
Universidade Católica de Santos 
 
 

Mestrado em Direito 
 
 
 
 
 
 

Livre Comércio e Proteção Ambiental no Mercosul: 
Análise do caso proibição de importação de 
pneumáticos remoldados procedentes do Uruguai  

 
 

 
 

 
 

TATIANA SCHMITZ DE ALMEIDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SANTOS 
2009 

 
 

 



Universidade Católica de Santos 
 
 
 

      Mestrado em Direito  
 
 
 
 
 
 
 

Livre Comércio e Proteção Ambiental no Mercosul: 
Análise do caso proibição de importação de 
pneumáticos remoldados procedentes do Uruguai  

 
 
 
 
 

TATIANA SCHMITZ DE ALMEIDA  
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Mestrado em Direito da Universidade 
Católica de Santos, como requisito 
parcial para obtenção do grau de Mestre 
em Direito. 
Área de concentração: Direito 
Internacional 
Orientador: Fernando Fernandes da 
Silva 

 
 

 
 

SANTOS 
                                                     2009 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados Internacional de Catalogação 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Católica de Santos – UNISANTOS 
SibiU 

 

S3481 SCHMITZ, Tatiana de Almeida 
Livre Comércio e Proteção Ambiental no Mercosul: Análise do Caso Proibição de 
Importação de Pneumáticos Remoldados Procedentes do Uruguai / Tatiana Schmitz 
de Almeida – Santos: 

 [s.n.] 2009. 
221f.; 30 cm.(Dissertação de Mestrado – Universidade Católica de Santos, 

Programa em Direito Internacional) 

 
      I. Schmitz, Tatiana de Almeida. Título. 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        DEDICO 

 A Samuel Henrique B. Lopes e Ian Schmitz Lopes, 

amores da minha vida e auxiliadores nesta jornada.  



 

    AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus, por dar-me condições e força para alcançar meus objetivos. 

Agradeço ao meu orientador, Professor Fernando Fernandes da Silva, pela 

dedicação, amizade e carinho, espero ter cumprido todas as suas expectativas. 

Agradeço aos membros da banca de qualificação, Professor Gilberto Marcos 

Antonio Rodrigues e Professor Umberto Celli Junior por toda a colaboração e auxílio. 

Agradeço aos funcionários da Universidade Católica de Santos, principalmente a 

Cátia, que faz seu trabalho com tanto carinho e durante estes dois anos confortou-

me reduzindo minha ansiedade. 

Agradeço aos professores e alunos da UNISANTOS, amigos que fiz durante o 

Mestrado. 

Agradeço ao Sicon e todos os seus membros, pois sua ajuda e apoio foram 

fundamentais para a conclusão deste Mestrado. 

Por fim, agradeço a Ivair Antonio de Almeida e Maria Bernadette Schmitz, meus 

pais, a quem me ensinaram valores e princípios de uma pessoa digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 
 
  O presente trabalho tem por objetivo analisar a discussão que envolve o livre 
comércio e o meio ambiente levada ao Mercosul, tomando como base o caso – 
Proibição de  importação de pneumáticos remoldados procedentes do Uruguai.  
  Para tanto, o estudo discorre sobre a integração, os antecedentes e formação 
do Mercosul e, posteriormente, sobre sua estrutura e função. 
  Em seguida é feita uma análise do sistema de solução de controvérsias do 
Mercosul, apresentando as inovações trazidas pelo Protocolo de Olivos.  
  Na seqüência, apresenta-se a existência ou não de um embate entre o livre 
comércio e o meio ambiente, além de analisar alguns princípios ambientais 
aplicáveis no Mercosul, bem como o desenvolvimento de instrumentos jurídicos de 
proteção ambiental no seu âmbito, destacando ao final de que forma a fabricação de 
pneumáticos influi na meio ambiente. 
  E por fim, será apreciado o caso supracitado, com seus tramites, argumentos 
das partes e decisão. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to analyze to the discussion involving free trade 
and the environment brought to the Mercosul, being taken as the base case - 
Prohibition of importation of tires reformed from the Uruguay. 

For in such a way, the study discusses about the integration, the history and 
formation of the Mercosul, and later on its structure and function.   

After that an analysis of the system of solution of disputes in Mercosul, 
presenting the innovations brought for the Protocol of Olivos. 

In the sequence, show the existence or not of a clash between free trade and 
the environment, well as analyze some environmental principles applicable in 
Mercosul, and the development of legal instruments for environmental protection in 
its scope, emphasizing the end how the manufacture of tires affects the environment. 
  And finally, will be considered above the case, with its proceedings, arguments 
of the parts and decision. 
 
 
Key- words: free trade, environment, tires reformed. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 

Gráfico 1 –  Conselho do Mercado Comum (CMC)…………………………………….28 

Gráfico 2 – Grupo do Mercado Comum (GMC)…………………………………………29 

Gráfico 3 – Comissão de Comércio do Mercosul (CCM)………………………………30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

MERCOSUL – Mercado Comum do sul 

OMC – Organização Mundial do Comércio 

GATT – Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

ALALC – Associação Latino Americana de Livre Comércio 

ALADI – Associação Latino Americana de Integração 

PICE – Programa de Integração e Cooperação Econômica 

TM – Tratado de Montevidéu 

TA – Tratado de Assunção 

POP- Protocolo de Ouro preto 

PO – Protocolo de Olivos 

PB - Protocolo de Brasília 

CMC – Conselho do Mercado Comum 

GMC – Grupo do Mercado Comum 

CCM - Comissão de Comércio do Mercosul 

CPC – Comissão Parlamentar Conjunta 

FCES – Foro Consultivo Econômico-Social 

SAM – Secretária Administrativa do Mercosul 

PM – Parlamento do Mercosul 

TAM – Tribunal Administrativo do Mercosul 

TPR – Tribunal Permanente de Revisão 

SM – Secretária do Mercosul 

CMPED – Centro Mercosul de Promoção do Estado de Direito 

REMA – Reunião Especializada em Meio Ambiente 

SGT- Subgrupo de Trabalho 

ECO-92 – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO...........................................................................................................10 

CAPÍTULO I - A FORMAÇÃO DO MERCADO COMUM DO SUL.............................14 

1 A integração e o Mercosul.......................................................................................14 

2 Antecedentes e Formação do Mercosul..................................................................19 

3 Tratado de Assunção e o Protocolo de Ouro Preto.................................................22 

4 Estrutura Organizacional do Mercosul................................................................... 27  

5 Objetivos e natureza jurídica do Mercosul............................................................. 39 

 

CAPÍTULO II – O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS....................... 44 

1 A gênese do mecanismo de solução de controvérsias no Mercosul 

   e seus sucessivos instrumentos............................................................................. 44 

2 Protocolo de Brasília – O sistema derrogado......................................................... 49  

3 A Solução de controvérsias no Protocolo de Olivos............................................... 52 

4 Negociações Diretas...............................................................................................54 

5 Intervenção do Grupo do Mercado Comum............................................................54 

6 Procedimento Arbitral..............................................................................................55 

   6.1 Tribunal Permanente de Revisão – Instância Recursal....................................57 

   6.2 Tribunal Permanente de Revisão – Instância Única........................................ 59 

   6.3 Laudos Arbitrais................................................................................................59 

7 Medidas Compensatórias.......................................................................................60 

8 Reclamações Particulares......................................................................................61 

 



CAPÍTULO III – LIVRE COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE NO MERCOSUL............. 64 

1 Livre comércio versus meio ambiente.................................................................... 64 

2 O desenvolvimento da proteção ambiental no Mercosul........................................ 69 

3 Os princípios ambientais internacionais aplicáveis no Mercosul............................ 75 

4 O problema dos pneumáticos................................................................................. 82 

 

CAPÍTULO IV – PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE PNEUMÁTICOS 

 REMOLDADOS PROCEDENTES DO URUGUAI.................................................... 87 

1 Os fatos que motivaram a controvérsia.................................................................. 87 

2 Laudo Arbitral XI – Primeira Instancia.................................................................... 88 

3 Revisão do Laudo pelo TPR................................................................................... 95 

   3.1 Decisão final......................................................................................................99 

4 Recurso de Esclarecimento....................................................................................99 

5 Aplicação de medidas compensatórias e solicitação de pronunciamento  

   sobre excesso na aplicação destas medidas....................................................... 101  

6 Laudo do TPR a respeito do assunto nº 01/2008 que trata da divergência  

   sobre o cumprimento pela Argentina do laudo nº 01/2005...................................104 

 

CONCLUSÃO.......................................................................................................... 108 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................ 111 

ANEXOS.................................................................................................................. 117 

 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 

 

 O século XX assistiu à evolução dos atores internacionais e a chegada da 

globalização, eliminando as fronteiras entre os negócios internacionais e ao mesmo 

tempo pressionando os países a se unirem, fortalecendo seus laços e tornando-se 

competitivos no mercado globalizado.   

 Do ponto de vista histórico global, o comércio internacional tem sido, talvez 

para todas as economias, um dos principais fatores de seu desenvolvimento. Assim,  

os países em desenvolvimento melhoraram seu desempenho econômico por 

intermédio da expansão do comércio. Entretanto, a contribuição do comércio para 

este crescimento econômico dos países, trouxe consigo algumas responsabilidades, 

entre elas a avaliação de seus efeitos sobre o meio ambiente. 

 Neste cenário, verificamos o surgimento de novos problemas, agora 

globalizados, entre esses, destaca-se a problemática envolvendo a existência de um 

embate entre o livre comércio e a proteção ambiental. 

O Direito, como uma ciência, tem como função o acompanhamento das 

mudanças e a análise dos novos valores, atribuindo à legislação todo o pensamento 

predominante da sociedade e impondo condutas que elucidem quaisquer novos 

litígios. 

 Assim, foi necessário regularizar o comércio internacional, a proteção 

ambiental, entre tantas outras questões que envolvem o direito internacional e seus 

atores. Tal regularização global repercutiu nas organizações regionais, servindo 

como modelo no momento de criação e estruturação destas organizações.  

O Mercosul surgiu neste cenário internacional, inserindo alguns países sul 

americanos dentro deste mercado globalizado e competitivo. Estruturado e com 



seus órgãos definidos, fez-se necessário à estipulação de um sistema de solução de 

controvérsias, para que os litígios surgidos pudessem ser resolvidos no seu âmbito, 

não havendo, necessidade de se utilizar órgãos internacionais não relacionados com 

a organização. 

A par da inovação trazida com o desenvolvimento e apresentação de um novo 

sistema de solução de controvérsias, inclusive com a criação do Tribunal 

Permanente de Revisão, a evolução do Mercosul também trouxe consigo algumas 

discussões, entre elas podemos destacar: a regulamentação de questões 

relacionadas com o meio ambiente e sua efetiva proteção, a regulação de questões 

que envolvem o livre comércio intrabloco, bem como, a discussão envolvendo a 

possibilidade dos países membros do Mercosul aplicarem barreiras tarifárias e não 

tarifárias ao livre comércio entre si.  

Assim, apesar de possuir um embasamento legal substancial, composto de 

Tratados e Protocolos, contendo regras essenciais para a solução de litígios 

surgidos no seu âmbito, o Mercosul, vem se deparando com novas discussões que 

deverão ser sanadas, para proporcionar credibilidade nas suas instituições e 

segurança aos Estados membros. 

Ainda é cedo, mas crê-se que com a evolução das instituições deste Bloco, 

poder-se-á contar com jurisprudência farta no auxílio de decisões futuras.    

 Para tratar dos assuntos mencionados, o presente trabalho foi organizado 

conforme os seguintes capítulos. 

 No primeiro capítulo serão abordadas a formação e características das 

organizações internacionais, bem como antecedentes e formação do Mercado 

Comum do Sul. Posteriormente, serão analisados os Tratados constitutivos do 



Mercosul e sua estrutura organizacional, apresentando ao final seus objetivos e sua 

natureza jurídica. 

 No segundo capítulo, uma análise do mecanismo de solução de controvérsias 

utilizado no âmbito do Mercosul, desde seu início com a vigência do Protocolo de 

Brasília até o sistema atual estipulado pelo Protocolo de Olivos, examinando as 

inovações trazidas por este sistema, entre elas, a instituição do Tribunal Permanente 

de Revisão que poderá ser utilizado de forma direta ou como órgão de segunda 

instância e a possibilidade de requerer a este, opiniões consultivas. 

 No terceiro capítulo, será verificada a existência ou não de um embate entre o 

livre comércio e o meio ambiente na atualidade, informando como vem sendo 

enfocada tal discussão no âmbito do Mercosul. Em seguida, será apresentado o 

desenvolvimento dos instrumentos de proteção ambiental no Mercosul, 

demonstrando sua efetividade ou não, e enfatizando os principais princípios 

ambientais aplicáveis na organização, dando destaque para os princípios da 

precaução e da prevenção que fundamentam e auxiliam o bloco na busca pelo 

desenvolvimento sustentável. O capítulo é finalizado com um estudo sobre o 

impacto ambiental causado pela fabricação e comércio de pneumáticos entre os 

membros do Mercosul.  

 No quarto capítulo, o estudo e análise do caso, objeto desta dissertação, que 

foi o primeiro caso a ser analisado e revisado pelo Tribunal Permanente de Revisão. 

O caso proibição de importação de pneumáticos remoldados procedentes do 

Uruguai, teve como controvérsia a vigência da Lei Argentina nº 25.626/02 que 

proibiu a importação de pneus advindos  do Uruguai, sob a alegação de aumento no 

seu passivo ambiental e acúmulo de resíduos não degradáveis em quantidade 

elevada em seu país, medida que prejudicou as exportações uruguaias desse 



produto, restringindo o comércio entre os dois países. Tal proibição gerou a 

controvérsia que foi submetida à solução por um Tribunal Ad Hoc do Mercosul, 

especialmente constituído para o caso, e posteriormente revisada pelo Tribunal 

Permanente de Revisão do Mercosul. 

 A partir da análise deste caso pretende-se apontar em que medida as fontes 

jurídicas de proteção ambiental desenvolvidas pelo Mercosul, podem ser observadas 

e aplicadas pelo órgão de solução de controvérsias em litígios futuros em que se 

evidenciarem os conflitos entre livre comércio e proteção ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I - A FORMAÇÃO DO MERCADO COMUM DO SUL 

 

 Neste primeiro capítulo, será analisado o Mercosul inserido na idéia de 

integração, bem como sua constituição, antecedentes, tratados constitutivos, 

estrutura e por fim, sua natureza jurídica e objetivos. Apresentando uma visão 

atualizada deste bloco que é considerado uma organização internacional de 

relevância na América Latina.  

 

1. Integração e o Mercosul 

 

 O Direito Internacional indica quais entes possuem personalidade jurídica na 

sociedade internacional. Assim, na doutrina1 2 verificou-se que o sujeito de direito 

internacional por excelência era o Estado, tendo personalidade jurídica originária, 

ocorre que com a evolução deste direito, surgiram outros sujeitos de direito 

internacional, dentre eles as organizações internacionais.  

                                                 
1 “Para os Estados, a personalidade jurídica deriva diretamente da sua soberania; soberania 
reconhecida em Direito Internacional, não criada ou atribuída por ele. Postulando no Estado um 
sujeito maior e originário de direito, o direito internacional contribui somente para definir a 
personalidade internacional do Estado. Para os outros sujeitos de Direito, é o próprio Direito 
Internacional – e, pelo menos de início, a vontade concertada dos Estados - que autoriza o 
reconhecimento da sua personalidade jurídica internacional e que precisa o seu conteúdo”. PELLET, 
Alain; DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc. Direito Internacional Público. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1999. p. 369.  
2 Ian Brownlie, sustenta que para ser detentor da personalidade internacional faz-se necessário 
possuir as seguintes capacidades: 1) a capacidade de apresentar reclamações relativas a violações 
do direito internacional; 2) a capacidade de celebrar tratados e acordos válidos no plano internacional 
e; 3) o gozo de privilégios e imunidades. BROWLIE, Ian. Principles of Public international Law. 
5.ed.Oxford: Oxford University Press, 1998. p. 57. 
Verificamos que é o direito internacional que indicará quais entes possuem personalidade jurídica 
internacional, e apesar do Estado possuir personalidade jurídica originária, os demais sujeitos de 
direito internacional, como as organizações internacionais, possuem personalidade jurídica derivada, 
por decorrer do consentimento dos Estados. 



 As organizações internacionais3, surgidas no final do século XIX, têm um 

papel importante na sociedade internacional representando um esforço das nações 

em se unirem, estabelecendo o chamado multilateralismo, transformando-se num 

estágio mais avançado de cooperação internacional. 

 Antônio Augusto Cançado Trindade4 leciona que o surgimento das 

organizações internacionais, atuantes tanto no plano universal como regional, e nos 

mais distintos domínios da atividade humana (político, de segurança, econômico, 

social, cultural), veio por sua vez, ampliar o corpus júris do Direito Internacional, a 

começar pelas próprias personalidade e capacidade jurídicas internacionais. Estas, 

antes, exclusivas dos Estados, passaram a abarcar também as organizações 

internacionais, acarretando uma reavaliação – e ampliação – do capítulo dos sujeitos 

do Direito Internacional.    

 Guido F. Soares5 define que as organizações intergovernamentais são 

criaturas resultantes da vontade dos Estados ou de pessoas de direito interno, que, 

à semelhança do que ocorre nos ordenamentos jurídicos nacionais dos Estados, têm 

existência como pessoa coletiva, que não se confunde com os indivíduos ou as 

entidades que as constituíram ou que as compõem. 

                                                 
3 Nos primeiros anos após o término da Segunda Guerra e a criação da ONU, surgiram diversas 
organiz0aç0ões internacionais. Embora muitas tivessem vocação universal, surgiram também, 
gradativamente, inúmeras organizações internacionais de âmbito regional, de cunho: político, (como a 
OEA e a Liga dos Estados Árabes), econômico (como CECA, a CEE e o Mercado Comum do Sul – 
MERCOSUL), militar (como a OTAN), financeiro ( como o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID), dentre outros. MONTGOMERY, Neil. As organizações internacionais como sujeitos de direito 
internacional. In: MERCADANTE, Araminta de Azevedo; CELLI, Umberto Junior; ARAÙJO, Leandro 
Rocha (Orgs.). Blocos Econômicos e Integração na América Latina, África e Ásia.Curitiba: Juruá, 
2007.p. 61. 
4 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito das Organizações Internacionais, 3ª. edição. São 
Paulo: Del Rey, pág. 722 
5 SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de Direito Internacional Público, 2ª. edição. São Paulo: 
Atlas, 2004. v. 1,  pág. 150. 



As organizações internacionais possuem características peculiares, assim, 

para que verifiquemos se determinada organização é de fato uma organização 

internacional faz-se necessário analisar tais características. 

 Como primeira característica temos que as organizações resultam de um ato 

internacional, por meio de um instrumento constitutivo denominado Tratado 

Internacional6 sendo normalmente, multilateral e negociado entre Estados 

soberanos. 

 A organização deve, ainda, possuir uma estrutura orgânica com órgãos 

próprios e permanentes. 

 E, por fim, tais organizações internacionais, necessitam possuir uma 

personalidade jurídica distinta dos Estados-membros, passando a ser 

institucionalizada e, conseqüentemente titular de direitos e obrigações.  

 A integração por ser dinâmica deve ser vista sob o prisma econômico, jurídico 

e político, pois a vontade política dos Estados que resolvem se aproximar se faz 

necessária para que aconteça um maior grau de aprofundamento na integração. É 

justamente este grau de aprofundamento que distingue a integração da cooperação. 

Um bloco regional7 de integração implica na uniformização e na harmonização de 

políticas comerciais, econômicas e monetárias com delegação de parcelas 

significativas de soberania para instituições de caráter supranacional, já um bloco 
                                                 
6 Alain Pellet define o Tratado: “O Tratado designa qualquer acordo concluído entre dois ou mais 
sujeitos de direito internacional, destinado a produzir efeitos de direito e regulado pelo direito 
internacional”. PELLET, Alain; DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc. Direito Internacional 
Público.Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 107. 
7 “O debate sobre o regionalismo apresenta múltiplas facetas: política, econômica, ideológica, jurídica. 
Sob este último ângulo, a questão central é a da oportunidade do regionalismo jurídico sob o ponto de 
vista internacional geral: favorecer as instituições regionais e reforçar o “corpus” das normas regionais 
é parecer querer evitar os mecanismos universais e travar a adoção de regras de alcance geral; mas 
é também, dispor de um laboratório de idéias e de práticas e, graças a esta antecipação 
experimental, permitir novos progressos ao nível mundial.  O regionalismo já não é apenas uma 
reação a um ambiente internacional desfavorável. É também um fenômeno positivo que traduz 
solidariedades mais estreitas do que ao nível universal. Dá origem, no mínimo, a uma rede bastante 
densa de relações de cooperação e a mecanismos de controle vinculativos para os Estados”. 
PELLET, Alain. op. cit.p.67 e 68. 
 



regional de cooperação tem metas mais modestas, cuja implantação não requer a 

abdicação por parte dos Estados de grandes parcelas de soberania8. 

 Apesar de muitos modelos de integração já instituídos não levarem em 

consideração os estágios de integração econômica formuladas pelo autor Bella 

Balassa9, destacaremos apenas com finalidade didática tais etapas. 

   O primeiro estágio é o da Zona de Livre Comércio10, em que os países 

concordam em eliminar ou reduzir as barreiras alfandegárias exclusivamente para as 

importações de mercadorias produzidas dentro dessa área. O segundo é o da União 

Aduaneira11, em que são eliminadas as barreiras alfandegárias para a importação de 

mercadorias produzidas dentro da área, com o estabelecimento de uma Tarifa 

Externa Comum, atingindo, assim, um degrau a mais em relação à zona de livre 

comércio. O terceiro estágio é o Mercado Comum, em que além das características 

da fase anterior, são eliminadas as restrições aos fatores de produção, capital e 

trabalho. O quarto estágio ocorre quando os países procuram adaptar suas 

legislações para harmonizá-las com os objetivos comunitários. É a União 

Econômica. Aqui são criadas instituições comunitárias, como na União Européia, 

porém, todo o seu território passa a ser considerado como uma unidade. E por fim, o 

                                                 
8 CELLI, Umberto.Teoria Geral da Integração:Em busca de um modelo Alternativo, pág. 19. In: 
MERCADANTE, Araminta de Azevedo; CELLI, Umberto Junior; ARAÙJO, Leandro Rocha (coords). 
Blocos Econômicos e Integração na América Latina, África e Ásia.Curitiba: Juruá, 2007.  
9 A teoria formulada por Bella Balassa descreve em sua concepção etapas para se atingir uma 
integração plena. Para que ocorra a criação de uma organização de integração, o percurso por tais 
etapas não se faz obrigatório, pois devem ser respeitados os contextos históricos, as peculiaridades, 
bem como a instituição e a formação de cada organização internacional. Para maior aprofundamento 
verificar: BALASSA, Bella. The Teory of Economic Integration. Homewood. Illinois, 1961. 
10 Conceituada no artigo XXVI do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio). 
11 A primeira União Aduaneira foi a Zollverein, onde dezoito estados Alemães se uniram de 1834 até 
1870. A segunda, já no século XX, foi o Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), e ainda o CECA 
(Comunidade Européia do Carvão e do Aço), criada em 1952 entre França, Itália e Alemanha 
Ocidental e Benelux, para “cartelizar” as reservas de carvão e o mercado do aço europeu. 
 



quinto estágio é o da União de Integração Total, quando os países decidem adotar 

uma política monetária comum.12 

 Apesar das diferenças, os processos de integração na União Européia e no 

Mercosul iniciaram como processos de integração evolutivos. Ocorre que desde o 

começo do processo de integração, a União Européia visualizava a 

supranacionalidade13, e para chegar neste patamar proporcionou estudos relativos 

ao direito comunitário e lutou por sua aplicação na Europa, dificultando a intervenção 

da soberania estatal dos países membros no desenvolvimento do bloco. Entretanto, 

devemos esclarecer que a formação do bloco europeu fundou-se em um contexto 

histórico e social diferente dos outros blocos. 

 Já o Mercosul, no inicio de sua formação não tinha a intenção de atingir a 

supranacionalidade, pois a cultura dos países membros preza pela soberania 

estatal, e seria muito difícil convencer um Estado Sul Americano a submeter-se a um 

órgão supranacional, abrindo mão de grande parte de sua soberania. Desta forma, o 

Mercosul surge não sob a exegese de um direito comunitário, mas optando pela 

intergovernamentabilidade, onde os Estados membros abrem mão de parcela 

mínima da sua soberania, muitas vezes, levando em conta os interesses dos 

Estados e não do bloco, dificultando a implementação de medidas e os avanços 

institucionais econômicos e jurídicos perseguidos. 

 

 

                                                 
12CUNHA, Fagunde J.S. Integração e Direitos Humanos. Disponível em 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1605 > acesso em 02/08/2007.  
13 Quanto a supranacionalidade; Alain Pellet afirma que: “O caso das Comunidades Européias é 
exemplar: Nesta substitui-se aos Estados membros, enquanto ator internacional, num número sempre 
crescente de domínios (questões aduaneiras e comerciais, pescas marítimas, proteção do meio 
ambiente, etc.) e esta tendência será mais marcada ainda depois da entrada em vigor do Tratado de 
Maastricht (política social, imigração, relações exteriores, etc.). As hipóteses em que convém conciliar 
os imperativos do direito comunitário com os do direito internacional multiplicam-se”. PELLET, Alain. 
op. cit.p.68. 



2. Antecedentes e Formação do Mercosul  

 

 O término da segunda guerra mundial trouxe consigo a necessidade de uma 

cooperação internacional entre os Estados, prevenindo novos conflitos mundiais, tal 

cenário permitiu o acontecimento das primeiras experiências de integração pelo 

mundo. Entretanto, a América Latina, ainda possuía um cenário político dominado 

por governos militares, nacionalistas, protecionistas e uma economia fechada.  

 A partir da década de 80, o fim da guerra fria, a democratização dos Estados 

na América Latina, as transformações políticas, sociais e comerciais, a introdução de 

reformas econômicas de cunho liberalizante, a revolução tecnológica e o início da 

globalização, produziram um ambiente mais favorável a implementação de projetos 

de integração e acabaram por forçar os países da América Latina a se inserir e se 

adequar a uma nova realidade mundial. 

