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“uma felicidade eterna que secasse todas as lagrimas, 

acabaria por enxugar também todos os risos, extinguindo o 

fluxo da vida. Viajar com esperança é melhor do que chegar.” 

Robert Louis Stevenson 
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RESUMO 

 

A globalização trouxe a necessidade de integração dos Estados. No século passado 

assistimos à mudança na atitude dos Estados, que não puderam permanecer isolados. Com 

isso ,baseado no Direito Internacional vários países se reuniram em bloco para estabelecer 

relações econômicas ,como forma de incentivar o comercio.O Mercosul se constituiu como 

bloco, o qual ainda está em formação cujo objetivo é o aprofundamento do livre comercio. 

A fontes jurídicas do Mercosul podem ser dividas em direito originário, direito 

derivado e fontes jurídicas complementares. Enquadra-se nessa última classificação os 

princípios do Direito de Integração que embasam as decisões proferidas no âmbito do 

Sistema de Solução de Divergência do Mercosul. Sua utilização é amplamente difundida 

pois ao se realizar a formação de um bloco se estabelecem elementos econômicos, 

jurídicos e políticos para o seu desenvolvimento, e assim, instituem-se os fundamentos do 

sistema comunitário,os quais serão utilizados pela jurisprudência como princípios 

norteadores. 

A interpretação teleológica vem sendo utilizada nos laudos proferidos pelos 

Tribunais do Sistema de Solução de Divergência do Mercosul justamente para dar sentindo 

à normativa do bloco aplicando-se os princípios norteadores da integração, sempre 

buscando, assim, os objetivos e fins dos Tratados constitutivos do bloco como função 

interpretativa. Concluindo, a meta é conferir eficácia às normas o que possibilitará a 

persecução da evolução e o aprofundamento da integração do bloco. 

 

Palavras-chaves: Mercosul, Sistema de Solução de Divergência, Princípios 

.



ABSTRACT 

 

Globalization has called for greater integration between the States. The past century 

witnessed a change in the behavior and policies of States, which were unable to remain 

isolated. In light of this scenario, and based on International Law, several countries 

gathered in blocs to build intertwined economic relations as a means of fostering trades 

between them. In this context, Mercosur has been organized as a trade bloc to strengthen 

trade relations between its member countries. 

The legal sources of Mercosur may be divided into basic law, derivative law, and 

supplemental sources of law. This latter element comprises the principles of Integration 

Law that serve as grounds for decisions rendered within the ambit of the Mercosur Dispute 

Resolution Body. Resorting to such principles is deeply encouraged because, in creating a 

trade bloc, it is necessary to establish the economic, legal and political elements for its 

development, which will in turn translate into the fundamental aspects for the community 

system, such aspects being eventually adopted by court rulings as a guidepost.  

Teleological interpretation has been adopted in the rulings handed down by the 

Tribunals of the Mercosur Dispute Resolution Body to give proper meaning to the 

Mercosur set of normative rules, and the guiding principles of integration are being applied 

to that end, always aimed at attaining the purposes and objectives of the Mercosur Treaties 

for construction purposes. Consequently, the objective is to give efficacy to said rules, 

which will ultimately enable the trade bloc to evolve and deepen its integration purposes.  

 

Key Words: Mercosur; Dispute Resolution Body; Principles.  
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CAPÍTULO 1. O MERCOSUL: O CONTEÚDO E ALCANCE DE SUA 

INTEGRAÇÃO 

 

1.1. O direito comunitário: fenômeno global 

 

Antes das grandes guerras a ordem mundial era norteada pelo Imperialismo, ou 

seja, cada país buscava a auto-sustentabilidade através de suas colônias, protegendo seu 

mercado dos produtos estrangeiros e desenvolvendo a sua indústria doméstica. 

