estado parte na controvérsia não 
cumprir total ou parcialmente o laudo do 
Tribunal Arbitral, a outra parte na 
controvérsia terá a faculdade, dentro do 
prazo de um (1) ano, contado a partir do dia 
seguinte ao término do prazo referido no 
artigo 29.1, e independentemente de 
recorrer aos procedimentos do artigo 30, de 
iniciar a aplicação de medidas 
compensatórias temporárias, tais como a 
suspensão de concessões ou outras 
obrigações equivalentes, com vistas a obter 
o cumprimento do laudo. 

2. O Estado Parte beneficiado pelo laudo 
procurará, em primeiro lugar, suspender as 
concessões ou obrigações equivalentes no 
mesmo setor ou setores afetados. Caso 
considere impraticável ou ineficaz a 
suspensão no mesmo setor, poderá 
suspender concessões ou obrigações em 
outro setor, devendo indicar as razões que 
fundamentam essa decisão. 

3. As medidas compensatórias a serem 
tomadas deverão ser informadas 
formalmente pelo Estado Parte que as 
aplicará, com uma antecedência mínima de 
quinze (15) dias, ao Estado Parte que deve 
cumprir o laudo. 

Artigo 32 

Faculdade de Questionar Medidas 
Compensatórias 

1. Caso o Estado Parte beneficiado pelo 
laudo aplique medidas compensatórias por 
considerar insuficiente o cumprimento do 
mesmo, mas o Estado Parte obrigado a 
cumprir o laudo considerar que as medidas 
adotadas são satisfatórias, este último terá 
um prazo de quinze (15) dias, contado a 
partir da notificação prevista no artigo 31.3, 
para levar esta situação à consideração do 
Tribunal Arbitral Ad Hoc ou do Tribunal 
Permanente de Revisão, conforme o caso, o 
qual terá um prazo de trinta (30) dias desde 
a sua constituição para se pronunciar sobre 
o assunto. 

2. Caso o Estado Parte obrigado a cumprir o 
laudo considere excessivas as medidas 
compensatórias aplicadas, poderá solicitar, 
até quinze (15) dias depois da aplicação 
dessas medidas, que o Tribunal Ad Hoc ou 
o Tribunal Permanente de Revisão, 
conforme corresponda, se pronuncie a 
respeito, em um prazo não superior a 
(trinta) 30 dias, contado a partir da sua 
constituição. 

i) O Tribunal pronunciar-se-á sobre as 
medidas compensatórias adotadas. 
Avaliará, conforme o caso, a 
fundamentação apresentada para aplicá-las 
em um setor distinto daquele afetado, assim 
como sua proporcionalidade com relação às 
consequências derivadas do não 
cumprimento do laudo. 

ii) Ao analisar a proporcionalidade, o 
Tribunal deverá levar em consideração, 
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entre outros elementos, o volume e/ou o 
valor de comércio no setor afetado, bem 
como qualquer outro prejuízo ou fator que 
tenha incidido na determinação do nível ou 
montante das medidas compensatórias. 

3. O Estado Parte que aplicou as medidas 
deverá adequá-las à decisão do Tribunal em 
um prazo máximo de dez (10) dias, salvo se 
o Tribunal estabelecer outro prazo. 

Capítulo X 

Disposições Comuns aos Capítulos VI e 
VII 

Artigo 33 

Jurisdição dos Tribunais 

Os Estados Partes declaram reconhecer 
como obrigatória, ipso facto e sem 
necessidade de acordo especial, a jurisdição 
dos Tribunais Arbitrais Ad Hoc que em 
cada caso se constituam para conhecer e 
resolver as controvérsias a que se refere o 
presente Protocolo, bem como a jurisdição 
do Tribunal Permanente de Revisão para 
conhecer e resolver as controvérsias 
conforme as competências que lhe confere 
o presente Protocolo. 