 Para entendermos a formação do Mercosul é preciso mencionar dois 

processos latino-americanos de integração que deram origem a organizações 

internacionais de caráter regional. A primeira foi a Associação Latino-Americana de 

Livre Comércio (ALALC)14 15 que contou com demasiado otimismo, mas pouca 

atividade, não obtendo o sucesso almejado, e em razão das dificuldades 

enfrentadas para a sua consolidação, acabou por ter negociado em seu próprio 

                                                 
14 A ALALC foi criada em 18 de fevereiro de 1960 pelo Tratado de Montevidéu, entre a Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguai, Peru, México e Uruguai, aderindo posteriormente à Bolívia, Equador, 
Colômbia e Venezuela. O Tratado estabeleceu uma zona de livre comércio e constituiu uma pessoa 
jurídica de direito internacional. A ALALC tinha como objetivo a criação de uma zona de livre 
comércio completada por acordos de complementação na esfera industrial com vistas a estabelecer, 
a longo prazo, um mercado comum. Incrementando, assim, as relações de comércio entre as partes 
contratantes, segundo a concepção liberal da integração. Esta meta seria atingida no prazo de doze 
anos, mediante a formação da zona de livre comércio, com a eliminação gradativa, relativamente ao 
essencial de seu comércio recíproco, dos gravames e das restrições de toda ordem incidentes sobre 
a importação de produtos originários do território de qualquer parte contratante. FARIA, Werter R. In: 
Os processos Latino-americanos de integração. CASELLA, Paulo Borba (Org.). Mercosul: Integração 
Regional e Globalização.Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 306 e 307. 
15 No Brasil o Tratado de Montevidéu de 1960 foi promulgado pelo Decreto 50.656, de 24/05/1961, 
publicado no DOU de 25/05/1961. 



âmbito um novo acordo mais abrangente e flexível na busca da ampliação dos fluxos 

comerciais com a intenção de solucionar lacunas no tratado anterior. Assim, 

instituiu-se a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)16 17 que deu 

continuidade ao processo de integração iniciado com ALALC, viabilizando 

negociações de acordos de liberalização comercial entre os Estados partes, 

permitindo acordos bilaterais, plurilaterais, graduais e progressivos, sempre com o 

objetivo maior de dar prosseguimento ao processo de integração, promovendo o 

desenvolvimento econômico-social, harmônico e equilibrado da América Latina. A 

ALADI vigora nos dias atuais como um foro de negociações de acordos de 

integração entre seus membros, possuindo, ainda a tarefa de fornecer uma base de 

informações e dados comerciais econômicos, mas como menciona Leandro Rocha 

de Araújo18:  

 

Embora a criação da ALADI tenha possibilitado uma maior 
integração  econômica e comercial entre os países da América 
Latina, o efetivo estabelecimento de um mercado comum, ou 
mesmo de uma zona de livre comércio, entre os países da região 
continua sendo uma possibilidade bastante remota. 

 

 A paralisação do programa de liberalização comercial e a diminuição do 

comércio recíproco no período de funcionamento da ALALC, bem como a 

                                                 
16 A ALADI é uma organização internacional estabelecida pelo Tratado de Montevidéu, assinado em 
12 de agosto de 1980. A nova Associação reuniu, em sua formação, onze países latino-americanos, 
classificados em três categorias: (i) menor desenvolvimento relativo (Bolívia, Equador e Paraguai); (ii) 
desenvolvimento intermediário (Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela); e (iii) outros (Argentina, 
Brasil e México); Cuba foi admitida em agosto de 1999, ficando a organização com 12 Estados-
Membros. A sede da ALADI fica em Montevidéu , no Uruguai. Sendo que a ALADI tem como objetivo 
a longo prazo o estabelecimento, de forma gradual e progressiva, de um mercado comum latino-
americano. ARAÙJO, Leandro Rocha. In: Associação Latino-americana de integração. 
MERCADANTE, Araminta de Azevedo; CELLI, Umberto Junior; ARAÙJO, Leandro Rocha (Orgs.). 
Blocos Econômicos e Integração na América Latina, África e Ásia.Curitiba: Juruá, 2007.p.122. 
17 No Brasil o tratado de Montevidéu de 1980 foi promulgado pelo Decreto 87.054 de 23/03/1982 e 
publicado no DOU de 24/03/1982. 
18 ARAÙJO, Leandro Rocha. In: Associação Latino-americana de integração. MERCADANTE, 
Araminta de Azevedo; CELLI, Umberto Junior; ARAÙJO, Leandro Rocha (Orgs.). Blocos Econômicos 
e Integração na América Latina, África e Ásia.Curitiba: Juruá, 2007.p.130. 
 



inoperância quanto à questão da integração da ALADI, incentivaram a criação de 

uma nova organização sub-regional chamada Mercado Comum do Sul. Para 

coadunar com tal assertiva, basta verificar o Tratado de Assunção, onde se 

vislumbra no artigo oitavo a declaração de que os Estados Partes teriam o 

compromisso de preservar os Acordos firmados no âmbito da Associação Latino-

Americana de Integração e em seu artigo vinte a permissão dos demais países 

membros desta Associação aderirem ao Tratado, deixando claro, em seu preâmbulo 

a idéia da criação do Mercosul como um novo avanço no esforço tendente ao 

desenvolvimento progressivo da América Latina.19 

 Apesar da formação do MERCOSUL ocorrer inicialmente no âmbito da 

ALADI, vale destacar uma série de acordos bilaterais que precederam a criação do 

mesmo, como a aproximação entre Brasil e Argentina no ano de 1985 que culminou 

com a assinatura da Declaração de Foz de Iguaçu que estabeleceu bases para uma 

futura integração entre os dois países; no  ano seguinte em julho de 1986, foi 

assinada a Ata para integração Argentino-Brasileira que instituiu o Programa de 

Integração e Cooperação Econômica (PICE) que previa a abertura seletiva dos 

respectivos mercados e o estímulo a complementação econômica;  logo após em 

1988 foi assinado o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, no qual 

se estabelecia a constituição de um espaço econômico comum no prazo de dez 

anos, resultando na assinatura de um conjunto de 24 protocolos que foram reunidos 

num documento único denominado “Acordo de complementação econômica 14”20 

assinado em dezembro de 1990; ainda em 1990 foi assinada a “Ata de Buenos 

                                                 
19 Preâmbulo, artigo 8 e 20 do Tratado de Assunção.  
20 O Acordo de complementação econômica 14  foi recepcionado  pelo direito brasileiro por meio do 
Decreto  60 de 15.03.1991 e continua em vigor. Verificamos um exemplo recente da importância 
deste acordo na negociação do Mecanismo de Adaptação Competitiva (MAC), aprovado em 02.2006, 
que é uma espécie de mecanismo de salvaguardas criado entre Brasil e Argentina. O MAC só é 
aplicável aos dois países e permitirá a qualquer desses a utilização de medidas de proteção à 
respectiva indústria doméstica, desde que preenchidos os requisitos estipulados. 



Aires” que previa a criação de um mercado comum entre Brasil e Argentina, 

despertando o interesse do Paraguai e Uruguai.21 

 Em agosto de 1990, Paraguai e Uruguai são convidados a incorporar-se ao 

processo de integração, tendo em vista a densidade dos laços econômicos e 

políticos que os unem ao Brasil e a Argentina. Assim, como marco inicial e efetivo, 

em 26 de março de 1991, ocorre a assinatura do “Tratado de Assunção”.22 

O Tratado de Assunção criou o Mercado Comum do Sul, uma organização 

internacional formada por quatro países membros, Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai e cinco Associados; Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru na região 

denominada Cone Sul do Continente Americano. Hoje o MERCOSUL conta com o 

pedido de adesão da Venezuela, que apenas aguarda decisão do Senado brasileiro 

e congresso nacional paraguaio para sua adesão definitiva e aguarda decisão 

quanto ao pedido de integração da Bolívia ao bloco, deixando de ser associado e 

passando a ser membro efetivo.  

 

3. Tratado de Assunção e o Protocolo de Ouro Preto  

 

 O Tratado de Assunção estabelece em seus vinte e quatro artigos as 

primeiras metas para se chegar à constituição de um Mercado Comum, deixando 

claro em vários dispositivos seu caráter de transitoriedade. O referido tratado não 

criou nenhum organismo institucional permanente ou supranacional, mas apenas 

iniciou uma agenda organizacional, para que através de etapas pré-determinadas os 

                                                 
21 MENEZES, Wagner. In: Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). MERCADANTE, Araminta de 
Azevedo; CELLI, Umberto Junior; ARAÙJO, Leandro Rocha (Org.). Blocos Econômicos e Integração 
na América Latina, África e Ásia.Curitiba: Juruá, 2007.p. 140. 
22 O Tratado de Assunção foi subscrito no âmbito da ALADI em 29.11.91 com o Acordo de 
Complementação Econômica nº 18. O ACE-18 foi recepcionado pelo direito brasileiro por meio do 
Decreto 550 de 27.05.1992.  



países membros, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai atingissem uma integração 

plena. 

 A intenção do Tratado de Assunção foi constituir um mercado comum sem 

atropelos, num processo gradativo e negociado entre os países do bloco, prevendo 

etapas a serem atingidas por meio de médias coerentes, como analisa Wagner 

Menezes23: 

   

O objetivo claro do Tratado de Assunção é efetivamente estabelecer 
um mercado comum por meio de um processo gradativo de integração 
econômica que envolve a consecução de etapas passando 
inicialmente por uma zona de livre comércio a uma união aduaneira 
para então se chegar a um mercado comum com a consolidação das 
chamadas cinco liberdades; a livre circulação das mercadorias, a 
liberdade de estabelecimento, a livre circulação de trabalhadores, a 
liberdade de circulação de capitais e a liberdade de concorrência. 

 

 Logo em seu preâmbulo, o Tratado de Assunção declara suas finalidades, tais 

como: A Constituição de um bloco econômico possibilitando maior competitividade 

internacional, a inserção em um novo contexto internacional, a busca em ampliar os 

mercados nacionais mediante aproveitamento eficaz dos recursos disponíveis, 

preservação do meio ambiente, melhoramentos das interconexões físicas, 

coordenação de políticas macroeconômicas, tudo em função do avanço na busca 

por uma América Latina integrada. 

 O Tratado de Assunção busca o respeito ao princípio da reciprocidade de 

direitos e obrigações entre os Estados Membros, da não discriminação entre eles, e 

ainda trata das diferenças pontuais de ritmo no programa de liberação comercial 

para Paraguai e Uruguai, do tratamento nacional24 para produtos provenientes de 

                                                 
23 MENEZES, Wagner. Op. cit. p. 141 
24 O princípio do tratamento nacional (artigo III do GATT- Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) é 
uma regra de não-discriminação que prevê a equivalência de tratamento entre o produto importado, 
quando este ingressa no território nacional, e o produto similar. Condena a discriminação entre o 
nacional e o estrangeiro no que diz respeito ao comércio de bens, serviços (artigo XVII do GATS- 



qualquer Estado parte, da transparência na coordenação de políticas nacionais para 

assegurar condições equitativas de comércio com terceiros, bem como do princípio 

da pacta sunt servanda, pelo qual os Estados soberanos que venham a aderir um 

acordo de direito internacional devem cumpri-lo e acatá-lo.25 

 Quanto ao idioma oficial o Tratado estabelece em seu artigo 17 o português e 

o espanhol, sendo que a versão oficial dos documentos de trabalho será sempre o 

idioma do país sede de cada reunião, e ainda, no artigo 19 dispõe que o Tratado 

terá duração indefinida. 

 O Tratado de Assunção possuía uma estrutura orgânica provisória, composta 

apenas por dois órgãos; o Conselho do Mercado Comum, sendo este o órgão 

superior e o Grupo do Mercado comum, órgão executivo.26 O artigo 16 informa que 

durante o período de transição as decisões de tais órgãos serão tomadas por 

consenso e com a presença de todos os Estados Partes. 

 Elizabeth Accioly, ao analisar o Tratado de Assunção, traz uma visão geral 

dos capítulos e assuntos explanados pelo instrumento e estabelece o seguinte: 

   

No Capítulo I do Tratado de Assunção, estão presentes seus 
propósitos, princípios e instrumentos, prevendo o artigo 1º os seus 
objetivos [...] O Capítulo II cuida da estrutura orgânica, criando 
provisoriamente dois órgãos para o Mercosul, quais sejam, o 
Conselho do Mercado Comum e o Grupo do Mercado Comum. Os 
idiomas oficiais do Mercado Comum são o Português e o Espanhol, 
de acordo com o artigo 17. E finalizando o segundo capítulo, o artigo 
18 do Tratado de Assunção dispõe: “Antes do estabelecimento do 
Mercado comum, a 31 de dezembro de 1994, os Estados-partes 
convocarão uma reunião extraordinária com o objetivo de determinar 

                                                                                                                                                         
Acordo Geral sobre comércio e serviços) e propriedade intelectual (artigo III do Acordo TRIPs- Acordo 
sobre aspectos de direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao comércio) 
Uma vez que um produto estrangeiro entre no país, deverá receber o mesmo tratamento que o similar 
nacional no que concerne às leis, regulamentos ou requerimentos que afetem sua venda interna, 
oferta, aquisição, transporte, distribuição e uso. Taxas, impostos, regulamentos técnicos, exigências 
de embalagem, selos  ou etiquetas e requerimentos  relativos  à  proteção  da  saúde  são fatores que  
podem causar discriminação entre produtos similares 
25 Artigos 2º, 8º “d”, 6º, 7º, 4º, 8º “a” e “b” do Tratado de Assunção.  
26 Artigos 9º, 11 e 13 do Tratado de Assunção. Análise aprofundada de ambos os órgãos vide  
subitem 3.  



a estrutura institucional definitiva dos órgãos de administração do 
Mercado comum, assim como as atribuições específicas de cada um 
deles e um sistema de tomada de decisões”, ou seja, o Tratado de 
Assunção foi instaurado para uma fase provisória, concluída em 31 
de dezembro de 1994, quando, então foi firmado o Protocolo de 
Ouro Preto, que instituiu órgãos definitivos, significando o ato efetivo 
da criação do Mercosul. 

   

O Capítulo III trata da vigência do Tratado de Assunção, dispondo 
que ele terá duração indefinida e entrará em vigor trinta dias após a 
data do depósito do terceiro instrumento de ratificação, que ocorreu 
em 29 de novembro de 1991. O capítulo IV refere-se à adesão de 
novos países, preferencialmente aos países membros da 
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), tendo 
ingressado por essa via o Chile, a Bolívia e o Peru. O país que 
desejar desvincular-se do Tratado de Assunção poderá fazê-lo, 
desde que obedeça às normas do Capítulo V, que trata da denúncia, 
em seus artigos 21 e 22. 
 
Por fim, o capítulo VI, cuida das disposições gerais. O artigo 23 o 
batiza de Tratado de Assunção, e o artigo 24 institui a criação de 
uma Comissão Parlamentar Conjunta27, com o escopo de facilitar a 
implementação do Mercado Comum. Os Poderes executivos dos 
Estados-partes manterão seus respectivos Poderes Legislativos 
informados sobre a evolução do Mercado Comum, objeto do 
Tratado.28                          

   

 Da entrada em vigor do Tratado de Assunção até o fim do ano de 1994, viveu-

se o chamado “período de transição”, mas em 17 de dezembro de 1994 foi 

celebrada na histórica cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, a VII Reunião do 

Conselho do Mercado Comum, onde foi divulgado o Protocolo adicional ao Tratado 

de Assunção, o chamado Protocolo de Ouro Preto (POP), contendo em seu bojo 53 

artigos, distribuídos por doze capítulos29, os quais disciplinam a estrutura 

institucional do Mercosul, fixando de forma específica as atribuições de cada 

organismo institucional e sua linha de atuação. 

                                                 
27 A Comissão Parlamentar Conjunta foi substituída pelo Parlamento do Mercosul. 
28 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul e União Européia – Estrutura jurídico-Institucional. 2º ed. Curitiba: 
Juruá, 2000, pág. 69 e 70. 
29 Os capítulos são os seguintes: I - Estrutura do Mercosul; II - Personalidades Jurídica; III - Sistema 
de tomada de decisões; IV- Aplicação interna das normas emanadas dos órgãos do Mercosul; V- 
Fontes Jurídicas do Mercosul; VI- Sistema de Soluções de Controvérsias; VII- Orçamento; VIII- 
Idiomas; IX- Revisão; X- Vigência; XI- Disposição Transitória e XII- Disposições Gerais.  



 Assim, o Protocolo de Ouro Preto além definir a aquisição, pelo MERCOSUL, 

da sua personalidade jurídica de Direito Internacional, promoveu uma ampliação na 

estrutura institucional do mesmo, tornando-a definitiva. 

 De acordo com estipulado no artigo primeiro do Protocolo, os órgãos do 

Mercosul serão o Conselho do Mercado Comum (CMC), O grupo do Mercado 

Comum (GMC), a Comissão de Comércio do Mercosul (CCM), a Comissão 

Parlamentar Conjunta (CPC)30, o Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) e a 

Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM), podendo ser criados órgãos auxiliares 

que sejam necessários para a consecução dos objetivos do processo de integração. 

 Entretanto, o Protocolo de Ouro Preto não trouxe em seu bojo apenas artigos 

referentes a sua estrutura organizacional, mas regula outros pontos de suma 

importância, além de reforçar alguns aspectos já mencionados no Tratado de 

Assunção, tais como; a sua vigência por tempo indefinido, o português e o espanhol 

como idiomas oficiais, as matérias referentes à adesão e denúncia do Tratado, bem 

como, a determinação de que as decisões serão tomadas por consenso e com a 

presença de todos os Estados Partes.31 

 Entre as novas inserções, o Protocolo de Ouro Preto, logo no preâmbulo 

reconhece a implantação da União Aduaneira como etapa para construção do 

Mercado Comum, firma o caráter intergovernamental das decisões tomadas no 

bloco, atribui ao Mercosul a personalidade jurídica de Direito internacional, 

possibilitando a celebração de uma série de acordos com outros blocos econômicos 

e com outros países individualmente, inclusive acordos de sede, informa as fontes 

                                                 
30 A Comissão Parlamentar Conjunta foi substituída pelo Parlamento do Mercosul, órgão que será 
analisado no subitem 4, desta dissertação. 
31 Artigos 37, 46, 48, 50 do POP. 



jurídicas do Mercosul32, trata da aplicação interna das normas emanadas dos órgãos 

do Mercosul, estabelecendo o compromisso dos Estados de incorporar essas 

normas mediante procedimento específico de cada Estado-parte para garantir sua 

vigência simultânea e determina o sistema da tomada de decisões que estipula que 

as decisões dos órgãos do Mercosul serão tomadas por consenso33 com a presença 

de todos os Estados partes.34 

 Finalmente, os artigos 43 e 44 versam sobre o sistema de solução de 

controvérsias, informando que serão submetidos aos procedimentos estabelecidos 

no Protocolo de Brasília, de 17 de dezembro de 1991, incorporando a este as 

diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul. Vale consignar, que este sistema 

de solução de controvérsias foi revisto, aperfeiçoado e revogado pelo Protocolo de 

Olivos que esta em vigor hoje. Entretanto, ainda esta prevista a revisão do atual 

sistema, com vistas à adoção de um sistema permanente, que será vital para o 

fortalecimento jurídico do Mercosul. 

 

4. Estrutura Organizacional do Mercosul 

 

 Os órgãos do MERCOSUL foram estipulados pelo Protocolo de Ouro Preto, 

mas acordos recentes introduziram novidades quanto à estrutura do Bloco. A 

                                                 
32 As fontes do Mercosul estão previstas no artigo 41 do POP: O tratado de Assunção, seus 
protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares; os acordos celebrados no âmbito do 
Tratado de Assunção; as decisões do Conselho do Mercado comum; as resoluções do Grupo do 
Mercado Comum e as diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul, adotadas desde a entrada 
em vigor do Tratado de Assunção. Entretanto, devem ser incluídas como fontes acessórias e 
complementares os princípios gerais do direito, os laudos do Tribunal Arbitral, previstos no Protocolo 
de Brasília e as decisões do Tribunal Permanente de Revisão, previstas no Protocolo de Olivos.  
33 Votos afirmativos, os quais não são contadas abstenções e onde não há votos negativos ou de 
oposição. 
34 Para uma análise detalhada, verificar o Protocolo de Ouro Preto em seus artigos 2º, 34, 36, 37, 41, 
46 e 47.   



ampliação de sua estrutura permite verificarmos uma crescente complexidade 

desses órgãos identificados a seguir. 

 A estrutura do MERCOSUL estabelece seus órgãos, define suas 

competências e imprime orientação para o seu bom funcionamento, que pode ser 

visualizada pelo seguinte quadro:  

 

 

Gráfico 1 – Conselho do Mercado Comum (CMC) 

 

 

 
   
 
                 
     

       
         
      
 
           

   
  
           
           
           
 
           
           
            

           
 
 

 

 

 
Fonte: site oficial do MERCOSUL. Disponível em www.mercosul.org.uy > acesso em 
20/06/2008. 

Conselho do Mercado Comum (CMC) 

REUNIÃO DE MINISTROS 
- Agricultura (RMA) 
- Cultura (RMC) 
- Economia e Presidentes de Bancos Centrais 
(RMEPBC) 
- Educação (RME) 
- Indústria (RMIND) 
- Interior (RMI) 
- Justiça (RMJ) 
- Meio Ambiente (RMMA) 
- Minas e Energia (RMME) 
- Ministros e altas autoridades da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (RMACTIM) 
- Ministros e Autoridades de Desenvolvimento 
Social (RMADS) 
- Saúde (RMS) 
- Trabalho (RMT) 
- Turismo (RMTUR)  

GRUPOS 
- Grupo Alto nível estratégia 
MERCOSUL de crescimento do 
Emprego (GANEMPLE)  
- Grupo Alto nível para examinar a 
consistência e dispersão da atual 
Estrutura da Tarifa Externa Comum 
(GANAEC) 
- Grupo de Alto Nível para a 
elaboração de plano estratégico para 
superação das assimetrias no 
MERCOSUL (GANPESA) 
- Grupo Ad Hoc de Alto Nível para 
reforma Institucional (GANRI) 
- Grupo de trabalho para a negociação 
do processo de adesão da República 
Bolivariana da Venezuela  (GTVENE) 
- Grupo de trabalho Ad Hoc para a 
incorporação da República da Bolívia 
como Estado Parte do MERCOSUL 
(GTBO) 

Comissão de 
representantes 
Permanentes 
do Mercosul 
(CRPM) 

Foro de 
consulta e 
concertação 
Política (FCCP) 

Reunião de 
Altas 
Autoridades na 
área de Direitos 
Humanos 
(RADDHH) 



Gráfico 2 – Grupo do Mercado Comum (GMC) 
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Subgrupo de Trabalho  
-Comunicações (SGT nº 1) 
-Aspectos Institucionais (SGT 
nº 2) 
-Regulamentos técnicos e 
Avaliação de Conformidades 
(SGT nº 3) 
-Assuntos Financeiros (SGT nº 
4) 
-Transportes (SGT nº 5) 
-Meio Ambiente (SGT nº 6) 
-Indústria (SGT nº 7) 
- Agricultura (SGT nº 8) 
-Energia (SGT nº 9) 
-Assuntos laborais, Emprego e 
Seguridade Social (SGT nº 10) 
-Saúde (SGT nº 11) 
-Investimentos (SGT nº 12) 
-Comércio Eletrônico (SGT nº 
13) 
-Mineração (SGT nº 15) 
 

Reuniões Especializadas  
-Agricultura Familiar no Mercosul (REAF) 
-Autoridades Cinematográficas e 
Audiovisuais do Mercosul (RECAM) 
-Autoridades de Aplicação em matéria de 
Drogas, Prevenção de seu uso indevido e 
Recuperação de Drogadependentes 
(RED) 
-Ciência e Tecnologia (RECyT) 
-Comunicação Social (RECS) 
-Cooperativas do Mercosul (RECM) 
-Defensores Públicos oficiais do Mercosul 
(REDPO) 
-Infraestrutura da Integração (REII) 
-Juventude (REJ) 
-Mulher (REM) 
-Ministérios Públicos do Mercosul 
(REMPM) 
-Organismos governamentais de Controle 
Interno (REOGCI) 
-Promoção Comercial Conjunta do 
Mercosul (REPCCM) 
-Turismo (RET) 
-Entidades Governamentais para 
Nacionais Residentes no exterior (REEG) 

Grupos AD HOC  
-Código Aduaneiro do 
Mercosul (GAHCAM) 
-Concessões (GAHCON) 
-Consulta e Coordenação 
para as Negociações OMC 
e SGPC (GAH OMC - 
SGPC) 
-Relacionamento Externo 
(GAHRE) 
-Sanitário e Fitosanitário 
(GAHSF) 
-Setor Açucareiro (GAHAZ) 
-Biotecnologia e 
Agropecuária (GAHBA) 
-Comércio de cigarros no 
Mercosul (GAHCC) 
-Integração Fronteiriça 
(GAHIF) 
-Integração Produtiva no 
Mercosul (GAHIP) 
-Biocombustíveis (GAHB) 
-Grupo de trabalho “Ad Hoc” 
Domínio Mercosul (GAHDM) 
-Fundo Mercosul de apoio a 
Pequenas e Médias 
Empresas (GAHAPME) 

Grupo de 
Contratações 
Públicas do 
Mercosul 
(GCPM) 

Comissão 
Sócio-
Trabalhista 
do Mercosul 
(CSLM) 

Comitê de 
Coopera-
ção 
Técnica 
do   
Mercosul 
(CCT) 

Reunião 
técnica de 
Incorporação 
da Normativa  
Mercosul 
(RTIN) 

Grupo de 
Serviços (GS) 

Cômite Automotor 
(CA) 

Grupo 
Assuntos 
orçamentários 
SAM (GAP) 

Instituto 
Mercosul de 
Formação 
(IMEF) 

Grupo do Mercado Comum (GMC) 

Foro Consultivo de 
Municípios, Estados 
Federados, Províncias 
e Departamentos do 
Mercosul (FCCR) 

Grupo Ad Hoc  de Especialistas 
“Fundo para Convergência 
Estrutural do Mercosul” (GAH – 
FOCEM) 



GRÁFICO 3 – COMISSÃO DE COMÉRCIO DO MERCOSUL (CCM) 
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Comissão de Comércio do 
MERCOSUL (CCM) 

Comitês Técnicos  
- Tarifas, Nomenclatura e Classificação de 

Mercadorias (CT Nº1) 

- Assuntos Aduaneiros (CT Nº 2) 

- Normas e Disciplinas Comerciais (CT Nº 3) 

- Políticas Públicas que distorcem a Competitividade 

(CT Nº 4) 

- Defesa da Concorrência (CT Nº 5) 

- Estatísticas de Comércio Exterior do Mercosul (CT 

Nº 6) 

Parlamento do MERCOSUL 
(PM) 
    

Presidência do Parlamento 

Mesa Diretiva 

Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) 

Tribunal Administrativo -Laboral do MERCOSUL (TAL)  
        

Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL (TPR) 

Centro MERCOSUL de Promoção do Estado de Direito (C MPED) 

Observatório da Democracia do MERCOSUL 

Secretária do MERCOSUL (SM) 

Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão 



O Conselho do Mercado Comum (CMC) é o órgão máximo do bloco, sendo 

responsável pela condução política e adoção de medidas que assegurem o 

cumprimento dos objetivos do Mercosul. Está disciplinado nos artigos. 3º ao 7º do 

Protocolo de Ouro Preto. 

