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Apresentação

O  Trabalho  que  inaugura  os  Cadernos  LANTRI,  intitulado  O  Sistema  de  Solução  de
Controvérsias  do  Mercosul,  de  autoria  de  Regiane  Nitsch  Bressan  foi  apresentado  como  sua
monografia para o obtenção do título de bacharel  em Relações Internacionais pelas  Faculdades
Integradas Rio Branco em 2004. O objetivo do trabalho consistiu em estudar o Sistema de Solução
de  Controvérsias  Comerciais  do  Mercosul.  O  estudo  concentrou  sua  análise  nas  alterações
realizadas no marco da reformulação do Protocolo de Brasília (1992), a qual resultou no Protocolo
de  Olivos  (2002)  e  na  criação  do  Tribunal  Permanente  de  Revisão  (2004).  Primeiro,  foram
explicadas as razões que levaram à modificação do Protocolo de Brasília. Em seguida o trabalho
apresentou  e  discutiu  cada  alteração,  expondo  como  cada  uma  incidiu  nos  Estados  do  bloco,
também foi demonstrado como tais mudanças atingiram a estrutura institucional do Mercosul. Para
enriquecer a análise deste estudo, foram abordados os nove laudos arbitrais expedidos pelo Tribunal
Ad Hoc durante os anos de 1999 e 2003. A apreciação dos laudos e respectivos conflitos auxiliaram
ao entendimento do Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul, suas regras de acionamento,
etapas  de  procedimento,  exercício  do  Tribunal,  eficácia  do  próprio  laudo  arbitral  e  deste
mecanismo. O estudo concluiu que o aperfeiçoamento do Sistema de Solução de Controvérsias do
Mercosul  contribuiu  para  aceleração  do  trâmite  de  cada  solução  de  controvérsias,  maior
homogeneidade às decisões arbitrais com a criação do Tribunal Permanente de Revisão, conferindo
também maior  institucionalidade  ao  bloco.  No entanto,  dada à  própria  configuração  limitada  e
características dos membros do Mercosul, alguns temas permanecem restritos, como a participação
de particulares, bem como a manutenção do caráter intergovernamental deste mecanismo. 

Sobre a autora

Professora da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP), curso Relações Internacionais, área Integração Regional. Especialista em
Integração da América Latina: Doutora (2012) e Mestre (2008) pelo Programa de Pós-Graduação
em Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo. Foi também aluna visitante no
Máster  en  Estudios  Latinoamericanos  do  Instituto  Interuniversitario  de  Iberoamérica,  na
Universidade  de  Salamanca,  Espanha  (2007).  Bacharel  em  Relações  Internacionais  pelas
Faculdades  Integradas  Rio Branco (2004).  Foi  assistente  de pesquisa  do Centro de Estudos de
Cultura Contemporânea - CEDEC (2002-2008), sendo bolsista do CNPq e FAPESP. De 2009 a
2013,  atuou como docente  no  curso  de  Relações  Internacionais  das  Faculdades  Integradas  Rio
Branco.  Tem  experiência  no  desenvolvimento  de  projetos  acadêmicos  na  área  de  Política
Internacional  e Relações Internacionais,  atuando principalmente nos seguintes temas: Integração
Regional, América Latina, Mercosul, Blocos Econômicos e Teorias de Integração Regional1.

1  Informações extraídas do Currículo Lattes da autora.
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1. Introdução

Frente  ao  agravamento  dos  conflitos  comerciais  e  políticos  entre  os  países  do

Mercosul no ano de 2004, principalmente entre o Brasil e a Argentina, abordar um tema

sobre mecanismo para solução de conflitos no Mercosul surge como um assunto oportuno.

Ainda mais quando as normas que regem o Sistema de Solução de Controvérsias no bloco,

foram  recentemente  modificadas,  havendo  poucas  análises  na  área  de  relações

internacionais que versam sobre essas mudanças2. 

O Sistema de Solução de Controvérsias serve para eliminar as divergências que os

Estados tenham entre si, e espera-se que ele seja eficiente no sentidos de dar uma resposta

rápida,  a  um baixo custo,  atendendo aos  objetivos  do sistema maior  em que se  insere

(BAPTISTA, 2003). O trabalho visa traçar a relação existente entre os conflitos comerciais

e as características do mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul. 

O primeiro mecanismo de solução de controvérsia do Mercosul foi criado em 1991.

Ele  foi  previsto  pelo  Tratado  de  Assunção  (1991),  e  passou  por  três  etapas.  Primeiro,

quando foi constituído pelo Anexo III do Tratado de Assunção, em novembro de 1991.

Segundo, quando passou a ser regido pelo Protocolo de Brasília, assinado em dezembro de

1991,  cuja  vigência  foi  em  abril  de  1993  à  dezembro  de  2003.  Terceiro  e  último

instrumento foi o Protocolo de Olivos, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2004, e

ainda não foi acionado.

O  Sistema  de  Solução  de  Controvérsias  do  Mercosul,  durante  a  regência  do

Protocolo de Brasília, consolidou num sistema arbitral bastante instável, incapaz de formar

uma jurisprudência consistente, e correspoder a todas expectativas esperadas desse sistema.

Conforme o avanço do Mercosul, novas necessidades surgiram, igualmente como

surgiram outras demandas para o mecanismo de solução de conflitos do Mercosul. Assim, o

formuladores  de  política  do  Mercosul  dedicaram-se  a  um  processo  para  modificar  o

Protocolo de Brasília. 

2Vale  lembrar  que  os  estudos  e  trabalhos  acadêmicos  referentes  ao  novo  Protocolo  para  Solução  de
Controvérsias no Mercosul- Protocolo de Olivos são escassos. Em geral, as análises são realizadas no campo
do direito internacional, havendo um déficit considerável na área de relações internacionais.
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 O presente trabalho, concentrar-se-á nas diversas alterações efetuadas durante o

processo de modificação do Protocolo de Brasília, que resultaram no Protocolo de Olivos. 

Nesse ponto, serão abordados os motivos que influenciaram o processo de modificação do

Protocolo  de  Brasília,  executando  uma  breve  menção  às  etapas  pelas  quais  passou  a

reforma,  especificando  os  pontos  que  provocaram maior  interesse  durante  a  etapa  das

negociações, que resultaram na aprovação do Protocolo de Olivos. 

Continuamente, será esclarecido no que consistiu cada uma dessas modificações,

como  elas  repercutiram  nos  Estados  membros  do  bloco,  principalmente  quando  esses

estiverem  envolvidos  em  conflitos.  Ademais,  será  demonstrado  como  essas  mudanças

atingiram à estrutura institucional do Mercosul.

Objetivando auxiliar o estudo do Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul,

serão analisados os nove laudos arbitrais expedidos pelo Tribunal Ad Hoc durante os anos

de 1999 e 2003. A compreensão desses laudos, e consequentemente dos seus respectivos

conflitos, irá facilitar o entendimento do mecanismo de solução de controvérsias como um

todo, entre regras de acionamento, etapas do procedimento, exercício do Tribunal, e, por

fim, cumprimento do próprio laudo arbitral. 

O trabalho inciar-se-á num breve estudo do histórico do Mercosul,  abordando o

contexto em que surgiu o Mercado Comum do Sul, ou seja, seus antecedentes, a Formação

do Mercado Comum do Sul e seus períodos: o período de Transição e o fim do período de

Transição, expondo de forma breve a estrutura institucional do bloco. 

Num segundo momento, serão explicados os tipos de meios existentes para solução

de conflitos de forma geral: o meio diplomático, o meio da conciliação e da mediação e os

meios  de solução judicionais.  Também será explicada rapidamente a  diferença entre  os

Tribunais  judicionais  internacionais  permanentes,  os  Tribunais  arbitrais  e  os  Tribunais

institucionais. 

Em uma terceira parte, bastante relevante para a pesquisa, será discorrido sobre a

criação do Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul, sobre suas três etapas, e mais

detalhadamente sobre o recente processo de modificação do Protocolo que regula o sistema,

resultando na instituição do Protocolo de Olivos. 
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No  quarto  capítulo,  serão  examinadas  as  nove  as  controvérsias  julgadas  pelo

Sistema  de  Solução  de  Controvérsias  do  Mercosul,  não  somente  serão  relatados  esses

conflitos,  como  também  será  feita  uma  análise  mostrando  que  durante  a  vigência  do

Protocolo de Brasília, a maior parte dos conflitos que foram levados ao Sistema de Solução

de  Controvérsias  resultou  em  decisões  estritamente  de  caráter  intergovernamental,

comprovando  as  afirmações  que  nesse  sistema  predominam  as  negociações

intergovernamentais.  O  estudo  executado  nesse  capítulo  será  de  grande  valia  para  as

conclusões finais do trabalho. 

No último capítulo, será apreciado o novo Protocolo para o sistema de solução de

conflitos do Mercosul, o Protocolo de Olivos. Serão abordadas as etapas estabelecidas pelo

Protocolo de Olivos: negociações diretas, intervenção do Grupo Mercado Comum, Tribunal

Arbitral  Ad Hoc e Tribunal Permanente de Revisão. Serão comentadas suas disposições,

como  a  imposição  de  medidas  compensatórias.  Será  versado  sobre  as  condições  para

reclamação de particulares, assunto que trouxe muitas discórdias durante o processo de

modificação do sistema estudado. E por fim, nesse capítulo serão feitas considerações sobre

a  possibilidade  da  escolha  do  Foro,  a  criação  do  Tribunal  Permanente  de  Revisão,  a

faculdade da intervenção do Grupo do Mercado Comum, e a redução temporal das etapas

para solução de conflitos. 

Nas conclusões, o trabalho pretende demonstrar que o Protocolo de Olivos, como

que foi, pôde permitir um certo avanço ao processo de integração regional, mesmo que

ainda esteja muito distante de um ideal de sistema para solução de conflitos.

Em  resumo,  o  propósito  desse  trabalho  é  tratar  do  Sistema  de  Solução  de

Controvérsias no Mercosul, focalizando as normas contidas no Protocolo de Olivos com

relação ao sistema vigente no bloco.
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2. Histórico

2.1. Antecedentes

Enquanto na Europa iniciava o primeiro processo no mundo de integração regional -

a  Comunidade  Econômica  do  Carvão  e  do  Aço  (1952)  e  a  Comunidade  Econômica

Européia (1957), identificavam-se os primeiros estímulos à integração regional na América

Latina (BECHARA, REDENSCHI, 2002). 

Influenciada pela idéia da CEPAL, de uma integração latino-americana, como meio

de aumentar o comércio entre os países da região, e inspirada pela integração européia, em

1960,  foi  assinado  o  Tratado  de  Montevidéu,  que  consistiu  na  Associação  Latino-

Americana de Livre Comércio (ALALC).

O objetivo da ALALC era a formação de uma zona de livre comércio no prazo de

doze anos, sendo seus primeiros países integrantes a Argentina, o Brasil, o Chile, o México,

o  Paraguai,  o  Peru  e  o  Uruguai.  Devido  à  forma  escolhida  para  seu  avanço,  isto  é,

negociação  a  critério  dos  seus  membros,  ao  invés  de  redução  automática  de  tarifas

aduaneiras, o programa foi perdendo dinamismo a partir de 1965, paralisando-se na década

de 1970. Além disso, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio enfrentou outras

dificuldades, como a instalação de regimes políticos autoritários em quase todos os países

integrantes na época (MARIANO, 2000). 

Descontentes com os vários insucessos da Associação Latino-Americana de Livre

Comércio, alguns países da região decidiram firmar o Pacto Andino (1969), uma integração

sub-regional,  da  qual,  participaram  da  sua  composição  inicialmente  Bolívia,  Chile,

Colômbia, Equador e Peru. 

Frente à expansão acelerada do sistema financeiro internacional, os países latino-

americanos viram-se dependentes da economia internacional. Surgiu então a necessidade de

reestruturar  as  bases  nas  quais  a  ALALC  se  assentava;  ou  seja,  definiu-se  que  era

importante o estabelecimento de uma área de preferência tarifária (MARIANO, 2000). 

E assim, surgiu a Associação Latino Americana de Integração (ALADI) em 1980.

Essa  nova  associação  adotou  instrumentos  diferentes  da  sua  antecessora  ALALC,  pois
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visava uma zona de preferências econômicas, criando condições favoráveis às iniciativas

bilaterais, para posteriormente avançar nas relações plurilaterais. No entanto, a criação de

um mercado comum latino-americano era algo a ser alcançado a longo prazo (MARIANO,

2000).

O regionalismo econômico  denota  importante  episódio  determinador  do  sistema

internacional contemporâneo. 

(...)Seu ressurgimento, sob expressões diversas, observado a
partir  de  meados  dos  anos  80,  esteve  associado  a  mudanças
políticas e econômicas que levaram os Estados, assim como outros
atores  internacionais,  a  valorizar  e  explorar  oportunidades
decorrentes da proximidade geográfica como parte fundamental de
suas estratégias de inserção no contexto da política e da economia
internacional do final do século (...) (VAZ, 2002, p 23). 

Devido às  questões  políticas  e  econômicas  desfavoráveis  -  preocupações  com a

redemocratização em países envolvidos e endividamento externo generalizado na América

Latina,  os  cinco  primeiros  anos  da  Associação  Latino-Americana  de  Integração  pouco

contribuíram para o avanço dessa iniciativa. Contudo, em 1985, foi relançado o projeto de

integração da ALADI, através da Rodada Regional de Negociações Comerciais,  porém,

dois anos depois, o grupo participante do Pacto Andino retirou-se da ALADI (VAZ, 2002)

No entanto,  a partir  de 1986, as condições dos países latinos mostraram-se mais

favoráveis aos projetos de integração, inclusive pelo fato da volta dos regimes democráticos

na maioria dos países em questão (VAZ, 2002). 

Para  os  institucionalistas,  o  ressurgimento  do  regionalismo  é  explicado  pelo

aumento dos níveis de interdependência, que gera um aumento de demanda por cooperação

internacional. Nessa abordagem, as instituições são entendidas como soluções criadas para

variados tipos de problemas de ação coletiva. (HURREL, 1995).
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2.2. A Formação do Mercado Comum do Sul

No âmbito da ALADI, doze Protocolos comerciais foram firmados entre Brasil e

Argentina,  contribuindo  para  a  aproximação  desses  dois  Estados.  Complementando  os

acordos assinados anteriormente - Declaração de Iguaçu (1985) e Protocolos referentes ao

Programa de Integração e Cooperação Econômica (1986); em 1988 foi assinado o Tratado

de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, prevendo a criação de um mercado comum

entre  Argentina  e  Brasil,  que  aconteceria  em  dez  anos,  contando  com  a  eliminação

gradativa de todos os obstáculos tarifários e buscando harmonizar suas respectivas políticas

macroeconômicas (VAZ, 2002).

Para Robert Keohane (1989), os Estados criam regimes para alcançar determinados

objetivos. Ao confrontarem com dilemas de coordenação e colaboração nas situações de

interdependência, os Estados sentem a necessidade de instituições internacionais que lhes

permitam atingir seus objetivos por meio de ação coletiva limitada (HURREL, 1995). 

A Argentina e o Brasil, ao se unirem, abriram o acordo para mais dois Estados da

região.  E  foi  quando  Paraguai  e  Uruguai  decidiram se  unir  aos  ideais  de  argentinos  e

brasileiros.

A  integração  regional  é  considerada  uma  forma  de  cooperação  entre  Estados

nacionais que sucede em virtude da necessidade de adaptação frente aos novos contextos

resultantes de modificações no ambiente externo, regional e doméstico. O Mercado Comum

do Sul foi formado através de estímulos iniciais dessa ordem, entre a Argentina e o Brasil

(MARIANO, 2000).

 Assim,  através  do  Tratado de Assunção,  assinado em março de  1991,  foi  oficializada

criação do Mercado Comum Sul, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O Mercosul foi construído visando a longo prazo a constituição de um mercado

comum, a curto prazo, em apenas 5 anos, a criação de uma união alfandegária plena entre

os países participantes, e imediatamente, a instituição de uma zona de livre comércio entre

os países integrantes (BAPTISTA, 1998).

Além das necessidades de dinamizar economicamente e de aumentar o peso político

dos Estados-Partes partes, o Mercosul é considerado um meio pelo qual os quatro sócios
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possam fazer frente ao processo de globalização (BAPTISTA, 1998). Ademais, o bloco foi

uma resposta estratégica para melhorar as posições de barganha dos quatro Estados parte no

comércio exterior, a partir  de uma ação conjunta e  coordenada.  Já que,  esses países  se

deparavam  com  barreiras  ao  colocar  seus  produtos  agrícolas  no  mercado  dos  países

desenvolvidos , ou seja, enfrentavam práticas protecionistas. (SAHA, 1998).

 No Tratado de Assunção foram definidas as principais metas em que consistem o Mercado

Comum do Sul: 

● A livre circulação de bens serviços e fatores produtivos entre os
países,  através,  entre  outros,  da  eliminação  dos  direitos
alfandegários e restrições não-tarifárias á circulação de mercadorias
e de qualquer outra medida de efeito equivalente;

● o estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma
política  comercial  comum  em  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  serviços,  alfandegária,  de
transportes  e  comunicações  e outras  que se acordem -,  a  fim de
assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados-
Partes; 

● o compromisso dos Estados-Partes de harmonizar suas legislações,
nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de
integração. (MERCOSUL, Tratado de Assunção, 1991).