Após os conflitos de 1914-1918 e de 1939-1945 houve uma profunda alteração no 

Mundo, especialmente em relação à economia, política, cultura e pólos militares 

dominantes. A Ordem Mundial de outrora pereceu e os países começaram a procurar 

ampliar sua economia e promover o desenvolvimento social sem exercer um domínio 

territorial sobre outros países, mesmo porque os países europeus perderam muitas de suas 

colônias e perceberam que a política imperialista, se persistisse, seria motivo de outras 

guerras de amplitudes catastróficas. Portanto “os Estados passaram a conviver entre si 

numa verdadeira comunidade jurídica organizada, chamada comunidade internacional”1. 

Nesse contexto histórico é que se inseriu o embrião para o desenvolvimento da 

integração econômica, procurando, assim, uma coordenação da política macro-econômica, 

melhora das infra-estruturas que conectam os países, e melhor aproveitamento dos 

recursos, tudo isto norteado pelos princípios do equilíbrio, gradualidade e flexibilidade, 

para diminuir os pontos críticos de eventuais conflitos entre as nações que almejavam a 

integração. 

Nesse sentindo ressalta o historiador Eric Hobsbawn sobre a Segunda Grande 

Guerra2: 

“(...) podemos avaliar com muita confiança a escala e o impacto 

extraordinário da transformação econômica, social e cultural 

decorrente, a maior, mais rápida e mais fundamental da história já 

registrada.” 

 

                                                 
1BASSO, Maristela. Apresentação da segunda edição. In: BASSO, Maristela. (Org.). MERCOSUL: seus 

efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados-membros. 2. ed. Porto Alegre: Livr.do Advogado, 
1997. p. 15. 

2HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
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Os objetivos da integração, nesse primeiro momento, são bem vislumbrados por 

Adherbal Meira Mattos3 na apresentação do livro coordenado pelo professor Paulo Borba 

Casella e Vera Lúcia Viegas Liquidato: 

“Os objetivos da Integração são o aumento das potencialidades dos 

Estados-Membros, a realização de determinados objetivos comuns e a 

manutenção da paz. Os países interessados devem levar em conta 

problemas de importância recíproca, concessão de vantagens mútuas, 

certa identidade comum, valores básicos compatíveis e previsibilidade do 

comportamento dos outros”. 

 

Com o fim da segunda guerra houve uma intensificação nas relações internacionais 

entre os países, surgindo diversas organizações internacionais, como a ONU (1945), OEA 

(1948), assim como as organizações de cooperação e integração econômica, tais como a 

CECA (1951), CEE (1957) e ALALC (1960).  

Apesar de, no pós segunda guerra já podermos constatar focos de integração entre 

países, conforme visto no parágrafo anterior, o Direito de Integração não era algo 

disseminado. Isto porque durante a Guerra Fria o mundo foi marcado pela bipolaridade, 

Estados Unidos (capitalismo) x União Soviética (comunismo), cada lado tentando fazer 

prevalecer o seu conceito político, econômico e cultural. Diante disso podemos identificar 

dois tipos de conflitos mundiais: o de interesse e o de concepção. 

O conflito de interesse nada mais é que o conflito de vantagens econômicas e de 

sistemas financeiros. Eles são plenamente contornáveis, isto porque todos os envolvidos 

utilizam-se das mesmas premissas econômicas para negociar e resolver litígios. É isso que 

vêm demonstrando as negociações realizadas no âmbito da OMC. Assim define Celso 

Lafer4 o conflito de interesses: 

“...basicamente giram em torno de uma avaliação do que a economia de 

um país está ou pode, no futuro, estar ganhando ou perdendo numa dada 

situação.” 

 

Já o conflito de concepção é muito mais complexo que o de interesse, isto porque 

abrange um viés cultural e político mais enraizados. Realmente era difícil imaginar uma 

                                                 
3CASELLA, Paulo Borba; LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas (Org.). Direito de integração. São Paulo: 

Quartier Latin do Brasil, 2006. p. 15. 
4LAFER, Celso. Comércio, desarmamento, direitos humanos: reflexões sobre uma experiência diplomática. 

São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 33. 
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negociação, durante a Guerra Fria, entre capitalistas e comunistas que tivesse por objeto o 

embasamento político de seus sistemas.  