O Conselho é composto pelos Ministros das Relações Exteriores e pelos 

Ministros da Economia dos países-membros, devendo reunir-se, pelo menos, uma 

vez por semestre, com a participação dos presidentes dos Estados-membros. 

São funções do Conselho do Mercado Comum: zelar pelo correio 

cumprimento do Tratado de Assunção, seus protocolos e acordos firmados no 

âmbito interno; formular políticas e promover as ações necessárias para a realização 

do mercado comum; exercer a titularidade da personalidade jurídica do Mercosul; 

negociar e assinar acordos com países terceiros, grupos de países e organismos 

internacionais, sendo que tais funções podem ser delegadas mediante mandato 

expresso ao Grupo do Mercado Comum; pronunciar-se sobre as propostas que lhe 

sejam levadas pelo Grupo do Mercado Comum; promover reuniões de ministros; 

criar órgãos que julgar pertinentes, bem como modifica-los ou suprimi-los; 

esclarecer, quando julgue necessário, o conteúdo e alcance de suas decisões; 

designar o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul; adotar decisões em 

matéria financeira e orçamentária; homologar o Regimento Interno do Grupo do 

Mercado Comum35. 

A presidência do Conselho será ocupada por um dos Estados Partes durante 

seis meses, seguindo um revezamento ditado pela ordem alfabética. 

O Conselho é auxiliado por 14 Reuniões de Ministros, 06 Grupos de Alto 

Nível, a ainda, a Comissão de representantes permanentes do MERCOSUL, o Foro 

                                                 
35 Artigo 8º do POP. 



de consulta e concertação política e a Reunião de altas autoridades na área de 

Direitos Humanos. 

O Poder decisório do Conselho do Mercado Comum é exercido por meio do 

ato normativo “Decisão”, o qual é obrigatório para os Estados- Membros, mais 

necessita ser internalizado pelos Estados segundo o seu modelo constitucional  de 

recepção de normas internacionais.36 

Quanto ao sistema da tomada de decisões o MERCOSUL deixou de aplicar o 

critério da unanimidade, onde não só a presença de todas as partes envolvidas seria 

obrigatória, como também todos deveriam votar de igual forma, e optou pelo 

consenso, onde todos devem estar presentes, não significando, entretanto, que a 

totalidade deva votar, podendo haver abstenções sem que a votação seja 

prejudicada. Tal opção torna o processo mais ágil, exceção feita a aprovação de 

novos membros (art. 20 do Tratado de Assunção). 

O Grupo do Mercado Comum (GMC) é o órgão executivo do MERCOSUL, 

que tem como principais atribuições fazer cumprir as decisões do Conselho e 

auxiliar nos avanços do processo de integração do Bloco. Formado por dezesseis 

membros, sendo quatro titulares e quatro suplentes de cada país-membro, 

designados por seus respectivos governos, entre os quais devem constar 

obrigatoriamente representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, dos 

Ministérios da Economia ou equivalentes e dos Bancos Centrais.37 

O artigo 14 do Protocolo de Ouro Preto informa as funções do grupo do 

Mercado Comum: zelar, dentro dos limites de sua competência, pelo cumprimento 

do Tratado de Assunção, de seus Protocolos e dos acordos firmados no seu interior; 

propor projetos de decisão do Conselho do Mercado Comum; tomar as medidas 
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necessárias para o cumprimento das decisões adotadas pelo Conselho; fixar 

programas de trabalho que assegurem avanços para o estabelecimento do mercado 

comum; negociar, com a participação de representantes de todos os Estados partes, 

após delegação expressa do Conselho, e dentro dos limites estabelecidos em 

mandatos específicos concedidos com esta finalidade, acordos em nome do 

Mercosul com terceiros países, grupos de países e organismos internacionais; 

aprovar o orçamento e a prestação de contas anual da Secretaria Administrativa do 

Mercosul; adotar resoluções em matéria financeira e orçamentária, baseadas nas 

orientações emanadas do Conselho; organizar as reuniões do Conselho e preparar 

os informes e estudos por ele solicitados; eleger o diretor da Secretária do 

MERCOSUL e supervisionar as atividades da Secretaria do MERCOSUL. 

A leitura das funções atribuídas ao órgão mostra que o caráter executivo 

anunciado pelo artigo dez do Protocolo de Ouro Preto não é exclusivo. Com efeito, 

as funções atribuídas ao GMC incluem algumas de natureza opinativa ou 

homologatória (cf.art. 14, itens VI, VII, XIV), assim como outras de caráter 

fiscalizador (itens VII e XIII). Assim, o funcionamento do Grupo assemelha-se ao 

Conselho quanto ao modo de tomada de decisões e alcance das mesmas, que de 

certa forma, desenvolve atividades de apoio ao Conselho. Entretanto, vale destacar, 

que o poder decisório exercido pelo GMC manifesta-se mediante o ato normativo 

“Resolução”, sendo também, obrigatória para os Estados-membros. 

De acordo com o organograma institucional, o Grupo do Mercado Comum é 

assessorado em suas atividades por 14 Subgrupos de Trabalho, encarregados de 

formular propostas para integração em suas áreas de competência, 13 Grupos Ad 

Hoc para questões setoriais específicas, 15 reuniões especializadas, um Foro 

consultivo, 02 comitês, 04 grupos, referindo-se a serviços, assuntos orçamentários, 



contratações públicas e Fundo para convergência estrutural do MERCOSUL, além 

de uma Reunião técnica de incorporação da normativa do MERCOSUL, um Instituto 

de Formação e por fim, uma Comissão Sócio-Trabalhista. 

A comissão de Comércio do Mercosul (CCM) cabe assistir o Grupo do 

Mercado Comum, também zelando pela aplicação dos instrumentos de política 

comercial comum, acordados pelos Estados-Partes, para o funcionamento da união 

aduaneira, bem como revisar os temas e matérias relacionadas com as políticas 

comerciais comuns, com o comércio intra-Mercosul e com terceiros países.38 

A Comissão de Comércio é o principal órgão técnico encarregado de 

administrar os instrumentos de política comercial comum, verificando sua correta 

aplicação, propondo ajustes e examinando pleitos nacionais relacionados a casos 

comerciais específicos, sendo assessorada por oito Comitês Técnicos, dedicados a 

áreas temáticas determinadas, tais como assuntos aduaneiros, defesa do 

consumidor, defesa da concorrência, estatísticas de comércio exterior, entre outros. 

O artigo 19 do protocolo de Ouro Preto estipula as funções da Comissão de 

Comércio: Velar pela aplicação dos instrumentos comuns de política comercial intra-

Mercosul e com terceiros países, organismos internacionais e acordos de comércio; 

considerar e pronunciar-se sobre as solicitações apresentadas pelos Estados-

membros com respeito a aplicação e ao cumprimento da tarifa externa comum e dos 

demais instrumentos de política comercial comum; acompanhar a aplicação dos 

instrumentos de política comercial comum a analisar a função destes instrumentos 

para o funcionamento da união aduaneira, além de formular propostas a respeito ao 

GMC; tomar as decisões vinculadas à administração e à aplicação da tarifa externa 

comum e dos instrumentos de política comercial comum, acordados pelos Estados-
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membros; informar ao GMC sobre a evolução e a aplicação dos instrumentos de 

política comercial comum, sobre o trâmite das solicitações recebidas e sobre as 

decisões adotadas a respeito delas; propor ao GMC novas normas ou modificações 

às normas existentes referentes à matéria comercial e aduaneira do Mercosul; e 

propor a revisão das alíquotas tarifárias de itens específicos da tarifa externa 

comum. 

A Comissão é composta por quatro membros titulares e quatro suplentes, por 

Estado-Membro, sendo coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores, 

devendo reunir-se ao menos uma vez por mês, ou quando o Grupo ou qualquer 

Estado assim o solicitar. 

A Comissão de Comércio é órgão decisório e se manifesta através de  

Diretrizes ou Propostas, sendo somente as primeiras de caráter obrigatório.  

O Parlamento do MERCOSUL veio substituir a Comissão Parlamentar 

Conjunta. A instalação do Parlamento, acorreu por meio da Decisão nº 23 de 2005 

que aprovou o Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL. Constituído 

por sufrágio direto, universal e secreto dos cidadãos, a partir de 2011, o Parlamento 

do MERCOSUL cumprirá o papel de ser um canal de comunicação com a sociedade 

civil. Também será uma caixa de ressonância para as reivindicações dos setores 

impactados pelo processo integracionista, além de atuar como interface entre o 

público em geral e as instâncias governamentais negociadoras, zelar pela 

preservação do regime democrático nos países membros, e ainda, atuar como 

instrumento decisivo para promover e agilizar a internalização de normas nos países 

do bloco 39 

                                                 
39 BETHONICO, Cátia Cristina de Oliveira; ALMEIDA, Tatiana Schmitz. Parlamento do Mercosul 
Disponível em http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1921> acesso em 30/06/2008. 
 



As reuniões do Parlamento dar-se-ão por sessões ordinárias ao menos uma 

vez por mês, ou, a pedido do Conselho do Mercado Comum ou por requerimento de 

Parlamentares, poderá ser convocado o Parlamento para sessões extraordinárias de 

acordo com o estabelecido no Regimento Interno. Todas as sessões do Parlamento 

e de suas Comissões serão públicas, salvo aquelas que sejam declaradas de 

caráter reservado. Qualquer reunião só poderá iniciar-se com a presença de pelo 

menos um terço de seus membros, sendo que, todos os Estados partes devem estar 

representados e, cada Parlamentar terá direito a um voto.40 

O Parlamento é um órgão unicameral que poderá emitir pareceres, projetos 

de normas, anteprojetos de normas, declarações, recomendações, relatórios e 

disposições, todos sem caráter vinculativo, ou seja, o Parlamento é apenas um 

órgão consultivo.41  

O Artigo 4º do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul define suas 

competências: Velar, no âmbito de sua competência, pela observância das normas 

do MERCOSUL; velar pela preservação do regime democrático nos Estados Partes; 

elaborar e publicar anualmente um relatório sobre a situação dos direitos humanos 

nos Estados Partes; efetuar pedidos de informações ou opiniões por escrito aos 

órgãos decisórios e consultivos do MERCOSUL; convidar, por intermédio da 

Presidência Pro Tempore do CMC, representantes dos órgãos do MERCOSUL, para 

informar e/ou avaliar o desenvolvimento do processo de integração; receber, ao 

início de cada semestre, a Presidência Pro Tempore do MERCOSUL, para que 

apresente o programa de trabalho acordado, com os objetivos e prioridades 

previstos para o semestre e ao final para que apresente um relatório sobre as 

atividades realizadas; realizar reuniões semestrais com o Foro Consultivo 
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Econômico-Social; organizar reuniões públicas, sobre questões vinculadas ao 

desenvolvimento do processo de integração, com entidades da sociedade civil e os 

setores produtivos; receber, examinar e se for o caso encaminhar aos órgãos 

decisórios petições de qualquer particular, sejam pessoas físicas ou jurídicas, dos 

Estados Partes, relacionadas com atos ou omissões dos órgãos do MERCOSUL; 

elaborar pareceres sobre todos os projetos de normas do MERCOSUL que 

requeiram aprovação legislativa em um ou vários Estados Partes; propor projetos de 

normas do MERCOSUL para consideração pelo Conselho do Mercado Comum; 

desenvolver ações e trabalhos conjuntos com os Parlamentos nacionais, a fim de 

assegurar o cumprimento dos objetivos do MERCOSUL, entre outras. 

O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) é o órgão de representação dos 

setores econômicos e sociais e é integrado por igual número de representantes dos 

Estados-membros.42 

O FCES tem função consultiva que são manifestadas através de 

recomendações ao Grupo do Mercado Comum. Assim, suas recomendações não 

são vinculativas, entretanto, tal órgão constitui-se num canal “de contatos à 

disposição dos empresários e trabalhadores”. 43 

O Tribunal Administrativo-Laboral do Mercosul (TAL) foi criado em 2002 para 

resolver conflitos de natureza trabalhista, do pessoal de serviço do Mercosul, com 

base nas Instruções de Serviço ditadas pelo Diretor da Secretaria do Mercosul, além 

de amparado por um acordo de Sede, um Tratado entre Mercosul e o Uruguai que 

garante ao GMC o direito de contratar pessoal. Este Tribunal passou a ser regido 
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por um estatuto próprio, conforme as Decisões 4/96 e 30/02 do CMC e as 

Resoluções 47/97 e 01/03 do GMC.44 

O Tribunal Permanente de Revisão (TPR) também participa da estrutura 

institucional do Mercosul, mais será analisado no próximo capítulo referente a 

soluções de controvérsias no Mercosul. 

O Centro Mercosul de Promoção do Estado de Direito (CMPED) funciona na 

Sede do Tribunal Permanente de Revisão, na cidade de Assunção e foi criado pela 

Decisão 24/04 do CMC, com a finalidade de analisar e reforçar o desenvolvimento 

do Estado, a governabilidade democrática e todos os aspectos vinculados aos 

processos de integração regional, com especial ênfase no Mercosul.45 

As tarefas que serão desenvolvidas pelo Centro Mercosul de Promoção do 

Estado de Direito são: trabalhos de pesquisa; difusões através da realização de 

conferências, seminários, foros, publicações; reuniões de acadêmicos, 

representantes governamentais e representantes da sociedade civil; cursos de 

capacitação; programas de intercâmbio, oferta de bolsas de estudo destinadas a 

profissionais e criação e manutenção de uma página web, assim como de uma 

biblioteca física e virtual especializada.46 

Por fim, a Secretária do Mercosul (SM) é o órgão de apoio operacional que é 

responsável pela prestação de serviços aos demais órgãos do Mercosul tendo como 

sede a cidade de Montevidéu.47 

A Secretaria do Mercosul desempenhará as seguintes atividades: servir como 

arquivo oficial da documentação do Mercosul; Realizar a publicação e difusão das 

decisões adotadas no âmbito do Mercosul; Editar o Boletim Oficial do Mercosul; 
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organizar os aspectos logísticos das reuniões do CMC, do GMC e da Comissão de 

Comércio e fornecer apoio ao Estado que sediar o evento; informar regularmente os 

Estados-membros sobre as medidas implementadas por cada país para incorporar 

em seu ordenamento jurídico as normas emanadas dos órgãos do Mercosul; 

registrar as listas nacionais dos árbitros e especialistas; elaborar seu projeto de 

orçamento; e apresentar ao grupo do Mercado Comum a sua prestação de contas, 

bem como relatório de suas atividades.48      

A Secretaria estará a cargo de um Diretor com mandato de dois anos, vedada 

à reeleição. O Diretor será nacional de um dos Estados-membros, sendo eleito pelo 

GMC, em bases rotativas, prévia consulta aos Estados-partes e designado pelo 

CMC.49 

 

5. Objetivos e Natureza Jurídica do Mercosul  

  

O MERCOSUL tem como principal objetivo criar um Mercado Comum com 

livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos. Para atingir tal meta o 

Mercado Comum do Sul escolheu passar pela consecução de uma zona de livre 

comércio e também de uma União Aduaneira. Complementando esse objetivo maior 

o Bloco busca a adoção de uma política externa comum, a coordenação de posições 

conjuntas em foros internacionais, a redução das disparidades entre as diferentes 

regiões, a formulação conjunta de políticas macroeconômicas e setoriais, e, por fim, 

a harmonização das legislações nacionais, com vistas a uma maior integração. 

Diante disso, verifica-se que o processo de integração no cone sul têm 

velocidade e características próprias. Sendo que o Tratado de Assunção por si só 
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não constitui o Mercado Comum do Sul, mas estabelece uma série de princípios, 

objetivos, e mecanismos básicos a serem alcançados para a concretização da 

integração desejada, que tratam dos seguintes pontos: Eliminação das barreiras 

tarifárias e não tarifárias no comércio entre os Estados partes; adoção de uma Tarifa 

Externa Comum; coordenação de políticas macroeconômicas; livre comércio de 

serviços; livre circulação de mão-de-obra; livre circulação de capitais; liberdade de 

estabelecimento; comprometimento dos Estados-membros em harmonizar suas 

legislações; reciprocidade de direitos  obrigações entre os Estados-membros; 

condições equitativas de comércio com terceiros países; e igualdade de tratamento 

em impostos, taxas e outros gravames internos, para produtos originários de outro 

Estado parte.50 

Apesar do Tratado de Assunção estabelecer a data de 31 de dezembro de 

1994 para a constituição definitiva do Mercado Comum, os signatários, ao passar 

dos anos, puderam constatar que tal objetivo seria de difícil concretização. Assim, 

devido aos inúmeros ajustes e diversidade de objetivos a serem cumpridos, os 

Estados-partes puderam vivenciar a realidade das dificuldades de implementação de 

um bloco Econômico.51  

Coaduna com tal assertiva Welber Barral: 

 

...o Tratado de Assunção (TA), documento constitutivo do Mercosul, 
parece hoje um documento programático, mais que uma descrição da 
realidade que se pretende construir num curto espaço de tempo. Com 
efeito, parece inusitado ler que, em 1991, os Estados-Partes 
pretendiam, no exíguo espaço de quatro anos, “constituir um Mercado 
Comum”.... Estes objetivos ambiciosos se mostraram irrealizáveis, por 
motivos facilmente encontrados na história recente dos Estados-
Partes: instabilidade política e crises macroecômicas cíclicas, falta de 

                                                 
50 Artigo 1º do Tratado de Assunção. 
51 Do ponto de vista comparativo o Tratado de Assunção se aproxima mais da Convenção Benelux de 
1944, completada pelo Protocolo de Haia (14 de março de 1947), que instituiu uma união aduaneira 
entre a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos, que possuiam exatamente os mesmos objetivos a 
que aspiram os Estados-membros do Mercosul.  



coordenação com instituições subnacionais, demanda de análise para 
ratificação e incorporação das normas do Mercosul, prioridades 
políticas internas, tempo reduzido para coordenação de esforços entre 
os representantes governamentais, alheamento da sociedade civil, 
etc. Em 1994, a impossibilidade de constituição de um Mercado 
Comum levou o protocolo de Ouro Preto, ao reconhecimento de 
necessidade da implementação de uma união aduaneira, antes da 
consolidação de um Mercado Comum. Desde então, os atos 
normativos do Mercosul têm sido dedicados a eliminar o caráter 
imperfeito ainda existente na união aduaneira.52 

 

 Quanto a sua natureza jurídica, destaca-se que o Mercosul é uma  

organização  regional  de  integração  que possui natureza intergovernamental, que 

se  encontra entre uma zona de Livre comércio incompleta e uma união aduaneira  

imperfeita, cujo  objetivo  central  é chegar a um mercado comum.  

 Nessa linha de pensamento, Luiz Olavo Baptista ensina que: 

 

O Mercosul é uma organização internacional de molde clássico, 
aonde não existe efeito de supranacionalidade. A soberania, 
entendida no sentido tradicional pós-Westphaliano, clássico, é o 
fundamento do sistema. Nele, cada um dos Estados-membros, 
aceita a criação de normas mediante as quais exerce junto com os 
demais, de forma coordenada, sua soberania, que, todavia, é 
preservada. 
Não há renúncia nem redução da mesma. Mas, todos assumem 
uma obrigação de ação conjunta e coordenada como forma de 
exercício da soberania. Mas isto somente para as finalidades do 
acordo. Isto é, os estados que integram o Mercosul, não poderão 
exercer a sua soberania de modo independente no que tange aos 
objetivos da organização, estabelecidos pelo tratado fundacional; 
devem exercê-la juntos atuando “um por todos e todos por um”, 
como na fórmula societária usada por Dumas como lema dos seus 
Mosqueteiros.Essa ação deve desenvolver-se de acordo com os 
padrões que estabeleceram, voluntariamente, vinculando-se por 
meio dos tratados que firmaram.O mecanismo tradicionalmente 
usado neste modelo jurídico, faz com que as normas que vão reger 
esta ação conjunta nasçam de acordos internacionais e vão produzir 
efeito no interior de cada um dos países-membros por meio de um 
sistema, também clássico e conhecido já de há muito, que é o da 
promulgação interna dos tratados. Este obedece às regras internas 
de cada um dos Estados-Partes. Do ponto de vista do Direito 
interno, esse ato jurídico será regido e qualificado pela Constituição 
do país que internalizou o tratado.53 

                                                 
52 BARRAL, Welber. As inovações processuais do Protocolo de Olivos. Revista da Ordem dos 
Advogados do Brasil, ano XXXI, nº 73, jul-dez. 2001, p. 53-66. 
53Idem Solução de Controvérsias no Mercosul. Brasília: Câmara dos Deputados; Coordenação de 
Publicações (CODEP), 2003, p. 101 e 102. 



 

Entretanto, para que o Mercosul possa ser considerado uma organização de 

integração de fato, faz-se necessário avançar nas etapas de integração, pois no 

momento atual o Mercosul aproxima-se mais de um modelo de caráter cooperativo e 

consensual do que de um modelo de integração. Umberto Celli Junior54 esclarece 

que na medida que podemos qualificar a União Européia como um processo de 

integração stricto sensu, podemos considerar o Mercosul, de forma contrária, como 

um processo de integração lato sensu. 

Assim, para que o Mercosul siga rumo a um processo de integração mais 

efetivo, precisam ver solucionados alguns obstáculos como a falta de  sucesso  na  

harmonização  de  políticas nacionais; déficit   de   incorporações   de   suas   

normas   ao  ordenamento   jurídico  de   seus   Estados-membros;  uma quantidade 

inaceitável de listas de exceção à tarifa exterior comum; falta de  coordenação  em   

matéria  monetária;  ausência   de   recursos,  que impossibilita   a   integração  

física, fundamental   para    o escoamento das  exportações e a necessidade  de  

criação   de  mecanismos institucionais mais efetivos para o sistema de tomada de 

decisões. 

Vale consignar o entendimento de Manuel Diez de Velasco: 

 

A respeito dos objetivos comerciais fixados no Tratado de Assunção, 
boa parte está sendo alcançado e os avanços para a criação de um 
Mercado Comum entre seus membros são muito significativos. 
Quanto aos desafios pendentes na esfera econômica, o principal, é 
sem dúvida, a consolidação e o aperfeiçoamento da União 
Aduaneira e a eliminação do problema das assimetrias entre as 
economias de seus Estados-membros, que dificulta a coordenação 
de políticas necessárias em todo o processo de integração. No 
plano político deve proceder-se o desenvolvimento institucional: por 
um lado desenvolver plenamente as estruturas previstas no 
Protocolo de Ouro Preto, e por outro lado avançar na criação de 
instituições com autonomia própria que agilizem e reforcem o 
processo de integração. No plano social permanece o problema da 
dívida social, agravada pelos custos gerados pelas reformas 
econômicas estruturais implementadas pelos governos. E, no plano 

                                                 
54 CELLI JUNIOR, Umberto. Op. cit. p. 22. 
 



internacional, a orientação que se está seguindo parece prever uma 
futura ampliação a novos países da América do Sul.55   

 

 Verificada a natureza jurídica, os objetivos e a estrutura institucional do 

Mercosul passaremos a analisar no próximo capítulo seu sistema de solução de 

controvérsias, bem como seus regramentos e procedimentos previstos inicialmente 

no Protocolo de Brasília e posteriormente no sistema atual determinado pelo 

Protocolo de Olivos.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 VALLEJO, Manuel Diez de Velasco. Las Organizaciones Internacionales . 11º ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1999, p. 744 e 745. 



CAPÍTULO II - O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

 

 Neste segundo Capítulo será analisado o início do sistema de solução de 

controvérsias no Mercosul com as negociações diretas, passando pelo Protocolo de 

Brasília que estruturou o modo como as controvérsias seriam dirimidas por meio de 

Tribunais Ad Hoc, e por fim, será estudado o sistema atual estipulado pelo Protocolo 

de Olivos, examinando as evoluções e inovações trazidas por este sistema, tais 

como; a possibilidade de eleição de foro, a instituição do Tribunal Permanente de 

Revisão e a oportunidade de provocação direta deste órgão, as opiniões consultivas 

e o aumento da delegação de suas competências. 

 

1. A gênese do mecanismo de solução de controvérsia s no Mercosul e 

seus sucessivos instrumentos  

 

 Como já analisado, o Mercosul optou pelo modelo intergovernamental, visto 

ser o único caminho possível quando de sua criação, já que as Cartas 

Constitucionais de alguns dos países membros não viabilizavam a criação de um 

bloco supranacional.56 Soma-se a essa barreira, a questão dos países integrantes 

do Mercosul, não consentir, em decorrência da questão da soberania, delegar 

poderes a entidades de natureza supranacional.  

 Como adotou tal opção, não se vislumbra no Mercosul, nenhum instrumento 

de caráter sancionador capaz de obrigar os Estados a cumprir as determinações 

exaradas pelas instituições coletivas, pois são elas carentes de auto-executoriedade, 

                                                 
56 Em 1992, o Paraguai, após revisão constitucional, passou a permitir a delegação de competências 
a organismos supranacionais (art. 145 da Constituição Federal do Paraguai). Em 1994, a Argentina, 
também através de revisão constitucional passou a prever a delegação de competências a 
organismos supranacionais (art. 75, inciso 24 da Constituição Argentina) 



estando sua aplicabilidade condicionada à soberania do Estado. Este, entretanto, é 

passível de responsabilização internacional, através de procedimentos clássicos do 

Direito Internacional Público, como a aplicação de medidas compensatórias de efeito 

equivalente ou mesmo a denúncia do Tratado. 