Artigo 34 

Direito Aplicável 

1. Os Tribunais Arbitrais Ad Hoc e o 
Tribunal Permanente de Revisão decidirão 
a controvérsia com base no Tratado de 
Assunção, no Protocolo de Ouro Preto, nos 
protocolos e acordos celebrados no marco 
do Tratado de Assunção, nas Decisões do 
Conselho do Mercado Comum, nas 
Resoluções do Grupo Mercado Comum e 
nas Diretrizes da Comissão de Comércio do 
MERCOSUL, bem como nos princípios e 
disposições de Direito Internacional 
aplicáveis à matéria. 

2. A presente disposição não restringe a 
faculdade dos Tribunais Arbitrais Ad Hoc 
ou a do Tribunal Permanente de Revisão, 
quando atue como instância direta e única 
conforme o disposto no artigo 23, de 
decidir a controvérsia ex aequo et bono, se 
as partes assim acordarem. 

Artigo 35 

Qualificação dos Árbitros 

1. Os árbitros dos Tribunais Arbitrais Ad 
Hoc e os do Tribunal Permanente de 
Revisão deverão ser juristas de reconhecida 
competência nas matérias que possam ser 
objeto das controvérsias e ter conhecimento 
do conjunto normativo do MERCOSUL. 

2. Os árbitros deverão observar a necessária 
imparcialidade e independência funcional 
da Administração Pública Central ou direta 
dos Estados Partes e não ter interesses de 
índole alguma na controvérsia. Serão 
designados em função de sua objetividade, 
confiabilidade e bom senso. 

Artigo 36 

Custos 

1. Os gastos e honorários ocasionados pela 
atividade dos árbitros serão custeados pelo 
país que os designe e os gastos e honorários 
do Presidente do Tribunal Arbitral Ad Hoc 
serão custeados em partes iguais pelos 
Estados partes na controvérsia, a menos que 
o Tribunal decida distribuí-los em 
proporção distinta. 

2. Os gastos e honorários ocasionados pela 
atividade dos árbitros do Tribunal 
Permanente de Revisão serão custeados em 
partes iguais pelos Estados partes na 
controvérsia, a menos que o Tribunal 
decida distribuí-los em proporção distinta.  

3. Os gastos a que se referem os incisos 
anteriores poderão ser pagos por intermédio 
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da Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL. Os pagamentos poderão ser 
realizados por intermédio de um Fundo 
Especial que poderá ser criado pelos 
Estados Partes ao depositar as contribuições 
relativas ao orçamento da Secretaria 
Administrativa do MERCOSUL, conforme 
o artigo 45 do Protocolo de Ouro Preto, ou 
no momento de iniciar os procedimentos 
previstos nos Capítulos VI ou VII do 
presente Protocolo. O Fundo será 
administrado pela Secretaria Administrativa 
do MERCOSUL, a qual deverá anualmente 
prestar contas aos Estados Partes sobre sua 
utilização. 

Artigo 37 

Honorários e demais Gastos 

Os honorários, gastos de transporte, 
hospedagem, diárias e outros gastos dos 
árbitros serão determinados pelo Grupo 
Mercado Comum.  

Artigo 38 

Sede 

A sede do Tribunal Arbitral Permanente de 
Revisão será a cidade de Assunção. Não 
obstante, por razões fundamentadas, o 
Tribunal poderá reunir-se, 
excepcionalmente, em outras cidades do 
MERCOSUL. Os Tribunais Arbitrais Ad 
Hoc poderão reunir-se em qualquer cidade 
dos Estados Partes do MERCOSUL. 

Capítulo XI 

Reclamações de Particulares 

Artigo 39 

Âmbito de Aplicação 

O procedimento estabelecido no presente 
Capítulo aplicar-se-á às reclamações 
efetuadas por particulares (pessoas físicas 

ou jurídicas) em razão da sanção ou 
aplicação, por qualquer dos Estados Partes, 
de medidas legais ou administrativas de 
efeito restritivo, discriminatórias ou de 
concorrência desleal, em violação do 
Tratado de Assunção, do Protocolo de Ouro 
Preto, dos protocolos e acordos celebrados 
no marco do Tratado de Assunção, das 
Decisões do Conselho do Mercado Comum, 
das Resoluções do Grupo Mercado Comum 
e das Diretrizes da Comissão de Comércio 
do MERCOSUL. 