Com o fim da Guerra Fria e com a intensificação da globalização o conflito de 

concepção entre socialismo e capitalismo arrefeceu, dando oportunidade para a integração 

atingir maiores amplitudes, pois os conflitos a serem dirimidos seriam os de interesse. 

Contudo, atualmente ainda se pode identificar esse tipo de conflito, por exemplo, nas 

questões ideológicas envolvendo o mundo ocidental e o mundo islâmico. 

Eric Hobsbawn5 analisa com maestria as conseqüências do fim da Guerra Fria no 

Direito de Integração: 

“(...) algumas características do panorama político global se 

destacavam. A primeira, como já se observou, era o enfraquecimento do 

Estado-nação, instituição central da política desde a Era das 

Revoluções, devido a tanto seu monopólio do poder público e da lei 

quanto porque constituía o campo efetivo de ação política para a 

maioria dos fins. O Estado-nação estava sendo erodido de duas formas, 

de cima e de baixo. Perdia rapidamente poder e função para várias 

entidades supranacionais, e, na verdade, de forma absoluta, na medida 

em que a desintegração de grandes Estados e impérios produzia uma 

multiplicidade de Estados menores, demasiado fracos para defender-se 

numa era de anarquia internacional”. 

 

O que se pode vislumbrar é que para um processo de integração triunfar ele 

precisará colocar na mesa de negociação muitos conflitos de interesses e alguns de 

concepção. Achar um denominador comum em relação a um conflito de interesse é mais 

fácil, pois com a integração há um aumento das potencialidades dos Estados-Membros. 

Contudo, ainda haverá desafios, pois se deverá identificar os parâmetros, bem como os 

impasses decorrentes do processo de integração. Os conflitos de concepção são o grande 

desafio, portanto nesse aspecto há uma dificuldade na previsão do comportamento alheio. 

Isto fica claro quando hipoteticamente pensamos em um bloco de integração que tenha 

como Estados-Membros o Irã e os Estados Unidos. Certamente o conflito ideológico 

envolvendo esses países torna inimaginável tal situação no plano fático. 

Nesse sentido afirma o professor Paulo Borba Casella6: 

“As dificuldades estão sendo vividas: de um lado, não se pode pretender 

solucionar todos os impasses antes de encetar a implementação, nem 

tampouco se pode implementar, sem antes ter definidos parâmetros para 

                                                 
5HOBSBAWN, Eric. op. cit., p. 553. 
6CASELLA, Paulo Borba. Mercosul: exigências e perspectivas. São Paulo: LTr, 1996. p. 247. 
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esta. A flutuação em torno de modelos e caminhos está latente e patente, 

justamente ilustrando a relevância de elemento meta-econômico e meta-

jurídico, vital em todo o processo de integração: a vontade política, sua 

estabilidade e capacidade de refletir o interesse nacional”. 

 

Tendo em mente este raciocínio, faz-se mister enfatizar que o relacionamento entre 

países pode atingir diferentes graus de interação, podendo ser do tipo de cooperação 

econômica ou de integração. Estes conceitos diferenciam-se basicamente pelo grau de 

abdicação da autonomia política, bem como pela estrutura institucional do bloco. Portanto, 

o que se constata é que na integração o Estado-Membro apresenta maior restrição7 ao 

exercício de sua soberania. 

A integração caracteriza-se pelo seu mais forte grau de interação entre os Estados-

membros do que pela cooperação. Na primeira podemos identificar como característica 

mais marcante a presença de órgãos com poderes supranacionais. Já na segunda seus 

órgãos são meramente intergovernamentais (conceitos que serão analisados no próximo 

item). Contudo, pode-se afirma que, normalmente, para se alcançar a integração econômica 

deve-se passar antes pela cooperação econômica. 

Assim sendo, a cooperação econômica não depende de grandes inovações jurídicas. 