 Apesar de notória a existência de mecanismos sancionadores no âmbito do 

Direito Internacional Público, capazes de obrigar o Estado infrator ao cumprimento 

das normas, a observância à aplicabilidade das normas do Mercosul por parte dos 

Estados decorre, antes de tudo, do próprio interesse dos seus associados na 

manutenção do funcionamento do bloco econômico e nos benefícios comerciais que 

revertem em seu favor. 

 Assim, por não existir, no âmbito do Mercosul uma autoridade central capaz 

de impor unilateralmente as decisões, os Estados-partes, acabaram por negociar 

suas questões “horizontalmente” levando em consideração os seus interesses 

econômicos, políticos e sociais como países soberanos que são, mas considerando 

sempre uma vontade política maior, qual seja: a evolução positiva do processo de 

integração. 

 Desta forma, ocorre entre os países-membros a chamada “coordenação de 

soberanias”, na qual os Estados, livremente, negociam a condução das políticas a 

serem realizadas no bloco econômico, levando em conta não somente os seus 

interesses nacionais, mas os do bloco em integração. 

  Neste contexto, em que o Mercosul se pauta pela “coordenação de 

soberanias” e “intergovernamentabilidade”, seus Estados membros, optaram pela 

criação de um sistema de solução de controvérsias em que as regras vigentes 

obrigam as partes apenas na medida em que venham a atender seus interesses 



mútuos, atuando somente nos casos em que a negociação não alcançaria a solução 

almejada.   

 Entretanto, isto não quer dizer que os membros do Bloco estariam 

desobrigados a cumprir as decisões emanadas do órgão de soluções de 

controvérsias, pois o Direito Internacional Público estabelece dois princípios 

basilares que, teoricamente, vinculariam os Estados ao cumprimento das normas 

internacionais, quais sejam: reciprocidade e da “pacta sunt servanda”. 

 Leciona, com o mesmo entendimento Eduardo Biacchi Gomes: 

  

O princípio “pacta sunt servanda” está previsto no texto da Convenção 
de Viena sobre o Direito dos Tratados, o que garante a sua aplicação 
aos tratados internacionais, entre eles os institutivos do Mercosul, 
vedando às partes invocar disposições do direito interno para justificar 
seu descumprimento, salvo se as normas internacionais vierem a 
contrariar os princípios internos de ordem pública.  
Através do princípio da reciprocidade, que visa harmonizar as 
relações entre os países, os direitos e obrigações assumidos por 
Estado integrante de um tratado internacional ou de um bloco 
econômico necessariamente deverão ser cumpridos pelos demais 
Estados signatários do instrumento.  
Conseqüência da aplicação desses princípios é a sujeição dos 
Estados, ao assinarem e ratificarem um tratado, ao cumprimento de 
suas normas. Muitas vezes isso não é observado em virtude da falta 
de interesse dos mesmos Estados, os quais se aproveitam da 
ausência de um maior poder de coerção e sanção do direito 
Internacional Público.  
Como forma de penalização pelo descumprimento das normas 
decorrentes de um tratado, o Estado infrator sujeitar-se-á às sanções 
estabelecidas no próprio instrumento internacional. No Mercosul há, 
por exemplo, a possibilidade de os demais Estados partes aplicarem 
ao infrator medidas compensatórias, como “a suspensão de 
concessões ou outras equivalentes, visando obter o seu 
cumprimento”.57 
 
  

Assim, apesar da conjuntura estrutural do Mercosul não apontar 

imediatamente para adoção do Direito Comunitário e de um Tribunal 

                                                 
57 GOMES, Eduardo Biacchi. União Européia e Mercosul - Supranacionalidade versus Intergover-
nabilidade. Disponível em http://www.ambito-uridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_lei-  
tura&artigo_id=2335> Acesso em 06/06/2008.  



Supranacional58, a aplicação de tais princípios trás suporte ao bloco e permite que o 

sistema de solução de controvérsias seja dotado de competência para decidir sobre 

as questões decorrentes da associação; sendo que, o que determinará a 

convergência deste sistema provisório num órgão definitivo será o grau de 

aprofundamento e de autonomia institucional de seus órgãos, pois quanto maior a 

autonomia e independência da organização, maior será a necessidade de 

instituições judiciais competentes. 

Como o sistema definitivo ainda não se estabeleceu, descreveremos os 

sucessivos instrumentos aplicados até o momento dentro do Mercosul, lembrando 

que apesar do processo de solução de controvérsias sofrer uma evolução gradual 

ao longo destes anos os meios adotados pelo Mercosul para a solução das lides 

comerciais, sempre foram às negociações diretas, a mediação59 e a arbitragem60. 

Os debates a respeito de uma estrutura desejável para o sistema de solução 

de controvérsias tiveram início logo na sua formação, sendo que o maior ponto de 

discussão fixava-se na aspiração de alguns Estados em criar um sistema 

                                                 
58 Alguns autores, a contrário sensu, entendem que o direito do MERCOSUL é Direito Comunitário, e 
identificam alguns elementos de supranacionalidade no bloco. Os primeiros deles seriam encontrados 
no sistema atual de solução de controvérsias, tais como: Não representação de Estados na 
composição do Tribunal Arbitral ad hoc e do Tribunal Permanente de Revisão; e a possibilidade de 
decisão por maioria que vincule os Estados, ainda que contrariamente à sua vontade, sob pena de se 
adotarem medidas compensatórias.  
59 As negociações diretas, em regra geral, reúnem apenas os Estados diretamente envolvidos no 
litígio, entretanto, terceiros podem intervir tendo em vista facilitar o resultado. A negociação pode ser 
bilateral ou multilateral e no essencial, consiste em “conversações” que conduzem a uma aceitação 
concertada de uma solução ou a constatação de seu insucesso. 
A mediação oferecida ou procurada, destina-se a juntar os protagonistas de um conflito, mas não se 
limita a isso, pois o mediador propõe as bases da negociação e intervém no desenrolar da mesma 
para favorecer uma reaproximação de pontos de vista dos interessados sem procurar entretanto, 
impor uma solução.   
60 O artigo 37 da Convenção de Haia define bem a arbitragem: “A arbitragem internacional tem por 
objeto a regulamentação dos litígios entre Estados por juízes da sua escolha e na base do respeito 
ao direito. O recurso à arbitragem implica o compromisso de se submeter de boa-fé à sentença”. 
Assim, todo conflito é arbitrável, se tal for à vontade das partes. No Mercosul a arbitragem reveste-se 
de obrigatoriedade e permanência, uma vez que é constituída anteriormente ao litígio, opondo-se, 
assim, a arbitragem facultativa, ocasião em que o consentimento surge após a instauração do 
conflito. 



permanente assim que a organização chegasse ao período final de transição para o 

Mercado Comum.61 

O primeiro instrumento a tratar de um sistema de solução de controvérsia foi o 

Anexo III do Tratado de Assunção, vigente a partir de 29 de novembro de 1991, que 

nomeou as negociações diretas como meio para que os Estados Partes 

resolvessem seus conflitos, sendo que não alcançando uma solução viável, os 

Estados elevariam a questão ao Grupo do Mercado Comum, e não obtendo êxito ao 

Conselho do Mercado comum que adotaria recomendações pertinentes ao caso. 

Para aperfeiçoar este sistema, os Estados Partes aprovaram na primeira 

reunião do Conselho do Mercado Comum, em 17 de dezembro de 1991 o segundo 

instrumento, chamado de Protocolo de Brasília, também provisório, que entrou em 

vigor no dia 22 de abril de 1993. 62 

Apesar de instável, o caráter transitório do Protocolo de Brasília, ganhou ares 

de perpetuidade e acabou por editar dez laudos arbitrais, vigorando de abril de 1993 

até janeiro de 2004. 

Cabe, neste momento, realizar um breve apanhado sobre o antigo diploma, 

para que, a partir deste, possam ser comparadas as principais alterações fornecidas 

pela sistemática atual, regulamentada pelo Protocolo de Olivos. 

 

 

 

 

                                                 
61 O artigo 3 do Tratado de Assunção, estabeleceu o período de transição; da entrada em vigor do 
tratado até 31 de dezembro de 1994. Neste período os Estados partes adotariam um sistema 
provisório de solução de litígios. 
62 O anexo sobre o “Procedimento Geral para as reclamações na Comissão de Comércio do 
Mercosul” de 17 de dezembro de 1994, e o Regulamento do Protocolo de Brasília (CMC – Decreto nº 
17/98) foram acrescentados ao Protocolo de Ouro Preto. 



2. Protocolo de Brasília – O sistema derrogado 

 

 Expressamente elencado no art. 55 do Protocolo de Olivos, encontra-se 

previsão de que assim que este entrar em vigor, restará derrogado o Protocolo de 

Brasília para Solução de Controvérsias. 63  

 O Protocolo de Brasília trazia duas espécies de solução de controvérsias. A 

primeira tramitava pelos capítulos dois e três e a segunda no capítulo cinco do 

protocolo.  

 Assim, iniciada a controvérsia no âmbito de aplicação da primeira modalidade, 

ou seja, quanto a Interpretação, Aplicação e não cumprimento de fonte jurídica do 

Mercosul, os Estados envolvidos deveriam, obrigatoriamente, tentar encontrar uma 

solução mediante negociação direta64, sem o envolvimento dos órgãos 

interestatais.65 Esta fase teria duração de 15 dias, salvo acordo entre as partes. 

Esgotado o prazo, sem solução, pode-se submeter à questão a consideração do 

Grupo Mercado Comum (GMC) que no prazo de 30 dias, com assessoramento de 

especialistas ou não, formularia uma recomendação aos Estados, não vinculativa.66 

Todavia, nesta fase, existia um procedimento adicional, previsto pelo 

Protocolo de Ouro Preto67, que são as reclamações na Comissão de Comércio, 

originadas nos Estados Partes ou em demandas de particulares na sua área de 

competência, constituindo uma segunda via para se chegar à arbitragem.  

Neste caso, procede-se à reclamação pela Seção Nacional do Estado Parte 

na Comissão de Comércio do Mercosul (CCM), que providenciará o encaixe do tema 
                                                 
63 Protocolo de Olivos – Art. 55 –  O presente Protocolo derroga, a partir de sua entrada em vigor, o 
Protocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias, adotado em 17 de dezembro de 1991 e o 
Regulamento do Protocolo de Brasília, aprovado pela Decisão CMC 17/98. 
64 Nas negociações diretas não há intervenção de terceiros, e as partes, entre si devem buscar 
transigir sobre o conflito. 
65 Artigo 2º do Protocolo de Brasília. 
66 Artigos 4º, 5º e 6º do Protocolo de Brasília. 
67 Artigo 21 do Protocolo de Ouro Preto. 



na próxima pauta de reunião do órgão. Não adotando uma decisão, esta enviará o 

caso a uma Comissão Técnica, que apresentará parecer em no máximo 30 dias. 

Uma vez tendo encontrado uma possível solução ao conflito, a CCM envia sua 

decisão, ou pareceres obtidos do Comitê Técnico para o Grupo Mercado Comum, 

que tomará uma decisão em 30 dias. 

Após ter o GMC adotado uma solução para o conflito, cabe aos estados 

envolvidos, cumprirem as recomendações ou não. No caso de não cumprimento, 

abre-se possibilidade para o Procedimento Arbitral. 

Nesta terceira etapa, os autos eram enviados ao Tribunal Arbitral do 

Mercosul, que, conforme o Protocolo de Brasília localizava-se em Montevidéu. 

Sendo ad hoc, o Tribunal era composto caso a caso, por três árbitros selecionados 

de uma lista prévia, e ainda um quarto, indicado por consenso das partes. Em 60 

dias, prorrogáveis por mais 30 dias, o Tribunal redigia um laudo arbitral, sem 

fundamentação dos votos minoritários. A partir da publicação do laudo, ficava 

determinado o seu cumprimento, pelo estado requerido, em até 15 dias. Esgotado 

este prazo, o estado prejudicado poderia impor sanções comerciais ao adverso.68 

 A segunda modalidade era a solução de conflitos de interesses privados, 

aplicada quanto às reclamações efetuadas por particulares em razão da sanção ou 

aplicação, por qualquer dos Estados Partes, de medidas legais ou administrativas de 

efeito restritivo, discriminatório ou de concorrência desleal, em violação do Tratado 

de Assunção, dos acordos celebrados no âmbito do mesmo, das decisões do 

Conselho do Mercado Comum ou das resoluções do Grupo do Mercado Comum.69 

Até hoje, discute-se a real eficiência deste mecanismo, por ser demais 

dispendioso às partes, o que inibe sua ação. O procedimento em si, também não 

                                                 
68 Artigos 8 a 24 do Protocolo de Brasília. 
69 Artigo 25 Protocolo de Brasília. 



permite grande participação da parte interessada. Em verdade, este sistema 

somente difere na parte proponente: ao invés do Estado reclamar de um não 

cumprimento de acordo comercial ou tarifário, é o particular que o denuncia.  

Entretanto, aos particulares ficou facultado postular às autoridades de seu 

próprio Estado, a adoção de iniciativas destinadas à solução de controvérsias sobre 

matérias que lhes afetem os interesses. São os Estados, assim, que considerarão se 

devem ou não provocar o sistema, tendo a última palavra sobre o acolhimento ou 

não de pretensões privadas que requeiram a sua instauração.70 

 Esta denúncia, em termos práticos, pode ocorrer na seção nacional do Grupo 

Mercado Comum do Estado parte onde tenham sua residência habitual ou a sede de 

seus negócios.71 

 Não havendo uma solução imediata no estágio em que os estados tentam, 

entre si, uma solução direta para o interesse privado lesado, a controvérsia tem 

continuidade no Grupo Mercado Comum. Nas negociações diretas, contudo, caberá 

à seção nacional negar tutela, caso entenda que o pedido é infundado. Se, 

procedente o pedido, e as seções nacionais não conciliarem em 15 dias, a causa 

como visto, entra na pauta do Grupo Mercado Comum. Neste caso, é convocado um 

grupo de peritos para que, em 30 dias, após ouvidas as partes envolvidas, divulgue 

parecer sobre a matéria. Se o parecer negar fundamento à causa, o conflito se 

extingue sem alteração dos fatos materiais. Procedente, o Estado de onde partiu a 

reclamação tem o direito de requerer a correção da irregularidade.72 

Não sanada a irregularidade, seguia o caso para o Procedimento Arbitral. 

Cumprido este, e não sendo o interesse privado atendido, o protocolo de Brasília 

                                                 
70MAGALHÃES, José Carlos. Solução de controvérsias no Mercosul. Brasília: Centro de 
documentação e informação. Coordenação de Publicações, 2003, p. 71. 
71 Artigo 26 do Protocolo de Brasília. 
72 Artigos 27 a 31 do Protocolo de Brasília. 
 



apresentava sua falha, pois não existia um meio de se compelir ao pronto 

atendimento do vencedor, assim, apenas um recurso a OMC ou outros tribunais 

internacionais de comércio poderiam solucionar o problema, pois seriam necessárias 

sanções comerciais diretas, caso as sanções locais não fossem suficientes para 

sanar o problema. Esta situação causava uma insegurança quanto à efetiva tutela 

ao final do Procedimento Arbitral. 

Não resta dúvida que o sistema de soluções de controvérsias estabelecido 

pelo Protocolo de Brasília deixava a desejar em alguns aspectos, principalmente na 

questão da falta de segurança jurídica gerada pelo sistema. Muitas vezes, 

ocasionada pelo fato de os Tribunais Arbitrais serem efêmeros, julgando os casos 

separadamente e fazendo coisa julgada. Como ponto relevante, cabe destacar a 

falta de formação de uma jurisprudência uniforme, ocasionada pela conclusão de 

laudos muitas vezes distintos sobre a mesma matéria. Havia, ainda, a possibilidade 

do “fórum shopping” para as reclamações, pois ou se iniciavam na Comissão de 

Comércio do Mercosul (CCM) ou no Grupo do Mercado Comum (GMC). Por fim, os 

conflitos iniciados e decididos no sistema do Protocolo de Brasília, poderiam ser 

novamente submetidos a outros tribunais internacionais, permitindo-se decisões 

distintas sobre mesma questão. 

 

3. A solução de controvérsias no Protocolo de Olivo s 

 

 O novo protocolo73 tem o mesmo propósito do antigo, ou seja, solucionar 

controvérsias oriundas de dispositivos presentes nas disposições legais que regem o 

                                                 
73 No Brasil o Protocolo de Olivos foi ratificado pelo Decreto Legislativo 712/03  promulgado pelo 
Decreto 4.982/04.  



Mercosul. No entanto, embora mantenha sua estrutura, torna o sistema mais flexível, 

abreviando e aperfeiçoando o sistema74. 

 Assim, do ponto de vista da sua flexibilidade e capacidade de 

aperfeiçoamento e pelo fato de que responde a uma realidade política concreta, aos 

desejos dos participantes e aos limites que este impõe quanto a renúncia de suas 

soberanias, o sistema de Solução de controvérsias é funcional.75 

 Neste âmbito, vale ressaltar a inovação trazida, com a possibilidade das 

partes que compõem o Mercosul poderem escolher livremente o foro a ser adotado: 

o regional ou o multilateral. Contudo, se arbitrarem o recurso regional, este servirá 

como última decisão, não podendo a causa neste decidida, ser novamente 

questionada na OMC76 , ou outros organismos preferenciais de comércio de que os 

Estados Parte sejam membros. Assim, é de extrema importância o fato de que, uma 

vez eleito o foro, não há possibilidade de submissão de controvérsia a um outro 

sistema. Isto possui como fim, evitar a duplicidade de procedimentos e que soluções 

contraditórias sejam proferidas para o mesmo litígio. 

 Nessa linha de pensamento, Adriana Dreyzin esclarece: 

 

                                                 
74 A desvalorização cambial brasileira após 1998, gerou uma crise financeira que se propagou pela 
região do Mercosul, tal evento conjugado com outros ocorridos na época, contribuíram para a 
interrupção na evolução do Mercosul, provocando no ano de 2000, a “agenda de relançamento do 
Mercosul” , com algumas medidas jurídicas visando assegurar maior estabilidade ao Bloco, ao 
mesmo tempo em que os presidentes reiteraram o compromisso político com a integração regional. 
Neste cenário, os membros do Bloco decidiram iniciar a reforma do sistema de solução de 
controvérsias, permitindo-lhe o adensamento da juridicidade e a solução de problemas 
procedimentais surgidos na prática dos casos julgados sob a égide do Protocolo de Brasília.    
75 BAPTISTA, Luiz Olavo. Solução de controvérsias no Mercosul. Brasília: Centro de documentação e 
informação. Coordenação de Publicações, 2003, p. 110 e 111. 
76 A razão de ser desta cláusula pode achar-se também no conflito dirimido ante o Tribunal Arbitral Ad 
Hoc convocado devido à aprovação na Argentina da Resolução 574/2000 ME, segundo a qual 
fixaram direitos antidumping às importações de frangos. “Controvérsia sobre aplicação de medidas 
antidumping contra a exportação de frangos congelados provenientes do Brasil – Resolução 
574/2000 do Ministro da economia da República Argentina” – Laudo, 21/05/2001. Tendo entendido o 
Tribunal Arbitral que não lhe correspondia anuir ao petitório do Brasil, este foi pela mesma questão 
ante a OMC, o que não seria possível sob a vigência do Protocolo de Olivos 



As desvantagens de possibilitar a eleição de foro residem no 
debilitamento que pode ser produzido no sistema de integração, 
ademais pode dar lugar ao “fórum shopping” o que se 
compreenderia perfeitamente num modelo de zona de livre 
comércio, mas parece difícil de ser admitido num processo pelo qual 
se tenta avançar para um grau maior de integração com órgãos que 
geram normas de forma duradoura.77 

 

 

4. Negociações Diretas 

  

 Segundo o atual diploma as partes, obrigatoriamente, tentarão a via direta de 

negociação de conflitos. Esta negociação, contudo, poderá ser complementada por 

Comissões Técnicas Especializadas, que prestarão conhecimento técnico já na 

primeira fase do litígio. Dentro de 15 dias, os resultados deverão ser informados ao 

Grupo Mercado Comum, por meio da Secretaria Administrativa do Mercosul. Vêem-

se, portanto, poucas alterações nesta primeira fase.78 

 
 

5. Intervenção do Grupo do Mercado Comum 

 

Ao contrário do antigo procedimento, que previa a negociação coletiva ante o 

GMC, este estágio poderá ser suprimido, as partes podem optar por esta via, porém 

terão a alternativa, direta, de recorrer ao Procedimento Arbitral ou ao Tribunal 

Permanente de Revisão, como veremos adiante.79 

Existindo preferência pela intervenção do GMC, a lide será discutida pelas 

partes com o auxílio de especialistas, sendo as custas  repartidas pelas  partes 

envolvidas em igual proporção.80 

                                                 
77 PIMENTEL, Luiz Otávio; KLOR, Adriana Dreyzin. Solução de Controvérsias – OMC, União 
Européia e Mercosul. Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004, p. 177. 
78 Artigos 4 e 5 do Protocolo de Olivos. 
79 Artigo 6 do Protocolo de Olivos. 
80 Artigo 6, 2. I e II do Protocolo de Olivos. 



Ainda, se um terceiro Estado, membro do Mercosul, solicitar o recurso ao 

GMC ao término da Negociação Direta, de forma fundamentada, este deverá ser 

respeitado, porém, se já tiver sido iniciado o Procedimento Arbitral, só será 

interrompido se houver acordo entre o terceiro e o Estado que o solicitou.81 

 Do GMC, serão emanados dois tipos de decisão: as coercitivas, para as 

partes envolvidas no conflito; e as consultivas, que são recomendações para os 

Estados terceiros que solicitem sua tutela sobre o caso litigado. As decisões são 

tomadas em um período máximo de 30 dias.82 

 

6. Procedimento Arbitral 83 

 

 Nesta fase surgem modificações marcantes, pois a controvérsia pode ser 

submetida a um Tribunal Arbitral Ad Hoc, que será constituído especialmente para 

cada caso, cujo laudo estará sujeito a um recurso de revisão, ou se as partes 

estiverem de acordo, a controvérsias pode ser levada diretamente ao Tribunal 

Permanente de Revisão, novo órgão criado para o Mercosul, que dependendo do 

caso funcionará como instância de recursos ou instância única.  

 A primeira instância, que continuará ocorrendo no Tribunal ad hoc, será 

acionada por requisição junto à Secretaria Administrativa do Mercosul, que notificará 

                                                 
81 Artigo 6, III do Protocolo de Olivos.  
82 Artigos 7 e 8 do Protocolo de Olivos. 
83 “As arbitragens ganharam roupagens novas e relevância, em primeiro lugar, pela minúcia de sua 
regulamentação nos grandes tratados de codificação e desenvolvimento progressivo do Direito 
Internacional; em segundo, em grande parte devido à importância crescente do Direito Internacional 
Econômico, que deve ter soluções de litígio menos institucionalizadas e mais expeditas e, finalmente, 
pela emergência das integrações econômicas regionais, que, por tenderem a uma 
supranacionalidade,  igualmente detem a necessidade de soluções de litígios por órgãos técnicos e 
mais atentos a fenômenos econômicos que os tribunais internos dos Estados-Partes” SOARES, 
Guido Fernando Silva. Op.cit. p. 171. 



todas as partes envolvidas. O Tribunal ad hoc poderá se reunir em qualquer cidade 

membro do Mercosul.84 

 Serão indicados três árbitros escolhidos de uma lista prévia de doze pré-

árbitros por Estado, e ainda um suplente para o árbitro titular, também escolhido da 

lista. Em comum acordo, será designado um terceiro árbitro, para que presida o 

Tribunal, sendo que, o presidente e assessores não poderão ser nacionais dos 

Estados envolvidos. O prazo para apresentação de nomes será de 15 dias, sendo os 

árbitros sorteados pela Secretaria Administrativa, em 2 dias, se este for 

extrapolado.85 

 Os Estados envolvidos designarão seus representantes e assessores no 

próprio Tribunal ad hoc. Porém, nada impede que, se houver convergência de 

interesses, os Estados unifiquem suas representações. O pedido que for feito na 

Inicial apresentada no Tribunal Arbitral não poderá ser expandido posteriormente e 

deverá informar como preliminar as instâncias anteriores que foram acionadas.86 

 Esta prevista a possibilidade do Tribunal proferir Medidas Provisórias a pedido 

da parte, que visem impedir a ocorrência de danos graves e irreparáveis, 

estabelecendo o momento para que tal medida cesse. Entretanto, havendo recurso 

ao Tribunal Superior, esta deverá ser mantida até a primeira reunião da Instância 

Recursal, não podendo ser revogada neste intervalo.87 

 O Laudo arbitral deverá ser emitido no prazo de 60 dias, prorrogáveis por 30 

dias se assim decidir o Tribunal.88 

 

 

                                                 
84 Artigo 9, 1, 2 e 3 do Protocolo de Olivos. 
85 Artigos 10 e 11 do Protocolo de Olivos. 
86 Artigos 12, 13 e 14 do Protocolo de Olivos. 
87 Artigo 15 do Protocolo de Olivos. 
88 Artigo 16 do Protocolo de Olivos. 



6.1 Tribunal Permanente de Revisão – Instância Recu rsal 

 

 Trata-se de um novo grau de jurisdição regional, sendo considerado como a 

grande inovação trazida pelo Protocolo de Olivos. Este órgão possui residência na 

Capital paraguaia, Assunção, e foi inaugurado em Agosto de 2004 com a função de 

assegurar que as normas do Mercosul sejam interpretadas e aplicadas de maneira 

uniforme no território dos países membros. Todas as pendências comerciais 

desenvolvidas no âmbito do Mercosul são julgadas pelo órgão. 

 Esta inovação pretende claramente obter maior coerência entre as decisões 

adotadas pelos tribunais ad hoc que já adotaram interpretações divergentes nos 

casos que até agora lhes foram submetidos. Assim, embora se afirme que a decisão 

do Tribunal permanente de Revisão terá efeito de coisa julgada em relação às partes 

envolvidas, sem adotar qualquer tipo de posição vinculante para decisões futuras, é 

previsível que a jurisprudência do Tribunal Permanente de Revisão será algo a ser 

considerado pelos tribunais ad hoc posteriores, a exemplo do que ocorre nas 

decisões do Órgão de Apelação da OMC.89 

 Importante salientar, que Tribunal Permanente de Revisão traz outra função 

significativa que é a de órgão de instância consultiva90. Sendo que o mesmo já 

atuou, emitindo sua primeira opinião consultiva em abril de 2007, em petição 

apresentada por via da Corte Suprema de Justiça da República do Paraguai em 

dezembro de 2006.  