Além disso, através do Tratado de Assunção, é explicitado como fundamento básico

o princípio da reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados-Partes.
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2.3. O período de Transição

O período de transição do Mercosul situa-se entre o Tratado de Assunção (1991) e o

Protocolo de Ouro Preto (1994), quando foi instituída a Zona de Livre Comércio. Esse

período se caracterizou por um etapa de adaptação dos países membros à futura União

Aduaneira. 

Durante esse período, os principais instrumentos para a constituição do Mercado

Comum foram: 

● um  Programa  de  Liberação  Comercial,  que  consistiu  em  redução

tarifárias  progressivas,  lineares  e  automáticWas,  acompanhadas  das

eliminações  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; 

● a  coordenação  de  políticas  macroeconômicas  que  se  realizou

gradualmente  e  de  forma  convergente  com  os  programas  de

eliminação tarifária e eliminação de restrições não tarifárias; 

● uma tarifa externa comum, que incentiva a competitividade externa

dos Estados-Partes;

●  a adoção de acordos setoriais, com o fim de otimizar a utilização e

mobilidade  dos  fatores  de  produção  e  alcançar  escalas  operativas

eficientes (VAZ, 2002).

A fim de facilitar a constituição do Mercado Comum, os Estados-Partes adotaram

um Regime Geral de Origem, um Sistema de Solução de Controvérsias e Cláusulas de

Salvaguarda.

Quanto  às  relações  com  terceiros  países,  os  Estados-Partes  assegurariam  condições

eqüitativas  de comércio.  Para tal  fim,  aplicariam suas  legislações  nacionais,  para inibir

importações  cujos  preços  estejam influenciados  por  subsídios,  dumping  qualquer  outra
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prática desleal. Paralelamente,  os Estados-Partes coordenariam suas respectivas políticas

nacionais com o objetivo de elaborar normas comuns sobre concorrência comercial (VAZ,

2002). 

2.4 O Fim do Período de Transição

  Em dezembro de 1994 foi encerrado o período de transição do Mercosul, cujo marco

foi o início de uma união aduaneira e o funcionamento, por completo, da Zona de Livre

Comércio.  Com a  ratificação do “Protocolo  Adicional  ao Tratado de Assunção sobre a

Estrutura  Institucional  do  Mercosul”  -  o  Protocolo  de  Ouro  Preto,  foi  conferida

personalidade jurídica ao Mercosul e definida as novas regras institucionais.

Através do Protocolo de Ouro Preto, ficou definido a nova estrutura institucional do

Mercosul, estabelecendo seis órgãos principais para o Mercosul:

- Conselho  do  Mercado  Comum (CMC): órgão  superior  do  Mercosul,  é

encarregado pela condução política do processo de tomada de decisões para

o cumprimento dos objetivos do Tratado de Assunção. Sendo este o centro

da  tomada  de  decisões,  é  constituído  pelos  ministros  das  Relações

Exteriores  e  de  Economia  e  coordenado pelos  Ministérios  das  Relações

Exteriores, tendo reuniões , ao menos, semestrais.

- Grupo do Mercado Comum (GMC): órgão executivo do Mercosul. Entre

tantas, algumas de suas funções são: zelar pelo cumprimento do Tratado de

Assunção; tomar medidas para o cumprimento das decisões do CMC; fixar

programas de trabalho para o estabelecimento do mercado comum; criar,

modificar ou extinguir órgãos como subgrupos e reuniões especializadas;

submeter  o  regimento interno ao CMC; organizar  as  reuniões  do CMC;

eleger o diretor da SAM; supervisionar a SAM. Na estrutura do Mercosul,

esse Grupo centraliza a função de negociador efetivo, preparando as pautas

de  discussão  e  contribuindo  na  formação  das  políticas  regionais.  É
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integrado  por  32  representantes  oriundos  dos  Ministérios  de  Relações

Exteriores, Economia e Bancos Centrais. A coordenação está a cargo do

Ministério de Relações Exteriores. As resoluções emitidas pelo Grupo são

obrigatórias para os Estados-Partes.

- Comissão de Comércio do Mercosul (CCM): o órgão que dá assistência ao

GMC para o funcionamento da união aduaneira. Suas funções se resumem

em assistir,  apoiar  e  coordenar  a  implementação  e  o  funcionamento  da

Tarifa Externa Comum no Mercosul. 

-  Comissão Parlamentar Conjunta (CPC):, órgão representativo, composto

pelos parlamentos nacionais no âmbito do Mercosul. É um canal entre as

legislações internas de cada país,  com as normativas do Mercosul.  Pois,

entre suas funções, estão: acelerar os procedimentos internos para facilitar a

entrada em vigor das normas emanadas pelos órgãos do Mercosul, trabalhar

pela harmonização de legislações, analisar os acordos negociados no âmbito

do Mercosul, antes de enviá-los aos seus respectivos poderes legislativos.

As recomendações desse órgão não são obrigatórias aos Estados-Partes.

- Foro Consultivo  Econômico-Social  (FCES):  órgão de  representação dos

setores econômicos e sociais. Sua função é consultiva, mas tem autoridade

no que se refere às disputas comerciais. O FCES conta também com dez

comitês  técnicos.  As  recomendações  expedidas  por  esse  órgão  não  são

obrigatórias aos Estados-Partes.

- Secretaria  Administrativa  do  Mercosul  (SAM):  órgão  responsável  pela

prestação de serviços aos demais órgãos do Mercosul, cuja sede permanente

é em Montevidéu. Entre tantas atividades estão: servir como arquivo oficial

da documentação; realizar a publicação e a defesa das decisões adotadas;
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registrar  as  listas  nacionais  dos  árbitros  e  especialistas  e  desempenhar

tarefas  determinadas  pelo  Protocolo  de  Olivos;  desempenhar  tarefas

solicitadas pelo CMC, GMC, CCM etc. É mantida através das contribuições

de  cada  Estado-Partes.  Além  disso,  é  personalidade  jurídica  de  Direito

Internacional  ao  Mercosul,  tendo  bastante  autonomia  para  praticar  suas

funções. 

No fim do período de transição, conforme o Tratado de Assunção, deveria ser criado

um  mecanismo  de  solução  de  controvérsias  definitivo.  Contudo,  decidiram  manter  o

Protocolo de Brasília, em vigor desde 1993, sem acrescentar modificações. 

A estrutura intergovernamental do Mercosul, estabelecida nesse período, determinou a

criação de um sistema de resolução de disputas no qual prevalece a negociação diplomática

e política. Antes de recorrer ao procedimento arbitral, é buscado sempre um acordo entre as

partes (BAPTISTA, 1998). 
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3. Os mecanismos de solução de controvérsias

Para  compreender  melhor  o  tipo  de  mecanismo  utilizado  pelo  Mercosul,  para

resolução  de  controvérsias,  serão  estudados  os  tipos  de  meios  políticos  e  jurídicos

existentes para essa finalidade. 

3.1. Meios de Solução de Controvérsias.

A integração regional demanda a existência de condições que permitam resolver,

sem uso da violência  em larga  escala,  ou seja,  sem recurso à  guerra,  os  conflitos  que

possam surgir entre os diversos atores participantes da integração. Daí a ligação evidente

entre o estudo da integração e o estudo dos conflitos (BRAILLARD, 1990). 

É  importante  ressaltar  que  nessa  pesquisa  o  foco  será  os  conflitos  comerciais,

principalmente porque o desenvolvimento do Mercosul tem sido marcado por uma agenda

predominantemente  comercial,  que  em  parte  pode  ser  explicada  como  expressão  da

abertura unilateral das economias da Argentina e do Brasil (BERNAL-MEZA, 2002).

A fim de resolver os conflitos através de meios pacíficos, são instalados nas diversas

organizações  internacionais  existentes,  mecanismos  que  visem à  resolução  pacífica  dos

diferentes conflitos entre os Estados. 

Para DREYZIN de KLOR e PIMENTEL (2002, pág 142),  esses mecanismos se

definem na:

combinação de procedimentos políticos e  jurídicos,  coordenados entre si,  que
concorrem para um resultado, aqui a solução de controvérsia; formam, assim, um
conjunto de meios (um mecanismo) para regular o funcionamento da solução de
controvérsias num processo de integração.

Esses mecanismos podem constituir por diferentes meios de resolução, entre alguns deles

estão: negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial etc. 

Para  o  estudo  do  Sistema de  Solução  de  Controvérsias  no  Mercosul,  nos  cabe

importância os seguintes modos: o diplomático, a conciliação, a mediação e o judicional. 
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3.1.1. O meio diplomático

 É o meio que utilizado na primeira etapa do Sistema de Solução de Controvérsias do

Mercosul, a etapa das negociações diretas. 

As negociações diretas entre as partes podem, envolver a missão diplomática e o

Ministério  das  Relações  Exteriores  local,  ou  até,  nos  casos  mais  graves,  os  altos

funcionários dos dois governos, podendo ser os próprios Ministros das Relações Exteriores.

Resultando:  na renúncia de um dos governos ao direito  que pretendia (desistência);  no

reconhecimento  por  ele  das  pretensões  do  outro  (aquiescência);  ou  nas  concessões

recíprocas (transação).

3.1.2. O meio da conciliação e da mediação.

Esses meios são utilizado na segunda etapa do processo de solução de controvérsias,

na etapa da intervenção do Grupo Mercado Comum. 

Quando  os  Estados  optarem pela  intervenção desse  Grupo,  caracterizar-se-á  por

mediação, o Grupo Mercado Comum não apenas aproxima as partes, mas também propõe

uma  solução  para  o  caso.  Quando  a  mediação  ocorre  por  meio  de  uma  organização

internacional, segundo mecanismos próprios previstos em suas regras estatutárias, ela passa

a ser chamada de conciliação.

Tanto  no  meio  diplomático,  como  nos  meios  da  mediação  e  da  conciliação,  a

solução da disputa está sujeita à discricionariedade das partes, que podem optar por aceitar

as propostas das outras partes ou de terceiros, ou não. Inclusive nos casos de mediação ou

de conciliação, as partes não estão vinculadas a aceitar as propostas do mediador ou do

conciliador. Por essa razão, é necessário, muitas vezes, recorrer a mecanismos políticos ou

jurisdicionais, que podem obrigar as partes a aceitar uma decisão.

3.1.3. Meios de solução judicionais

A  forma  de  solução  de  controvérsia  judicional  é  quando  a  solução  de  uma

controvérsia envolve uma sentença de um Tribunal arbitral de cunho obrigatório. São esses
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os meios mais recentes, que começaram a firmar-se de modo mais consistente a partir dos

fins do século XIX (ALMEIDA, 1992). Exemplos expressivos do emprego eficaz desse

instrumento podem ser vistos na ação do Barão do Rio Branco voltada para o assentamento

de questões de fronteira do Brasil (GUIMARÃES, 2002).

Quando os Estados optam por um tratado de arbitragem permanente,  é decidido

entre os mesmos qual Tribunal a ser instituído, o Tribunal Permanente ou o Tribunal  Ad

Hoc para solucionar disputas. 

Normalmente, um Tribunal arbitral é constituído por membros escolhidos entre os

Estados  envolvidos.  Na  prática,  o  Tribunal  tem  o  poder  para  definir  suas  próprias

competências  e  para interpretar  seus  atos.  E,  uma vez estabelecida sua  competência,  o

Tribunal deve julgar com base no direito acordado pelas partes (GUIMARÃES, 2002).

A sentença arbitral emitida pelo Tribunal tem caráter obrigatório e definitivo, mas

não é automática. Ou seja, a sentença é compulsória para as partes envolvidas. E para ser

válida, não necessita da aceitação das partes e de nenhuma ratificação. Porém, a sentença

arbitral necessita ser adotada pelas partes, pois não é auto executável, mas, sim, voluntária e

obedece ao princípio da boa fé (ALMEIDA, 1992). 

 Em geral,  os  modos  de  solução  diplomática  resultam de
forças  convergentes,  ao  passo  que  os  modos  de  solução
judicionais resultam de divergências  que não puderam ser
dirimidas  por  meio  da  ação  diplomática  (GUIMARÃES,
2002, p. 77).

3.2. Tribunais judicionais internacionais permanentes, Tribunais arbitrais e 
Tribunais institucionais

Nos Tribunais Arbitrais, os Estados envolvidos na controvérsia, elegem uma terceira

parte, um árbitro, que presidirá o Tribunal, envolvendo-se no conflito para sua resolução.

Através dos laudos arbitrais, emitem suas decisões, que têm caráter obrigatório. 

Os  Tribunais  arbitrais  podem  ser  Tribunais  institucionalizados  ou  Ad  Hoc.  Os

Tribunais arbitrais  Ad Hoc são formados unicamente para a solução de uma controvérsia,

dissipando-se assim que a  controvérsia  for  resolvida.  Dessa  forma,  não há previsão da
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jurisprudência  do  Tribunal.  O Tribunal  do  Mercosul,  previsto  no  Protocolo  de  Brasília

(1991), é um Tribunal Arbitral Ad Hoc.

Já nos Tribunais Permanentes, é permitido às partes ter conhecimento antecipado

das regras de procedimento e da jurisprudência – conjunto de soluções dadas, que podem

ser reiteradas nos próximos julgamentos do Tribunal. Ademais, contam com uma instituição

de caráter permanente. Normalmente, os Tribunais permanentes atuam com independência

dos governos e dos outros órgãos da instituição, pois suas decisões podem ser motivo de

controvérsias  (GUIMARÃES, 2002).  Alguns exemplos  de  Tribunais  permanentes  são o

Tribunal Internacional em Haia, referente à Organização das Nações Unidas, o Tribunal

Europeu  de  Direitos  Humanos,  o  Tribunal  de  Justiça  da  União  Européia  e  a  Corte

Interamericana de Direitos Humanos.
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4. O Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul

A criação do Sistema de Solução de Controvérsias na integração regional pode ser

explicada  pela  abordagem  funcionalista  e  neofuncionalista  que  apontam  como

conseqüência natural  da integração regional  o  fenômeno do  spill-over-  que consiste  no

transbordamento do processo para a sociedade, a partir de um núcleo funcional (HAAS,

1963). 

O  núcleo  funcional  amplia  o  processo  de  integração  ao  passar  para  as  elites

dominantes  e  políticos  uma  percepção  positiva  da  integração.  Frente  ao  aumento  de

interesse nos grupos organizados, o spill-over, segundo os neofuncionalistas, pressiona pela

criação de uma burocracia voltada para administrar as questões  referentes  à integração,

como a criação de um mecanismo para resolução de conflitos, de preferência de caráter

supranacional, pois dessa forma poderia aparar as diferenças nacionais entre os diversos

grupos setoriais que se sentem ameaçados. 

Ou  seja,  diante  do  fenômeno  do  spill-over, quando  a  integração  se  aprofunda,

mobiliza os grupos de interesse existentes na sociedade contra ou a favor  do processo,

surgindo conflitos  de interesses.  O mecanismo de  solução de controvérsias  é  instituído

justamente para resolver e diminuir esses conflitos, podendo contribuir para uma melhor

dinâmica do spill-over. 

O Tratado de Assunção (1991), no seu terceiro artigo, prevê a adoção de um Sistema

de Solução de Controvérsias e Cláusulas de Salvaguarda, durante o período de transição do

Mercosul, que se estenderia desde a entrada em vigor do tratado, ou seja, novembro de

1991, até 31 de dezembro de 1994, a fim de facilitar a constituição e o desenvolvimento do

Mercosul (DREYZIN de KLOR, PIMENTEL, 2004).

O primeiro instrumento do sistema foi o Anexo III do Tratado de Assunção, sobre

“Solução de Controvérsias”, vigente a partir de 29 de novembro de 1991.

Também  com  essa  finalidade,  no  mesmo  ano  -  1991,  é  assinado  o  segundo

instrumento,  o  Protocolo  de  Brasília,  aprovado  por  Decisão  na  Primeira  Reunião  do

Conselho do Mercado Comum, realizada em Brasília,  no dia 17 de dezembro de 1991,
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MERCOSUL/CMC/DEC. N° 1/91, que entrou em vigor a partir de 22 de abril de 1993.

Esse Protocolo, a princípio, teria caráter provisório até 1994, quando acabaria o período de

transição  do  Mercosul  e  seria  estabelecido  sua  nova  estrutura  institucional,  através  do

Protocolo de Ouro Preto.  Todavia,  em 1994, concluiu-se que o Sistema de Solução de

Controvérsias deveria continuar sendo regido pelo Protocolo de Brasília. E assim, esse é

acrescentado como um Anexo no Protocolo de Ouro Preto, sobre o “Procedimento Geral

para as Reclamações na Comissão de Comércio do Mercosul”, de 17 de dezembro de 1994,

e sobre o Regulamento do Protocolo de Brasília, MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 17/98.

O  terceiro  e  último  instrumento  foi  o  Protocolo  de  Olivos,  firmado  em  18  de

fevereiro de 2002, que entrou em vigor a partir de 1° de janeiro de 2004. Esse derroga o

Protocolo de Brasília, já que surge também com o título de substituir seu antecessor. 