Já a integração necessita, além do objetivo econômico comum, de uma reestruturação do 

conceito clássico de soberania, e também estabelecer a localização do direito comunitário 

perante o direito interno de cada Estado-Membro, e ainda a criação de instituições e órgãos 

supranacionais. 

Contudo, o professor Umberto Celli Júnior8 faz uma ressalva: 

Essas distinções lineares não se sustentaram ao longo da história. A 

crescente interdependência comercial e econômica entre os Estados, 

forjada no contexto da globalização, gerou modelos e categorias de 

integração e cooperação, que, na prática, se sobrepõem e, 

freqüentemente, contêm elementos estruturais muito similares. Um 

processo de integração lato sensu, como o do Mercosul, é composto de 

medidas que obrigam efetivamente a supressão de algumas formas de 

discriminação, para usar a expressão de Balassa. Por outro lado, se é 

certo que acordos de cooperação econômica internacional, como é o 

caso da OMC, não se incluem no conceito de integração, isso não 

significa que não possam ter um quadro institucional mais sofisticado. 

                                                 
7CASELLA, Paulo Borba. op. cit., p. 207 e 211. 
8CELLI JÚNIOR, Umberto. Teoria geral da integração: em busca de um modelo alternativo. 

MERCADANTE, Araminta de Azevedo; CELLI JÚNIOR, Umberto; de ARAÚJO, Leandro Rocha 
(Coords.). Blocos econômicos e integração na América Latina, África e Ásia. Curitiba: Juruá, 2007. p. 23. 
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Algumas vezes mecanismos de cooperação funcionam como um 

importante complemento do processo de integração.” 

 

Em relação ao papel do direito no processo de integração o professor Paulo Borba 

Casella9 aponta: 

“Nesse processo, justamente, o direito terá papel vital a desempenhar, 

na medida em que através de normas jurídicas poderá ser, inicialmente, 

estruturado e, subsequentemente, assegurar a implementação e 

uniformidade de interpretação e aplicação de ordenamento jurídico legal 

e institucional apto a ensejar a efetivação operacional desse projeto de 

integração econômica, sem descurar a possibilidade de ascensão, lenta, 

progressiva e gradual, a plano político.” 

 

Se levarmos em conta o mais alto grau de integração de um bloco (União Européia) 

visualizamos como principais características jurídicas: i) espaço jurisdicional novo 

contendo paralelamente às normas internas de cada Estado-Membro as normas 

comunitárias; ii) essas normas comunitárias têm caráter obrigatório; iii) incorporação 

automática do direito comunitário ao direito interno, não havendo necessidade de aprová-

las nos parlamentos nacionais; iv) o direito comunitário tem primazia sobre o direito 

interno, e v) através do Tribunal Comunitário se estabelece a uniformidade de interpretação 

dos Tratados e atos das instituições do bloco10. 

Diante deste quadro muitos países procuraram um modelo liberal que se adequasse 

à sua realidade política, jurídica e comércio. Assim, para cada modelo liberal se 

estabeleceu uma etapa no processo de integração11. Ressalta-se que o modelo de etapas 

utilizado pelos teóricos é baseado na experiência de integração européia, atualmente 

considerada a mais avançada e efetiva existente.  

Contudo, o modelo europeu não é o único modelo viável de integração. Não adianta 

um determinado bloco copiar integralmente um sistema bem sucedido de outro bloco. Há 

necessidade de se adaptar às peculiaridades históricas, culturais, sociais e econômicas da 

                                                 
9CASELLA, Paulo Borba. op. cit., p. 21. 
10Tratado da União Européia, artigo 35º, 1. “O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias é 

competente, sob reserva das condições constantes do presente artigo, para decidir a título prejudicial 

sobre a validade e a interpretação das decisões-quadro e das decisões, sobre a interpretação das 

convenções estabelecidas ao abrigo do presente Título (1) e sobre a validade e a interpretação das 

respectivas medidas de aplicação”. 
11BELA, Belassa. À procura de uma teoria de integração econômica. WIONCZEK, S. Miguel (Org.). 