Artigo 40 

Início do Trâmite 

1. Os particulares afetados formalizarão as 
reclamações ante a Seção Nacional do 
Grupo Mercado Comum do Estado Parte 
onde tenham sua residência habitual ou a 
sede de seus negócios. 

2. Os particulares deverão fornecer 
elementos que permitam determinar a 
veracidade da violação e a existência ou 
ameaça de um prejuízo, para que a 
reclamação seja admitida pela Seção 
Nacional e para que seja avaliada pelo 
Grupo Mercado Comum e pelo grupo de 
especialistas, se for convocado.  

Artigo 41 

Procedimento 

1. A menos que a reclamação se refira a 
uma questão que tenha motivado o início de 
um procedimento de Solução de 
Controvérsias de acordo com os Capítulos 
IV a VII deste Protocolo, a Seção Nacional 
do Grupo Mercado Comum que tenha 
admitido a reclamação conforme o artigo 40 
do presente Capítulo deverá entabular 
consultas com a Seção Nacional do Grupo 
Mercado Comum do Estado Parte a que se 
atribui a violação, a fim de buscar, 
mediante as consultas, uma solução 
imediata à questão levantada. Tais consultas 
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se darão por concluídas automaticamente e 
sem mais trâmites se a questão não tiver 
sido resolvida em um prazo de quinze (15) 
dias contado a partir da comunicação da 
reclamação ao Estado Parte a que se atribui 
a violação, salvo se as partes decidirem 
outro prazo. 

2. Finalizadas as consultas, sem que se 
tenha alcançado uma solução, a Seção 
Nacional do Grupo Mercado Comum 
elevará a reclamação sem mais trâmite ao 
Grupo Mercado Comum. 

Artigo 42 

Intervenção do Grupo Mercado Comum 

1. Recebida a reclamação, o Grupo 
Mercado Comum avaliará os requisitos 
estabelecidos no artigo 40.2, sobre os quais 
se baseou sua admissão pela Seção 
Nacional, na primeira reunião subseqüente 
ao seu recebimento. Se concluir que não 
estão reunidos os requisitos necessários 
para dar-lhe curso, rejeitará a reclamação 
sem mais trâmite, devendo pronunciar-se 
por consenso.  

2. Se o Grupo Mercado Comum não rejeitar 
a reclamação, esta considerar-se-á admitida. 
Nesse caso, o Grupo Mercado Comum 
procederá de imediato à convocação de um 
grupo de especialistas que deverá emitir um 
parecer sobre sua procedência, no prazo 
improrrogável de trinta (30) dias contado a 
partir da sua designação.  

3. Nesse prazo, o grupo de especialistas 
dará oportunidade ao particular reclamante 
e aos Estados envolvidos na reclamação de 
serem ouvidos e de apresentarem seus 
argumentos, em audiência conjunta. 

Artigo 43 

Grupo de Especialistas 

1. O grupo de especialistas a que faz 
referência o artigo 42.2 será composto de 
três (3) membros designados pelo Grupo 
Mercado Comum ou, na falta de acordo 
sobre um ou mais especialistas, estes serão 
escolhidos por votação que os Estados 
Partes realizarão dentre os integrantes de 
uma lista de vinte e quatro (24) 
especialistas. A Secretaria Administrativa 
do MERCOSUL comunicará ao Grupo 
Mercado Comum o nome do especialista ou 
dos especialistas que tiverem recebido o 
maior número de votos. Nesse último caso, 
e salvo se o Grupo Mercado Comum 
decidir de outra maneira, um (1) dos 
especialistas designados não poderá ser 
nacional do Estado contra o qual foi 
formulada a reclamação, nem do Estado no 
qual o particular formalizou sua 
reclamação, nos termos do artigo 40.  

2. Com o fim de constituir a lista dos 
especialistas, cada um dos Estados Partes 
designará seis (6) pessoas de reconhecida 
competência nas questões que possam ser 
objeto de reclamação. Esta lista ficará 
registrada na Secretaria Administrativa do 
MERCOSUL. 

3. Os gastos derivados da atuação do grupo 
de especialistas serão custeados na 
proporção que determinar o Grupo Mercado 
Comum ou, na falta de acordo, em 
montantes iguais pelas partes diretamente 
envolvidas na reclamação. 