4.1. A modificação do Sistema de Solução de Controvérsias 

Desde  a  implantação  do  Sistema  de  Solução  de  Controvérsias  pelo  Tratado  de

Assunção,  inclusive  durante  a  vigência  do  Protocolo  de  Brasília,  houve  sempre  a

necessidade  de  revisar  o  mecanismo do Mercosul (DREYZIN de  KLOR,  PIMENTEL,

2004). 

Modificar o Sistema de Solução de Controvérsias era um tema latente nos
órgãos do Mercosul e entre os juristas, pois desde a aprovação do Tratado
de Assunção foi um debate constante entre os operadores, acadêmicos e
especialistas (DREYZIN de KLOR, PIMENTEL, 2004, p. 143). 

 O  ex-ministro  Lampréia,  em  1999,  aponta  a  necessidade  de  fortalecimento  de

mecanismos institucionais de solução de controvérsias, como a ampliação das atribuições

do Tribunal  arbitral,  para que os  conflitos  comerciais  tivessem instâncias adequadas  de

solução,  sem  afetar  o  conjunto  do  sistema  integracionista,  nem  mobilizar  a  própria

Presidência da República em temas ordinários (VIGEVANI, MARIANO, MENDES, 2002).
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Através  do  “Relançamento  do  Mercosul”3,  o  debate  torna-se  mais  intenso,  e  as

delegações  dos  Estados-Partes  apresentaram  na  Reunião  de  Coordenadores  diversas

proposições. Entre as mais acordadas estão:

● o controle de cumprimento dos laudos;

● as eventuais sanções por não cumprimento dos mesmos;

● a composição da lista de árbitros;

● cômputo dos prazos estabelecidos pelo Protocolo de Brasília.

Após um breve período da Reunião, o Grupo  Ad Hoc foi encarregado, através da

aprovação da Decisão nº 25/2000 sobre o “Aperfeiçoamento do Sistema de Solução de

Controvérsias do Protocolo de Brasília”, de efetuar uma análise para propor uma reforma

ao Sistema de Solução de Controvérsia, tendo como prazo dezembro de 2000. Os temas

mais latentes para tratamento foram:

● aperfeiçoamento da etapa posterior ao laudo arbitral:
cumprimento  dos  laudos  e  alcance  das  medidas
compensatórias;

● critérios  para  a  conformação  das  listas  de
especialistas  e  árbitros,  e  para  sua  designação  em
cada caso;

● maior estabilidade dos árbitros;

● alternativas  para  uma  interpretação  uniforme  da
normativa Mercosul;

● agilização  dos  procedimentos  existentes  e
implementação de procedimentos sumários para casos
determinados.”  (decisão  nº  25/2000,  sobre  o
Aperfeiçoamento  do  Sistema  de  Solução  de
Controvérsias do Protocolo de Brasília).

Em meados  de  2000,  em Brasília,  o  Grupo  Ad  Hoc de  Aspectos  Institucionais

apresentou um projeto de aperfeiçoamento, que serviu para que as delegações pudessem

3Esse “Relançamento do Mercosul” em 2000, foi uma resposta às turbulências de 1999 e consistiu em fixar
objetivos maiores e mais ambiciosos para o Mercosul. Compreendeu temas relacionados à conclusão da área
de livre comércio, à consolidação e ao aperfeiçoamento da união aduaneira e à disposição de avançar em
direção  ao  mercado  comum.  Três  eixos  sustentaram  o  relançamento  do  Mercosul:  acesso  a  mercado;
convergência macoeconômica ; e exportações para terceiros mercados.
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trocar  opiniões  preliminares  e  elaborassem as  modificações  definitivas  (GUIMARÃES,

2002). A proposta inclui as seguintes alterações:

● redução de três fases para duas fases: de negociações diretas, intervenção do

Grupo do Mercado Comum e Tribunal  Ad Hoc, para negociações diretas e

Tribunal Ad Hoc, eliminando a apreciação do GMC;

● a  ampliação  da  lista  de  árbitros  nacionais  a  doze,  a  fim  de  beneficiar  o

processo de solução de controvérsia com uma maior especialidade técnica;

● a  criação  de  uma  lista  específica  de  terceiros  árbitros  (presidentes  do

Tribunal),  com o objetivo de conferir  maior qualidade e  uniformidade aos

laudos arbitrais;

● a  necessidade  de  estabelecer  algum  tipo  de  controle  na  designação  dos

árbitros dos Estados-Partes;

● a  introdução de um Tribunal  de apelação,  revisor  da aplicação do direito,

semelhante ao da Organização Mundial do Comércio, com cinco árbitros;

● a  responsabilidade  do  controle  do  Tribunal  arbitral  sobre  a  adoção  das

medidas necessárias para o cumprimento do laudo pelo Estado-Parte;

● a introdução de dispositivos sobre a fase pós-laudo (implementação do laudo

e nível de compensações/retaliações);

● a análise da possibilidade de se alcançar outro setor, durante às retaliações

comerciais,  além  daquele  da  controvérsia,  e  a  determinação  do  grau  de

alcance (MERCOSUL,  sobre o Aperfeiçoamento do Sistema de Solução de

Controvérsias do Protocolo de Brasília, Ata 3/00).

 A Reunião  de  Brasília  com um saldo  positivo,  ao  alcançar  consenso quanto  à

eliminação  da  obrigatoriedade  da  fase  do  Grupo  do  Mercado  Comum  e  quanto  ao

detalhamento da fase pós-laudo. Ademais, foi significativa a flexibilização da posição da

delegação brasileira.

Por outro lado, a posição da delegação uruguaia sempre se manteve muito rígida. A

delegação sempre defendeu a criação de um Tribunal arbitral permanente que abrangeria
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conflitos  entre  Estados,  e  entre  Estados  e  particulares.  Insistia  também  na  criação  da

Secretaria técnica, que já havia sido proposto em 1998. Alegando a preocupação uruguaia

com  a  desordem,  que  dominava  os  trabalhos  desenvolvidos  pelos  diferentes  foros

dependentes deste órgão (DREYZIN de KLOR, PIMENTEL, 2004).

Após algumas tentativas, o assunto ganhou força frente aos demais integrantes do

Mercosul, quando, através de uma reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum, foi

estipulado que o Grupo Mercado Comum, se responsabilizaria em transformar a Secretaria

Administrativa do Mercosul, em uma Secretaria técnica.

Assim, encaminhou-se aos coordenadores do Grupo Mercado Comum, um projeto

com alternativas apresentadas pelo Uruguai e pelos demais Estados-Partes. Os principais

temas do projeto foram:

● a  criação  de  mini-procedimentos  técnicos  em  temas  de  política  comercial

comum (regras de origem e dumping), os quais poderiam estabelecer-se em cada

instrumento, requerendo a aprovação do Conselho do Mercado Comum. Ficando

aberta a possibilidade de recorrer às diposições do Protocolo de Ouro Preto e do

Protocolo de Olivos;

●  a intervenção do Grupo Mercado Comum com caráter optativo;

● ampliar  a  lista  de  árbitros  nacionais  a  quinze  integrantes,  criando  uma lista

reduzida de presidentes a ser integrada por juristas de reconhecida trajetória e

escolhidos por consenso;

● a prevenção da possibilidade de objetar nomeações;

● a manutenção do caráter de independência e imparcialidade dos árbitros;

● a  criação  de  uma instância  revisora  do  direito,  através  de  um órgão estável

integrado por cinco juristas ( é certo que um seria de cada Estado-Parte); 

● a  definição  da  aplicação  das  medidas  compensatórias,  como  é  definido  no

Entendimento  sobre  Solução  de  Controvérsias  da  Organização  Mundial  do

Comércio;
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● a obrigação do Tribunal controlar a efetividade das medidas referentes ao laudos

emitidos  por  esse  Tribunal,  e  implementadas  pelo  Estado-Parte  obrigado

(MERCOSUL,sobre  o  Aperfeiçoamento  do  Sistema  de  Solução  de

Controvérsias do Protocolo de Brasília, Ata 6/00).

Alguns pontos desse projeto não foram delimitados. Dessa forma, na Reunião de

Cúpula de Florianópolis, reunião seguinte do Grupo Ad Hoc sobre Aspectos Institucionais,

as  negociações  para  definir  um  projeto  modificador  do  Protocolo  de  Brasília  foram

intensas, já que nesse momento que seria decidido o documento final do Grupo Ad Hoc,

sobre  os  Aspectos  Institucionais.  Contudo,  como  Uruguai  não  aderiu  ao  documento

consentido  entre  os  outros  Estados  integrantes  do  Mercosul,  dando continuidade  à  sua

postura desde o início do processo, foi adiado o prazo para a proposta definitiva.

Nessa mesma Cúpula, decidiu-se a criação de um Grupo de Alto Nível, através do

Grupo Mercado Comum, que concretizaria o trabalho do Grupo  Ad Hoc sobre Aspectos

Institucionais. 

Nesse momento, o Grupo Ad Hoc sobre Aspectos Institucionais já havia alcançado

consenso  entre  Argentina,  Brasil  e  Paraguai,  quanto  ao  modelo  do  funcionamento  dos

Tribunais  arbitrais,  mas  o  Uruguai  discordava  de  alguns  aspectos  desse  modelo.  As

semelhanças e diferenças entre o documento do Grupo Ad Hoc e as sugestões do Uruguai

foram:

● concordavam com a criação de um Tribunal ou câmara de caráter permanente;

● diferiam  quanto  a  faculdade  de  intervenção  do  Grupo  Mercado  Comum,  o

Uruguai  acredita  ser  totalmente  desnecessária  essa  etapa,  retirando-a

definitivamente;

● discordavam  quanto  ao  alcance  da  competência  do  órgão  jurisdicional:  os

demais Estados só reconheciam competência para os conflitos ocorridos entre os

Estados-Partes,  enquanto  o  Uruguai  somava a  competência  para  os  conflitos

ocorridos entre particulares e Estados-Partes, cujas decisões fossem vinculantes

e obrigatórias;
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● para o Uruguai, os particulares não poderiam recorrer aos Tribunais nacionais

para solucionar as controvérsias ocorridas entre eles e os Estados-Partes;

● o Uruguai também assegurava no acervo derivado das consultas, um conteúdo e

estabilidade substancial  e  processual  quando da decisão de uma controvérsia

através  da  submissão  das  partes  ao  Tribunal  arbitral  (DREYZIN de  KLOR,

PIMENTEL, 2004).

Na XX Reunião do Mercosul, como o Grupo de Alto Nível estava com dificuldades

em alcançar um resultado unânime, inclusive foi até recomendado a não incorporar novas

orientações de trabalho, limitou-se uma nova ampliação do prazo, dia 30 de novembro de

2001.

O Grupo de Alto Nível dedicou-se primeiramente na definição da criação de um

Tribunal  permanente e  a implementação de um mecanismo de consultas.  Em consenso,

decidiram  que  a  intervenção  durante  a  controvérsia  do  Grupo  Mercado  Comum  seria

facultativa, e quanto à implementação de uma etapa pós-laudo arbitrais. E,  após muitas

negociações  com diversas  posições,  finalmente  definiu-se  o  projeto  que  gerou  o  novo

Sistema de Solução de Controvérsias na Reunião de Cúpula de Olivos, em fevereiro de

2002. 

No  53º  artigo  do  Protocolo  de  Olivos,  foi  estabelecido  que  será  efetuada  uma

revisão  do  mecanismo  de  solução  de  controvérsias  instituído  no  Protocolo,  antes  de

finalizar o processo de convergência da tarifa externa comum, prevista para o ano de 2006,

afim  de  adotar  um  sistema  permanente  de  solução  de  controvérsias  para  o  Mercosul,

segundo o Tratado de Assunção, Anexo III, 3.
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5. As controvérsias julgadas pelo Sistema de Solução de Controvérsias do 
Mercosul com base no Protocolo de Brasília

 Segundo o Protocolo de Brasília (1991):

 as  controvérsias  entre  os  Estados  que  integram  o  Mercosul  sobre  a
interpretação  ou  não  o  cumprimento  das  disposições  do  Tratado  de
Assunção, do Protocolo de Ouro Preto e demais acordos celebrados no
seu âmbito, bem como nas decisões do Conselho do Mercado Comum e
das  Resoluções  do  Grupo  do  Mercado  Comum,  serão  submetidas  aos
procedimentos nele previstos.

 

Ou  seja,  ao  mecanismo  de  solução  de  controvérsias  previsto  pelo  Tratado  de

Assunção.

5.1.As controvérsias

Uma  pesquisa  feita  pela  diplomata  brasileira  da  Divisão  do  Mercosul,  Liliam

Chagas de Moura, mostrou que durante a vigência do Protocolo de Brasília (até 2003), os

Estados-Partes deram início a 21 controvérsias, sendo 3 reclamações de particulares, e 18

reclamações dos próprios Estados-Partes, iniciadas através das negociações diretas. 

 As três controvérsias originadas  de particulares  foram concebidas pelo governo do

Uruguai: setor papeleiro, contra a Argentina (1996); impostos de exportação sobre insumos

de cigarro, contra o Brasil (2001); e impostos de importação intrazona, contra o Paraguai

(2001).

 Em nenhum dos três casos houve solicitação do Tribunal Arbitral, no entanto nos três

casos o Grupo do Mercado Comum constituiu um Grupo de Especialistas para emitir um

parecer sobre a procedência da reclamação, sendo que no primeiro caso, o Grupo aceitou a

solução encontrada entre as partes, e nos dois últimos casos os pareceres favoreceram à

reclamação dos particulares. 
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5.2.Os laudos arbitrais

  Em 1999,  depois  de  8  anos  da  aprovação  do  Protocolo  de  Brasília  (1991),  foi

realizada  a  primeira  arbitragem  no  Mercosul,  perfazendo  até  hoje  9  laudos  arbitrais

emitidos pelo Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul, todos expedidos durante a

regência do Protocolo de Brasília. 

O primeiro laudo foi emitido em 28 de abril de 1999, cuja controvérsia envolvia a

Argentina e o Brasil; onde a Argentina alegou que as disposições dos Comunicados 37/97 e

7/98, do Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) e da Secretaria do

Comércio Exterior (SECEX) do Brasil, continham medidas restritivas ao comércio entre os

países (CHAGAS DE MOURA,2003).

Os  Comunicados  estabeleciam  um  sistema  de  licenças  automáticas  e  licenças

automáticas condicionadas e, portanto, não automáticas, sujeitas a procedimentos especiais,

para  a  importação  de  produtos  do  exterior,  com exigências  zoosanitárias  ou  sanitárias

expedidas pelo Ministério da Agricultura.  Nesse sentido,  a Argentina acusava que essas

medidas caracterizavam-se subsídios à produção e exportação, pois estabeleciam restrições

ao comércio intra-zona e  produziam efeitos  inibidores  ao comércio argentino no Brasil

(MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 1).

A Argentina solicitou ao Brasil  a correção das normas, por julgar que causavam

distorções  que  afetavam  à  competitividade  dos  produtos  argentinos  e  violavam  os

compromissos  assumidos  no  Tratado  de  Assunção  no  que  diz  respeito  à  obrigação  de

garantir condições eqüitativas de competitividade para os agentes econômicos da região. 

O objeto exato da controvérsia foi o questionamento da compatibilidade ou não do

regime de licenças brasileiras com o conjunto normativo do Mercosul. 

A conclusão do Tribunal Arbitral foi que as licenças automáticas são compatíveis

com  o  sistema  normativo  do  Mercado,  desde  que  não  contenham  condições  ou

procedimentos  restritivos  e  se  limitem a  um registro  realizado  sem demora,  durante  o

trâmite  aduaneiro;  e  as  licenças  não  automáticas  somente  são  compatíveis  com  esse

sistema, quando se refiram a medidas adotadas sob condições e fins estabelecidos no artigo

50 do Tratado de Montevidéu de 1980, que prevê a eliminação de medidas não aduaneiras,
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que configurem obstáculos comerciais (MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc,

1).

Dessa forma, o Tribunal Arbitral determinou ao Brasil que ajustasse o regime de

licenciamento  nacional  ao  estabelecido  pelo  laudo,  até  dia  31  de  dezembro  de  1999,

adequando o Comunicado 37/97 às normas do Tratado de Montevidéu. 

A segunda controvérsia, cujo laudo foi emitido em 27 de setembro de 1999, também

envolveu a Argentina contra o Brasil. O Brasil é acusado ao adotar medidas regulamentares

sobre a produção e exportação de carne de porco, de cometer subsídios nesse setor. Essas

medidas  consistiam em um programa de  estoques  de  milho  -  manutenção  de  estoques

reguladores  e  estratégicos  públicos  de  milho  mantidos  nos  armazéns  da  CONAB;

equalização  da  taxa  de  juros  para  a  exportação  de  suínos  (PROEX);  e  utilização  de

mecanismos  de  financiamento  à  exportação,  por  meio  das  antecipações  de  contrato  de

câmbio (ACC) (GUIMARÃES, 2002).