Integração Econômica da América Latina. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1966. p. 40. 
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região. Obviamente, é muito difícil um bloco de países em desenvolvimento utilizar, com 

sucesso, um modelo de um bloco de países desenvolvidos sem realizar nenhuma alteração. 

A divisão clássica dos graus de cooperação (0 a 2) e integração (3 a 5) seria12: 

0) zona de preferência tarifária: temos como exemplo emblemático a antiga 

Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), que procurou 

estabelecer preferências tarifárias entre seus membros, ou seja, essa etapa tem 

como meta garantir níveis tarifários preferenciais para o conjunto de países que 

pertencem a um determinado mercado13. Deve-se, contudo, ressaltar que não é 

todo doutrinador que admite essa etapa; 

1) zona de livre comércio: aproximação de Estados com a finalidade de eliminar as 

barreiras tarifárias e barreiras técnicas ou não-tarifárias (como barreiras 

fitossanitárias, exigências de rotulagem, de embalagem, etc), ou seja, tem como 

objetivo uma redução das taxas tarifárias e restrições ao intercambio, 

estabelecendo para isso prazos e mecanismos para o processo de liberalização 

comercial. 

Exemplo dessa etapa de integração é o Nafta, que é uma típica zona de livre 

comércio ampliada, que tem como meta a redução de barreiras à circulação de 

mercadorias, não havendo qualquer ambição de aprofundamento da integração. 

Outros acordos que se realizados formariam uma zona de livre comércio seriam o 

acordo Mercosul União Européia e a futura aproximação entre Mercosul e ALCA. Ambos 

acordos tendo o livre comércio como objetivo; 

2) zona de união aduaneira: vai além da zona de livre comércio, pois pressupõe o livre 

comércio e deve prever uma tarifa externa comum (TEC), ou seja, o bloco deverá 

regulamentar de forma una o seu comércio de bens com nações de fora do bloco, 

havendo, para isso, a necessidade de harmonização de políticas monetárias e fiscal, 

entre outras; 

3) zona de mercado comum: essa fase vai além da cooperação, envolvendo a livre 

circulação de bens e a TEC, e também a livre circulação de pessoas, serviços e 

                                                 
12BASSO, Maristela, 1995, p. 19. 
13FLORENCIO, Sergio Abreu e Lima; ARAUJO, Ernesto Henrique Fraga. Mercosul hoje. São Paulo: Alfa-

omega, 1996. p. 15. 
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capitais, devendo ainda existir uma coordenação de políticas macro-econômica, 

objetivando uma política fiscal comum. 

Esse modelo foi alcançado pela atual União Européia em 1993, ocasião em que se 

formou a Comunidade Econômica Européia (CEE). O Mercosul é também normalmente 

enquadrado nesse estágio de integração, com a ressalva de que seria na verdade uma União 

Aduaneira Imperfeita tendo em vista o insucesso na harmonização de políticas por parte de 

seus integrantes; 

4) zona de união econômica: fase mais avançada de integração que um bloco já 

alcançou. Nessa etapa além das características da zona de mercado comum 

supra citadas se almeja um sistema monetário comum (moeda única e Banco 

Central), política externa e defesa comuns (fórum político). 

A União Européia chegou a esse estágio ao criar uma moeda comum, o Euro, ao 

fundar seu Banco Central (Frankfurt, na Alemanha) e estabelecer o funcionamento do 

Parlamento Europeu (Estrasburgo, na França) que tem como característica ser um fórum 

supranacional que é formado por deputados eleitos pelos cidadãos da União Européia; e 

5) zona de confederação ou de união política: etapa conceitual, não havendo 

nenhum bloco que a coloque em prática. Consistiria além de uma união 

econômica plena, uma união política, com a unificação dos direitos civil, 

comercial, administrativo, fiscal e outros, ou seja, os Estados seriam todos 

submetidos a um mesmo governo. 