  Vislumbraremos, a seguir, as disposições concernentes à possibilidade de 

revisão do laudo arbitral proferido em caráter ad hoc. 

                                                 
89 BARRAL, Welber. Solução de controvérsias no Mercosul. Brasília: Centro de documentação e 
informação. Coordenação de Publicações, 2003, p.241. 
90 Capítulo III, artigo 3º do Protocolo de Olivos. 



 O recurso deverá ser apresentado em até 15 dias da promulgação do laudo, 

devendo versar, tão somente, às questões de direito tratado em primeira instância 

no que concerne ao direito em si e às interpretações jurídicas da causa, proferidas 

pelos árbitros. Destaca-se, que de laudo arbitral fundado tão somente no princípio 

da equidade, não caberá recurso. Logo, este se limita a decisões proferidas de 

acordo com dispositivos das cartas constitutivas do Mercosul.91 

 A composição do Tribunal Permanente de Revisão foi tema de recente 

alteração92 no Protocolo de Olivos, devido à pretensa integração da Venezuela. 

  De acordo com a nova redação, o Tribunal será composto por um árbitro 

titular designado por cada Estado Parte do Mercosul, para um mandato de dois 

anos, e um suplente para este; sendo que na eventualidade do Tribunal estar 

integrado por um número par de árbitros titulares, deverão ser designados, um 

árbitro titular adicional e seu suplente para compor o Tribunal, que terão a 

nacionalidade de algum dos Estados Partes do Mercosul. Estes árbitros podem ter 

seus mandatos renovados por duas vezes. O árbitro adicional titular e seu suplente 

serão escolhidos por unanimidade entre os Estados Partes, de uma lista a ser 

formada por dois nomes indicados por cada Estado Parte, no prazo de 30 dias a 

partir da entrada em vigor do Protocolo de Olivos para o novo membro ou a partir do 

desligamento de um Estado Parte, contudo, nada obsta que outras maneiras de 

escolha sejam acordadas pelos Estados mediante acordo. Caso o mandato do 

árbitro se expire durante o trâmite de uma causa, este deverá ser mantido até o final 

desta.93 

 Em atuação concreta, a composição do Tribunal variará conforme o número 

de Estados envolvidos. Se a causa envolver dois Estados, haverá três árbitros, um  
                                                 
91 Artigo 17 do Protocolo de Olivos. 
92 Alteração efetuada em 18/01/2007, dos artigos 18, 21 e 43 do Protocolo de Olivos. 
93 Artigo 18 do Protocolo de Olivos, alterado pela Decisão do CMC nº 37/03. 



presidente e mais dois árbitros. Se houver mais de dois Estados, o Tribunal funciona 

em sua composição plena.94 

 A contestação ao recurso poderá ocorrer em até 15 dias do oferecimento 

deste e sua devida notificação. Após a Contestação, o Tribunal se manifestará em 

até 30 dias, prorrogáveis por mais vinte, onde poderá confirmar, modificar ou 

revogar completamente o laudo arbitral inicial. Tal manifestação terá vigência 

absoluta e fará Coisa Julgada material, sem possibilidade de recurso.95 

 

6.2 Tribunal Permanente de Revisão – Instância Únic a 

 

 O atual Protocolo trouxe, ainda, a possibilidade de supressão da tutela do 

Grupo do Mercado Comum e Procedimento Arbitral após a Negociação Direta, indo-

se direto à tutela do Tribunal Permanente. 

 Neste caso, as partes por acordo mútuo, podem decidir submeter a questão 

diretamente, em única instância ao Tribunal Permanente, que  equipara-se à um 

Tribunal Arbitral Ad Hoc. Este laudo não se sujeitará a recurso algum, e terá força de 

coisa julgada.96 

 

6.3 Laudos Arbitrais 

 

 Os laudos serão adotados em consenso dos árbitros, não sendo 

fundamentados os votos dissidentes. As deliberações também serão confidenciais, 

não sendo abertas às partes. Com o trânsito em julgado, os laudos terão força de 

                                                 
94 Artigo 20 do Protocolo de Olivos, alterado pela Decisão do CMC nº 37/03. 
95 Artigo 21 e 22 do Protocolo de Olivos. 
96 Artigo 23 do Protocolo de Olivos. 



Coisa Julgada material, sendo obrigatórios para as partes, devendo ser cumpridos 

em até 30 dias, sob pena da efetiva sanção comercial cabível.97 

 Caso o laudo esteja redigido de forma confusa, cabe ainda, recurso de 

esclarecimento, no qual a parte requer esclarecimentos sobre o laudo e a forma de 

cumpri-lo. Recebido o recurso, o Tribunal Arbitral ou o Tribunal Permanente de 

Revisão terão 15 dias para se manifestar e designar prazo para o cumprimento. O 

Estado parte que deve cumprir o laudo informará à outra parte na controvérsia, 

assim como ao Grupo Mercado Comum, por intermédio da Secretaria Administrativa 

do MERCOSUL, sobre as medidas que adotará para cumprir o laudo.98 

 Por fim, o Estado que não sentir a efetiva tutela provida pelos tribunais poderá 

em até 30 dias da notificação do laudo, solicitar a estes a revisão da decisão, que 

poderá ocorrer, se for o caso, em 30 dias.99 

 

7. Medidas Compensatórias 

 

 Tais medidas estão previstas no Protocolo de Olivos como uma forma de 

trazer efetividade ao cumprimento dos laudos. Como transcorremos acima, existe 

um prazo estipulado pelo Tribunal para que o Estado parte cumpra o determinado 

pelo laudo, assim, caso isto não ocorra, abre-se oportunidade ao Estado beneficiado 

pelo laudo a aplicar medidas compensatórias temporárias tendentes a obter o efetivo 

cumprimento da decisão.  

 Desta forma, descumprido um laudo, as medidas podem ser tomadas pelo 

Estado prejudicado em até um ano da notificação do trânsito em julgado, 

independentemente de novo recurso aos tribunais, e desde que sejam informadas 
                                                 
97 Artigos 25 e 26 do Protocolo de Olivos. 
98 Artigos 28 e 29 do Protocolo de Olivos. 
99 Artigo 30 do Protocolo de Olivos. 



ao Estado que as sofrerá com no prazo mínimo de 15 dias de antecedência. Estas 

medidas podem ocorrer pela suspensão do cumprimento de obrigações trazidas por 

acordos regionais, entre outras. Inicialmente, as sanções residirão no setor objeto da 

lide, porém, se estas forem ineficazes, poderá a sanção abranger outros setores 

comerciais.100 

 Caso o Estado obrigado a cumprir o Laudo, considerar que o cumpriu de 

forma satisfatória, mas mesmo assim sofreu sanções ou ainda, no caso de 

considerar excessivas as medidas compensatórias aplicadas, a causa poderá ser 

levada novamente ao Tribunal Arbitral ou ao Tribunal Permanente, para que haja 

manifestação em até trinta dias da propositura. da nova decisão arbitral, o Estado 

que aplicou as sanções terá dez dias para adaptar suas medidas.101 

 

8. Reclamações Particulares 

  

 O Protocolo de Olivos estabelece um procedimento especial para soluções de 

controvérsias originadas de reclamações de particulares motivadas por qualquer  

desrespeito, por parte de um Estado membro do Mercosul, a uma regra prevista nos 

diplomas regionais, e que venha a atingir interesses privados. 

 O procedimento se inicia com a reclamação do particular afetado ante a 

Seção Nacional do Grupo do Mercado Comum (GMC) do Estado Parte onde possua 

sua residência habitual ou a sede de seus negócios. Assim, a dificuldade quanto ao 

acesso direto de particulares continua, pois estes como já mencionava o Protocolo 

de Brasília, continuam a depender da Seção Nacional do Mercosul do seu Estado 

para apresentar suas reclamações, ou seja, o aferimento de suas reclamações por 

                                                 
100 Artigo 31 do Protocolo de Olivos 
101 Artigo 32 do Protocolo de Olivos 



parte dos órgãos de soluções de controvérsias do Mercosul está vinculado à 

vontade do Estado.102 

 Aceita a reclamação, iniciam-se as negociações diretas entre as Seções 

Nacionais do Grupo do Mercado Comum de ambos os Estados. Se falharem as 

negociações diretas, em 15 dias, a causa será elevada ao Grupo do Mercado 

Comum, que fará o juízo de admissibilidade da reclamação.103 

 Admitida à causa, procede-se à convocação de especialistas para ouvir as 

partes e elaborar parecer. Do parecer favorável, cabe acesso ao Tribunal ad hoc por 

parte do indivíduo, porém, representado pelo Estado do qual é membro. Nada obsta 

que, durante o trâmite da causa, haja acordo entre as partes, o qual, se comunicado 

à Secretaria Administrativa do Mercosul, dará por encerrado o conflito. À exceção 

dos laudos arbitrais, todos os documentos apresentados em juízo são 

confidenciais.104 

 O Protocolo de Olivos, determina, ainda, uma revisão do atual sistema de 

solução de controvérsias, com vistas à adoção de um Sistema Permanente de 

Solução de Controvérsias para o Mercado Comum, antes da convergência da tarifa 

externa comum, o que determina de forma clara seu caráter provisório.105 

 Verifica-se que o sistema de solução de controvérsias, apesar de inovar, 

ainda necessita de ajustes, entretanto, qualquer tentativa de institucionalização deve 

ser vista de forma positiva. 

 Ao analisar, logo em seguida, tanto o Laudo Arbitral XI, revogado pelo Laudo 

01/2005 emitido pelo Tribunal Permanente de Revisão, como o tratamento de 

questões que envolvem o meio ambiente e a aplicação do princípio do livre comércio 

                                                 
102 Artigo 40 do Protocolo de Olivos. 
103 Artigo 41 do Protocolo de Olivos. 
104 Artigo 42, 43, 45 e 46 do Protocolo de Olivos. 
105 Artigo 53 do Protocolo de Olivos que coaduna com o numeral 3 do anexo III do Tratado de 
Assunção 



dentro do Bloco, chegar-se-á a conclusão de que o sistema de solução de 

controvérsias é um órgão dependente do funcionamento do Mercosul, sendo que os 

conflitos de direito sempre vão surgir sobre os deveres e obrigações contraídos por 

meio das normas aplicáveis no Mercosul. Assim, se faltar submissão, por parte dos 

Estados Membros às decisões, e estas ao serem emitidas pelo Tribunal, prezarem 

mais pelos princípios de livre comércio do que de meio ambiente, a problemática da 

questão estará incutida na própria organização, bem como nos Estados membros 

que se obrigaram a tais normas e não especificamente no órgão de solução de 

controvérsias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III - LIVRE COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE NO ME RCOSUL 

 

 

 Neste terceiro capítulo será analisada a importância do livre comércio e do 

tratamento das questões ambientais nos dias atuais, bem como o desenvolvimento 

da proteção ambiental e os princípios ambientais internacionais aplicáveis no 

Mercosul, além de enfocar o problema dos pneumáticos entre os países 

participantes deste Mercado Comum. 

 
  

1. Livre Comércio versus Meio Ambiente 

 

 A conexão entre o livre comércio e a preservação ambiental é complexa, 

envolvendo uma rica interação entre o direito internacional, a legislação de cada 

país e as suas diversas realidades sociais, econômicas, políticas e culturais. Mas 

apesar de complexa, a internacionalização das questões ambientais e a 

globalização das questões que envolvem o livre comércio, acabaram por tornar a 

política de comércio internacional um dos foros para se decidir se a economia global 

se baseará na ética do desenvolvimento sustentável ou nos princípios de “laissez-

faire”.106 

 Nesse contexto, as organizações de integração, entre elas o Mercosul, 

ganham destaque quando tomam posicionamentos em que tenham que decidir 

questões que envolvam a proteção ambiental e o livre comércio. A partir disso, será 

apresentado o desenvolvimento e o conceito de livre comércio e a existência ou não 

                                                 
106 A expressão que significa literalmente “deixai fazer, deixai ir, deixai passar”, tornou-se o chavão do 
liberalismo na versão mais pura de capitalismo de que o mercado deve funcionar livremente, sem 
interferência. Assim, a expressão "laissez-faire" representa um princípio de que o Estado deve 
interferir o menos possível na atividade econômica e deixar que os mecanismos de mercado 
funcionem livremente. 



de um embate entre o livre comércio e a proteção ambiental, concluindo se tais 

princípios podem se complementar rumo ao tão almejado desenvolvimento 

sustentável. Finalmente, será demonstrado o desenvolvimento da proteção ao meio 

ambiente no âmbito do Mercosul e o quanto este tem colaborado para uma efetiva 

proteção ambiental na organização. 

 O livre comércio é a troca de bens e serviços sem barreiras alfandegárias e 

não-alfandegárias. O conceito de livre comércio fundamenta-se num princípio 

econômico conhecido como vantagem comparativa107 e com base neste princípio o 

livre comércio tornaria todos os países mais fortes do que seriam se suas economias 

fossem isoladas do resto do mundo. Além disso, o livre comércio tem sido promovido 

como meio para atingir estabilidade política internacional, além de propiciar 

cooperação e interdependência entre as nações. 

 Atualmente, o sistema de comércio internacional é regido por um conjunto de 

acordos comerciais multilaterais, regionais, e bilaterais no qual o Mercosul esta 

inserido. Ademais, determinadas instituições internacionais atuam na coordenação 

das políticas comerciais entre grupos e nações. 

   O GATT que foi sucedido e consolidado pela OMC108 é o maior acordo 

multilateral sobre regras comerciais, o qual estabeleceu as bases para a política 

                                                 
107 Segundo Tom Wathen, o princípio da vantagem comparativa sugere que um país deve 
especializar-se nos bens que produz de forma mais eficiente e trocá-los com outros países por bens 
que estes produzam com mais eficiência, mesmo quando dois países podem produzir bens similares, 
assim esta especialização elevaria, teoricamente, o nível da atividade econômica em todos os países 
que praticassem este tipo de comércio.WATHEN,Tom. Um guia para o comércio e meio ambiente. In: 
Comércio e meio Ambiente.São Paulo: Secretaria do meio ambiente, 1996. p. 22. 
108 O GATT, chamado Acordo Geral de Tarifas e Comércio nunca foi um organismo formalmente 
constituído e foi substituído pela OMC, a Organização Mundial do Comércio que é uma organização 
internacional que tem por funções principais facilitar a aplicação das regras de comércio internacional 
já acordadas internacionalmente e servir de foro para negociações de novas regras ou temas 
relacionados ao comércio. É dotada também de um sistema de solução de controvérsias em matéria 
de comércio internacional. Periodicamente revisa as políticas comerciais de cada um dos atuais 
países membros. A OMC se baseia em princípios de comércio internacional desenvolvidos ao longo 
dos anos e consolidados em acordos comerciais estabelecidos em rodadas de negociações 
multilaterais no âmbito do GATT, das quais a mais abrangente foi a oitava, a chamada Rodada 
Uruguai, iniciada em 1986 e finalizada em 1993. O objetivo definido para a OMC é garantir o 



comercial internacional e um foro para resolver disputas comerciais que foi 

substituído pelo novo sistema de solução de controvérsias da OMC, sendo que 

pressupõe como regra a supressão, ou no mínimo a redução de barreiras tarifárias e 

não tarifárias ao livre fluxo do comércio internacional.  

 Entretanto, a essa política de liberalização comercial patrocinada pela OMC, 

opõem-se determinadas exceções, ditadas por situações excepcionais, quando 

outros valores e princípios tidos como superiores ao do livre comércio são admitidos 

como barreira legalmente imposta a este.  

  Dentre estas exceções, interessa-nos verificar a letra “b” do artigo XX109 do 

GATT, que trata das exceções aos princípios do livre comércio que admiti restrições 

não econômicas às importações, impostas por determinado Estado membro, desde 

que, como estatuído em sua letra “b” , sejam necessárias à proteção da saúde ou da 

vida humana, bem como ao meio ambiente110. 

 Tal exceção, também esta prevista no cenário do Mercosul, que apesar de 

estabelecer no artigo 1º do Tratado de Assunção, como condição fundamental ao 

estabelecimento do sistema regional, a adoção do princípio da livre circulação de 

bens, serviços e fatores produtivos entre os países que o compõem, através da 

eliminação de direitos alfandegários, restrições não tarifárias à circulação de 

mercadorias e de quaisquer outras medidas equivalentes, por outro lado, também 

declara, no preâmbulo do Tratado supracitado que o processo de integração e 

                                                                                                                                                         
cumprimento das normas que regulam o comércio internacional. Para tanto, procura assegurar que 
as referidas normas sejam estáveis, transparentes e eqüitativas. 
109 O artigo XX do GATT menciona outras exceções. Leitura do artigo XX na íntegra, disponível em 
http://www.wto.org    
110 Importante mencionar que medidas comerciais com fins ambientais, também têm sido abordadas, 
levando em consideração os artigos I e III do sistema GATT/OMC, sendo que o artigo I, trata do 
princípio da não discriminação, que informa que um país não pode aplicar medidas comerciais de 
forma discriminatória contra outros países. Desta forma, um país importador não pode aplicar um 
certo tipo de padrão ambiental para um país e um outro tipo diferente para outro país; e o artigo III 
trata do princípio do tratamento nacional, que informa que toda vez que medidas ambientais forem 
impostas a produtos importados, elas não podem ser mais exigentes que as aplicadas aos produtos 
nacionais. Leitura dos artigos I e III na íntegra, disponível em http://www.wto.org    



desenvolvimento econômico com justiça social passa necessariamente pela 

preservação do meio ambiente, além de consagrar no bojo do anexo I do mesmo 

tratado à proteção da vida e saúde das pessoas, dos animais e dos vegetais, não 

considerando a alegação destes princípios protegidos como restrições ao livre 

comércio, a não ser que sejam utilizadas de forma discriminatória. 

 Desta forma, destacamos que apesar de no passado às regras concernentes 

ao meio ambiente e as políticas de comércio internacional não estarem 

suficientemente desenvolvidas para que ocorresse um conflito direto, hoje o 

desenvolvimento de ambas as áreas vem posicionando os dois temas em rota de 

colisão. 

 Assim, enquanto os defensores do livre comércio, cuja política baseia-se 

justamente no crescimento econômico, defendem que todos os países teriam o 

direito ao desenvolvimento e a seus benefícios sociais, e temem que a 

regulamentação ambiental, venha suprimir a livre concorrência entre eles; os 

ambientalistas, alegando que o aumento da degradação ambiental está relacionado 

com a expansão do comércio, desde a produção econômica até o transporte ao 

destino final - pois quase toda a produção consome recursos renováveis e elimina 

resíduos, poluindo o meio ambiente, além de todo transporte requerer a queima de 

combustíveis também deixando resíduos - alimentam a preocupação de que um 

sistema desregulamentado de livre comércio torne ineficazes as leis de proteção 

ambiental.  

 Entre, tais argumentos supracitados, surge uma corrente eqüitativa, 

defendendo que na verdade, não existe um embate entre estes princípios e sim uma 

estreita e mútua relação de complementaridade, pois tanto a liberalização do 



comércio quanto à proteção ambiental têm como meta à otimização do uso de 

recursos disponíveis. 

 Nessa linha de pensamento, Robert Repetto, declara: 

 

O controle ambiental com certeza pode ser usado para erigir barreiras 
comerciais veladas ou explícitas. Da mesma forma, a liberalização do 
comércio (ou mesmo sua restrição) pode exacerbar as pressões sobre 
os ecossistemas. Contudo, se a proteção ambiental permitir que o 
mercado funcione com maior eficiência, levando em conta o custo 
ambiental de maneira mais precisa, a liberalização do comércio 
permitirá uma maior abrangência do mercado, de tal modo que 
necessariamente não devem ocorrer resultados adversos. Com base, 
nessa premissa, as estratégias para negociações internacionais 
poderiam ser traçadas a fim de atender as demandas dos 
ambientalistas e daqueles interessados no fomento do livre comércio 
mundial.111 

 

 Posta a discussão e apresentados os argumentos, concluímos que um dos 

grandes desafios do planeta no século XXI, consiste em conciliar os fins de 

desenvolvimento econômico com a defesa do meio ambiente, ou seja, consiste na 

aplicação do desenvolvimento sustentável. 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi elaborado na Comissão 

Mundial sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para 

discutir e propor meios de harmonizar os objetivos de desenvolvimento econômico e 

a proteção ambiental. O conceito de desenvolvimento sustentável dado pela 

Comissão é: 

“O desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 
das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os 
recursos para o futuro”.112   

                                                 
111 REPETTO, Robert. Relações de complementaridade entre livre comércio e política ambiental. 
Comércio e Meio Ambiente – Direito, economia e política. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 
1996, p. 49-53. 
112 Em 1983, a Assembléia Geral da ONU criou a Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
e em 1987, essa comissão apresentou o chamado relatório de Brundtland, lançando o conceito de 
desenvolvimento sustentável, tal conceito foi consagrado na Conferência das Nações Unidas sobre 
meio ambiente e desenvolvimento realizada em 1992, no Rio de Janeiro, conhecida no Brasil por Eco 
92. Nesta Conferência foram assinadas as Convenções sobre mudanças climáticas, diversidade 
biológica, combate a desertificação, a declaração do Rio, formada por 27 princípios sobre 



 Conforme verificado, comércio e meio ambiente são duas realidades que se 

relacionam. Nesse sentido, podemos afirmar que a política integracionista defendida 

pelo Mercosul, baseada na expansão da produção econômica e do comércio entre 

os Estados partes, contrapõem-se, em princípio, com o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 Assim, na tentativa de amenizar o impacto ambiental advindo da atividade 

econômica, subsiste no Mercosul, instrumentos voltados para as questões relativas 

ao meio ambiente. 

 

2. O desenvolvimento da proteção ambiental no Merco sul   

 

 Dentre as experiências integracionistas vigentes de vários blocos econômicos 

regionais, a do Mercosul é a mais incipiente quanto ao tema comércio e meio 

ambiente. Assim, após a menção da preservação ambiental no preâmbulo do 

Tratado de Assunção, o primeiro documento a ser subscrito pelos membros do 

Mercosul juntamente com o Chile foi a Declaração de Canela113, que prescrevia: “As 

transações comerciais devem incluir os custos ambientais causados nas etapas 

produtivas sem transferi-los às gerações futuras”. Tal declaração contribuiu para a 

ECO-92, confirmando o posicionamento favorável dos países signatários para com 

os ideais que viriam a ser assegurados nas futuras declarações. 

                                                                                                                                                         
desenvolvimento sustentável e a Agenda 21 que visava identificar problemas ambientais de uma 
determinada região para recomendar soluções.   
113 A Declaração de Canela foi subscrita em 1992 e assinada por Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai, todos membros do Mercosul, mais o Chile. A Declaração de Canela, determina no seu item 
1: “A crise ambiental ameaça a sobrevivência na Terra. Vivemos em um ecossistema cujo equilíbrio é 
essencial para toda a humanidade, a proteção do meio ambiente e a conservação racional dos 
recursos naturais requer o firme compromisso de todos os Estados do mundo na realização de uma 
tarefa concertada, que assegure as gerações futuras a subsistência das condições que tornam 
possível a vida em nosso planeta”. 
 



 Ainda no ano de 1992, os signatários do Mercosul, reuniram-se em Las Leñas 

na Argentina, e decidiram estipular metas e prazos para a consecução de uma maior 

integração, sendo que muitas destas metas tratavam de temas ambientais, 

instruindo especificamente no campo ambiental os subgrupos de trabalho do GMC. 

 Em julho de 1992, o Mercosul criou as reuniões especializadas em meio 

ambiente, nomeada “REMA”114 com o fim de analisar as legislações vigentes nos 

Estados membros e detectar assimetrias que poderiam afetar a competitividade 

entre si, propondo ao final, recomendações ao GMC, a fim de transformá-las em 

resoluções. Dentre as recomendações produzidas, destaca-se a Resolução 10/94, 

considerada como a primeira iniciativa concreta tomada em favor do meio ambiente, 

pois traçava diretrizes básicas em matéria de política ambiental. 

 Em 1995, após a modificação institucional do Mercosul, ocorrida com o 

Tratado de Ouro Preto, realizou-se em Montevidéu, no Uruguai, a primeira reunião 

dos Ministros e Secretários do Meio Ambiente de todos os países membros do 

bloco, onde foi estabelecida a Declaração de Taranco. Tal declaração reconheceu 

os avanços obtidos pelo REMA, mas recomendou sua transformação em um 

Subgrupo de Trabalho do GMC. 

   A reestruturação dos subgrupos de Trabalho deu-se com a Resolução 

20/95115, que seguindo as diretrizes da Declaração de Taranco direcionou o 

Subgrupo de Trabalho nº 06, que tratava inicialmente de comércio marítimo, para 

lidar exclusivamente com os aspectos relacionados ao meio ambiente, possuindo o 

                                                 
114 A “REMA” celebrou cinco reuniões no período de um ano (novembro de 1993 à novembro de 
1994). Na terceira reunião foi aprovada a Resolução nº 10/94 do Grupo Mercado Comum que 
disciplinava as “Diretrizes Básicas em Matéria de Política Ambiental”, que viria a ser a semente do 
protocolo adicional sobre o meio ambiente. Resolução nº 10/94, disponível em 
http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 25/11/2008. 
115 Resolução nº 20/95, disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 25/11/2008. 



objetivo maior de continuar a harmonização das legislações ambientais dos Estados-

partes. 

 As metas e prazos do Subgrupo nº 06, foram definidas a partir da Resolução 

38/95116, que também aprovou a inserção na agenda de discussão a elaboração de 

um Protocolo Adicional de Meio Ambiente117. 