Assim, a Argentina solicitou ao Brasil a correção dessas medidas por considerar que

essas causavam distorções à competitividade dos produtos argentinos e contrariavam as

obrigações  assumidas  pelos  Estados-Partes  no  Tratado  de  Assunção,  que  obrigavam  a

garantia de condições eqüitativas de competitividade para os diversos setores econômicos

da região (MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 2).

O laudo do Tribunal Ad Hoc favoreceu o Brasil ao considerar regular o programa de

regulação de estoques; declarou que os processos de Adiantamento de Contrato de Câmbio

(ACC)  adotados  pelo  Brasil  não  representavam  subsídios  às  exportações;  contudo,

considerou procedente a reclamação da Argentina sobre o PROEX, de equalização da taxa

de juros. 

Como o Brasil já concordara com a reclamação da Argentina quanto às normativas

brasileiras do PROEX, o Brasil decidiu, antes mesmo da emissão do laudo arbitral,  não

permitir a utilização do PROEX para o Mercosul em qualquer de suas modalidades, quer

seja no financiamento às exportações, quer seja na equalização das taxas de juros para as

exportações de bens (VIGEVANI, MARIANO, 2004). 
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Com a concordância do Brasil sobre a equalização da taxa de juros, a controvérsia

deixou de existir, ocorrendo o cumprimento integral da decisão (VIGEVANI, MARIANO,

2004). 

A terceira controvérsia, cujo laudo foi emitido em 10 de março de 2000, envolveu o

Brasil contra a Argentina. A Argentina havia estabelecido cotas sobre produtos têxteis de

algodão provenientes do Brasil e medidas de salvaguarda às importações provenientes de

outros  Estados  do  bloco,  baseadas  no  Acordo de Têxteis  e  Vestuários,  da  Organização

Mundial do Comércio. O Brasil entendia que tal medida tinha caráter discriminatório por

favorecer outros países não incluídos no Mercosul. Dessa maneira, o Brasil solicitou ao

Tribunal Ad hoc que declarasse a incompatibilidade das medidas argentinas com a normas

do  bloco,  e  com  o  livre  comércio  acordado  entre  os  Estados  Membros  do  Mercosul

(MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 3).

Segundo o entendimento da Argentina, não existiam normas no âmbito do Mercosul

que proibiam a imposição de salvaguardas, para a proteção de determinado setor industrial.

Por sua vez,  o  Brasil  argumentou que desde de 1º janeiro de 1995 havia proibição da

imposição de salvaguardas, prazo estabelecido pelo Tratado de Assunção (GUIMARÃES,

2002). 

O laudo arbitral foi favorável ao Brasil, ao considerar que as normas editadas pela

Argentina violavam o Tratado de Assunção e seu Anexo IV, que regulam a proibição de

salvaguardas após 31 de dezembro de 1994. Foi estabelecido um prazo de quinze dias para

que a Argentina retirasse a medida. A Argentina chegou a solicitar esclarecimentos sobre a

decisão do Tribunal, mas a decisão não foi modificada. (MERCOSUL, Laudo do Tribunal

Arbitral Ad Hoc, 3).4

A quarta controvérsia, cujo laudo é de 21 de maio de 2001, mais uma vez envolveu

Brasil e Argentina, e teve por objeto a reclamação do Brasil sobre a aplicação argentina de

medidas  antidumping contra  a  exportação  de  frangos  inteiros,  provenientes  do  Brasil

(CHAGAS DE MOURA, 2003).

4Nessa controvérsia,  o  Brasil  acionou ao mesmo tempo,  tanto o sistema de solução de controvérsias  do
Mercosul,  quanto o da OMC. Foi a  primeira vez que a OMC abriu um painel  para discutir  um conflito
comercial entre os membros do Mercosul, 
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 O Brasil considerou que a Resolução Nº 574/2000 do Ministério de Economia da

República Argentina não era compatível com a normativa Mercosul sobre investigação e

aplicação de direitos antidumping no comércio entre os Estados-Partes do Mercosul, já que

a resolução, para o Brasil, representava restrições não tarifárias ao comércio. Segundo à

interpretação da Argentina, os procedimentos de investigação antidumping extra e intrazona

estão sujeitas à legislação nacional, assim como a Resolução 574/2000. E nenhuma norma

do Mercosul habilita o Tribunal a rever procedimentos adotados por um Estado-Parte, sob

sua legislação nacional (MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 4).

A conclusão do Tribunal foi que os procedimentos de investigação e a Resolução da

Argentina  não  violavam  a  regra  de  livre  comércio  no  Mercosul.  O  Tribunal  Arbitral

verificou que não há normativa no mercosul sobre regras antidumping, somente normas que

proíbem a aplicação de restrições não tarifárias. Para o Tribunal, as medidas argentinas não

objetivavam  à  implementação  de  restrições  comerciais  e  não  provocaram  desvio  de

comércio.  Ou  seja,  a  decisão  não  implicou  modificações  na  legislação  argentina

(MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 4)5.

A quinta controvérsia, cujo laudo foi emitido em 29 de setembro de 2001, envolveu

o Uruguai contra a Argentina; e versa sobre às restrições de acesso ao mercado argentino de

bicicletas de origem uruguaia. O Governo Argentino, ao alegar que a firma uruguaia de

bicicleta Motociclo só realizava a montagem de partes importadas da China e Taiwan -

contrariando às normas de origem do Mercosul, impôs uma taxa de 25% sobre um modelo

da Motociclo. Posteriormente, esta tarifa foi elevada para 35% e ampliada para todos os

produtos da firma Motociclo (INFORME MERCOSUL, 2003).

Logo, o Uruguai reclamou que a Argentina tinha violado explicitamente as normas

aplicáveis  em  matéria  de  origem  no  Mercosul.  Ademais,  o  Uruguai  apontou  que  a

normativa da Argentina para o controle de valor de mercadorias na alfândega violava o

regime  comum  de  despacho  e  valorização  aduaneira  de  mercadorias  (VIGEVANI,

MARIANO, 2004). 

5O Brasil, discordando do laudo emitido pelo Tribunal do Mercosul, recorreu pela mesma questão à OMC.
Pois na organização multilareal havia regras para a aplicação de medidas antidumping, diferente do Mercosul,
onde não há normas sobre medidas antidumping. 
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Após quatro meses de iniciar a controvérsia no âmbito arbitral, o Tribunal arbitral

emitiu um laudo favorável ao Uruguai, determinando que a medida adotada pela Argentina

não seguiu os procedimentos estabelecidos no Regulamento de Origem do Mercosul. Além

disso, o Tribunal não encontrou evidências conclusivas da existência de uma infração da

firma uruguaia ao Regulamento de Origem do Mercosul. A sentença restabeleceu a natureza

intrazona às bicicletas uruguaias, solicitando que a Argentina permita o livre acesso das

bicicletas no seu mercado interno (MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 5).

Na sexta controvérsia, cujo laudo foi emitido no dia 9 de janeiro de 2002, o Uruguai

acusa  o  Brasil,  sobre  a  proibição  brasileira  de  importação  de  pneumáticos  remoldados

procedentes do Uruguai (INFORME MERCOSUL, 2003).

O caso inicia-se em maio de 1991, quando o Departamento de Comércio Exterior do

Brasil proíbe a importação de bens de consumos usados. Entretanto, a importação de pneus

remoldados se manteve na prática.  Já em setembro de 2000,  a  Secretaria  de Comércio

Exterior (SECEX) do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do

Brasil, se dispôs a não conceder licenças de importação de pneumáticos recauchutados e

usados, seja como bens de consumo, seja como matéria-prima, classificados na Posição

4012 da NCM. Essa disposição inclui tanto os pneus usados como os recauchutados. 

Como até o momento havia um importante fluxo comercial de pneus remoldados do

Uruguai para o Brasil, o Uruguai considerou que a medida brasileira era um obstáculo à

livre circulação de bens nos países do Mercosul, violando às regras do bloco (VIGEVANI,

MARIANO, 2004). 

Além disso, o Governo Uruguaio também alegou que a nova proibição do Brasil se

contrapunha com o Decreto CMC 22/00, no qual proibia os Estados-Partes do Mercosul a

introduzir novas restrições ao comércio dentro do bloco. Por sua vez, o Brasil defendia-se

ao argumentar que o pneu “ recauchutado” era considerado como “usado”, e assim, sujeito

à  Resolução  GMC  109/94  que  permite  os  Estados-Partes  aplicar  suas  respectivas

legislações  nacionais  sobre  à  importação de  bens  usados,  inclusive  no  que  se  refere  à

definição  de  bens  usados  e  ao  regime  de  bens  recondicionados,  enquanto  não  forem
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concluídos os trabalhos de harmonização sobre o tema no bloco (MERCOSUL, Laudo do

Tribunal Arbitral Ad Hoc, 6)

A sentença arbitral foi integralmente favorável ao Uruguai, quando determinou que

a Portaria brasileira 8/00 é incompatível com a normativa do Mercosul, dando 60 dias ao

Brasil  para  adaptar  a  sua  legislação  interna  às  regras  do  Mercosul  (VIGEVANI,

MARIANO, 2004). 

A declaração do Tribunal foi a seguinte: existiu durante a década de noventa, um

fluxo comercial em direção ao Brasil de pneumáticos recauchutados uruguaios, compatível

com a legislação interna do Brasil. Os distintos órgãos públicos do Estado brasileiro sempre

afirmaram  que  os  pneumáticos  recauchutados  não  são  considerados  bens  usados  e,

portanto,  não compreendidos na proibição de importação de pneumáticos usados.  Além

disso, a Decisão Nº 22/00 impõe aos Estados-Partes do bloco a obrigação de não adotarem

medidas restritivas ao comércio recíproco. E, finalmente, que a Resolução 109/94 é uma

exceção do Artigo 1º do Tratado de Assunção, pois não abrange os bens usados admitidos

no comércio  intrazona  existente  no  momento  da  sua  adoção  (MERCOSUL,  Laudo  do

Tribunal Arbitral Ad Hoc, 6).

O  Brasil  autorizou  a  reabertura  das  importações  de  pneus  remoldados  quando

originários do Mercosul. Todavia, o fluxo de comércio continua com dificuldades, dado a

persistência de uma norma do Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Em novembro de

2002, no contexto do GMC, o Uruguai solicitou ao Brasil que retomasse o comércio de

pneus recauchutados, através da adoção de medidas necessárias. O Paraguai, como também

exporta  pneus  recauchutados  para  o  Brasil,  também  se  preocupa  com  o  cumprimento

adequado da sentença arbitral (VIGEVANI, MARIANO, 2004). 

A sétima controvérsia, cujo laudo foi emitido em 09 de janeiro de 2002, paira sobre

os obstáculos à entrada de produtos fitossanitários argentinos no mercado brasileiro. Mais

exatamente  sobre  a  não  incorporação  das  Resoluções  GMC  Nº  48/96,  87/96,  149/96,

156/96 e 71/98 ao ordenamento jurídico brasileiro. Envolvendo a Argentina contra o Brasil

(INFORME MERCOSUL, 2003)



35

A Argentina alegou que o Brasil não cumpriu à obrigação de incorporar em seu

ordenamento  interno  a  normativa  Mercosul  adotada  pelos  quatros  Estados-Partes  em

matéria de Facilitação do Comércio de Produtos Fitossanitários para o Mercosul. Viola o

princípio de livre circulação de bens  na  região,  impedindo o acesso a  seu mercado de

produtos fitossanitários similares dos Estados-Partes, ao estabelecer obstáculos derivados

da  imposição  de  restrições  originárias  de  registro,  as  quais  foram  eliminadas  ao  ser

alcançado o acordo sobre um sistema de registro abreviado.Viola também com a obrigação

de reciprocidade, tendo em vista que a República Argentina e os demais Estados-Partes do

Mercosul  têm  observado  os  compromissos  relacionados  à  facilitação  do  comércio  de

produtos fitossanitários (VIGEVANI, MARIANO, 2004). 

Por  sua  vez,  o  governo do Brasil  alegou que  o  livre  comércio  neste  setor  está

subordinado  à  necessidade  de  garantir  a  “segurança,  eficiência  e  economia”  destes

produtos,  conforme  o  que  dispõe  a  Resolução  73/94.  Podendo  restringir  esse  tipo  de

comércio,  quando  apresente  riscos  à  saúde  humana,  animal  e  vegetal  (INFORME

MERCOSUL, 2003). Ademais, o Brasil argumentou que:

 à  luz  do disposto no  artigo 38  do Protocolo de  Ouro Preto,  a  única
obrigação em matéria de incorporação, reside em adotar todas as medidas
tendentes  a  assegurar  a  vigência  interna  da  normativa  aprovada  pelos
órgãos do MERCOSUL, sem menção alguma à existência de um limite
temporal para tal, cabendo à legislação de cada Estado-Parte a definição
dos  prazos  e  procedimentos  para  a  incorporação  de  tais  normas  nos
termos do artigo 42 do Protocolo de Ouro Preto (MERCOSUL, Laudo do
Tribunal Arbitral Ad Hoc, 7). 

E  também,  defendeu-se  alegando  que  estava  em  curso  de  internalização  no

ordenamento jurídico brasileiro, por força do Decreto 4074 de 4 de janeiro de 2002, as

Resoluções envolvidas na controvérsia. 

 No dia 19 de abril de 2002, foi emitido o laudo arbitral referente a essa controvérsia,

sendo unanimemente favorável à Argentina. Pois, o Brasil não estava cumprindo com o

estabelecido no artigo 40 do Protocolo de Ouro Preto,  ao não incorporar  na legislação

brasileira  o  acordo  do  Mercosul  sobre  registros  fitossanitários  em  prazo  razoável

(MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 7).
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Além  disso,  o  Tribunal  não  aceitou  a  justificativa  brasileira,  de  que  após  a

incorporação das resoluções do Mercosul, não há tempo determinado para o cumprimento

dessas,  ficando  a  critério  de  cada  Estado-Parte.  Através  do  princípio  de  pacta  sunt

servanda, o Tribunal coloca que “esse princípio impõe o cumprimento dos compromissos

assumidos, situação que contradiz o ato de sustentar o livre arbítrio do devedor de cumprir

ou não, ou de cumprir no momento em que, segundo seu interesse, considerar oportuno ou

conveniente.” (INFORME MERCOSUL, 2003).

Além do mais, 

(...)  o  Tribunal  arbitral  definitivamente  não  considerou  razoável  um
adiamento  de  quase  seis  anos  à  incorporação  devida”.  Alegando  que
“mesmo  quando  possa  existir  uma  demora  razoável,  produto  da
importância do assunto e da complexidade da elaboração e do ditado das
normas,  o  prazo  utilizado pela  República  Federativa  do  Brasil  resulta
excessivo,  superando  o  standard  jurídico  da  razoabilidade  proposto,
máxime  se  for  levado  em  conta  que  os  restantes  Estados-Partes
incorporaram as mesmas normas na metade ou na terça parte do tempo
transcorrido  no  caso  brasileiro(...)  (MERCOSUL,  Laudo  do  Tribunal
Arbitral Ad Hoc, 7).

Quanto ao argumento brasileiro, que tais produtos fitosanitários colocavam em risco

a “saúde humana, animal e vegetal”, o Tribunal expôs que não é uma justificativa suficiente

para  opor-se  a  incorporar  as  normas  de  registro  previamente  acordadas  em um tempo

razoável.  E  também,  o  governo  brasileiro  não  conseguiu  provar  que  esses  produtos

realmente causam riscos à saúde. 

Foi estabelecido um prazo de 120 dias, para que o Brasil adotasse as medidas e

ditasse as normas jurídicas correspondentes. Posteriormente, o Brasil chegou a informar a

Secretaria  Administrativa  do  Mercosul  que  estava  incorporando  ao  seu  ordenamento

jurídico,  as  Resoluções  do  GMC,  referentes  ao  registro  de  produtos  fitossanitários

(INFORME MERCOSUL, 2003).

Contudo, como a Argentina não acreditava que a nova normativa brasileira estava

cumprindo o disposto nas normas do Mercosul, no final de outubro de 2002, informou ao

Brasil  que  adotaria  medidas  retaliatórias,  amparadas  no  Protocolo  de  Brasília,  caso  a
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situação persistisse. Por sua vez, o Brasil acreditou estar seguindo o disposto do Laudo

Arbitral (VIGEVANI, MARIANO, 2004). 

 A oitava controvérsia, sendo 21 de maio de 2002 a data de emissão do respectivo

laudo, envolve pela primeira vez o Paraguai e o Uruguai, cujo tema foi a aplicação do

"IMESI" (imposto específico interno) à comercialização de cigarros.

 Em novembro de 2002, o Paraguai apresentou uma reclamação contra o Uruguai,

indicando que na aplicação do Imposto Específico Interno sobre os cigarros nacionais, os

produtos paraguaios sofriam uma dupla discriminação. 

O  Paraguai  alegou  discriminação  tanto  no  tratamento  que  recebem  os  cigarros

importados  em  geral,  em  comparação  aos  cigarros  nacionais  uruguaios,  quanto  no

tratamento que recebem os produtos importados por países não limítrofes, em comparação

aos produtos de países limítrofes.