Artigo 44 

Parecer do Grupo de Especialistas 

1. O grupo de especialistas elevará seu 
parecer ao Grupo Mercado Comum. 

i) Se, em parecer unânime, se verificar a 
procedência da reclamação formulada 
contra um Estado Parte, qualquer outro 
Estado Parte poderá requerer-lhe a adoção 
de medidas corretivas ou a anulação das 
medidas questionadas. Se o requerimento 
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não prosperar num prazo de quinze (15) 
dias, o Estado Parte que o efetuou poderá 
recorrer diretamente ao procedimento 
arbitral, nas condições estabelecidas no 
Capítulo VI do presente Protocolo.  

ii) Recebido um parecer que considere 
improcedente a reclamação por 
unanimidade, o Grupo Mercado Comum 
imediatamente dará por concluída a mesma 
no âmbito do presente Capítulo. 

iii) Caso o grupo de especialistas não 
alcance unanimidade para emitir um 
parecer, elevará suas distintas conclusões ao 
Grupo Mercado Comum que, 
imediatamente, dará por concluída a 
reclamação no âmbito do presente Capítulo. 

2. A conclusão da reclamação por parte do 
Grupo Mercado Comum, nos termos das 
alíneas (ii) e (iii) do numeral anterior, não 
impedirá que o Estado Parte reclamante dê 
início aos procedimentos previstos nos 
Capítulos IV a VI do presente Protocolo. 

Capítulo XII 

Disposições Gerais 

Artigo 45 

Acordo ou Desistência 

Em qualquer fase dos procedimentos, a 
parte que apresentou a controvérsia ou a 
reclamação poderá desistir das mesmas, ou 
as partes envolvidas no caso poderão chegar 
a um acordo dando-se por concluída a 
controvérsia ou a reclamação, em ambos os 
casos. As desistências e acordos deverão ser 
comunicados por intermédio da Secretaria 
Administrativa do MERCOSUL ao Grupo 
Mercado Comum, ou ao Tribunal que 
corresponda, conforme o caso. 

Artigo 46 

Confidencialidade 

1. Todos os documentos apresentados no 
âmbito dos procedimentos previstos nesse 
Protocolo são de caráter reservado às partes 
na controvérsia, à exceção dos laudos 
arbitrais. 

2. A critério da Seção Nacional do Grupo 
Mercado Comum de cada Estado Parte e 
quando isso seja necessário para a 
elaboração das posições a serem 
apresentadas ante o Tribunal, esses 
documentos poderão ser dados a conhecer, 
exclusivamente, aos setores com interesse 
na questão. 

3. Não obstante o estabelecido no numeral 
1, o Conselho do Mercado Comum 
regulamentará a modalidade de divulgação 
dos textos e apresentações relativos a 
controvérsias já concluídas. 

Artigo 47 

Regulamentação 

O Conselho do Mercado Comum aprovará 
a regulamentação do presente Protocolo no 
prazo de sessenta (60) dias a partir de sua 
entrada em vigência. 

Artigo 48 

Prazos 

1. Todos os prazos estabelecidos no 
presente Protocolo são peremptórios e serão 
contados por dias corridos a partir do dia 
seguinte ao ato ou fato a que se referem. 
Não obstante, se o vencimento do prazo 
para apresentar um texto ou cumprir uma 
diligência não ocorrer em dia útil na sede da 
Secretaria Administrativa do MERCOSUL, 
a apresentação do texto ou cumprimento da 
diligência poderão ser feitos no primeiro dia 
útil imediatamente posterior a essa data. 

2. Não obstante o estabelecido no numeral 
anterior, todos os prazos previstos no 
presente Protocolo poderão ser modificados 
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de comum acordo pelas partes na 
controvérsia. Os prazos previstos para os 
procedimentos tramitados ante os Tribunais 
Arbitrais Ad Hoc e ante o Tribunal 
Permanente de Revisão poderão ser 
modificados quando as partes na 
controvérsia o solicitem ao respectivo 
Tribunal e este o conceda. 