 Desde a sua criação, o Subgrupo de Trabalho nº 06 realiza reuniões 

ordinárias e extraordinárias118, a fim de cumprir com o plano de trabalho aprovado 

pela Resolução 38/95, constante das seguintes tarefas: 

 - Restrições não tarifárias, para analisar as medidas não tarifárias 

relacionadas ao meio ambiente e determinar seu tratamento; 

 - Competitividade e meio ambiente, para avaliar e estudar processos 

produtivos que assegurem condições equânimes de proteção ambiental e de 

competitividade entre os membros do Mercosul, terceiros países e agrupamentos 

regionais; 

 - Normas internacionais – ISSO 14.000, para elaboração e implementação da 

série como fator favorável para a competitividade dos produtos oriundos do Mercosul 

no mercado internacional; 

 - Temas setoriais, para analisar as propostas levantadas pelos demais 

subgrupos em reuniões especializadas; 

   - Instrumento jurídico sobre meio ambiente para o Mercosul, para elaborar um 

documento único que otimize a gestão e os níveis de qualidade ambiental no 

Mercosul; 

                                                 
116 Resolução nº 38/95, disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 25/11/2008. 
117 O projeto de Decisão relativo ao Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre Meio 
Ambiente, foi elaborado em junho de 1997. Esse projeto foi apresentado ao GMC por meio da 
Recomendação 04/97, muitas reuniões foram realizadas para discutir o projeto, porém, devido sua 
má formulação, o Protocolo Adicional de Meio Ambiente, acabou por não ser foi votado. 
118 Últimas reuniões do Subgrupo de Trabalho nº 06, disponíveis em http://www.mma.gov.br/SGT6 > 
acesso em 05/12/2008. 



 - Criação de um sistema de informação ambiental, para implementar um 

sistema de informação ambiental substantiva entre os Estados membros, e 

finalmente; 

 - Selo verde Mercosul, para a formalização de um sistema de certificação 

ambiental comum. 

 Subsidiando os trabalhos desenvolvidos pelo Subgrupo de Trabalho nº 06, 

também encontram-se habilitados para lidar com questões ambientais os Grupos Ad 

Hoc de competitividade e meio ambiente; de sistema de informação ambiental do 

Mercosul, de bens e serviços ambientais; biodiversidade; gestão adequada de caça 

de espécies migratórias e comuns em áreas transfronteiriças; de gestão ambiental 

de substâncias e produtos químicos; de água de lastro e; emergências ambientais. 

O Subgrupo de Trabalho nº 06, ainda conta com o intercâmbio de informações e 

colaboração de outros Subgrupos de Trabalhos, como o SGT nº 11 que trata da 

saúde, SGT nº 10 que trata de assuntos laborais, o SGT nº 03 que trata de 

regulamentos técnicos e avaliação de conformidade, além de contar com o auxílio 

de alguns Comitês Técnicos, ainda que de forma indireta.   

 Apesar dos esforços em formular uma regulamentação ambiental, as grandes 

disparidades existentes entre os membros do Mercosul, bem como a ausência de 

instituições efetivas e supranacionais, contribuem para que as iniciativas em torno 

da questão ambiental e sua relação com as políticas comerciais intra e extra bloco 

não avancem e fiquem relegadas a segundo plano. 

 Entretanto, mesmo em meio a tais dificuldades e após sucessivas 

reformulações do Protocolo Adicional sobre Meio Ambiente, o SGT nº 06 firmou um 

importante documento, o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul119, que 

                                                 
119 O Acordo Marco sobre Meio Ambiente do Mercosul foi assinado em março de 2001 na IV Reunião 
Extraordinária do SGT nº 06, ocorrida em Florianópolis, e foi resultado da união das propostas de um 



reafirmando os princípios enunciados na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992, e se comprometendo a atuar em 

concordância com os mesmos no marco do Tratado de Assunção, define como 

objetivo a ser alcançado pelos países membros: 

 

“... a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável 
mediante a articulação entre as dimensões econômicas, sociais e 
ambientais, contribuindo para uma melhor qualidade do meio 
ambiente e de vida das populações.”120  

 

 O Acordo-Quadro sobre o meio ambiente é composto por 4 capítulos, 10 

artigos e um anexo, com referência a áreas temáticas, sendo menor e menos 

ambicioso que o Protocolo Adicional sobre Meio ambiente que não chegou a ser 

votado. Mesmo com os avanços trazidos, deixou de incluir temas controvertidos, o 

que ensejou que grupos contrários a sua edição o criticassem, e o considerassem 

um retrocesso pelo seu pragmatismo, alegando terem sido deixados de lado 

importantes direitos ambientais que não deveriam ser excluídos.   

 Em contrapartida, aqueles que enaltecem tal Acordo, fundamentam sua 

argumentação na praticidade e objetivismo alcançado pelo dispositivo, permitindo 

uma maior aplicabilidade deste, pois procurou sintetizar definições e princípios sobre 

os quais acredita haver consenso entre as delegações, deixando a discussão de 

temas setoriais para negociações futuras em acordos específicos que ficariam 

subordinados ao Acordo. 

 O Acordo Quadro sobre Meio Ambiente, foi o último instrumento jurídico 

elaborado para a proteção ambiental no Mercosul. Após a vigência deste Acordo, 

                                                                                                                                                         
Anteprojeto da Delegação Argentina e da brasileira para a criação de um instrumento jurídico 
ambiental para o Mercosul.  
120 Artigo 4º do Acordo Marco sobre o Meio Ambiente – Decisão nº 02 do Conselho do Mercado 
Comum. Disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 25/11/2008. 
 



em 2003, o CMC decidiu pelo estabelecimento de uma reunião de Ministros do Meio 

Ambiente do Mercosul121 com o objetivo de aumentar a coordenação dos Estados, 

sendo também criados, grupos ad hoc para auxílio na aplicação de uma política 

ambiental entre os países membros da organização. Entretanto, apesar de avanços 

alcançados, ainda não se vislumbra a integração do tema ambiental, com as 

políticas comerciais e sociais no âmbito do Bloco, nem tampouco verifica-se sua 

inserção como assunto prioritário em suas futuras negociações, não existindo 

sequer um estudo maciço sobre os impactos de medidas ambientais nas políticas 

comerciais e vice-versa. 

 Identificamos tal assertiva, no caso estudado no quarto capítulo desta 

dissertação, onde verificamos que a disputa comercial entre Uruguai e Argentina 

envolvendo a importação de pneumáticos, apesar de possuir um viés ambiental, no 

momento de aplicação do sistema de solução de controvérsias, o Tribunal arbitral ad 

hoc, apesar de levar em consideração na sua primeira decisão os argumentos 

apresentados a favor do meio ambiente, teve sua decisão revista pelo Tribunal 

Permanente de Revisão que ao apresentar decisão referente ao recurso interposto 

pelo Uruguai, analisou o caso sob o ponto de vista do livre comércio, deixando claro 

ser o protagonista da questão o comércio, restando a saúde e ao meio ambiente os 

papéis coadjuvantes.122    

 Desta forma, o caso dos pneumáticos tem a importância de demonstrar que 

assuntos ambientais são assuntos centrais em um processo de integração. 

 

 

                                                 
121 Decisão 19/2003 do Conselho do Mercado Comum, disponível em http://www.mercosur.int/msweb 
> Acesso em 25/11/2008. 
 
122 Verificar estudo completo do caso no Capítulo IV desta dissertação.  



3. Os princípios ambientais internacionais aplicáve is no Mercosul 

 

 Como visto acima, o Acordo Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul, 

reafirma em seu preâmbulo os preceitos do desenvolvimento sustentável 

preconizado na Agenda 21, bem como de outros princípios ambientais adotados na 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no ano de 

1992123. 

 A partir disso, podemos vislumbrar a aplicação dos princípios referentes à 

proteção ambiental apresentados nesta Conferência no âmbito do Mercosul. Assim, 

neste título, serão apresentados alguns princípios basilares de proteção ambiental 

aplicáveis no âmbito internacional, mas agora, reafirmados no âmbito do Mercosul, 

sendo considerados princípios do direito ambiental do próprio Mercosul, permitindo 

que esses princípios ratificados globalmente na ECO-92, sejam levados ao sistema 

estipulado pelo Protocolo de Olivos em suas decisões. 

 Dentre os princípios ambientais tratados no instrumento supracitado, cabe 

nos ater aos alegados e discutidos no Laudo Arbitral Ad Hoc XI do caso estudado e 

apresentado como exemplo no próximo capítulo desta dissertação que envolve a 

importação de pneumáticos remoldados do Uruguai pela Argentina e traz uma 

discussão acerca de restrições ambientais ao livre comércio no âmbito do Mercosul. 

                                                 
123 A partir da década de 70 a interação entre as questões ambientais e comerciais se intensificou 
muito no âmbito das relações internacionais e já em 1972 com a Declaração de Estocolmo, 
verificamos a maturidade do direito internacional do meio ambiente. Entretanto, nos anos 80 e 90, 
verificamos os primeiros e reais impactos do comércio internacional sobre o meio ambiente, causando 
preocupações e iniciando as primeiras controvérsias nos principais fóruns internacionais onde o tema 
tornou-se assunto nas pautas de negociações. Essa crescente preocupação quanto ao tema 'meio 
ambiente e comércio internacional' conduziu a uma multiplicação de acordos e entendimentos de 
vários tipos, já que se trata de um assunto que produz impactos transfronteiriços. Assim, além da 
citada ECO-92, foram criados outros instrumentos que refletem esta tendência, são eles: A 
Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies em Extinção da Fauna e da Flora Silvestre 
(CITES), a Convenção sobre Biodiversidade (CDB), o Protocolo de Cartagena, o Protocolo de 
Montreal sobre substâncias que afetam a Camada de Ozônio e a Convenção da Basiléia sobre o 
controle do movimento transfronteiriço de dejetos perigosos. 



 Como primeiro princípio, destacamos uma das vigas mestras do Direito do 

Meio Ambiente, ou seja, o princípio da precaução, este princípio tem como base à 

proteção ao meio ambiente, garantindo para a humanidade uma qualidade de vida 

melhor, servindo sua aplicação para a contribuição na tomada de decisões com 

relação à proteção ambiental na medida em que não ocorra no futuro um dano maior 

em detrimento de uma específica atividade do homem. 

 Nesta linha de raciocínio, segue o entendimento de Cristiane Derani: 

  

Precaução é cuidado (in dubio pro securitate). O princípio da 
precaução está ligado aos conceitos de afastamento de perigo e 
segurança das gerações futuras, como também de sustentabilidade 
ambiental das atividades humanas. Este princípio é a tradução da 
busca da proteção da existência humana, seja pela proteção de seu 
ambiente, seja pelo asseguramento da integridade da vida humana. 
A partir desta premissa, deve-se também considerar não só o risco 
iminente de determinada atividade, como também os riscos futuros 
decorrentes de empreendimentos humanos, os quais nossa 
compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da ciência 
jamais conseguem captar em toda a densidade. O alcance deste 
princípio depende substancialmente da forma e da extensão da 
cautela econômica, correspondente a sua realização. 
Especificamente, naquilo concernente às disposições relativas ao 
grau de exigência para implementação de melhor tecnologia e ao 
tratamento corretivo da atividade inicialmente poluidora.124 

 

 O princípio da precaução é mencionado claramente na ECO – 92 em seus 

princípios 15 e 17125: 

 

Princípio 15 – De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos 
sérios ou irreparáveis, a ausência de absoluta certeza científica não 
deve ser utilizada com razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
Princípio 17 – A avaliação de impacto ambiental, como instrumento 
nacional, deve ser empreendida para atividades planejadas que 
possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio 

                                                 
124 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 
152. 
125 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992. 



ambiente, e que dependam de uma decisão de autoridade nacional 
competente. 

 

Como conseqüência, os Estados devem de acordo com suas capacidades, 

ainda que não haja evidência científica, evitar danos irreversíveis, tomando medidas 

necessárias ao combate da degradação ambiental, objetivando, ainda, prevenir uma 

suspeição de perigo garantindo uma suficiente margem de segurança nesta linha de 

perigo. 

    Conclui-se que o princípio da precaução busca responder aos objetivos de 

segurança reforçada e a necessidade de regulamentação jurídica das dúvidas que 

advêm do desenvolvimento da ciência.  

 Assim, apesar de não ocorrer referência expressa ao princípio da precaução 

nos textos do Mercosul, podemos verificar e admitir sua aplicação de forma implícita, 

pois os países membros do Mercosul são vinculados a muitos Tratados e 

instrumentos de soft law126 internacionais que mencionam o princípio de forma 

expressa, tais como: o princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, o preâmbulo da Convenção sobre 

diversidade biológica, o art. 3º da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

mudanças climáticas, o preâmbulo e art. 1º do Protocolo de Cartagena sobre 

biossegurança da Convenção sobre diversidade biológica, bem como, preâmbulo e 

art. 1º da Convenção de Estocolmo sobre contaminantes orgânicos persistentes, que 

embora com nuanças, enfocam o princípio, sendo por transposição aplicável no 

contexto do Mercosul. 

                                                 
126 A soft law, são normas que não possuem caráter sancionador, que são vistas como normas do 
comportamento futuro dos países, não tendo o status de norma jurídica, mas que representariam uma 
obrigação moral dos Estados, tendo dupla finalidade: a) fixar metas para futuras ações políticas nas 
relações internacionais; b) reconhecer aos Estados adequarem as normas de seu ordenamento 
interno às regras internacionais contidas na soft law. Podem assumir diversas formas, como códigos 
de conduta, memorandos, declaração de princípios, etc... SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de 
Direito Internacional Público. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 86. 



 O reconhecimento explícito de tal princípio no Mercosul seria importante, 

embora não imprescindível, pois como já visto, o próprio Acordo Quadro sobre meio 

ambiente do Mercosul, reafirma os princípios elencados na ECO – 92, considerando 

o próprio princípio da precaução. 

 Foi embasada neste contexto que a Argentina, ao se defender no Laudo XI, 

referente a proibição de pneumáticos remoldados que analisaremos no capítulo IV, 

alega que a medida que visou proibir a importação de pneus remoldados adotada 

pelo seu país contra o Uruguai, apenas destinava-se a prevenir o ingresso de 

resíduos disfarçados de mercadorias com vida útil comprometida ou esgotada e que 

possivelmente causaria danos ambientais futuros, uma vez que não existem 

soluções concretas para a disposição final destes pneus. 

 Por derradeiro, destacamos a concordância do Tribunal Arbitral Ad Hoc, em 

sua primeira decisão, com a aplicação do princípio da precaução, sustentando que a 

proteção ao meio ambiente não pode ser prejudicada pela falta de certeza científica 

e que a ciência não pode servir de justificativa para adiar a proteção ambiental, 

tornando-se um óbice para a tomada de medidas de precaução e defesa ambiental. 

 Determinado o princípio da precaução, passamos a analisar o princípio da 

prevenção que apesar de poder ser aplicado em conjunto com o princípio da 

precaução buscando prevenir a ocorrência de danos ao meio ambiente, não devem 

se confundir. É o entendimento de Cristiane Derani: 

 

“...embora tenham a mesma origem, uma vez que ambos são 
instrumentos poderosos para evitar e prevenir a ocorrência de danos 
ao ambiente, a principal diferença entre eles está na incerteza 
científica ou no grau de avaliação dos riscos de certas atividades ou 
substancias. 
O princípio da prevenção, com um status no direito internacional 
mais antigo do que o da precaução, deve ser invocado em todas as 



atividades ou empreendimentos cujos efeitos no ambiente sejam 
conhecidos e previsíveis...”127 

 

 Este princípio consiste no fato de afastar o risco ao meio ambiente, onde os 

Estados devem tomar medidas preventivas para que tenhamos um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado por intermédio de produção de normas que viabilizem a 

colaboração e participação da sociedade.   

 O princípio da prevenção, nada mais é do que um direito de antecipação, pois 

o caráter muitas vezes irreparável dos danos causados ao ambiente impõe a 

prevenção da sua superveniência. 

 A Eco – 92, também invoca em seu princípio oitavo, o princípio da prevenção: 

 

Princípio 8 – A fim de conseguir um desenvolvimento sustentado e 
uma qualidade de vida maior para todos, os Estados devem reduzir e 
eliminar padrões insustentáveis de produção e promover políticas 
demográficas adequadas.128 

 

 A prevenção vem dispor da obrigatoriedade de proteção do meio ambiente, 

utilizando-se da prevenção de impacto ambiental já conhecidos. 

 Assim, no Laudo Arbitral Ad Hoc XI do Mercosul, verificamos a Argentina,  

alegar em sua defesa, também o princípio da prevenção, embasando suas 

afirmações na tese de que os pneus remoldados no Uruguai utilizam-se de carcaças 

importadas de países desenvolvidos que possuindo vida útil reduzida acabariam por 

converter a região em lixeira de resíduos importados e potencialmente perigosos.   

 Desta forma, verificamos com o estudo destes dois princípios, não ser recente 

a tomada de consciência dos países quanto a precaução e prevenção da 

                                                 
127 DERANI, Cristiane e RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. Princípios Gerais do Direito internacional 
ambiental. In: RIOS, Aurélio Virgílio Veiga e IRIGARAY, Carlos Teodoro Hugueney (Coords.). O 
direito e o desenvolvimento sustentável: Curso de direito ambiental. São Paulo, Ed. Peirópolis; 
Brasília, DF, IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2005. 
 
128 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992. 



degradação ambiental, zelando pelo direito das gerações futuras e evitando danos 

decorrentes do desenvolvimento dos países, sendo que a matéria ambiental 

transformou-se em tema prioritário entre as nações do mundo, não podendo ser 

diferente entre os membros do Mercosul. 

 Nesta temática, nasceu a tese do desenvolvimento sustentável, para 

acompanhar o progresso da humanidade em todo o planeta. 

 A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente de 1992, também 

enfocou o direito internacional do meio ambiente no princípio do desenvolvimento 

sustentável, visando construir condições minimizadoras da desigualdade dos 

Estados, que teriam o dever de fortalecer a cooperação para a preservação local, 

regional e global, procurando introduzir tal princípio nas políticas governamentais ou 

normativas, tanto no que tange seus ordenamentos jurídicos quanto nas suas 

relações internacionais.  

 Assim, o direito do desenvolvimento sustentável teria a preocupação primeira 

de garantir a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e 

de suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens 

e destes com seu ambiente.  

 Cristiane Derani, coaduna com esta assertiva: 

 

As políticas que reencontrem uma compatibilização da atividade 
econômica com o aumento das potencialidades do homem e do 
meio natural, sem exauri-las; apoiadas por normas de incentivo à 
pesquisa científica de proteção dos recursos naturais e de garantia 
de uma qualidade ambiental, são expressões do direito do 
desenvolvimento sustentável.129 

 

 Nesta visão, fica evidenciado que o desenvolvimento sustentável deve ser 

tomado como prioridade na cooperação entre os países para atingir um nível 
                                                 
129 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 
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igualitário de crescimento econômico no comércio multilateral seguro, não 

discriminatório e compatível com um meio ambiente sadio e um ecossistema 

equilibrado. 

 Acompanhando tal visão, o Tribunal Arbitral Ad Hoc do Mercosul, na decisão 

de primeira instância, encerrou sua fundamentação no que tange a análise da 

aplicação dos princípios ambientais como medidas restritivas ao livre comércio, 

afirmando que o Mercosul nasceu e deve desenvolver-se protegendo o meio 

ambiente, não havendo razão para o exercício do livre comércio e conseqüente 

desenvolvimento econômico e social dos povos dos países do bloco, se estes 

fossem condenados a viver em condições ambientais comprometidas pela ação 

agressiva do homem. 

 Destacados os princípios basilares utilizados no caso em voga, e enfatizada a 

decisão arbitral em primeira instância, decisão esta, a favor do meio ambiente e sua 

proteção, é forçoso reconhecer que muitas vezes a tensão ocorrida entre o desejo 

de exploração econômica e a proteção ao meio ambiente podem redundar em um 

litígio cuja resolução pode não contemplar a defesa ambiental. Sendo, justamente o 

que acabou por ocorrer neste caso, uma vez que a decisão de segunda instância 

culminou com um resultado negativo para proteção ambiental no Mercosul, sendo 

toda a fundamentação do laudo emitido pelo TPR, a favor do livre comércio, como 

se verá no capítulo IV desta dissertação. 

 Entretanto, como não existe no Mercosul uma regulamentação determinando 

até que ponto as ações de proteção ambiental podem implicar restrições claras ou 

disfarçadas, à liberdade  de circulação de produtos provenientes do bloco e limitar a 

livre concorrência das empresas, salientamos, que tal decisão, acabou por pender 

para a proteção do livre comércio, no sentido de proteger o Mercosul, que ainda 



encontra-se em processo de formação e desenvolvimento, necessitando de apoio 

para sua concretização em um Mercado Comum, evitando, assim, embates entre os 

países membros e aplicação de  medidas ditas como discriminatórias entre si, até 

que uma futura  harmonização legislativa sobre a matéria seja aprovada.  

  

4. O problema dos pneumáticos 

  

 Para encerrar este capítulo, faz-se necessário um pequeno estudo dos 

pneumáticos e suas implicações ao meio ambiente, para entendermos, 

posteriormente toda a problemática que envolveu o caso apresentado no capítulo 

final.  

 O Processo de vulcanização da borracha decorreu de uma observação sobre 

um caso fortuito, ocorrido em 1844, quando Charles Goodyear deixou cair no forno 

de seu laboratório pedaços de borracha em contato com pó de enxofre. O 

endurecimento da borracha que era até então utilizada apenas para finalidades 

lúdicas, resultou na invenção do pneumático que acabou por revolucionar o 

mundo.130 

 Considera-se pneu ou pneumático, todo artefato inflável, constituído 

basicamente por borracha e materiais de reforço utilizados para rodagem em 

veículos automotores e bicicletas. Dentre os pneumáticos usados encontram-se os 

que podem ser objeto de uma reforma e os inservíveis. O pneu reformado seria 

aquele que foi submetido a algum tipo de processo industrial com o fim de aumentar 

sua vida útil de rodagem em meios de transporte, tais como recapagem ou 

                                                 
130 CARVALHO, Juliana. Reciclagem de Pneumáticos - Ficha Técnica de Pneus. Disponível em 
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remoldagem. Já o pneu inservível seria aquele que não mais se presta a processo 

de reforma que permita condição de rodagem adicional.131 

 Como no caso estudado, trataremos principalmente dos pneus remoldados, 

para uma melhor compreensão, cabe observar que o pneu remoldado é um produto 

que utiliza uma carcaça de pneu usado, já inspecionada e que esteja em bom 

estado, sobre o qual se constrói o pneu, abrangendo esta reconstrução a banda de 

rodagem, os ombros e as laterais do pneu.132 

   Assim, o surgimento de um novo produto industrial em escala global, apesar 

de trazer benefícios econômicos, pode acarretar custos ambientais. No caso em 

exame, este custo se traduz na destinação final a ser dada aos pneus inservíveis.  

 A utilização de pneus é cada vez maior na nossa sociedade, já que seu uso é 

diretamente proporcional à dependência dos automóveis. No mundo quase um 

bilhão de pneus é descartado a cada ano, sendo que destes pneus inservíveis 

dispostos de maneira inadequada, decorrem danos ambientais e danos à saúde 

pública, uma vez que utilizam em sua composição materiais tóxicos, metais pesados 

e substâncias cancerígenas.  

 Em um primeiro aspecto, salientamos que as carcaças de pneus não se 

prestam ao depósito em aterros sanitários, pois devido ao seu grande volume e lenta 

degradação, podem ocasionar contaminação nos lençóis freáticos, além de perigo 

                                                 
131 Art. 2º, incisos I, III e IV da Resolução Conama 258/1999 com redação alterada pela Resolução 
Conama 301/2002. SILVA, Solange Teles. Pneus usados, reformados e inservíveis: o direito dos 
países em desenvolvimento ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde humana. 
Revista de Direito Ambiental, nº 44, Out-Dez. 2006. p. 149 –163 
132 Tal definição é encontrada no item 72 do Laudo Arbitral Ad Hoc do Mercosul. Proibição de 
Importação de pneus remoldados provenientes do Uruguai. Disponível em 
http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 25/11/2008. 
 



de combustão espontânea ou provocada, com a liberação de fumaça tóxica133, rica 

em enxofre e carbono, causando poluição atmosférica. 

 Já quanto aos danos à saúde pública, destacamos que tais depósitos, 

incentivam a proliferação de vetores, como insetos e roedores, ocasionando 

doenças como a dengue e a febre amarela, que encontram nas carcaças 

abandonadas um nicho apropriado. 

 Diante do exposto, seria possível afirmar que em algum momento, todo pneu 

acabaria por se transformar em resíduo danoso ao meio ambiente e a saúde pública. 

 Conclui-se, que a questão maior dos pneumáticos, gira em torno de sua 

destinação final, uma vez que não existe tecnologia desenvolvida para sanar com o 

problema ambiental ocasionado por tal produto, mas apenas medidas mitigadoras, 

utilizadas para controle destes resíduos.  

 Dentre estas medidas mitigadoras, encontramos três técnicas existentes: a 

redução, reciclagem e a reutilização. Atingiríamos a redução do consumo, evitando a 

produção do resíduo, ou seja, a fabricação de pneus, o que seria impensável, já que 

a indústria automobilística é uma das industrias que mais cresce no mercado. Assim, 

resta-nos a análise da reciclagem, que seria o aproveitamento da matéria-prima  e a 

reutilização, que fornece nova serventia ao bem usado. 

 A reciclagem pode ocorrer de forma relativa, em duas modalidades básicas; 

na primeira modalidade as carcaças de pneus servem como matéria-prima para 

pavimentação de asfaltos em estradas, quadras desportivas e na fabricação de 

tapetes emborrachados, solados de calçados, fertilizantes, buchas e isolantes 

                                                 
133 A incineração é a destinação mais insustentável para se dar aos pneumáticos, pois transforma 
produto inerte, em mais de 30 substâncias tóxicas à saúde humana. O perigo destes resíduos é tão 
grande, que em 2004, o incêndio de um depósito de pneus na cidade de Carlota, Espanha, levou as 
autoridades a considerarem a possibilidade de evacuar a cidade, posto que as mudanças do vento 
poderiam transladar resíduos perigosos para a zona urbana. Ecologistas em Ação, disponível em 
http://www.ecologistasenaccion.org > Acesso em 29/01/2009.  



térmicos e acústicos; na segunda modalidade tais carcaças são utilizadas em 

substituição ao carvão nos altos fornos das indústrias de cimento e de papel 

celulose. Já a reutilização ocorreria por meio do processo de recauchutagem, 

mediante o revestimento da carcaça, com uma nova camada de borracha 

vulcanizada, estimando que tal engenharia aumente a vida útil do pneu em 45%, 

gerando economia de energia na fabricação de novos pneus e em matéria-prima.134  

 Entretanto, devemos enfatizar que tais medidas são utilizadas apenas como 

mitigadoras diante da formação do passivo ambiental, não trazendo solução final 

para o problema. 

 Exposto o problema e diante deste contexto, surgiu o primeiro caso 

envolvendo pneumáticos no Mercosul, onde o Uruguai acionou o sistema de solução 

de controvérsias, ainda sobre a exegese do Protocolo de Brasília, contra o Brasil, 

por este emitir portaria proibindo a concessão de licenças de importação de 

pneumáticos remoldados e usados. 