 Embora a alíquota tanto para os produtos nacionais como para os oriundos
de países fronteiriços ou não fronteiriços seja a mesma, o cálculo da base
tributável é discriminatório já que se determina por meio de um mecanismo
de ponderação que se baseia no preço ficto aplicado ao cigarro nacional de
maior  categoria,  multiplicando-o  por  um  coeficiente  prefixado  que
estabelece desigualdade de tratamento com o produto similar nacional com
relação ao produto de país limítrofe e não limítrofe. O cigarro paraguaio
resulta,  portanto,  duplamente  discriminado,  por  não  provir  de  um  país
limítrofe” (MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 8), explicou
o governo paraguaio. 

Ademais,
o artigo 1 do Anexo I do Tratado de Assunção estabelece que os Estados-
Partes concordam em eliminar, no mais tardar em 31 de dezembro de 1994,
os gravames e as demais restrições aplicadas a seu comércio recíproco,
entendendo-se  com  isto  que  o  Uruguai  não  cumpre  tal  regra”
(MERCOSUL, Laudo do Tribunal  Arbitral  Ad Hoc,  8)  fundamentava o
Paraguai. 

Sem defesa fundamentada, o Uruguai chega a assumir o fato de que a imposição do

IMESI  sobre  cigarros  originários  de  países  fronteiriços  ou  não  fronteiriços  era

discriminatória (VIGEVANI, MARIANO, 2004). 
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No dia 18 de março de 2002, constitui-se o Tribunal Ad Hoc para julgar o caso. Este

foi favorável ao Paraguai, pois considerou que a aplicação do Imposto Específico Interno

pelo Uruguai é incompatível com a regra do tratamento nacional existente no MERCOSUL,

no OMC e na ALADI. 

O Uruguai,  ou outro Estado Membro do MERCOSUL, pode gravar os
bens dentro de seu próprio território, mas não pode fazê-lo de forma que
um  produto  oriundo  de  outro  país  seja  tratado  com  discriminação
relativamente  a  produtos  similares  nacionais:  essa  é  a  regra  do
MERCOSUL (artigo 7 do Tratado de Assunção), da ALADI e da OMC,
organizações das quais são signatários tanto o Paraguai como o Uruguai.
(MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 8).

 E de mesma forma,

 a  aplicação do IMESI discrimina duplamente  o cigarro paraguaio,  ao
impor sobre este maior pressão fiscal com relação a produtos similares
uruguaios e originários de países fronteiriços,  o que vai  de encontro à
normativa do MERCOSUL (MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad
Hoc, 8).

O Tribunal arbitral concedeu um prazo de 6 meses para que o governo uruguaio

cessasse  os  efeitos  discriminatórios  com  relação  aos  cigarros  paraguaios,  baseados  na

condição de país não fronteiriço, modificando a forma de aplicação do IMESI, eliminando

a dupla discriminação existente (INFORME MERCOSUL, 2003).

A nona controvérsia,  sendo 04 de abril  de 2003 a emissão do respectivo laudo,

última até o momento, envolveu a Argentina e o Uruguai. O tema foi a incompatibilidade

do  regime  de  estimulo  à  industrialização  de  lã  outorgado  pelo  Uruguai,  e  decretos

complementares  com a  normativa  do  Mercosul,  que  regula  a  aplicação  e  utilização  e

incentivos no comércio intrazona (MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc, 9).

No dia  2  de abril  de 2002,  a  Argentina  inicia  o  procedimento  arbitral  contra  o

Uruguai  por  “Incompatibilidade  do  regime  de  estímulo  à  industrialização  de  lã,

estabelecido pela Lei 13.695 e Decretos complementares, com a Normativa MERCOSUL

que regula a aplicação e a utilização de incentivos no comércio intrazona”. 
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 O Governo Argentino sustentava que a bonificação concedida às exportações dos

produtos industrializados de lã  pela  Lei  uruguaia 13.695, de 24 de outubro de 1968,  e

Decretos  complementares,  constituía  um  incentivo  à  exportação  proibido  no  comércio

intrazona, de acordo com o que dispõe a Normativa Mercosul. 

A lei uruguaia de 1968 concedia uma bonificação de 22 % do valor FOB declarado

nas exportações de tecidos em peças ou em confecções. E, a partir de 1988, houve reduções

graduais da porcentagem de 22% prevista no artigo 80 da Lei 13.695, até chegar a 9 % no

ano 1992; desde então essa porcentagem de 9% prorrogou-se ininterruptamente.

 Em  1998,  a  Argentina  solicitou  ao  Uruguai  a  eliminação  da  bonificação  às

exportações de produtos industrializados de lã destinados aos países do Mercosul, contudo

nada foi mudado. 

Em outubro  de  2000,  iniciaram-se  as  negociações  diretas  entre  as  Partes,  e  foi

quando o governo Uruguaio se comprometeu a eliminar gradualmente, para o comércio

entre  os  Estados-Partes  do  Mercosul,  o  regime  de  Estímulo  à  industrialização  de  lã

estabelecido pela Lei 13.695 de 1968 e Decretos complementares, em conformidade com o

seguinte cronograma e níveis de estímulo: 

Desde 1° de julho de 2001 7%

Desde 31 de dezembro de 2001 5%

Desde 1° de julho de 2002 3%

 Desde 31 de dezembro de 2002 0%

Como o acordo celebrado através das negociações diretas, não era atendido pelo

Uruguai, a Argentina enviou várias notas reclamando o não cumprimento do entendimento,

até que decidiu iniciar o procedimento arbitral (VIGEVANI, MARIANO, 2004). 

Os argumentos argentinos são: 

(...)  por  um  lado,  a  incompatibilidade  do  estímulo  e  da  bonificação
previstos na Lei uruguaia 13.695 e nos Decretos complementares para as
exportações de produtos industrializados de lã destinados aos Estados-
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Partes  do  MERCOSUL,  com o  Tratado de  Assunção  e  a  Decisão  do
Conselho  do  Mercado  Comum  10/94  sobre  “Harmonização  para  a
aplicação  e  a  utilização  de  incentivos  às  exportações  pelos  países
integrantes do MERCOSUL; por outro lado, o reconhecimento expresso
do Uruguai dos efeitos negativos do estímulo que concede à lã para o
comércio intra Mercosul, assim como da necessidade de suprimi-lo, ao
assinar  o  Entendimento  de  13  de  dezembro  de  2000,  cujo
descumprimento  teria  implicado  a  violação  de  um  compromisso
internacional,  gerando contra si  mesmo, segundo se deduz do petitum
(cfr. ut infra), a obrigação de pagar a totalidade das custas e dos custos do
procedimento arbitral. (...) (MERCOSUL, Laudo do Tribunal Arbitral Ad
Hoc, 9).

 

A solicitação  da Argentina se resume na  eliminação total  por  parte  uruguaia  ao

estímulo  e  a  bonificação  estabelecidos  pela  Lei  13.695  de  1968  e  por  seus  decretos

complementares  para as  exportações  de  produtos  industrializados de lãs  destinados aos

Estados-Partes do Mercosul, cumprindo assim o que estabelece o artigo 12 da Decisão do

Conselho  do Mercado  Comum 10/94  e  a  normativa  Mercosul  aplicável.  Prescrição  de

normas jurídicas internas e adoção de todos os atos regulamentares e administrativos para

assegurar a efetiva eliminação requerida na alínea anterior. E,  finalmente,  abstenção do

estabelecimento num futuro qualquer outro incentivo ou medida de caráter equivalente que,

alterando as condições de concorrência no setor de industrialização da lã, viole o Tratado de

Assunção e a normativa dele derivada. A Argentina também solicitou que o Uruguai se

responsabilizasse integralmente pelos custos desse procedimento arbitral.

 O Uruguai defende-se dizendo que não violou disposição alguma do Tratado de

Assunção,  pois  suas  decisões  estavam  coerentes  com  os  princípios  de  gradualismo,

flexibilidade  e  equilíbrio consagrados  nos  tratados  do  Mercosul.  Também  alegou  que

tampouco violou a Decisão do Conselho do Mercado Comum 10/94 no respeitante à não

aplicação de incentivos à exportação no comércio intrazona, ao ter esta ficado suspensa em

virtude da Decisão do próprio Conselho 31/00, que não fez senão plasmar o propósito de

harmonização, equilíbrio e gradualismo que inspira a configuração do Mercosul; e, dessa

forma, o Uruguai considera que o Entendimento de 13 de dezembro de 2000 não pode se

constituir em objeto da controvérsia. Assim, o Uruguai solicitou que o Tribunal rejeitasse
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totalmente  a  pretensão  da  República  Argentina,  declarando-se  que  não  incorreu  em

descumprimento algum da normativa Mercosul. 

Finalmente, o Tribunal arbitral emite o laudo, estabelecendo que 

 (...) a República Oriental do Uruguai proceda a eliminar a bonificação
estabelecida pela Lei 13.695 e por seus Decretos complementares para as
exportações de produtos industrializados de lãs destinadas aos Estados-
Partes  do  Mercosul,  porquanto  contrária  ao  artigo  12  da  Decisão  do
Conselho  do  Mercado  Comum  10/94  (...)  (MERCOSUL,  Laudo  do
Tribunal Arbitral Ad Hoc, 9).

Estabelecendo um prazo de 15 dias para tal eliminação. 

Resumindo, em seis dos nove casos (67 %), a reclamação do país demandante foi

considerada  procedente,  uma  foi  considerada  parcialmente  procedente  e  duas  foram

consideradas não procedentes.

5.4.Análise dos laudos arbitrais

Desde a entrada em vigor da Tarifa Externa Comum (1995), surgiu uma série de

conflitos entre os quatro países do Mercosul, especialmente entre o Brasil e a Argentina,

motivados principalmente pelo descompasso entre os interesses internos de cada Estado

(MENDES, 2001).

O Sistema de  Solução  de  Controvérsias  começou  a  ser  acionado  em 1999,  um

período de crise conjuntural do Mercosul. O estopim desse período de dificuldades foi a

desvalorização cambial brasileira, paralelo ao término do regime de adequação em 1º de

janeiro  de  1999,  realçando as  reais  diferenças  comerciais  e  de  competitividade  entre  a

indústria argentina e a indústria brasileira (VIGEVANI, MARIANO, MENDES, 2002). A

partir daí os países integrantes do bloco, com dificuldade de resolver seus conflitos através

da diplomacia, passam a acionar o sistema previsto pelo Mercosul. 

De 1995 a  2003,  no comércio  entre  Brasil  e  Argentina,  o  Brasil  acumulava  um

déficit em sua balança comercial, em oposição ao superávit argentino, uma vez que um
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terço  das  exportações  argentinas  eram dirigidas  ao  Brasil.  A desvalorização  da  moeda

brasileira em janeiro de 1999, foi o estopim da crise, que provocou desavenças no bloco. A

Argentina,  sentindo-se  ameaçada  deu  início  à  execução  de  uma  série  de  medidas

protecionistas que posteriormente foram retaliadas pelo governo brasileiro o com anúncio

da perda do tratamento preferencial dado a 400 produtos argentinos. Alguns desses litígios,

também ocorreram devido à ação de grupos econômicos contrários à harmonização das

legislações e políticas macroeconômicas.

As  disputas  surgidas  nessa época  no bloco evidenciam,  por  um lado a  abertura

comercial alcançada no bloco, por outro as diferenças macroeconômicas existentes entre os

dois maiores membros do Mercosul- Brasil e Argentina, explicando o motivo pelo qual a

Argentina foi o país que mais acionou o Sistema de Solução de Controvérsias (9 vezes) 6. O

Paraguai e o Uruguai, em função de suas respectivas situações socioeconômicas interna,

também passaram a acionar o sistema de solução de conflitos do bloco a partir de 1999,

possivelmente ao perceberem que essa seria uma melhor forma para resolver os conflitos

comerciais  do Mercosul,  já  que nos  anos anteriores,  os  países  envolvidos  em conflitos

resolviam-no  através  das  negociações  diretas  entre  as  partes,  entre  os  governos  ,  ou

diretamente entre os setores afetados (MENDES, 2001).

Os diferentes níveis de competitividade entre os setores econômicos do Mercosul

também  explicam  a  razão  pela  qual  o  Brasil  tenha  sido  o  país  mais  acusado  nas

controvérsias,  foram  nove  acusações7.  Essa  diferença  de  competitividade  propicia  o

surgimento de reivindicações protecionistas (VIGEVANI, MARIANO, 2004) o que agrava

ainda mais o conflito. A questão das diferenças econômicas e sociais intrazonais nacionais,

regionais  e  subnacionais  também  foi  motivo  para  uma  série  de  desentendimentos  no

Mercosul (MENDES, 2001). 

Considerando vinte e uma as controvérsias iniciadas no mecanismo de solução de

controvérsias,  um  número  modesto  chegou  à  fase  arbitral,  somente  nove.  Luiz  Olavo

Baptista (1998), um dos árbitros brasileiros no Mercosul, explica esse fato, ao afirmar que a

6A Argentina foi o país que mais acionou o sistema de solução de controvérsias, foram 9 vezes; o Uruguai
acionou 6 vezes – sendo 3 particulares; o Brasil intentou 4 vezes, e o Paraguai somente 2 vezes. 
7o Brasil foi o país mais acusado nas controvérsias, foram 9 acusações; em segundo lugar foi a Argentina, 
denunciada 6 vezes; o Uruguai acusado 3 vezes; e, por fim, o Paraguai acusado somente 2 vezes;
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estrutura intergovernamental do bloco consolidou um sistema de resolução de disputas no

qual prevalece a negociação diplomática e política, buscando sempre um acordo entre as

partes antes de recorrer ao procedimento arbitral. O autor também explica o fato de que

daquelas vinte e uma controvérsias, oito não tiveram seguimento após a intervenção do

Grupo  do  Mercado  Comum,  dessa  forma,  resultou  em  decisão  estritamente

intergovernamental 38 % das controvérsias levadas ao sistema de solução de controvérsias.

Vigevani, Mariano e Mendes (2002) explicam que com o Sistema de Solução de

Controvérsias  do  Mercosul  foi  dada  maior  institucionalidade  ao  bloco,  inclusive  para

diminuir  as  incertezas  que  criavam  conflitos,  contudo  não  foi  alterado  o  caráter

intergovernamental  do  bloco.  Tanto  a  estrutura  do  Mercosul,  quanto  o  seu  respectivo

mecanismo  de  solução  de  controvérsias  não  expressaram  a  criação  de  órgãos

supranacionais, muito menos de um sistema jurídico permanente. 

O fato dos laudos arbitrais  serem cumpridos pelos Estados-Partes envolvidos na

controvérsia, demonstram que, apesar da pouca importância que parece ser dada ao sistema,

os Estados preferem reduzir suas respectivas autonomias de ação política, para garantir a

estabilidade do bloco. De acordo com Hurrel (1995), as decisões resultadas de arbitragem,

que  são  adotadas  pelos  países  envolvidos,  fortalecem a  abordagem institucionalista  ao

revelar  a  existência  de  influência  efetiva  por  parte  da  instituição  internacional  sobre

políticas internas dos países membros. E, as instituições influenciam as ações e as opções

dos Estados porque, segundo a abordagem institucionalista, as lideranças governamentais

realizam um cálculo custo/benefício para suas ações (KEOHANE, NYE, 1989).

Caso  os  Estados  envolvidos  numa  controvérsia,  desacatassem  as  decisões  do

Tribunal, poderia representar a adoção de práticas individuais ilegítimas, em detrimento de

regras coletivas legítimas, atitude que poderia resultar no aumento da incerteza do bloco,

cujo desgaste repetitivo poderia levar à estagnação do bloco. 

Nos  casos  em que  os  Estados  envolvidos  numa controvérsia,  modificaram suas

normas  internas,  podendo  contrapor-se  aos  interesses  domésticos  específicos,  criaram

condições de sustentabilidade para a renúncia de algum grau de soberania por parte desses



44

Estados,  em  benefício  de  resultados  positivos  mútuos  decorrentes  de  maior  grau  de

densidade e cooperação nas relações intra bloco. 
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6. Análise do novo Protocolo para Solução de Controvérsias no Mercosul 
– O Protocolo de Olivos.

O Sistema de  Solução de  Controvérsias  do Mercosul  foi  modificado através  do

estabelecimento do Protocolo de Olivos. Feito na cidade de Olivos, Província de Buenos

Aires firmado em 18 de fevereiro de 2002, entrou em vigor a partir de 1° de janeiro de

2004, derrogando o Protocolo de Brasília, trazendo algumas inovações para o sistema do

bloco. 

O estudo nesse capítulo procura apontar as modificações trazidas pelo Protocolo de

Olivos,  em  comparação  com  o  Protocolo  de  Brasília.  Esse  estudo  consistiu  numa

comparação entre os documentos dos Protocolos. 

A primeira mudança, acrescentada pelo Protocolo de Olivos, é quanto a escolha da

adoção  do  Foro  para  a  resolução  de  uma  controvérsia.  Os  Estados-Partes  quando  se

depararem com um conflito comercial, podem em comum acordo, tanto recorrer ao Sistema

de resolução de controvérsias do Mercosul - orientado pelo Protocolo referido, ou podem

recorrer a outros fóruns de mesma espécie, como o da Organização Mundial do Comércio.