Obviamente essa divisão doutrinária pode dar a impressão de ser necessário 

cumprir primeiramente uma etapa para depois passar a outra. Na verdade a prática tem 

demonstrando que isso não é verdade, como no caso da Comunidade Andina de Nações 

que desde sua origem continha elementos típicos de um Mercado Comum sem nunca ter 

passado pelo estágio de Zona de Livre Comércio14. 

O que verdadeiramente se constata é que para aprofundar a integração é necessário 

um comprometimento vinculado à vontade política dos Estados-Membros, e não 

necessariamente seguir o roteiro supra apresentado. Portanto, em cada nível o que se vê é 

uma maior restrição de cada membro ao seu exercício de soberania em prol de instituições 

ou órgãos do bloco. 

                                                 
14CELLI JÚNIOR, Umberto. op. cit., p. 28-29. 
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Concluí-se assim que a vontade política dos países que pretendem formar um bloco 

é fundamental: isto porque o cumprimento das normas comunitárias pelos Estados-

Membros dependerá dessa vontade. Também não se pode esquecer que uma integração 

deverá ter uma estrutura jurídica mínima, contendo uma estrutura orgânica e um sistema de 

solução de conflitos, tendo em vista que sempre haverá alguma questão em que os 

interesses econômicos e políticos dos membros serão divergentes. 

 

1.2. Antecedentes do Mercosul 

 

Podemos identificar como antecedentes do Mercosul a Associação Latino-

Americana de Livre Comércio (ALALC - 1960) e a sua sucessora Associação Latino-

Americana de Integração (ALADI - 1980). Esses acordos tiveram origem na tentativa dos 

países periféricos de substituição da importação de bens duráveis vertendo para uma 

integração latino americana com a finalidade de intensificar as trocas entre os Estados-

Membros e consequentemente desenvolver a economia desses países periféricos. 

Infelizmente essas associações fracassaram do ponto de vista prático. Contudo elas foram 

muito importantes em relação à influencia conceitual exercida sobre os políticos dos países 

nelas envolvidos. 

Isto tudo foi inspirado pela CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e 

o Caribe) que tinha como proposta a reforma do sistema comercial e financeiro com a 

finalidade de quebrar o padrão de perpetuação do subdesenvolvimento, o que seria 

realizado com a transferência das indústrias decadentes dos países centrais para os países 

periféricos, e, conseqüente abertura do mercado destes aos produtos industrializados 

daqueles, os quais melhorariam seu parque industrial e obteriam um maior 

desenvolvimento tecnológico. Em contrapartida os países periféricos importariam com os 

recursos provenientes dos países centrais os produtos destes, e assim, terminaria o ciclo 

vicioso do endividamento. Além do mais, os estudos realizados pela CEPAL constatavam 

a necessidade de um esforço regional de cooperação econômica para se formar um 

mercado intra América Latina, incentivando, pois, uma maior aproximação política dos 

países periféricos tendo como meta a criação de um mercado significativo. 

O fechamento econômico dos países centrais no período das grandes guerras foi 

fundamental para a formação da vontade política em relação à constituição da ALALC. 
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Assim, a meta era o desenvolvimento do comércio intra América Latina formando uma 

zona de livre comércio, sendo que as negociações eram do tipo “produto por produto” e os 

acordos estabelecidos poderiam ser revogados a qualquer momento por qualquer uma das 

partes envolvidas. 

Por ser uma associação com órgãos intergovernamentais, e por não ter um sistema 

de solução de conflitos para dirimir os litígios entre seus membros, a ALALC teve grandes 

dificuldades em lidar com alguns problemas, especialmente o que dizia respeito às 

negociações “produto por produto”, que já eram lentas por si só, e ainda encontrava 

entrave na cláusula da nação mais favorecida, a qual causava extremo receio para os países 

membros, e, portanto, a reciprocidade sempre era colocada como exigência nessas 

negociações. 

Acrescenta o professor Paulo Borba Casella15: 

“O funcionamento da ALAC se mostrou insatisfatório, insuficiente, 

desequilibrado e dinamicamente decrescente, não podendo cumprir os 

objetivos estipulados no Tratado de Montevidéu, de 1960 (...).” 