Apesar de nesta primeira controvérsia, não existir qualquer discussão 

envolvendo meio ambiente, nem tampouco qualquer alegação de proteção 

ambiental que fosse considerada como barreira não tarifária ao livre comércio, a 

decisão final do Tribunal, que deu ganho de causa ao Uruguai, determinando que a 

Portaria 8 de 25/09/2000 emitida pelo Brasil, que proibia a importação de pneus 

remoldados do Uruguai para o Brasil era incompatível com a normativa mercosulina, 

causou furor entre os ambientalistas brasileiros, preocupados com o impacto 

ambiental gerado por tal importação135.  

                                                 
134 AURVALLE, Luiz Alberto D`Azevedo. Importação de Pneus Usados e Remoldados. Revista de 
Direito Ambiental, nº 42, Out-Dez. 2005. p. 156 –166. 
135 VI Laudo Arbitral do Mercosul, disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 
25/11/2008. Em 11/02/2003 foi editado o Decreto 4.592/03 que acrescentou um parágrafo ao art. 47-
A do Decreto 3.179/99, isentando do pagamento de multa a importação de pneus reformados 
procedentes do Mercosul. Ainda, a Portaria 02/2002 da SECEX (Secretaria de Comércio exterior do 



Vale consignar que o caso do Brasil no Mercosul também influenciou a 

abertura de outra controvérsia na OMC, na qual é utilizado pelos países europeus  

como prova de tratamento diferenciado por parte do Brasil. O órgão de Apelação  da 

OMC, já emitiu decisão final, levando em consideração as alegações do Brasil 

referentes à proteção ambiental, mas considerando as medidas adotadas pelo Brasil 

discriminatórias, uma vez que permite a importação de pneumáticos do Uruguai, por 

ser este membro do Mercosul, mas impede a importação deste mesmo produto da 

União Européia.136  

 Desta forma, resta comprovado que as questões envolvendo os pneumáticos 

ensejam discussões a respeito da proteção ambiental, pois este produto acaba por 

promover, como já visto, o aumento do passivo ambiental sobre o país importador, 

uma vez que não existe, uma tecnologia desenvolvida, viável economicamente, para 

resolver o problema da destinação final destes pneus. 

 O caso verificado no próximo capítulo se assemelha ao litígio entre 

Comunidade Européia e Brasil na OMC, pois apresenta como discussão central à 

contradição entre a proteção ambiental e o livre comércio.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior) autorizou o licenciamento das 
importações de pneumáticos remoldados, mencionando nas considerações da portaria a decisão do 
VI Laudo Arbitral Ad Hoc do Mercosul. 
136 Caso disponível em http://www.wto.org. 



CAPÍTULO IV - PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE PNEUMÁTICO S 

REMOLDADOS PROCEDENTES DO URUGUAI 

  

 

Neste quarto capítulo serão analisados os trâmites e conclusões do presente 

caso que teve como partes o Uruguai e a Argentina, examinando os fatos que 

motivaram a controvérsia e o histórico do caso sob a égide do Protocolo de Olivos, 

estudando inicialmente o Laudo XI emitido por um Tribunal Arbitral “Ad Hoc” 

especialmente constituído para decidir o impasse, logo em seguida a interposição de 

recurso pelo Uruguai que culminou na revisão do Laudo XI pelo Tribunal 

Permanente de Revisão do Mercosul e por fim, será verificado o estágio atual do 

caso e o cumprimento ou não da decisão pela Argentina. 

 

1. Os fatos que motivaram a controvérsia 

 

 O Uruguai abriga uma peculiar indústria que importa carcaças de 

pneumáticos, especialmente dos Estados Unidos e Europa, recuperando esses 

produtos mediante técnicas de remoldagem e reexportando o produto final, 

principalmente para o Brasil e Argentina. Assim, o Uruguai mantinha com a 

Argentina um modesto, porém regular, fluxo comercial de pneus remoldados para 

veículos automotivos. 

 Ocorre que no ano de 2002, a Argentina, por meio da Lei 25.626/02, proibiu a 

importação de pneus remoldados no território Argentino, por considerar que 

implicava aumento de seu passivo ambiental, acumulando resíduos não degradáveis 

em quantidade elevada, medida que prejudicou as exportações uruguaias desse 

produto, restringindo o comércio entre os dois países. 



 Prejudicadas as negociações entre os países envolvidos, o Uruguai provocou 

o procedimento arbitral, sendo instalado um Tribunal Arbitral na cidade de 

Montevidéu, no ano de 2005, sob a égide do Protocolo de Olivos, tendo sido esta a 

primeira decisão adotada após a aprovação desse Protocolo que é o primeiro a 

admitir a revisão das sentenças arbitrais por um Tribunal Permanente. 

 Sobre o conteúdo desta e demais decisões emitidas versarão os próximos 

títulos. 

  

2. Laudo Arbitral XI – Primeira Instância 

 

 O Tribunal Arbitral “Ad Hoc” foi instalado no dia 19 de agosto de 2005 em 

Montevidéu, para resolver a controvérsia em primeira instância.137  

 O Uruguai acionou o sistema de solução de controvérsias do Mercosul 

alegando que a Argentina, através da Lei 25.626/02, havia restringido o comércio 

entre os dois países, pois antes da promulgação dessa Lei, ocorria proibição de 

importação apenas de pneus usados, não atingindo os pneus remoldados, 

integrantes da categoria dos recauchutados. Assim, de 1997 a 2001, os indústrias 

do Uruguai produziram pneus remoldados exportando-os para a Argentina sem 

qualquer restrição. Entretanto, o advento da nova Lei Argentina alterou este quadro 

significativamente, prejudicando a indústria Uruguaia. 

 Alega o Uruguai, que a Lei argentina não levou em consideração a diferença 

entre os pneus remoldados e usados, pois enquanto os pneus remoldados quase 

não geram problemas ambientais ou de segurança, sendo equiparados a um pneu 

                                                 
137 Participaram do julgamento os árbitros Hermes Marcelo Huck, do Brasil; José Maria Gamio, do 
Uruguai; e Marcelo Antonio Gottifredi, da Argentina. A decisão ad hoc data de 25 de outubro de 2005. 
Por manifestação escrita o Uruguai informou ao Tribunal que se opunha à participação de terceiros 
Estados no processo arbitral, assim, ainda que a Argentina não tenha apresentado objeção a 
participação de terceiros, estes ficaram excluídos da presente arbitragem. 



novo, conforme Laudo do Instituto de Investigações tecnológicas da Universidade de 

São Paulo (IPT), o pneu usado gera danos ambientais e grandes problemas de 

segurança. 

 Ainda, para o citado Estado, as três exceções previstas no artigo 50 do 

Tratado de Montevidéu138, incorporado pelo Tratado de Assunção não são aplicáveis 

ao caso, pois no tocante a segurança, afirmou o Uruguai que os pneus remoldados 

são usados mundialmente, inclusive em aeronaves, além da própria Argentina 

possuir vigoroso setor de produção de pneus remoldados, sendo tais pneus 

utilizados livremente em sua frota nacional, quanto à proteção da vida e da saúde 

das pessoas, dos animais e dos vegetais, admitiu que a durabilidade de um pneu 

remoldado é idêntica a de um pneu novo, não havendo porque discriminar o pneu 

remoldado por malefícios ao meio ambiente.  

 Assim, para o Uruguai, a vigência da Lei Argentina teria ofendido os artigos 1 

a 5 do TA, o seu anexo primeiro, as Decisões nº 22/2000 e 57/2000 do CMC139, 

além de contrariar dispositivos de direito internacional, como o pacta sunt 

                                                 
138 O artigo 50 do Tratado de Montevidéu (ALADI) foi incorporado como exceções ao livre comércio 
no Mercosul, pelo Anexo I do Tratado de Assunção, em seu artigo 2,b. Senão vejamos; Art. 2º: Para 
efeito do disposto no Artigo anterior, se entenderá:  
a)  ........ 
b) por "restrições", qualquer medida de caráter administrativo, financeiro, cambial ou de qualquer 
natureza, mediante a qual um Estado Parte impeça ou dificulte, por decisão unilateral, o comércio 
recíproco. Não estão compreendidas no mencionado conceito as m edidas adotadas em virtude 
das situações previstas no Artigo 50 do Tratado de Montevidéu de 1980.  
Segue inteiro teor do artigo 50 do Tratado de Montevidéu: “Nenhuma disposição do presente Tratado 
será interpretada como impedimento à adoção e ao cumprimento de medidas destinadas à:  
a) Proteção da moral pública; b) Aplicação de leis e regulamentos de segurança;c) Regulação das 
importações ou exportações de armas, munições e outros materiais de guerra e, em circunstâncias 
excepcionais, de todos os demais artigos militares; d) Proteção da vida a saúde das pessoal, dos 
animais e dos vegetais; e) Importação do patrimônio nacional de valor artístico, histórico ou 
arqueológico; e) Exportação, utilização e consumo de materiais nucleares, produtos radioativos ou 
qualquer outro material utilizável no desenvolvimento ou aproveitamento da energia nuclear. 
 
139 A decisão nº 57/2000complementou a decisão nº 22/2000, explicitando a livre circulação de bens 
como um elemento essencial para a construção de um Mercado Comum, mas indicando a 
necessidade de assegurar princípios fundamentais de proteção à vida e a seguridade pública sem 
que gerem obstáculos desnecessários ao comércio. Disponível em http://www.mercosur.int/msweb > 
Acesso em 25/05/2008. 



servanda140, o princípio da boa-fé, o princípio do stoppel141, praticado no GATT  e 

OMC e alguns princípios de direito de integração, invocados pelo laudo arbitral de 

09/01/2002, adotado em caso semelhante envolvendo Brasil e Uruguai142.  

 Após todas as alegações o Uruguai, centrou seu pedido na revogação da lei 

25.626/02 por ser esta incompatível com as normas e princípios do Mercosul, além 

de requerer a derrogação de medidas similares e a proibição de que a Argentina 

adote no futuro, outras medidas de caráter restritivo semelhante aos questionados 

nesta controvérsia. 

 A Argentina, rebateu os argumentos uruguaios e argumentou ser válida a Lei 

25.626/02 em virtude de estar justificada a restrição ao livre comércio no Mercosul , 

embasando suas alegações no artigo 50 do Tratado de Montevidéu. Para a 

Argentina, a citada Lei é conduta preventiva destinada a evitar o dano potencial 

causado pelos resíduos de reciclagem cara e difícil que comprometeria gerações 

presentes e futuras. No entender do Estado, o bem jurídico tutelado pela lei em tela 

é a proteção à vida e a saúde das pessoas, animais e vegetais. Sustentou, ainda, a 

existência de vários precedentes na OMC e na União Européia, nos quais se afirma 

que o Estado pode comprovar a finalidade da preservação do meio ambiente de 

eventual restrição adotada, respeitados os princípios da não discriminação, da 

necessidade e da proporcionalidade.  

 Além disso, a Argentina destacou que os impactos ambientais totais dos 

pneus remoldados eram ainda incertos e o princípio da precaução também poderia 

justificar a prática restritiva. Quanto à existência de um setor doméstico de 
                                                 
140 Verificar item 3 do Capítulo I  desta dissertação. 
141 Ian Brownlie define Stoppel da seguinte forma: “Apoiando-se na boa-fé e no princípio da 
consistência das relações estatais, o stoppel pode implicar que um governo fique vinculado a uma 
declaração que não corresponde de facto à sua intenção real .“ BROWLIE, Ian. Principles of Public 
international Law. 5a.ed.Oxford: Oxford University Press, 1998. p. 646. 
142 Tribunal Arbitral do Mercosul. Proibição de Importação de pneus remoldados provenientes do 
Uruguai. Disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 25/05/2008. 
 



remoldados, afirmou que a lei em questão visava controlar o passivo ambiental 

argentino e para isso, até chegou a propor a exportação de pneus usados argentinos 

para o Uruguai, com posterior recompra do remoldado. Aludiu, ainda, o fato de que o 

Uruguai realiza compras em excesso de pneus dos países desenvolvidos o que 

poderia converter a região em lixeira de resíduos importados e sem solução.  

Por fim, concluiu que a lei impugnada é excepcional, proporcional e não 

discriminatória, bem como compatível com o Mercosul e normas internacionais de 

proteção ao meio ambiente. 

 Produzidas as provas pelas partes, o Tribunal arbitral exarou o Laudo em 

25/10/2005. 

 Para o Tribunal, a base legal apresentada pelo Uruguai foi a violação ao 

princípio do livre comércio no Mercosul, entretanto, este, não negou a existência das 

exceções apresentadas pela Argentina, mas defendeu que elas não se aplicariam ao 

caso. A Argentina, por sua vez, não contestou tal violação, mas invocou as exceções 

legais ao princípio da livre circulação de bens, embasando-as no artigo 50 do 

Tratado de Montevidéu.  

 Assim, os árbitros valoraram o artigo 34 do Protocolo de Olivos, que 

estabelece que o direito a ser aplicado aos casos será o direito de integração 

mercosulino (originário e derivado), bem como os princípios e disposições de direito 

internacional aplicáveis a matéria, e assim, definiram que o caso tratava de um 

embate entre o princípio do livre comércio e o princípio da proteção do meio 

ambiente, devendo o Tribunal decidir qual destes princípios deveria prevalescer no 

caso concreto143.  

                                                 
143 Para fundamentar sua decisão o Tribunal Arbitral “Ad Hoc” utilizou vários dispositivos de direito 
internacional abordado pelas partes ao longo da controvérsia, tais como: GATT, o artigo 31.2 da 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, a Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio 
ambiente e Desenvolvimento, de 1992, o Acordo Marco sobre o meio ambiente do Mercosul - 



Vale consignar, que o Tribunal na controvérsia em questão, além da análise 

da validade da lei 25.626/02, incluiu no objeto da controvérsia qualquer medida 

similar exarada pela Argentina com efeito restritivo ou discriminatório relativa à 

importação do Uruguai de pneus recauchutados e, ainda, invocando o princípio da 

precaução, inverteu o ônus da prova, por entender que à parte que pretende 

implantar uma atividade considerada nociva ou potencialmente nociva ao meio 

ambiente deve provar que a mesma é segura e que não constitui perigo ao 

ecossistema.  

 Com base nestes fundamentos iniciais, o laudo avança e conclui pela 

inexistência de divergência de conceituação entre pneus novos, usados e 

remoldados, destacando que ambas as partes concordam que os pneus remoldados 

são seguros, discordando, entretanto, acerca da sua durabilidade.144                                                        

 Em relação aos danos ao meio ambiente, os árbitros reconheceram que os 

pneumáticos produzidos novos ou remoldados, ao final de sua vida útil, não dispõe 

ainda de um processo de reciclagem que seja viável economicamente e 

abandonados e acumulados transformam-se em fonte de contaminação e criadouro 

de insetos, podendo liberar elementos contaminantes de água e terra. Assim, apesar 

de terem concluído que a reconstrução de pneus deve ser incentivada, pois retarda 

a cumulação de pneus usados no meio ambiente, considerou que a importação de 

                                                                                                                                                         
Decisão nº 02/2001 do CMC, as Decisões nº 22/2000 e 57/2000 além de enumerar as Decisões nº 
02/94, 10/94, 10/2000, 19/2003 e 14/2004 do CMC.  
144 Foi constatado que um pneu remoldado duraria, no mínimo 30% de vida de um pneu novo e, no 
máximo, teria uma vida igual a este. Sendo que os dados trazidos pela Argentina tiveram por base o 
parecer do Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), enquanto o Uruguai fundamentou suas 
alegações nas conclusões técnicas do Instituto de Investigações Tecnológicas da Universidade São 
Paulo (IPT) – Verificar itens 74, 75, 76, 77, 78 e 79 do Laudo Arbitral Proibição de Importação de 
pneus remoldados provenientes do Uruguai. Disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso 
em 25/05/2008. 
 



pneus remoldados não é conveniente, pois implica, para o país importador na 

aceleração do seu passivo ambiental145. 

 Desse modo, o Tribunal entendeu que a Lei 25.626/02 ao proibir a importação 

de pneus remoldados, interrompeu o comércio internacional de tais produtos 

atingindo a exportação efetuada pelo Uruguai, entretanto, também concluiu que a 

livre circulação de mercadorias não pode ser considerada um princípio absoluto. 

Assim, a defesa do meio ambiente, desde que fundada em razões justas, pode ser 

usada como exceção às normas gerais de integração regional, incluindo as relativas 

ao livre comércio entre os sócios do Mercosul previstas no próprio Tratado de 

Assunção em seu anexo I. 

 Quanto à invocação do princípio do stoppel146, o Tribunal alegou que apesar 

de ser reconhecido pela jurisprudência internacional não é um princípio absoluto, e 

justificando sua decisão, concluiu por meio das provas produzidas que o comércio 

de pneus entre o Uruguai e Argentina não foi permanente e estável, não havendo  

grande impacto econômico ao país exportador, além de esclarecer que no caso em 

tela, o aumento do passivo ambiental e a preservação do meio ambiente seriam 

motivos suficientes para relativizar à aplicação do princípio do stoppel, pois para os 

árbitros, restou evidente o sólido compromisso do Mercosul com a preservação 

ambiental. 

 O Tribunal, ainda mencionou que sua posição poderia “pecar pelo excesso”, 

mas eventual incerteza científica sobre segurança, durabilidade e reciclagem dos 

                                                 
145 O Tribunal esclareceu, que o fato da Argentina possuir fábricas que trabalham na reconstrução de 
pneus, não afeta o seu parecer, pois se o próprio país produz pneus remoldados, contribui para a 
diminuição de seu passivo ambiental, mas se importa pneus com essa qualidade incrementa este 
passivo, em função de sua vida útil ser reduzida. Verificar itens 97 a 102 do Laudo Arbitral Proibição 
de Importação de pneus remoldados provenientes do Uruguai. Disponível em 
http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 25/05/2008. 
146 Quanto ao conceito de stoppel , verificar nota de rodapé nº 110 



pneus, não auxiliaria o Uruguai, pois prevaleceria o princípio da precaução147, 

tradicional no direito ambiental. 

 Encerrando sua análise, o Tribunal declarou que não existiu contradição na 

jurisprudência arbitral do Mercosul em virtude do resultado favorável ao Uruguai na 

demanda contra o Brasil sobre o mesmo tema, pois para os árbitros, o primeiro 

laudo sobre pneus remoldados148 não se preocupou em analisar os princípios de 

direito internacional nem tampouco os princípios ambientais aplicáveis ao Mercosul 

e as cláusulas do art. 50 do Tratado de Montevidéu, que foram marcos jurídicos 

neste segundo laudo. 

 Assim, os argumentos ambientais trazidos pela Argentina e que não foram 

apresentados pelo Brasil em sua defesa no primeiro laudo, convenceram o Tribunal 

sobre a necessidade de se amenizar o princípio do livre comércio e, assim, 

considerar a demanda uruguaia improcedente, declarando a Lei 25.626/02 

compatível com a normativa do Mercosul. 

 Inconformado com a decisão favorável a Argentina, o Uruguai interpôs o 

primeiro recurso de revisão ao Tribunal Permanente de Revisão (TPR) criado pelo 

Protocolo de Olivos.  

 

3. Revisão do laudo pelo  Tribunal Permanente de Re visão 

 

 O Tribunal Permanente de Revisão (TPR) emitiu, em dezembro de 2005, seu 

primeiro Laudo acerca do recurso apresentado pelo Uruguai contra o laudo arbitral 

                                                 
147 Tal afirmação leva em consideração que a proibição determinada pela Lei Argentina nº 25.626/02 
foi embasada pelos princípios da prevenção e da precaução, no sentido de evitar possíveis danos 
sanitários e ambientais decorrentes dos pneumáticos remoldados. 
148 Neste primeiro laudo, o Tribunal arbitral, por unanimidade, acolheu a pretensão do Uruguai, 
ordenando que o Brasil reformulasse a sua legislação interna de forma a readmitir a importação de 
pneus remoldados no seu território. Laudo disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso 
em 25/05/2008. 



do Tribunal Arbitral Ad Hoc, de 25 de outubro de 2005, na controvérsia “Proibição de 

importação de Pneumáticos Remoldados procedentes do Uruguai”. 

 O Laudo Nº 01/05149 foi emitido no dia 20 de dezembro, em Assunção, 

Paraguai, sede do TPR, e foi integrado, pelos árbitros Nicolas, Bezerra, da 

Argentina; Ricardo Oliveira, do Uruguai; e presidido por Wilfrido Fernández, do 

Paraguai.  

 O Laudo inclui numerosas considerações técnico-jurídicas que justificam sua 

decisão, entre as mais importantes para o bloco estão as relacionadas com a 

interpretação das exceções ao livre comércio intra regional. O TPR ainda destacou 

que não há dois princípios em conflito como equivocadamente se afirma no laudo 

em revisão, ou seja, para o TPR existe apenas um princípio (do livre comércio) ao 

qual se podem antepor certas exceções, como por exemplo, a exceção relativa ao 

meio ambiente.  

 Identificada a cerne das questões discutidas neste laudo, passaremos a 

verificar as conclusões adotadas pelo TPR. 

 Antes de analisar o objeto do recurso interposto pelo Uruguai, o TPR, definiu 

sua forma de atuação e limites, decidindo que os árbitros estariam restritos a apenas 

interpretar e aplicar o princípio do livre comércio e suas exceções mencionadas no 

artigo 50 do TM, aplicando-os no caso concreto, além de estarem autorizados a 

analisar situações consideradas como erros extraordinários e decisões que fossem 

manifestamente arbitrárias ou não razoáveis. 

 A partir disso, o TPR concordou com o Tribunal de  primeira instância, o qual 

definiu como objeto da controvérsia, a Lei Argentina nº 25.626/02, entretanto, 

discordou do primeiro tribunal, alegando que este teria cometido um erro ao incluir 
                                                 
149 Laudo nº 01/2005. Tribunal Permanente de Revisão. Controvérsia entre a República Oriental do 
Uruguai e a República da Argentina. Proibição de importação de pneus remoldados. 20 de Dezembro 
de 2005. Disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 28/05/2008. 



também como objeto, todo outro texto legislativo ou administrativo que a Argentina 

tenha ou venha a ter com os mesmos efeitos da citada lei. 

 Definidos o alcance do recurso e o objeto da controvérsia, o TPR especificou 

as questões de direito a serem revisadas e passou a analisá-las separadamente. 

 De antemão, asseverou não ser uma questão controvertida a aplicação do 

princípio do livre comércio, uma vez que tanto as partes como o tribunal de primeira 

instância concordaram com sua plena vigência no Mercosul. 

 Em seguida, o TPR, afastou da controvérsia a questão da seguridade, 

conforme artigo 48 do laudo arbitral em revisão150: 

 

“...as provas produzidas por ambas as partes deixaram claro que os 
pneus remoldados são razoavelmente seguros não existindo 
indicação de acidentes produzidos especificamente por tais produtos”.  

 

    

Mas, manteve a análise de eventual ofensa ao meio ambiente como possível 

exceção ao princípio do livre comércio, entretanto, atacou a ponderação entre 

princípios (livre comércio X proteção ambiental) feita pelo laudo a quo, destacando 

que no direito de integração do Mercosul vigora o princípio do livre comércio, ao qual 

podem ser interpostas certas exceções.  

A partir disso, considerou que a exceção ambiental deveria ter sido analisada 

de acordo com o direito do Mercosul e não fundada no direito internacional . Assim, 

para o TPR, o artigo 34 do Protocolo de Olivos151 deve ser interpretado no sentido 

                                                 
150 Tribunal Arbitral. Controvérsia entre a República Oriental do Uruguai e a República da Argentina. 
Proibição de importação de pneus remoldados. 25 de outubro de 2005. Disponível em 
http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 28/05/2008. 
151 Protocolo de Olivos – Artigo 34: “1-Os Tribunais Arbitrais Ad Hoc e o Tribunal Permanente de 
Revisão decidirão a controvérsia com base no Tratado de Assunção, no Protocolo de Ouro Preto, nos 
protocolos e acordos celebrados no marco do Tratado de Assunção, nas Decisões do Conselho do 
Mercado Comum, nas Resoluções do Grupo Mercado Comum e nas Diretrizes da Comissão de 
Comércio do Mercosul, bem como nos princípios e disposições de Direito Internacional aplicáveis à 
matéria”. 



de que os princípios e disposições do direito internacional serão utilizados apenas 

de forma subsidiária ou complementar. 

Ainda, para o TPR o laudo arbitral a quo errou ao não detalhar os critérios de 

rigor para que a invocação feita pela Argentina de uma exceção ao princípio do livre 

comércio fosse considerada legítima, entendendo, ainda que a comprovação da 

existência de tais exceções cabe a quem as invoca. Assim, sentindo necessidade de 

determinar critérios para aplicação destas exceções, bem como, ante a ausência no 

Mercosul de um regulamento que a preveja, o TPR, com  a intenção de formar 

jurisprudência para o futuro, aproveitou sua primeira atuação, para a partir do laudo 

em voga determinar tais critérios, utilizando para isso, jurisprudência comunitária 

européia152. 

Ao primeiro critério cabe atestar se a conduta estudada era uma prática 

restritiva ou não. Em seguida, se a medida era ou não discriminatória153, sendo 

positiva a indagação, passa-se para o exame do caráter discriminatório ou não desta 

medida, e por fim, seria verificada se a medida foi ou não proporcional154, sempre 

levando em consideração que toda medida de imposição de barreiras ao comércio 

deveria ser avaliada de modo restrito e não ampliativo. 