No entanto, o novo Protocolo regula essas opções, colocando que, a partir do momento que

uma das partes já tiver iniciado o procedimento de solução de controvérsias do Mercosul,

nenhuma das partes envolvidas poderá recorrer a outros mecanismos de mesma função,

como  o  Sistema  de  Solução  de  Controvérsias  da  Organização  Mundial  do  Comércio,

evitando a duplicidade de procedimentos e das resoluções contraditórias. 

A outra principal mudança é a instituição do Tribunal Permanente de Revisão –

alguns  autores  apostam  que  seja  a  principal  mudança  institucional  desde  1991-,  que

funcionará como uma espécie de órgão de apelação das sentenças arbitrais. Sua sede é na

capital paraguaia – Assunção, e sua inauguração ocorreu recentemente, em agosto de 2004.

O Tribunal Permanente tem dupla função: atua como órgão de revisão ou instância

recursal, em relação às decisões dos árbitros  Ad Hoc, convocados temporariamente para

decidir sobre um conflito específico, ou ainda, como instância única e final, por acordo

entre as partes; e também como instância consultiva do Mercosul, podendo ser provocado
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pelos Tribunais Superiores de Justiça dos Estados membros e por outros órgãos integrantes

da estrutura institucional do bloco.

Através da criação do Tribunal Permanente, é esperado uma interpretação uniforme

da  normativa  do  Mercosul.  Uma  das  principais  críticas  acerca  do  funcionamento  dos

Tribunais Ad Hoc – em relação aos permanentes- é de que esses primeiros não permitem a

construção  de  uma verdadeira  jurisprudência  comunitária  que  enriqueça  e  aprofunde  o

processo  de  integração,  podendo  inclusive  gerar  interpretações  contraditórias  sobre  as

mesmas questões com conseqüências negativas sobre a segurança jurídica que aporta o

processo (INFORME MERCOSUL, 2003). Ademais, os árbitros que formam esta instância,

estarão mais tempo no cargo, até 6 anos, e isso também contribuirá para uma interpretação

uniforme da normativa comunitária.

Uma outra novidade acrescentada pelo Protocolo de Olivos, é a possibilidade dos

Estados,  caso  necessitarem,  estabelecerem  mecanismos  especiais  com  fim  de  resolver

divergências entre Estados-Partes sobre aspectos técnicos regulados em instrumentos de

políticas comercias comuns. O Conselho do Mercado Comum é o órgão que irá definir e

aprovar  as  regras  de  funcionamento,  o  alcance  desse  mecanismo  e  a  natureza  dos

pronunciamentos futuramente emitidos. 

6.1. As Etapas

6.1.1. Negociações Diretas (15 dias)

A primeira fase para resolução de controvérsia é a negociação direta. Essa fase é um

dos  princípios  comuns  dos  mecanismos  de  resolução  de  controvérsias  em  geral.  As

negociações diretas não poderão ultrapassar o prazo de 15 dias, a partir do momento em

que um dos estados levantar a controvérsia. 

Durante a controvérsia, os Estados membros manterão o Grupo Mercado Comum

informados - através da Secretária Administrativa, sobre as gestões que se realizarem e seus

respectivos resultados.
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De natureza política, não existe nenhuma estrutura formal para essas negociações

(DREYZIN de KLOR, 2003). 

6.1.2. Intervenção do Grupo Mercado Comum. (30 dias)

 Após os Estados-Partes conflitantes passarem pelas negociações diretas, quando não

alcançarem um acordo, podem optar pela intervenção desse Grupo ou irem diretamente

para o procedimento arbitral que será visto adiante. A intervenção do Grupo do Mercado

Comum não é mais de caráter obrigatório, como era no Protocolo de Brasília.

Caso optem pela intervenção do Grupo do Mercado Comum, as regras para esse

procedimento  serão  mantidas. 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. 

O Protocolo de Olivos acrescentou algo peculiar. Os Estados-Partes, que não façam

parte  do  conflito,  de  forma  justificada,  poderão  estender  o  procedimento,  após  às

negociações  diretas,  às  considerações  do  Grupo  do  Mercado  Comum.  Ainda  assim,  o

procedimento  arbitral  que  foi  optado  e  iniciado  pelos  Estados-Partes  envolvidos  na

controvérsia não será interrompido. 

As decisões emitidas pelo Grupo Mercado Comum podem ser coercitivas, sendo

expressas e detalhadas, quando foram os Estados-Partes na controvérsia que se submeteram

a esse procedimento. E podem ser consultivas, quando a controvérsia foi levada ao Grupo

Mercado Comum por um Estado não envolvido no litígio.

6.1.3. Tribunal Arbitral Ad Hoc (60 dias)

 Após às negociações diretas, o Tribunal Ad Hoc poderá ser acionado por qualquer

um dos Estados-Partes envolvidos. A Secretaria Administrativa do Mercosul se encarregará

das gestões administrativas que lhe sejam requeridas para a tramitação dos procedimentos. 

 O Tribunal Arbitral  Ad Hoc num prazo de sessenta dias, prorrogáveis por trinta,

emitirá um laudo às partes e aos demais árbitros.
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6.1.3.1. Composição do Tribunal Arbitral Ad Hoc

A composição do Tribunal Arbitral Ad Hoc sofreu poucas mudanças. Cada Estado-

Parte na controvérsia designará um árbitro titular e um árbitro suplente, ambos devem ser

capacitados para o exercício dessa função.8 

 Quanto  à  eleição  do  árbitro  presidente,  o  Protocolo  de  Olivos  esclarece  esse

processo da seguinte forma: os Estados parte na controvérsia designarão em comum acordo

o terceiro árbitro e seu suplente, que presidirá o Tribunal Arbitral  Ad Hoc. Esses estados

terão um prazo de 15 dias para a escolha. Esses árbitros não poderão ser nacionais aos

Estados envolvidos na controvérsia. 9

6.1.3.2. Lista de árbitros

Uma  pequena  mudança  quanto  aos  árbitros  ocorre  na  composição  da  lista.  Os

Estados  designarão  doze  (12)  árbitros  para  integrar  a  lista;  anteriormente  o  número de

árbitros  era  dez  (10).  10Quanto  à  eleição  do  terceiro  árbitro,  cada  Estado-Parte  deverá

propor quatro (4) candidatos para integrar a lista de terceiros árbitros. Sendo um deles não

nacional aos Estados parte do Mercosul.

 O Protocolo  de  Olivos  acrescenta,  nas  disposições  comuns,  um artigo  que  trata

somente da qualificação desses árbitros.11

Os árbitros dos Tribunais Arbitrais Ad Hoc e do Tribunal Permanente de Revisão
deverão ser juristas de competência reconhecida naquelas matérias que podem
ser  objeto  das  controvérsias  e  ter  conhecimento  do  conjunto  normativo  do
Mercosul";  além  disso,  "  os  árbitros  deverão  observar  a  necessária
imparcialidade e independência funcional da Administração Pública Central ou
direta dos Estados Parte e não ter interesse de natureza alguma na controvérsia.
(MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

8Caso, os Estados-Partes não façam essa designação dentro do prazo estipulado, a Secretária Administrativa 
do Mercosul o fará.
9A Secretária Administrativa do Mercosul também fará a escolha desses árbitros, caso os Estados parte não 
cheguem num consenso para a escolha do árbitro presidente, através de sorteio da lista de árbitros que 
veremos a seguir.
10A definição desses árbitros, bem como o curriculum vitae detalhado de cada um, serão notificados à 
Secretária Administrativa do Mercosul e aos demais Estados-Partes.
11No antigo Protocolo, Protocolo de Brasília (1991), havia um artigo que tratava desse assunto, porém as 
exigências quanto a esses árbitros eram mais genéricas.
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Um  acréscimo  no  Protocolo  de  Olivos  é  a  possibilidade  de  cada  Estado-Parte

solicitar informações sobre cada árbitro escolhido pelos demais Estados.

6.1.3.3. Representantes, assessores e unificação de representação
 

O Protocolo de Olivos possibilita que os Estados parte definam representantes e

contratem seus assessores para a defesa de seus direitos perante o Tribunal Arbitral Ad Hoc.

E caso haja convergência de interesses, os Estados poderão unificar suas representações. A

unificação  da  representação  mantém-se  inalterada.  "Se  dois  ou  mais  Estados-Partes

sustentarem  a  mesma  posição  na  controvérsia,  unificarão  sua  representação  ante  o

Tribunal Arbitral e designarão um árbitro de comum acordo" (MERCOSUL, Protocolo de

Olivos, 2002).

6.1.3.4. Laudos Arbitrais do Tribunal Ad Hoc.

Quanto aos Laudos Arbitrais  emitidos pelo Tribunal  Ad Hoc,  o antigo Protocolo

determinava  que  os  laudos  do  Tribunal  Arbitral  eram inapeláveis,  obrigatórios  para  os

Estados-Partes na controvérsia e teriam relativamente a eles força de coisa julgada. O que o

Estado-Parte  poderia  fazer,  a  partir  dessa  decisão,  era  dentro  de  15  dias,  solicitar  um

esclarecimento do laudo ou uma interpretação sobre a forma com que deverá cumprir-se.

No Protocolo de Olivos é retirado o caráter decisório e final desses laudos arbitrais, já que

há a possibilidade de revisão desses últimos através do Tribunal Permanente de Revisão.

6.1.4. Tribunal Permanente de Revisão (30 dias)

É definido  como um novo grau  de  jurisdição,  implementado  pelo  Protocolo  de

Olivos. Tem funcionamento na capital paraguaia - Assunção, e é designado de "Tribunal

Permanente de Revisão".

 Como um processo de continuidade aos procedimentos arbitrais,
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qualquer  uma  das  partes  na  controvérsia  poderá  apresentar  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(...)  (MERCOSUL,
Protocolo de Olivos, 2002).

6.1.4.1 Composição do Tribunal Permanente de Revisão
 

O Tribunal Permanente de Revisão será integrado por cinco (5) árbitros, sendo que

cada Estado-Parte do Mercosul designará um (1) árbitro e seu suplente, estes ficarão por

um período de dois (2) anos, podendo ser renovado por dois períodos consecutivos.

 O quinto árbitro, ou seja, o árbitro presidente, cujo período será de três (3) anos,

não renovável, será escolhido por unanimidade dos Estados-Partes, a partir de uma lista de

oito candidatos; lista que já foi composta pela indicação de 2 árbitros, por cada Estado

membro,  e  está  sob  a  Secretária  Administrativa  do  Mercosul.  Este  árbitro  terá  a

nacionalidade de algum dos Estados-Partes do Bloco12. 

O prazo de mandato de um árbitro somente será descumprido, quando o árbitro

estiver atuando em uma controvérsia, devendo permanecer em função até a sua conclusão. 

Quando a controvérsia ocorrer somente entre dois Estados, o Tribunal Permanente

de  Revisão  será  integrado  por  três  (3)  árbitros  -  sendo  dois  nacionais  aos  Estados

envolvidos, e um terceiro, que presidirá a controvérsia. Já no caso da controvérsia envolver

mais de dois Estados, o Tribunal Permanente de Revisão estará integrado por cinco (5)

árbitros.

O caráter Permanente do Tribunal Permanente de Revisão é considerado pelo fato

de que: "os  integrantes  do Tribunal  Permanente  de Revisão,  uma vez  que aceitem sua

designação, deverão estar disponíveis permanentemente para atuar quando convocados”

(MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

12Todavia, os Estados-Partes, de comum acordo, poderão definir outros critérios para a designação do quinto 
árbitro. E quando não houver unanimidade na escolha do árbitro, a designação se fará por sorteio pela 
Secretaria Administrativa do Mercosul, entre os integrantes dessa lista, dentro dos dois (2) dias seguintes ao 
vencimento do referido prazo.
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6.1.4.2 Contestação do recurso de revisão

 Quanto à contestação, 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. E o Tribunal Permanente de Revisão pronunciar-se-á sobre o recurso em um

prazo máximo de trinta (30) dias, sendo prorrogáveis por mais quinze (15) dias. 

O  Protocolo  de  Olivos  explicita  que  o  Tribunal  Permanente  de  Revisão  tem

superioridade em relação ao Tribunal Arbitral  Ad Hoc, pois o primeiro poderá confirmar,

modificar ou revogar a fundamentação jurídica e as decisões do último Tribunal.

6.1.4.3 Acesso direto ao Tribunal Permanente de Revisão (60 dias)

Objetivando facilitar o processo da resolução da controvérsia, as partes envolvidas

após terem se submetido  ao procedimento  de  negociações  diretas,  poderão submeter-se

diretamente e em única instância ao Tribunal Permanente de Revisão. 

Dessa forma, o Tribunal Permanente de Revisão terá as mesmas competências que

um Tribunal Arbitral Ad Hoc. Contudo, seguindo seu caráter de emissor das decisões finais,

os  laudos  emitidos  pelo  Tribunal  Permanente  de  Revisão  serão  obrigatórios  para  os

Estados-Partes  na controvérsia  a  partir  do recebimento da respectiva notificação,  e  não

estarão sujeitos a recursos de revisão. Esses laudos terão, com relação às partes, força de

coisa julgada, ou seja, serão imutáveis e indiscutíveis, não estarão mais sujeitos a recurso

ordinário ou extraordinário.

6.1.4.4. Possibilidades para o Acesso ao Tribunal Permanente de Revisão

Para uma controvérsia chegar à instância do Tribunal Permanente de Revisão,  o

Protocolo de Olivos estabeleceu quatro possibilidades de etapas.  Sendo as Negociações

Diretas a única fase obrigatória que antecede o Tribunal Permanente de Revisão. Tanto a

fase que compreende a intervenção do Grupo do Mercado Comum, como a fase do Tribunal
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Ad Hoc são facultativas, quando se pretende levar à controvérsia à instância do Tribunal

Permanente de Revisão. 

 Durante qualquer fase dos procedimentos, a parte reclamante tem a possibilidade de

desistir da controvérsia, numa segunda situação as partes envolvidas poderão chegar a um

acordo, em ambos os momentos dar-se-á por concluída controvérsia ou a reclamação. As

tais  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. (MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

6.2.Disposições

6.2.1. Medidas excepcionais e de urgência

Visando os casos de emergência, surge a possibilidade do Conselho do Mercado

Comum estabelecer procedimentos especiais para atender casos excepcionais de urgência

que possam ocasionar danos irreparáveis às Partes.

6.2.2. Laudos Arbitrais

Esse  artigo  trata  exclusivamente  da  natureza  do  laudo  arbitral,  da  sua

obrigatoriedade, dos possíveis pedidos de esclarecimento referentes a ele, e por fim , do seu

cumprimento e descumprimento.

Os laudos do Tribunal Arbitral  Ad Hoc e os do  Tribunal  Permanente de Revisão

serão adotados por maioria, serão justificados e assinados pelo Presidente e pelos demais

árbitros. 

Além  disso,  fica  expresso  que  os  árbitros  não  poderão  documentar  os  votos

contrários  e  deverão  manter  a  confidência  da  votação.  As  deliberações  também  serão

confidenciais,  inclusive  para  as  partes  envolvidas,  e  assim  permanecerão  em  todo  o

momento.
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Dos laudos Tribunais Ad Hoc, esses serão obrigatórios e imutáveis , caso vença o

prazo para  recorrer  o  recurso de revisão,  e  este  não  tenha  sido  intervindo.  E caso  um

Estado-Parte interponha recurso de revisão, o cumprimento do laudo do Tribunal Arbitral

Ad Hoc será suspenso durante o trâmite do mesmo.

Já 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.

Independente da origem dos laudos, é ressaltada a obrigatoriedade do cumprimento

desses. E tais devem ser executados na forma e com o alcance com que foram emitidos.

Além disso,  a adoção de medidas compensatórias nos termos do recente Protocolo não

exime o Estado-Parte de sua obrigação de cumprir o laudo.

A princípio, caso não seja estipulado qualquer outro prazo, os laudos do Tribunal Ad

Hoc ou os do Tribunal Permanente de Revisão deverão ser cumpridos no prazo de trinta

(30) dias seguintes à data de sua notificação.

A parte obrigada deve, ao cumprir o laudo, informar 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.

6.2.2.1. Recurso de esclarecimento

Para um melhor entendimento dos laudos emitidos para a resolução da controvérsia,

qualquer  um dos Estados envolvidos no conflito  poderá solicitar  um esclarecimento do

laudo do Tribunal  Arbitral  Ad Hoc ou  do  Tribunal  Permanente  de  Revisão,  e  também

solicitar a forma de como deverá ser cumprido o laudo; isso dentro de quinze (15) dias

subseqüentes à sua notificação. 

O Tribunal respectivo ao laudo, terá quinze (15) dias subseqüentes à apresentação

da referida solicitação para responder a solicitação, podendo outorgar um prazo adicional

para o cumprimento do laudo. 
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 6.2.2.2. Divergências sobre o cumprimento do laudo

O Estado beneficiado pelo laudo emitido pode achar que as medidas adotadas pela

parte  obrigada,  não  condizem  com  cumprimento  do  laudo.  Dessa  forma,  o  Estado

beneficiado  que  se  sente  de  qualquer  forma  prejudicado,  poderá  levar  a  situação  à

consideração do Tribunal Arbitral  Ad Hoc ou do Tribunal Permanente de Revisão, tendo

para isso um prazo de trinta (30) dias, a partir da adoção das mesmas.