Capítulo XIII 

Disposições Transitórias 

Artigo 49 

Notificações Iniciais 

Os Estados Partes realizarão as primeiras 
designações e notificações previstas nos 
artigos 11, 18 e 43.2 em um prazo de trinta 
(30) dias, contado a partir da entrada em 
vigor do presente Protocolo. 

Artigo 50 

Controvérsias em Trâmite 

As controvérsias em trâmite iniciadas de 
acordo com o regime do Protocolo de 
Brasília continuarão a ser regidas 
exclusivamente pelo mesmo até sua total 
conclusão. 

Artigo 51 

Regras de Procedimento 

1. O Tribunal Permanente de Revisão 
adotará suas próprias regras de 
procedimento no prazo de trinta (30) dias, 
contado a partir de sua constituição, as 
quais deverão ser aprovadas pelo Conselho 
do Mercado Comum. 

2. Os Tribunais Arbitrais Ad Hoc adotarão 
suas próprias regras de procedimento, 
tomando como referência as Regras 
Modelos a serem aprovadas pelo Conselho 
do Mercado Comum. 

3. As regras mencionadas nos numerais 
precedentes deste artigo garantirão que cada 
uma das partes na controvérsia tenha plena 
oportunidade de ser ouvida e de apresentar 
seus argumentos e assegurarão que os 
processos se realizem de forma expedita. 

Capítulo XIV 

Disposições Finais 

Artigo 52 

Vigência e depósito 

1. O presente Protocolo, parte integrante do 
Tratado de Assunção, entrará em vigor no 
trigésimo dia a partir da data em que tenha 
sido depositado o quarto instrumento de 
ratificação. 

2. A República do Paraguai será depositária 
do presente Protocolo e dos instrumentos de 
ratificação e notificará aos demais Estados 
Partes a data de depósito desses 
instrumentos, enviando cópia devidamente 
autenticada deste Protocolo ao demais 
Estados Partes. 

Artigo 53 

Revisão do Sistema 

Antes de culminar o processo de 
convergência da tarifa externa comum, os 
Estados Partes efetuarão uma revisão do 
atual sistema de solução de controvérsias, 
com vistas à adoção do Sistema Permanente 
de Solução de Controvérsias para o 
Mercado Comum a que se refere o numeral 
3 do Anexo III do Tratado de Assunção. 

Artigo 54 

Adesão ou Denúncia Ipso Jure 

A adesão ao Tratado de Assunção 
significará ipso jure a adesão ao presente 
Protocolo.  
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A denúncia do presente Protocolo 
significará ipso jure a denúncia do Tratado 
de Assunção. 

Artigo 55 

Derrogação 

1. O presente Protocolo derroga, a partir de 
sua entrada em vigência, o Protocolo de 
Brasília para a Solução de Controvérsias, 
adotado em 17 de dezembro de 1991 e o 
Regulamento do Protocolo de Brasília, 
aprovado pela Decisão CMC 17/98. 

2. Não obstante, enquanto as controvérsias 
iniciadas sob o regime do Protocolo de 
Brasília não estejam concluídas totalmente 
e até se completarem os procedimentos 
previstos no artigo 49, continuará sendo 
aplicado, no que corresponda, o Protocolo 
de Brasília e seu Regulamento. 

3. As referências ao Protocolo de Brasília 
que figuram no Protocolo de Ouro Preto e 
seu Anexo, entendem-se remetidas, no que 
corresponda, ao presente Protocolo. 

Artigo 56 

Idiomas 

Serão idiomas oficiais em todos os 
procedimentos previstos no presente 
Protocolo o português e o espanhol. 

Feito na cidade de Olivos, Província de 
Buenos Aires, República Argentina aos 
dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil 
e dois, em um original, nos idiomas 
português e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos. 

Pela República Argentina: 
EDUARDO DUHALDE 

CARLOS RUCKAUF 

Pela República Federativa do Brasil: 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

CELSO LAFER 

Pela República do Paraguai: 
LUIZ GONZALES MACCHI 

JOSÉ ANTÔNIO MORENO RUFFINELLI 

Pela República Oriental do Uruguai: 
JORGE BATTLE IBAÑEZ 

DIDIER OPERTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