Destarte, ao aplicar tais parâmetros ao caso, o TPR decidiu que a legislação 

Argentina restringiu o princípio do livre comércio no bloco, sendo diretamente 

discriminatória, uma vez que afetou somente produtos estrangeiros e analisando o 

                                                 
152 Verificar caso 320/03 Comissão das Comunidades Européias versus República da Áustria – 
Resumo disponível em http://curia.europa.eu/pt/actu/activites/act03/0321pt.htm#ToC8 ou Caso na 
íntegra em http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2.htm > Acesso em 10/01/2009. 
153 A discriminação pode ser direta ou indireta. Ocorre a discriminação direta quando os produtos 
estrangeiros são visados e atingidos diretamente; e discriminação indireta quando a medida é 
aplicada e afeta os produtos nacionais e estrangeiros, mas seus efeitos se manifestam mais nos 
produtos estrangeiros. 
154 Caso 120/78 do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias – Caso “Cassis Dijon” – Neste 
caso, o TJCE decidiu que três requisitos expressam a proporcionalidade de uma medida restritiva ao 
comércio, são eles: necessidade da medida, meios menos restritivos e proporcionais ao objetivo. 
Caso dísponível em http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2.htm > Acesso em 10/01/2009. 



terceiro critério, resolveu declarar ausência de justificação para a edição da Lei 

25.626/02 pela Argentina, pois na sua exposição de motivos, antes de haver a 

invocação de proteção ao meio ambiente (que poderia justificar a edição da Lei), 

alegou à proteção da indústria nacional provedora dos produtos em voga, por fim, 

decidiu que a conduta Argentina era desproporcional, uma vez que o pneu 

remoldado não pode ser considerado um pneu usado ou ainda, um resíduo 

inservível, resolvendo que o dano alegado pela Argentina não era grave, irreversível 

e tampouco proporcional155. 

Logo, para o TPR, a legislação adotada não preveniu o dano, assim, as 

medidas de prevenção a danos ambientais deveriam estar relacionadas tão somente 

com a limitação e eliminação de pneus inservíveis. 

Na seqüência do laudo, o TPR, novamente criticou o tribunal de primeira 

instância quanto à decisão de inversão do ônus da prova decorrente da alegação de 

incerteza científica, sustentando que a decisão foi arbitrária, já que não há previsão 

legal de tal inversão no direito da integração do Mercosul. 

E, finalmente, o TPR tratou da aplicação do princípio do Stoppel, alegando 

que apesar de corriqueira sua aplicação no direito internacional, ele só deve ser 

utilizado em processos integracionistas como último recurso, concluindo pela 

desnecessidade de aplicar tal princípio no caso em questão, por razões diversas das 

determinadas pelo laudo Ad Hoc.  

 

 

                                                 
155 Especialmente no que tange a esta última consideração: “de que não se trataria de um dano grave 
e irreversível”, a interpretação do TPR já afasta a aplicação do princípio da precaução, uma vez que 
são bastante aceitos os critérios de gravidade e irreversibilidade do possível dano como elemento 
fundamental para a aplicação do princípio da precaução. Lembrando que a aplicação deste princípio 
deve ser criteriosa, para evitar que ele sirva ao protecionismo econômico como barreira injustificada 
ao comércio. 



3.1 Decisão Final 

 

 A decisão ao final prolatada pelo TPR foi no sentido de que o laudo ad hoc 

estava eivado de evidentes e graves erros jurídicos devendo este ser revogado. 

Assim, por maioria de votos, determinou que a Lei 25.626/02 deveria ser derrogada 

ou modificada, no prazo máximo de 120 dias, por ser incompatível com a normativa 

do Mercosul, com base em uma correta interpretação e aplicação jurídica das 

exceções previstas no artigo 50 do Tratado de Montevidéu e, finalmente, vedou a 

adoção pela Argentina, de qualquer comportamento que restringisse a importação 

de pneus remoldados do Uruguai, até que o Mercosul porventura edite norma 

específica sobre o tema.156 

 

4. Recurso de Esclarecimento 

 

 A república da Argentina inconformada com a alteração do primeiro laudo 

pelo TPR, mesmo tendo conhecimento de que os laudos emitidos pelo TPR são 

obrigatórios e inapeláveis, interpôs recurso de esclarecimento no dia 13 de janeiro 

de 2006, na cidade de Assunção, Paraguai, ante o TPR. 

 Antes de se iniciar a análise do laudo é importante esclarecer que o recurso 

aclaratório, deve ser utilizado apenas para esclarecer dúvidas sobre o laudo final 

                                                 
156 Tribunal Permanente de Revisão - Laudo nº 01/2005 - Decisão – Ìtem 26, 1 a 10. Controvérsia 
entre a República Oriental do Uruguai e a República da Argentina. Proibição de importação de pneus 
remoldados. 20 de Dezembro de 2005. Disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 
28/05/2008. 
 



emitido ou para receber informações sobre de que forma o laudo deva ser 

cumprido.157 

 Entretanto, mesmo tendo conhecimento do objeto do recurso aclaratório a 

Argentina, solicitou o esclarecimento de trinta e um itens do laudo emitido em 

segunda instância. 

 Assim, o TPR em sua primeira análise de um recurso de esclarecimento, 

emitiu o Laudo Complementar nº 01/2006 para resolver o recurso de esclarecimento 

interposto em relação ao laudo arbitral do TPR emitido em dezembro de 2005 na 

controvérsia “proibição de importação de pneumáticos remoldados procedentes do 

Uruguai”. 

  Tal laudo é por demais extenso, uma vez que responde ítem por ítem do 

recurso interposto pela Argentina. Assim, verificou-se não ser necessária a análise 

de todo o laudo, bastando informar que o TPR apenas o acolheu por ser um caso 

piloto, pois chegou a conclusão de que o objetivo maior da República Argentina não 

era o esclarecimento de questões e sim a modificação da decisão.158 

 Desse modo, após responder todos os itens questionados pela Argentina, o 

TPR resolveu que o recurso apresentado pela Argentina foi extenso  e utilizado com 

a intenção de reabrir o debate à respeito das questões decididas pelo laudo arbitral 

em segunda instância, deixando claro que no futuro não seria admitido o uso do 

                                                 
157 Laudo complementar do TPR nº 01/2006 – O item I do laudo define o recurso aclaratório como o 
remédio que se concede as partes para que estas consigam que o mesmo juiz ou tribunal que emitiu 
a decisão sane as deficiências materiais ou conceituais que este contenha e o integre em 
conformidade com as petições oportunamente formuladas. Ainda, no item II, o TPR informa que o 
objeto do recurso de esclarecimento esta adstrito: a) a correção de um erro material; b) ao 
esclarecimento de qualquer expressão obscura, sem alterar a substância da decisão objeto do 
recurso e; c) suprir alguma omissão que o TPR tenha incorrido em relação a qualquer pretensão 
deduzida e discutida no litígio. Disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 
28/05/2008. 
 
158 Análise do laudo complementar nº 01/2006 na íntegra, disponível em 
http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 10/01/2009.   



recurso de esclarecimento de forma inapropriada e com o intuito de modificação da 

decisão, pois o mesmo seria declarado manifestamente improcedente. 

 A partir disso, o TPR decidiu por maioria, indeferir o recurso de 

esclarecimento, ficando a República da Argentina obrigada a cumprir o laudo 

01/2005 no prazo estipulado. 

 

5. Aplicação de medidas compensatórias e solicitaçã o de 

pronunciamento sobre excesso na aplicação destas me didas 

 

 O Uruguai, considerando que a Argentina não havia cumprido a decisão do 

TPR e requerendo reiteradas vezes a este país que fosse observado o laudo 

01/2005 já citado, decidiu pela aplicação de medidas compensatórias, e através do 

Decreto nº 142/007159 de 17 de abril de 2007, fixou uma taxa 16% (dezesseis por 

cento) sobre as importações de pneus provenientes da Argentina .  

 Inconformada, a Argentina, solicitou ao TPR que se pronunciasse sobre o 

possível excesso na aplicação de medidas compensatórias pelo Uruguai. Assim, no 

dia 08 de junho de 2007, o TPR publicou o Laudo nº 01/2007, que avaliou, no âmbito 

da controvérsia entre Argentina e Uruguai, a proporcionalidade e a razoabilidade na 

aplicação das medidas compensatórias aplicadas pelo Uruguai pelo 

descumprimento do laudo arbitral nº 01/2005. 

 Importante ressaltar, que esta, também foi a primeira manifestação do TPR 

sobre a proporcionalidade na aplicação de medidas compensatórias no bloco, o que 

levou este órgão a conceituar importantes fatores para o cálculo da razoabilidade de 

tais medidas no Mercosul.  

                                                 
159 Íntegra do decreto 142/007 de 17 de abril de 2007, emitido pela República Oriental do Uruguai, 
dísponível em http://www.cncs.com.uy/docs/PromExport/142.PDF > Acesso em 15/01/2009 



 A Argentina, embasada em laudos da OMC, alega inicialmente ser a medida 

desproporcional, possuindo efeitos que provocam o desvio do comércio em 

benefício de outros países, menciona que o Protocolo de Olivos não estabelece 

critérios para a aplicação destas medidas, além de não existir precedentes 

jurisprudenciais sobre a questão.    

 Afirma, ainda, que sua atitude não tem sido a de omitir o cumprimento do 

laudo, mas sim, a de estar acatando o laudo com certa demora, devido os 

procedimentos internos e prazos para uma lei modificatória da Lei 25.626/02 serem 

mais extensos na Argentina, declarando que a todo o momento tem informado o 

Uruguai sobre as medidas internas que vem realizando com este fim. 

 Por fim, solicita ao Tribunal que declare a medida compensatória 

desproporcional e desmedida em relação às conseqüências derivadas do 

descumprimento do Laudo 01/2005. 

 Já o Uruguai, afirma que a Argentina admite de plano ter praticado o 

pressuposto essencial para a aplicação de uma medida compensatória, a saber, o 

descumprimento do laudo nº 01/2005, que teria caráter obrigatório, segundo o PO. 

 Em seqüência, alega que a medida aplicada no mesmo setor, chega a ser 

simbólica, apenas com o fim de alcançar o cumprimento do laudo 01/2005 pela 

Argentina, além de ineficiente, levando em consideração as assimetrias de tamanho 

de comércio entre os dois países. 

 Ponderou, ainda, que a atitude da Argentina de descumprir um laudo do 

Tribunal afeta valores que escapam ao aspecto meramente comercial, incidindo de 

forma negativa na própria consolidação do processo de integração e na confirmação 

do mercado comum. 



 Por conseguinte, o Uruguai solicitou ao Tribunal o indeferimento do recurso 

interposto pela Argentina, bem como, a declaração de proporcionalidade e não 

excessividade das medidas compensatórias ante o descumprimento do laudo 

01/2005 pela Argentina.   

 No tocante a questão, o TPR concluiu que os danos advindos do 

descumprimento de um laudo, ainda mais , sendo este laudo o primeiro decidido 

pelo TPR, são muito mais extensos e afetam não apenas as relações comerciais 

entre os países do bloco, mais a própria credibilidade da organização, colocando em 

risco a estabilidade e efetividade das instituições do Mercosul. Ademais, o TPR 

esclarece que tal descumprimento pode se perdurar no tempo tendo um efeito 

contagioso sobre os Estados Partes, prejudicando e comprometendo as bases do 

processo de integração do Mercosul.160    

 Finalmente, o Tribunal declarou que as medidas compensatórias aplicadas 

devem considerar a amplitude desses danos161, podendo, portanto, ultrapassar 

meros danos comerciais, e com isto, o TPR decidiu não estar configurado o excesso 

na aplicação das referidas medidas na controvérsia em questão.162 

 

                                                 
160 A decisão do TPR foi embasada por jurisprudências da Comunidade Européia e Comunidade 
Andina, declarando semelhanças entre o Mercosul e tais organizações de integração, pois visam 
interesses não só econômicos e comerciais, mas também sociais, culturais, jurídicos e políticos. 
Citando, ainda, que a jurisprudência da OMC, não deveria ser considerada no caso em tela como 
trouxe a baila a Argentina, já que a OMC, diferentemente do Mercosul, se baseia pura e 
exclusivamente em direitos, obrigações, benefícios e vantagens comerciais e econômicas entre seus 
Estados partes. Para mais informações, verificar laudo 01/2007 do TPR, disponível em  
http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 10/01/2009.  
161 O Tribunal afirmou que a fórmula da proporcionalidade da medida compensatória analisada 
deveria abranger dois aspectos: os danos econômicos e os danos institucionais e assim, sustentou 
que a medida aplicada apesar de adequada, não era suficiente para abranger totalmente sequer o 
primeiro fator, devido às assimetrias entre os países, sendo possível qualificá-la como “simbólica”. 
Verificar item 10 do laudo 01/2007 do TPR. Disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso 
em 10/01/2009. 
162 Íntegra do Laudo 01/2007 do Tribunal Permanente de Revisão, disponível em 
http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 10/01/2009. 



6. Laudo do TPR a respeito do assunto Nº 01/2008 qu e trata da 

divergência sobre o cumprimento pela Argentina do L audo 01/2005 

 

 Diante do laudo acima exposto, a Argentina finalmente procedeu a uma 

reforma legislativa interna, sancionando a Lei nº 26.329 em decorrência do que foi 

decidido pelo Laudo 01/2005 de 20/12/2005 do TPR, entretanto, segundo o Uruguai, 

tal reforma não cumpriu o disposto no referido Laudo 01/2005. 

 A partir disso, o Uruguai, com base no artigo 30 do PO163, solicitou que o TPR 

se pronunciasse à respeito do cumprimento ou não do laudo 01/2005, com a edição, 

pela Argentina, da referida Lei nº 26.329 que modificou a Lei nº 25.626/02, mas 

condicionou a importação de pneumáticos remoldados à exportação prévia de 

pneumáticos usados de origem Argentina.   

 No dia 25 de abril de 2008, o TPR, publicou Laudo 01/2008 para resolver 

mais uma divergência entre Uruguai e Argentina no caso que trata dos pneumáticos.

 Em seus argumentos, o Uruguai, salienta que a nova Lei nº 26.329 editada 

com a intenção de cumprir o laudo, apenas substituiu uma medida restritiva do 

comércio por outra, menos restritiva. Ainda, na sua visão, a lei em vigência seria 

discriminatória por continuar a afetar unicamente produtos estrangeiros, bem como, 

desproporcionada, pois não seria adequada para atingir os fins determinados pelo 

laudo 01/2005. 

 Por derradeiro, o Uruguai sustenta, que a medida adotada pela Argentina 

infringe os itens 3 e 4 do Laudo 01/2005 do TPR, uma vez que por meio da nova lei 

                                                 
163 O artigo 30 do PO: 1) Caso o Estado beneficiado pelo laudo entenda que as medidas adotadas 
não dão cumprimento ao mesmo, terá um prazo de trinta (30) dias, a partir da adoção das mesmas, 
para levar a situação à consideração do Tribunal Arbitral Ad Hoc ou do Tribunal Permanente de 
Revisão, conforme o caso; 2) O Tribunal respectivo terá um prazo de trinta (30) dias a partir da data 
que tomou conhecimento da situação para dirimir as questões referidas no numeral anterior; 3) Caso 
não seja possível a convocação do Tribunal Arbitral Ad Hoc que conheceu do caso, outro será 
conformado com o ou os suplentes necessários mencionados nos artigos 10.2 e 10.3. Disponível em 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm > Acesso em 10/01/2009. 



impõe para a entrada de pneus remoldados no seu território, um critério de 

igualdade ou inferioridade de fluxo de troca similar de produtos entre as partes como 

condição para sua aceitação. 

  Em contrapartida, a Argentina, alega que por meio da sanção da Lei nº 

26.329 cumpriu a obrigação imposta pelo Laudo, pois a mesma elimina a proibição 

de importação de pneus remoldados, sendo imposto, a produtos provenientes do 

mundo todo e não só do Uruguai, apenas um dispositivo específico para que se 

mantenha estável a quantidade de pneumáticos usados gerados em seu território. 

 Declara, ser a nova medida justificada pelo artigo 50 do TM, e para tanto, 

enfatiza que a nova lei tem o objetivo de proteger o meio ambiente e reduzir seu 

passivo ambiental, acrescentando que a determinação do nível adequado de 

proteção é um direito de cada país  reconhecido pela OMC.  

Para fundamentar seus argumentos apresentou um rol dos principais riscos 

adquiridos com o acúmulo indiscriminado de pneumáticos reformados, incluindo os 

remoldados, e reafirmou o perigo de poluição decorrente da queima destes produtos 

a seu aberto, embasando suas alegações com jurisprudências da OMC164. 

 Afirmou, ainda, que não existe para o seu país, além da nova lei, alternativa 

razoável menos restritiva ao comércio que esteja disponível e que possa atingir o 

mesmo objetivo. Assim, concluiu que a lei nº 26.329 não é discriminatória e 

tampouco arbitrária, além de não conter qualquer restrição encoberta ao comércio 

internacional. 

Antes de passar a análise da divergência, o TPR declarou que não 

reconsideraria aspectos discutidos e resolvidos no Laudo 01/2005 que já possui 

                                                 
164 A Argentina tentou reabrir o debate de questões já discutidas e decididas com força de coisa 
julgada no laudo 01/2005 do TPR e para tanto trouxe como exemplo caso análogo relativo aos 
pneumáticos para fundamentar a edição da nova lei. Verificar litígio entre União Européia e Brasil na 
OMC. O órgão de Apelação da OMC emitiu relatório, por meio do documento WT/DS332/AB/R. O 
texto na íntegra esta disponível em francês, inglês e espanhol no site www.wto.org 



qualidade de coisa julgada. Assim, informou que se restringiria a verificar se a Lei 

26.329 cumpriu as normas impostas pelo Laudo 01/2005 ou não. 

Considerando os argumentos das partes, o TPR, atestou que a Lei nº 26.329 

possui caráter restritivo ao comércio e acrescenta que apesar da restrição ter sido 

claramente atenuada pela nova Lei, ela foi mantida. 

Quanto ao caráter discriminatório, o Tribunal, entendeu ser a nova lei 

discriminatória, uma vez que continua afetando apenas produtos estrangeiros. 

Também, entendeu o Tribunal que a medida não é justificada, pois deveria seguir os 

critérios do laudo 01/2005, o que não ocorreu, já que a justificação apresentada pela 

Argentina é igual a usada no procedimento que provocou o laudo 01/2005, 

lembrando que tais argumentos já tinham sido indeferidos no laudo referido. 

Por derradeiro, quanto ao critério da proporcionalidade, o Tribunal resolveu 

não ser a nova medida proporcional, acatando os mesmo argumentos do laudo 

01/2005 no item 17. 

A partir disso, o Tribunal determinou que a nova Lei nº 26.329 não cumpre o 

Laudo 01/2005, decidindo por maioria que a República Argentina terá que revogá-la 

ou modificá-la, respeitando o exposto no Laudo 01/2005 e finalmente, concluiu que o 

Uruguai possui o direito de manter as medidas compensatórias até o cumprimento 

do referido Laudo. 

Até o momento a Argentina vêm descumprindo o Laudo 01/2005, causando 

danos ao processo de integração e afetando a credibilidade das decisões adotadas 

pelo Tribunal Permanente de Revisão. 

 Entretanto, vale acrescentar, que em virtude da impossibilidade de proibir a 

importação de pneus remoldados do Uruguai, Brasil e Argentina passaram a discutir, 

desde o ano passado a implementação de uma política comum no âmbito do 



Mercosul sobre importação de pneus usados e remoldados165. A finalidade desta 

política seria impedir que Uruguai e Paraguai importassem pneus usados de países 

externos ao Mercosul, os reformassem em seus territórios e os comercializassem 

com os demais países do bloco. 

 O Brasil possui um maior interesse na implementação destas políticas 

comuns e tenta intensifica-las, em virtude do litígio que possui na OMC com a União 

Européia, também referente a pneus remoldados, e da última decisão do painel da 

OMC sobre o caso (DS 332 – Brazil – Measures Affecting Imports of Retreated 

Tires)166, que considerou a proibição brasileira de importação de pneus remoldados 

europeus incompatível com as normas do GATT.  

Em 2008, através da resolução nº 25/2008167 do grupo do Mercado Comum, 

foi criado o grupo de trabalho ad hoc para uma política regional sobre pneus, 

inclusive reformados e usados, entretanto nenhum passo concreto foi dado, não 

existindo qualquer política aprovada pelo Conselho do Mercado Comum e tampouco 

sua implementação. 

 

 

                                                 
165 O Brasil também foi questionado pelo Uruguai por haver proibido a importação de pneus 
remoldados dentro do Bloco. O Brasil perdeu a causa já no primeiro Laudo do Tribunal Arbitral Ad 
Hoc, ainda sob a vigência do Protocolo de Brasília. Para análise na íntegra, verificar laudo nº 06 de 
09 de janeiro de 2002. Disponível em http://www.mercosur.int/msweb > Acesso em 15/01/2009. 
166 Caso entre União Européia e Brasil na OMC, disponível no site www.wto.org. Vale ressaltar, que 
neste caso, o Brasil apresentou em sua defesa como principal argumento, a alegação de danos ao 
meio ambiente, bem como inexistência de tecnologia que auxiliasse a reciclagem de pneus usados, 
além de aumento do passivo ambiental no país, entre outras. A OMC acatou a argumentações 
relativas aos danos ao meio ambiente, informando ser válida a alegação de danos ambientais como 
exceção à aplicação do princípio ao livre comércio. Entretanto, considerou que o Brasil estava 
praticando uma conduta discriminatória ao impedir a importação de pneus remoldados advindos da 
Europa, mas permitindo a importação destes produtos advindos do Uruguai sob o fundamento de que 
não poderia desrespeitar decisão do tribunal arbitral ad hoc do Mercosul, pois estaria comprometendo 
o processo de integração à que faz parte. Assim, a OMC, determinou que o Brasil, deveria liberar a 
importação destes pneus para todos os países, sejam eles membros ou não do Mercosul ou restringir 
o comércio do produto em questão para ambos, ou seja, União Européia e Uruguai. 
167 Resolução nº 25/08 do GMC, disponível em http://www.mercosur.int/msweb. 



CONCLUSÃO 

 

 As relações entre comércio e meio ambiente não são necessariamente 

antagônicas, mas devemos concordar que são temas intrinsecamente ligados no 

âmbito de Direito Internacional. 

 Contudo, nos últimos anos, tal relação passou a ser vista mais em termos de 

conflito do que de complementaridade. Diversas controvérsias na área de comércio 

internacional originaram-se de questões ambientais, assim, muitos países advogam 

o uso de instrumentos de política comercial para obter resultados na política 

ambiental, sendo que muitos grupos ambientalistas responsabilizam o comércio 

internacional por impactos negativos sobre o meio ambiente. 

 Desta forma, a questão a ser colocada é se a liberalização do comércio 

apresenta efeitos positivos ou negativos sobre o meio ambiente . 

 Entre os ambientalistas, prevalece o apoio a regulamentações comerciais que 

imponham padrões elevados para frear a degradação ambiental, acompanhada de 

medidas de comércio restritivas para os que não estejam em conformidade. 

  Em contrapartida, o defensores do livre comércio, propugnam pela expansão 

comercial a qualquer custo, instituindo políticas ambientais fracas e muitas vezes 

inexistentes. 

  Entretanto, existe uma nova visão, onde a liberalização comercial, desde que 

busque a remoção de obstáculos comerciais que encorajem atividades 

ambientalmente prejudiciais, pode aumentar a eficiência geral do sistema econômico 

mundial e regional, facilitando o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias 

mais limpas, bem como o acesso a recursos financeiros para proteção ambiental. 



 Logo, o impacto favorável do comércio sobre o meio ambiente depende de 

políticas ambientais adequadas e de estratégias de desenvolvimento sustentável 

implementadas em nível global e regional, se tais políticas e estratégias estiverem 

sendo adotadas, o crescimento induzido pelo comércio será sustentável. 

 Assim, a proteção ao meio ambiente, pode estar vinculada ao crescimento 

econômico, que por sua vez, depende da expansão do comércio, existindo, assim, 

implicações recíprocas de todas essas áreas no conceito de desenvolvimento 

sustentável.  

 A preocupação com a proteção ambiental é tema obrigatório em praticamente 

todos os ordenamentos jurídicos. Porém, no ordenamento jurídico do Mercosul, há 

um tratamento vago e tênue ao meio ambiente, e embora o ordenamento 

internacional ofereça normas e princípios que possam ser utilizados pelo Mercosul 

na solução de litígios que envolvam questões de comércio e meio ambiente, tais não 

são suficientes para resolver este conflito, como ficou demonstrado no caso 

apresentado – Proibição de importação de pneumáticos remoldados pelo Uruguai, 

ocasião em que vislumbramos alegações fundamentadas em princípios ambientais 

internacionais, mencionados por exemplo na Declaração do Rio de Janeiro sobre 

meio ambiente de 1992. 

 No caso examinado, também foi apresentado como instrumento jurídico 

aplicável o preâmbulo do Tratado de Assunção e o Acordo Quadro sobre meio 

ambiente do Mercosul, entretanto tais ordenamentos, não mencionam de forma 

expressa a possibilidade de aplicação dos princípios da precaução e prevenção. 

 Diante do analisado, verifica-se a necessidade  da criação de um conjunto de 

normas que disciplinem a proteção do meio ambiente e a sua relação com o 

comércio no Mercosul, pois no caso estudado neste trabalho, verificamos que foi 



necessária a utilização de fontes de direito internacional geral e ambiental para 

fundamentar a decisão referente ao caso observado nesta dissertação, uma vez que 

não existem instrumentos que regulamentem meio ambiente e livre comércio no 

âmbito do Mercosul. 

 Tal constatação revela que o Mercosul, privilegia assuntos referentes ao 

comércio em detrimento dos temas ambientais. 

 Assim, deve haver uma mudança na postura do Mercosul em relação aos 

temas ambientais, pois o esgotamento dos recursos naturais poderá acarretar 

diminuição do fluxo comercial e aumento de problemas sociais e de saúde nos seus 

países. 

A partir disto, o Mercosul, para obter sucesso na liberalização comercial e na 

formação do mercado comum, deve dirigir-se rumo a prática e aplicação do 

desenvolvimento sustentável no seu âmbito, sendo que, para isso faz-se imperiosa a 

normatização e harmonização de legislações ambientais no seu ordenamento 

jurídico. 
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I – Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc - “Proibição de importação de 

pneumáticos remoldados” – Controvérsia entre a Repú blica Oriental do 

Uruguai e a República Argentina (revogado pelo Laud o do TPR) 

 

II – Laudo do Tribunal Permanente de Revisão – Laud o 01/2005 

 

III – Laudo Complementar do Tribunal Permanente de Revisão que resolve o 

Recurso de Esclarecimento – Laudo 01/2006 

 

IV – Laudo do Tribunal Permanente de Revisão consti tuído para entender a 

solicitação de pronunciamento sobre excesso na apli cação de medidas 

compensatórias – Laudo 01/2007 

 

V – Laudo do Tribunal Permanente de Revisão a respe ito do assunto nº 

01/2008 “Divergência sobre o cumprimento do laudo n º 01/05 iniciada pela 

República Oriental do Uruguai” – Laudo nº 01/2008 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