 Frente a essa situação, o Tribunal respectivo terá um prazo de trinta (30) dias a partir da

data que tomou conhecimento da situação para dirimir sobre essa questão. E no caso de não

ser possível a convocação do Tribunal Arbitral  Ad Hoc que conheceu do caso, outro será

formado para tal fim, com os suplentes necessários. 

6.2.3. Medidas Compensatórias

Medidas compensatórias que podem ser aplicadas, caso o laudo arbitral não seja

cumprido. O Protocolo de Brasília já previa a adoção de medidas compensatórias, todavia

não mencionava quais os setores poderiam ser utilizados para tal  (setor  equivalente ou

outros setores). 

 

6.2.3.1 Aplicação das Medidas Compensatórias

Quando um Estado envolvido na controvérsia não cumprir total ou parcialmente o

laudo do Tribunal Arbitral, a outra parte na controvérsia, que está sendo prejudicada com

esse não cumprimento, terá a faculdade 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. 

O prazo para a aplicação dessas medidas será de um (1) ano, contado a partir do dia

seguinte ao término do prazo, que como consta no Protocolo estudado, é de trinta dias. Esse

tipo de  aplicação de medidas  compensatórias  independe da recorrência  de divergências

quanto aos laudos emitidos. 
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Inicialmente, ao aplicar as tais medidas provisórias, o Estado-Parte beneficiado pelo

laudo procurará suspender as concessões ou obrigações equivalentes no mesmo setor ou

setores afetados. Posteriormente, caso considere que tais medidas de suspensão no mesmo

setor sejam impraticáveis ou ineficazes, poderá suspender concessões ou obrigações em

outro setor, devendo indicar as razões que fundamentaram essa decisão.13

6.2.3.2 Questionamento das medidas compensatórias

 Quando forem aplicadas tais medidas compensatórias, o Estado-Parte obrigado a

cumprir o laudo poderá considerar que as retaliações emitidas pelo laudo são satisfatórias.

Assim,  terá  um prazo  de  quinze  (15)  dias,  para  levar  esta  situação  à  consideração  do

Tribunal Arbitral Ad Hoc ou do Tribunal Permanente de Revisão, conforme corresponda, o

qual terá um prazo de trinta (30) dias desde a sua constituição para se pronunciar sobre o

assunto.

Numa  segunda  situação,  a  parte  obrigada  a  cumprir  o  laudo  poderá  considerar

excessivas as medidas compensatórias aplicadas pelo Estado adversário, podendo solicitar,

até  quinze (15)  dias depois da aplicação dessas medidas,  que o Tribunal  Ad Hoc ou o

Tribunal Permanente de Revisão, conforme o caso, se pronuncie a respeito, em um prazo

não superior a (trinta) 30 dias, contados a partir da sua constituição. 

 Quanto  ao  pronunciamento  dos  Tribunais  sobre  as  medidas  compensatórias

adotadas, eles devem avaliar, conforme o caso, a fundamentação apresentada para aplicá-

las em um setor distinto daquele afetado, assim como sua proporcionalidade com relação às

conseqüências derivadas do não cumprimento do laudo. Analisando essa proporcionalidade,

o Tribunal deverá levar em consideração, 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. 

13Para todas medidas compensatórias tomadas, é necessário informá-las formalmente pelo Estado-Parte que
as aplicará, com uma antecedência mínima de quinze (15) dias, ao Estado-Parte que deve cumprir o laudo.
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Após  as  decisões  do  respectivo  Tribunal,  o  Estado-Parte  deverá  adequar  suas

medidas compensatórias em um prazo máximo de dez (10) dias, caso não seja estabelecido

outro prazo. 

As  medidas  compensatórias  consistem  na  suspensão  de  concessões  ou  outras

equivalentes, procurando num primeiro momento, que atinjam o mesmo setor ou setores

afetados,  só quando não for  possível  se  atinja  outro  setor;  justificando as  razões  dessa

última possibilidade.

6.3. Reclamações de Particulares

Após a implantação do Tribunal Permanente de Revisão, foi revisto o procedimento

de tutela dos interesses privados, provenientes de pessoas físicas ou jurídicas ao Mercosul.

Concerne a essa claúsula,  quando houver violação por um dos Estados pertencentes ao

Mercosul, a uma norma do bloco, que prejudique os interesses privados.

6.3.1. Âmbito de aplicação do procedimento de reclamações de particulares

Esse  procedimento  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. (MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

6.4.2. Procedimento da reclamação de particulares

Como esse trâmite no Protocolo de Olivos não apresenta diferenças relevantes ao

Protocolo de Brasília, o procedimento continua o mesmo. O particular afetado formalizará

as  reclamações  ante  a  Seção  Nacional  do  Grupo  Mercado  Comum  do  Estado-Parte,

fornecendo elementos que comprovem a existência ou ameaça de um prejuízo. A Seção

Nacional do GMC do Estado reclamante deverá entabular consultas com a Seção Nacional
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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. 

Caso  sejam finalizadas  as  consultas,  num prazo  de  15  dias,  sem que  se  tenha

alcançado uma solução, a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum elevará a reclamação

sem mais trâmite ao Grupo Mercado Comum. 

Aceitando  a  reclamação,  pois  o  Grupo  Mercado  Comum  pode  rejeitá-la  caso

conclua  que  não  estão  reunidos  os  requisitos  necessários  para  dar-lhe  curso,  o  Grupo

Mercado Comum procederá de imediato à convocação de um grupo de especialistas que

deverá emitir um parecer sobre sua procedência, num prazo improrrogável de trinta (30)

dias14.

O grupo de especialistas 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. Sendo que um dos especialistas não poderá ser nacional

dos Estados envolvidos. 15

6.4.2. Parecer do grupo de especialistas

O grupo de especialistas elevará seu parecer ao Grupo Mercado Comum:

● 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 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;

● 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;

14"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." 
(MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

15Os 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.
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● 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(MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

A conclusão da reclamação por parte do Grupo Mercado Comum, nas 2 últimas

hipóteses, não impedirá que o Estado-Parte reclamante dê início às negociações diretas, ou

recorra ao Tribunal Arbitral. 

6.5. Disposições Finais

6.5.1 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. (MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

6.6. Considerações quanto ao Protocolo de Olivos 

A abordagem institucionalista aborda os impactos causados pelas instituições sobre

a ação estatal e as causas das possíveis mudanças nas primeiras. A presença de instituições

internacionais  influencia  o  comportamento  dos  governos  e  é  central  para  análise  da

cooperação entre Estados, ao supor que esses arranjos institucionais afetam e, às vezes,

condicionam as ações governamentais por terem impacto sobre: os fluxos de informação e

as oportunidades de negociação; a habilidade dos governos de controlar o cumprimento dos

compromissos, tanto de sua parte como a dos demais, isto acaba dando credibilidade aos

comprometimentos assumidos; as expectativas em torno dos acordos internacionais, pois

estas tendem a se tornar mais positivas (KEOHANE, NYE, 1989).

O objeto estudado ajusta-se a essa teoria pois, possibilita a troca de informações ao

longo do processo, oferecendo maior oportunidade e condições para negociações entre os

Estados-Partes;  cria  condições  para  práticas  de  reciprocidade,  permite  que  os  governos

controlem  o  cumprimento  dos  compromissos,  tanto  de  sua  parte  como  a  dos  demais,
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proporcionando  credibilidade  aos  comprometimentos  assumidos,  torna  normas  e  regras

coletivas autênticas e retira a legitimidade de práticas individuais e egoístas por parte dos

Estados, como atinge de forma negativa na não implementação das decisões tomadas no

âmbito do bloco. E, caso um Estado não acate as decisões do Tribunal, e mantenha a prática

da  medida  prejudicial  ao  outro/s  Estado/s,  estará  sujeito  a  ser  atingido  por  sanções

compensatórias.

Por  outro  lado,  o  mesmo  processo  também  apresenta  características  da  abordagem

realista,  ao restringir  o  acesso ao  mecanismo somente  aos  Estados,  considera  o Estado

como  a  única  entidade,  ator  e  objeto  das  ações.  Além  disso,  possibilita  os  Estados

envolvidos na controvérsia, trocarem informações sobre interesses e ganhos relativos. 

6.6.1. Possibilidade da escolha do Foro

Uma regra importante, acrescentada pelo Protocolo de Olivos, é o estabelecimento da

possibilidade de escolher o sistema que deseja levar a controvérsia para ser julgada, entre o

Sistema  de  Solução  de  Controvérsias  do  Mercosul  e  outro  sistema  eventualmente

competente para decidir a controvérsia. A regra é que o Estado demandante pode escolher o

foro,  mas  -  uma  vez  iniciado  o  procedimento  –  não  poderá  recorrer  a  outro  foro

(MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

Essa opção se assemelha com o disposto em outros tratados de associações regionais. O

NAFTA incorpora uma cláusula equivalente,  sendo essa uma das  tendências  atuais  nos

acordos econômicos regionais (VIGEVANI, MARIANO, 2004). 

A  regra  ganhou  relevância,  perante  o  fato  de  que  os  Estados-Partes  do  Mercosul

participam individualmente de outros tratados multilaterais em matéria comercial e com

sistemas próprios de solução de controvérsias, como na Organização Mundial do Comércio,

e seria o caso da Área de Livre Comércio das Américas (BARRAL, 2003). Esta regra de

prevenção do foro serve,  principalmente,  para evitar decisões internacionais divergentes

sobre  a  mesma  matéria.  Evitando,  ao  mesmo  tempo,  que  a  mesma  controvérsia  seja

examinada  por  diferentes  órgãos  de  solução  de  controvérsias.  Como  ocorreu  nas
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controvérsias  sobre  têxteis  e  frangos,  envolvendo  o  Brasil  e  a  Argentina  (VIGEVANI,

MARIANO, 2004). 

Uma  das  razões  da  imposição  dessa  cláusula  no  Mercosul,  é  justamente  o  conflito

ocorrido diante o Tribunal Arbitral Ad Hoc convocado por causa da aprovação argentina da

Resolução 574/2000 ME, segundo a qual se fixaram direitos  antidumping às importações

de frangos eviscerados (MERCOSUL,  Laudo do Tribunal  Arbitral  Ad Hoc, 4).Como o

Tribunal Arbitral Ad Hoc entendeu que não lhe cabia condescender ao pedido do Brasil, o

país acionou pela mesma questão ao mecanismo previsto pela Organização Mundial do

Comércio,  algo  que  não  é  mais  possível  com  a  vigência  do  Protocolo  de  Olivos

(MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

 Contudo, como a opção pelo foro será feita pelo Estado demandante, pode-se prever que

o foro internacional mais utilizado será aquele que apresentar, em cada caso específico,

uma base jurídica mais sólida para sustentar a reclamação. O Mercosul deveria apresentar

regras  mais  avançadas  quanto  à  integração  regional  e  ao  processo  de  liberalização

comercial,  como é  o  caso de  medidas  antidumping,  pelas  quais  o  bloco não apresenta

nenhuma  norma nesse  sentido,  caso  contrário,  continuará  incentivando  que  os  Estados

recorram ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, que tem normativas para essas

medidas (BARRAL, 2003). 

Esse problema, criado a partir da medida quanto à opção do foro, levam os Estados a

recorrer  ao  mecanismo  previsto  pela  Organização  Mundial  do  Comércio  ao  invés  de

recorrer ao sistema previsto pelo Mercosul. O primeiro motivo é o prestígio desfrutado pela

Organização Mundial  do Comércio,  que exerce uma força de atração para seu sistema.

Outro motivo é as características positivas que predominam nesse mecanismo: a natureza

obrigatória das decisões, a automaticidade das etapas no processo e o fortalecimento dos

mecanismos de supervisão e controle, que contribuem à resolução dos conflitos por acordo

mútuo. 

A dificuldade quando os membros de um esquema de integração levam a disputa ao

mecanismo da OMC, ao invés de resolvê-la no mecanismo para solução de controvérsias

previsto no seus respectivo esquema de integração, é que o Grupo Especial e o Órgão de
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Apelação, ambos da OMC, só se pronunciarão sobre a legalidade ou não de uma medida a

respeito  das  normas  multilaterais  da  Organização  Mundial  do  Comércio  no  âmbito  do

conflito.  A Organização não se manifestará sobre a legalidade ou ilegalidade de ato do

Estado a respeito das normas vigentes no seu esquema de integração (DREYZIN de KLOR,

PIMENTEL, 2004). 

Exemplo dessa situação, foi o conflito entre o Brasil e a Argentina, já citado nesse

trabalho, sobre a aplicação de medidas de salvaguardas sobre produtos têxteis do Ministério

de Economia e Obras e  Serviços Públicos da Argentina.  Cujo laudo emitido em 10 de

março de 2000, foi favorável ao Brasil. 

A Argentina  alegou,  com  base  de  que  as  regras  do  Mercosul  não  excluem  as

disposições multilaterais, que os Estados membros do Mercosul estão também submetidos

ao cumprimento das regras da Organização Mundial do Comércio. Como no Mercosul a

questão  de  medidas  de  salvaguardas  sobre  produtos  têxteis  não  tinha  sido  regulada,  a

Argentina  sentiu-se  no  direito  de  se  utilizar  da  regulamentação  quanto  a  essa  matéria

prevista no ordenamento da Organização Mundial do Comércio. 16

Ainda, há a hipótese quanto à questão do cumprimento do laudo arbitral , devido à força

multilateral  da Organização Mundial  do Comércio,  os Estados do Mercosul  envolvidos

numa controvérsia podem cumprir somente o prescrito dado por um painel da Organização

Mundial  do  Comércio,  desconsiderando  as  decisões  dos  Tribunais  previstos  pelos

mecanismos do Mercosul (DREYZIN de KLOR, PIMENTEL, 2004). 

6.6.2. A criação do Tribunal Permanente de Revisão

A Argentina foi a primeira a propor a criação de uma etapa após os Tribunais  Ad

Hoc, seguidamente, foi apoiada pelo Paraguai e Uruguai, que já almejavam a criação de um

Tribunal permanente para o Mercosul, que por sua vez reforçaria a estrutura institucional

do processo de integração.

16De 1991 até 1994 as salvaguardas intrazona estiveram reguladas no Mercosul pelo Anexo IV do Tratado de
Assunção (MERCOSUL,  Tratado de Assunção, 1991). Em 1995 entrou em vigor o Acordo da OMC sobre
Têxteis  e  Vestuários,  através  dos Acordos  de Marrakech  (HEMEROTECA CEDEC, 2004).  Em razão da
inexistência de normas específicas sobre salvagurdas de têxteis no Mercosul, as regras da OMC podem ser
aplicadas (DREYZIN de KLOR, PIMENTEL, 2004). 
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A criação do Tribunal Permanente de Revisão foi a maior inovação trazida pelo

Protocolo  de  Olivos.  A inovação  pretende  visivelmente  obter  maior  coerência  entre  as

decisões adotadas pelos Tribunais  Ad Hoc que já adotaram interpretações divergentes nos

casos que até agora lhes foram submetidos. É previsível que a jurisprudência do Tribunal

Permanente de Revisão será algo a ser considerado em Tribunais posteriores, a exemplo do

que ocorre em relação às decisões dos Órgãos de Apelação da Organização Mundial do

Comércio (BARRAL, 2003). 

O Tribunal  Permanente  de  Revisão  também permitiu  que  os  Estados  envolvidos  na

controvérsia  o  acionem diretamente,  eliminando a  etapa  prévia  do  Tribunal  Ad Hoc,  e

também a etapa estritamente governamental da intervenção do Grupo do Mercado Comum.

Claro que isso ocorre quando os Estados envolvidos não tiverem interesse em prolongar a

controvérsia, que parece ser desfavorável (MERCOSUL, Protocolo de Olivos, 2002).

Contudo para DREYZIN DE KLOR (2002), apesar de levar o nome de Permanente,

esse  Tribunal  não  tem  o  caráter  estável,  pois  não  há  dedicação  ininterrupta  de  seus

membros (árbitros e funcionários), nem de suas funções. Segundo a autora, a razão pelo

qual  não  foi  criado  um  Tribunal  Arbitral  Permanente  se  deve  à  onerosidade  que  ele

demandaria.  Não somente pelo que implica o Tribunal  em si,  mas também por todo o

aparelho burocrático que se requer para o seu funcionamento contínuo. De qualquer forma,

a autora ainda considera que: “a inovação mais transcendente introduzida pelo texto de

Olivos firmou-se em estabelecer a criação de um Tribunal Arbitral de Revisão" (DREYZIN

DE KLOR ,2002).

Quanto à manutenção do caráter não integralmente supranacional desse novo Tribunal, é

visto, por autores de forma positiva. Para eles as instituições supranacionais no Mercosul,

como  um  Tribunal  supranacional,  equivalente  ao  europeu,  seria  encarado  como  uma

renúncia  a  soberania,  que  os  Estados  membros  nesse  momento  não  estão  dispostos  a

aceitar.  O  processo  de  decisão  de  caráter  intergovernamental  possibilita  processos

decisórios que não ferem a soberania dos Estados-Partes (GUIMARÃES, 2002). 

 



63

6.6.3. Faculdade da intervenção do Grupo do Mercado Comum

A partir do Protocolo de Olivos, a intervenção do Grupo do Mercado Comum deixou

de ser uma fase obrigatória, sendo facultativa a intervenção do Grupo do Mercado Comum,

dependerá do acordo entre partes. 

Esta  formulação  esteve  presente  desde  os  primeiros  esboços  da  reforma  do

mecanismo de solução de controvérsias. A solução adotada se ajusta com a proposta de

agilizar os processos existentes para solução de controvérsias. 

No  decurso  da  existência  do  Mercosul,  essa  etapa,  mais  conhecida  como  etapa

institucional,  não  se  caracterizou por  desempenhar  um papel  importante  na  solução de

controvérsias (DREYZIN de KLOR, PIMENTEL, 2004). 

O  Uruguai,  durante  o  período  de  reformulação  do  Sistema  de  Solução  de

Controvérsias do Mercosul, estudado no capítulo 4, foi ousado em propor a extinção dessa

etapa, ao avaliar a falta de operatividade dessa fase, que só suscitava um maior desgaste às

partes na medida em que alongava o processo. 

A não intervenção do Grupo Mercado Comum no conflito foi entendido como um

modo de despolitização das controvérsias entre os Estados-Partes, facilitando um avanço

para uma interpretação uniforme do conjunto normativo do Mercosul e para a criação de

uma jurisprudência comum. 

6.6.4. Acesso de particulares

 Apesar do Uruguai,  durante a revisão do sistema de solução de controvérsias,  já

estudado nesse trabalho, ter defendido com sólidos fundamentos a necessidade de habilitar

o acesso dos particulares ao Tribunal de Solução de Controvérsias do Mercosul, não houve

modificações  a  partir  do  Protocolo  de  Olivos.  Ou  seja,  os  particulares  continuam

dependendo  dos  Estados-Partes  para  acionar  o  Sistema  de  Solução  de  Controvérsias

colocado pelo bloco.
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Em ambos os mecanismos para solução de controvérsias, tanto o do Mercosul quanto o

da OMC, não é permitido que os particulares os acionem diretamente.

 Os  particulares,  sejam eles  pessoas  físicas  ou  jurídicas  de  caráter  privado,  mesmo

possuindo importância no processo de integração, pela sua participação na construção e

desenvolvimento  do  Bloco,  estão  limitados  para  acionar  o  mecanismo  de  solução  de

controvérsias do Mercosul, e conseqüentemente, limitados para ter uma maior participação

na institucionalização do bloco. Sendo que os interesses domésticos de diversos setores do

bloco são diretamente afetados pelas negociações do Mercosul.

Fatores que marcaram a formação do Mercosul, como o incremento do intercâmbio

comercial  entre  os  países  do  bloco,  o  fortalecimento  da  capacidade  de  negociação

internacional  desses  países,  derivando num maior  nível  de  interdependência  econômica

entre  os  sócios,  estimularam,  segundo  a  abordagem  institucionalista  neoliberal,  um

aumento de demanda por cooperação (HURREL, 1995). Esse estímulo foi identificado na

cooperação entre distintos setores empresariais, durante diversos momentos do processo de

integração do Mercado Comum do Sul (CAVARIANI, 2000).

 No  início  das  negociações  para  a  formação  da  união  aduaneira,  vários  grupos

empresariais  mostraram-se  apreensivos  em relação  à  abertura  comercial  e  aplicação da

Tarifa  Externa Comum (TEC),  porém essa situação foi  superada,  através  da adoção de

políticas específicas  orientadas  a amenizar  os custos de ajuste em determinados setores

industriais,  permitindo  que  empresários  e  outros  setores  da  sociedade  identificassem

vantagens concretas advindas da integração17. 

A  crescente  participação  dos  empresários  resultou  positivamente  a  partir  do

momento em que alguns setores perceberam a constituição do Mercosul, como uma forma

de aprendizagem e adoção de estratégias empresariais competitivas, passando a defender a

estratégia de integração com os países vizinhos (CAVARIANI, 2000).

As controvérsias relacionadas às disputas comerciais no Mercosul estão diretamente

ligadas à defesa dos interesses nacionais por parte de distintos setores empresariais e a

17(...)“También la  implementación del  Plan Real  en  Brasil,  en 1994,  facilitó  la  adopción del  AEC por
permitir la estabilización de la economía brasileña, lo que ya ocurría en Argentina como consecuencia del
padrón de paridad peso/dóla.”(...) (CAVARIANI, 2000).



65

outros atores da sociedade civil. Por isso, existem demandas por negociações institucionais

capazes de solucionar diretamente os conflitos que envolvem os setores empresariais dos

países do Mercosul.

Exemplo de como os atores sociais exercem influência no contexto da integração

regional  pode ser comprovado entre  julho e  agosto de 2000, quando foram fixados em

Buenos Aires uma série de cartéis contrários ao Mercosul, elaborados pelo Sindicato dos

Trabalhadores da Indústria de Calçados que protestavam contra a desvalorização da moeda

brasileira (VIGEVANI, MARIANO, 2004). 

Conclui-se que possivelmente não é dada a  real  importância  aos  particulares  no

processo  de  integração,  sejam  eles  pessoas  físicas  ou  jurídicas  de  caráter  privado,

continuam tendo uma participação restrita na condição de denunciantes, mesmo quando

estão diretamente envolvidos em litígios do bloco. 

6.6.5. Redução temporal das etapas para solução de controvérsias 

Com  a  não  obrigatoriedade,  no  procedimento  para  solução  de  controvérsias,  da

intervenção do Grupo do Mercado Comum, e com a possibilidade de recorrer diretamente

ao Tribunal Permanente de Revisão, eliminando a etapa do Tribunal  Ad Hoc, houve uma

real diminuição do tempo do processo para resolução dos conflitos. 

Durante a vigência do Protocolo de Brasília, somente a duração da fase arbitral, entre

a solicitação da arbitragem até a emissão do laudo arbitral, teve uma média de pouco mais

de seis  meses.  Um tempo longo demais,  que estagna o avanço do bloco naquele setor

envolvido na controvérsia. 

O  Protocolo  de  Olivos  procura  agilizar  os  processos  existentes  para  solução  de

controvérsias, instaurando quatro possibilidades para procedimentos que cheguem à etapa

do Tribunal Permanente de Revisão. A tabela (1) abaixo demonstra essas possibilidades,

colocando o tempo mínimo aproximado despendido para cada tipo de procedimento.
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 Quadro 1 - Possibilidades de etapas numa controvérsia pelo Protocolo de Olivos

Possibilidades de etapas numa controvérsia pelo Protocolo de 
Olivos

Tempo mínimo 
aproximado

Negociações Diretas => Tribunal Permanente de Revisão 75 dias = 2 meses e ½

Negociações Diretas => GMC => Tribunal Permanente de Revisão 105 dias = 3 meses e ½

Negociações Diretas => Tribunal Ad Hoc => Tribunal Permanente de 
Revisão

105 dias = 3 meses e ½

Negociações Diretas => GMC= > Tribunal Ad Hoc => Tribunal 
Permanente de Revisão

135 dias = 4 meses e ½

 Fonte: Elaboração nossa. 
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7. Conclusão

 Nesse  trabalho,  procurou-se  realizar  uma  análise  do  Sistema  de  Solução  de

Controvérsias  do  Mercosul,  tendo  em vista  o  Protocolo  de  Olivos  e  seu  antecessor,  o

Protocolo  de  Brasília.  Partindo  desses  instrumentos,  foi  possível  compreender  o

funcionamento do Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul criado a partir  do

Protocolo de Brasília, identificar as principais modificações implantadas pelo Protocolo de

Olivos e compreender essas mudanças como uma nova etapa do processo de integração do

Mercosul. Ademais, a partir da análise das controvérsias levadas ao Sistema de Solução de

Controvérsias do Mercosul, foi possível visualizar como o novo Protocolo poderá orientar

as novas controvérsias que forem acionadas ao mecanismo do Mercosul. 

Durante  o  funcionamento  do  Protocolo  de  Brasília  (1991  a  2001),  novas

necessidades  surgiram,  assim  como  surgiram  outras  demandas  para  o  mecanismo  de

solução  de  conflitos  do  Mercosul.  O estabelecimento  do  Protocolo  de  Olivos  foi  uma

resposta a essas demandas, assim como trouxe mudanças significativas, deixou a desejar

em alguns pontos. 

Como já foi dito, a estrutura intergovernamental do bloco implicava num Sistema de

Solução  de  Controvérsias  no  qual  prevalecia  a  negociação  diplomática  e  política,

procurando sempre um acordo entre as partes antes de recorrer ao procedimento arbitral. A

integração do Mercosul constitui uma estrutura enxuta de órgãos intergovernamentais, onde

as  decisões  são  tomadas  por  consenso,  e  com  base  em  estreita  cooperação  entre  os

Governos dos quatro países. Todas as condições estão dadas para resolver os problemas

pela via da negociação. Ademais, levar um conflito comercial ao Tribunal, sempre soou de

forma negativa no relacionamento político entre os países do Mercosul. 

O Protocolo  de  Olivos,  ao  tornar  optativa  à  intervenção  do Grupo do Mercado

Comum tende  a  diminuir  a  prevalência  da  negociação  diplomática  e  política,  pois  os

Estados  envolvidos  na  controvérsia,  após  as  negociações  diretas,  poderão  recorrer

diretamente aos Tribunais do Mercosul. Provavelmente, agora as controvérsias chegarão

mais rapidamente à etapa jurídica, tornando o processo mais rápido e menos politizado,

facilitando  um  avanço  para  uma  interpretação  uniforme  do  conjunto  normativo  do
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Mercosul e para a criação de uma jurisprudência comum. Concluí-se que a diminuição da

natureza  predominantemente  intergovernamental  do  sistema de  solução  de  conflitos  do

Mercosul favorecerá que esse órgão aja mais autonomia . 

A  mudança  trazida  pelo  Protocolo  de  Olivos  referente  à  opção,  e  não  mais

obrigação,  de  se  submeter  à  etapa  do  Grupo  do  Mercado  Comum,  poderá  trazer  uma

redução de tempo significativa para a solução de conflitos. Não somente pelos trinta dias

que  essa  etapa  continua  demandando,  mas  para  evitar  a  ocorrência  de  certas  demoras

injustificadas.  Como exemplo,  no segundo semestre de 1999, perante um conflito entre

Brasil e Argentina, ficou clara a disposição do Itamaraty em atrasar as negociações com a

Argentina  até  que  o  novo  governo  fosse  empossado.  Ademais,  como  não  será  mais

obrigatória a intervenção do Grupo Mercado Comum, conflitos que não se utilizarem mais

dessa etapa, não afetarão e nem mobilizarão a própria Presidência da República em temas

ordinários.

Controvérsias  submetidas  simultaneamente  ao  mecanismo  de  solução  de

controvérsias do Mercosul e da OMC entre os países do Mercosul,  18 não deverão mais

acontecer com a nova medida do Protocolo de Olivos. Essa medida parece ser bastante

benéfica,  visto que impedirá os Estados,  obrigados numa controvérsia a cumprirem seu

laudo arbitral, desviarem do seu compromisso, recorrendo à OMC. 

A  partir  da  possibilidade  dos  Estados  do  bloco  recorrerem  à  OMC,  há  uma

preocupação por parte do Mercosul, que os Estados acionem mais à OMC, justificando que

essa  organização  multilateral  estabelece  mais  regras  para  orientação  do  comércio

internacional. No entanto, se por um lado é prejudicial que os Estados do bloco acionem à

OMC em detrimento do mecanismo para solução de conflitos do Mercosul, por outro lado,

pode  ser  positivo,  para  que  o  Mercosul  perceba  a  necessidade  de  expandir  seu  corpo

normativo quanto às regras comerciais intra e extra bloco. 

18Ambas envolviam o Brasil  e a Argentina,  a primeira sobre o estabelecimento argentino de cotas sobre
produtos têxteis de algodão provenientes do Brasil, e medidas de salvaguarda às importações provenientes de
outros  Estados  do  bloco,  baseadas  no  Acordo  de  Têxteis  e  Vestuários,  da  Organização  Mundial  do
Comérciosobre;  e a segunda sobre a aplicação argentina de medidas antidumping contra a exportação de
frangos inteiros, provenientes do Brasil.
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O cumprimento dos laudos arbitrais pelos Estados-Partes envolvidos na controvérsia

foi bastante importante tanto para o Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul,

quanto para a estrutura institucional do bloco em si. Pois os laudos desempenharam um

papel de convergência nas políticas dos países e do bloco 19. Ademais, o cumprimento do

laudo,  além  de  encerrar  o  conflito,  ajuda  na  legitimação  do  sistema  de  solução  de

controvérsia, comprovando uma aceitação do Estado obrigado às normas do Mercosul. 

Os motivos pelo qual se aceitam as decisões do Tribunal são diversos, pode ser que

os Estados-Partes acatem as decisões dos Tribunais do Mercosul em virtude do interesse de

continuidade e fortalecimento do bloco. Ou porque, o não cumprimento do laudo impõe

custos mais significativos, potenciais ou reais, como um agravamento no relacionamento

entre os países envolvidos no conflito, ou como a imposição de medidas compensatórias,

que merecem críticas. 

Não foi comprovado numa controvérsia, que as medidas compensatórias inibam os

Estados para que cumpram o laudo arbitral.  Além disso, a possibilidade de impor essas

medidas  poderá  contribuir  para  a  continuidade  do  conflito,  agravando  ainda  mais  o

relacionamento  dos  países  envolvidos,  intensificando-se  quando  as  medidas  atingirem

outros setores, que não estão ligados diretamente na controvérsia. 

A  possibilidade  de  imposição  de  medidas  compensatórias  já  era  prevista  pelo

Protocolo  de  Brasília,  e  foi  mantida  no Protocolo  de Olivos.  No entanto,  com o novo

Protocolo  é  legalizada  a  possibilidade  de  se  atingir  outros  setores  não  envolvidos  no

conflito. 

Um desapontamento para a sociedade em geral do Mercosul quanto à reformulação

do Protocolo de Olivos, foi a manutenção da limitação do acesso de particulares ao sistema

de solução de controvérsias.

Ao  dificultar  participação  de  setores  não-governamentais  no  mecanismo  para

solução de conflitos, contribui para que as negociações entre esses setores sejam feitas fora

do  canal  de  integração,  dependendo  permanentemente  do  envolvimento  dos  seus

respectivos Estados nas questões em negociação. 

19Um exemplo, foi o sexto laudo arbitral determinou que a Portaria brasileira 8/00 é incompatível com a
normativa do Mercosul, solicitando ao Brasil que adaptasse. a sua legislação interna às regras do Mercosul
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A  criação  do  Tribunal  Permanente  de  Revisão  representou  a  maior  inovação

instituída  pelo  Protocolo  de  Olivos,  pois  constituiu  um  aprofundamento  institucional

singular,  impensável  tempos  atrás,  abrindo  caminho  para  novos  avanços  institucionais

sólidos. 

Com a instituição do Tribunal Permanente de Revisão buscou-se oferecer  maior

homogeneidade às decisões arbitrais, proporcionando a criação de uma jurisprudência do

Mercosul, e conseqüentemente concedendo maior previsibilidade ao sistema, que causará o

fortalecimento da institucionalização do órgão. Ademais, com a possibilidade de, após as

negociações diretas, recorrer diretamente a esse Tribunal, será possível diminuir o caráter

intergovernamental que predominava nas etapas de solução de controvérsias. 

O  Tribunal  Permanente  de  Revisão  não  significou  a  criação  de  um  órgão

estritamente  autônomo,  como  ocorre  na  União  Européia.  Contudo,  sua  criação  é  uma

modificação considerável para a solução de conflitos, se por um lado ainda não consiste em

uma instituição  permanente  e  autônoma para  o Mercosul,  por  outro  lado trouxe maior

segurança na harmonização interpretativa das regras do Mercosul.

Embora esse novo Tribunal não corresponda com as expectativas esperadas no que

se refere à estabilidade e amplitude do sistema, constitui um avanço ao aclarar as regras

procedimentais  para  o  Sistema  de  Solução  de  Controvérsias  do  Mercosul.  O  Tribunal

Permanente  de  Revisão  é  uma  modificação  considerável  para  a  solução  de  conflitos,

tencionando  garantir  maior  segurança  na  harmonização  interpretativa  das  regras  do

Mercosul.

O  número  reduzido  de  arbitragens  executadas  pelo  Tribunal  do  Mercosul,  uma

média  menor  que  uma  por  ano  desde  1991,  precisa  ser  melhor  entendido.  O  fato  da

existência de conflitos no bloco, diz mais sobre o Mercosul do que sobre a eficácia do

mecanismo  de  solução  de  controvérsias.  Pois,  as  controvérsias  ocorrem,  não  por  um

sistema para solução de controvérsias  ineficiente,  mas por  condições do Mercosul,  que

propiciam o surgimento de conflitos, como a falta de recursos e investimentos voltados para

regiões e setores pouco competitivos e díspares existentes no bloco.
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