 

Outro entrave que levou a ALALC ao fracasso foi a revogabilidade das concessões 

a qualquer momento por um Estado-Membro, o que criava uma grande insegurança e 

instabilidade. Outrossim, não se pode esquecer da barreira à integração que provocava a 

falta de infra-estrutura da América Latina, especialmente em relação à insipiente rede de 

interligação de transporte (rodovias, ferrovias, portos, etc.) para o escoamento dos 

produtos. Finalmente, as assimetrias dos Estados-Membros e o medo que tinham de abrir 

suas economias foram decisivos para o insucesso da associação. 

Posteriormente, com o surgimento do Pacto Andino, o qual tinha um objetivo mais 

ambicioso que a ALALC, pois visava a formação de um mercado comum, a ALALC foi 

reestruturada alterando seus objetivos e tentando encontrar meios de solucionar seus 

antigos problemas. Assim, a ALALC foi substituída pela ALADI em agosto de 1980 com a 

promulgação do Tratado de Montevidéo. 

Essa associação pretendia a criação de um mercado comum latino americano, o 

qual nunca foi consolidado. Buscava, dessa forma, o estabelecimento de uma área com 

                                                 
15CASELLA, Paulo Borba. op. cit., p. 126. 
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preferências tarifárias regionais16, com a previsão de acordos regionais17 e de alcance 

parcial18, dispondo de um tratamento diferenciado para as nações menos desenvolvidas do 

bloco19, e, finalmente, buscava uma convergência e cooperação com outros países e áreas 

de integração econômica da América Latina20, bem como fora dela21. 

Os princípios que norteiam esse bloco, segundo o artigo 3º do Tratado de 

Montevidéu, são: 

i) pluralismo: sustentado na vontade dos países-membros para sua integração, 

acima da diversidade que em matéria política e econômica possa existir na 

região; 

ii) convergência: que se traduz na multilateralização progressiva dos acordos de 

alcance parcial, através de negociações periódicas entre os países-membros, em 

função do estabelecimento do mercado comum latino-americano; 

iii) flexibilidade: caracterizada pela capacidade de permitir a celebração de acordos 

de alcance parcial, regulada com forma compatível com a consecução 

progressiva de sua convergência e pelo fortalecimento dos vínculos de 

integração; 

                                                 
16Tratado de Montevidéu de 1980, artigo 5º: “Os países-membros outorgar-se-ão reciprocamente uma 

preferência tarifária regional que será aplicada com referência ao nível que vigore para terceiros países e 

se sujeitará à regulamentação correspondente.” 
17Tratado de Montevidéu de 1980, artigo 6º: “Os acordos de alcance regional são aqueles dos quais 

participam todos os países-membros. 

Celebrar-se-ão no âmbito dos objetivos e disposições do presente Tratado e poderão referir-se às matérias 

e compreender os instrumentos previstos para os acordos de alcance parcial estabelecidos na seção 

terceira do presente capítulo.” 
18Tratado de Montevidéu de 1980, artigo 7º: “Os acordos de alcance parcial são aqueles de cuja celebração 

não participa a totalidade dos países-membros e propenderão a criar as condições necessárias para 

aprofundar o processo de integração regional, através de sua progressiva multilateralização. 

Os direitos e obrigações que forem estabelecidos nos acordos de alcance parcial regerão exclusivamente 

para os países-membros que os subscrevam ou que a eles adiram.” 
19Tratado de Montevidéu de 1980, artigo 15: “Os países-membros estabelecerão condições favoráveis para a 

participação dos países de menor desenvolvimento econômico relativo no processo de integração 

econômica, baseando-se nos princípios da não reciprocidade e da cooperação comunitária.” 
20Tratado de Montevidéu de 1980, artigo 21: “Os países-membros poderão estabelecer regimes de 

associação ou de vinculação multilateral que propiciem a convergência com outros países e áreas de 

integração econômica da América Latina, incluindo a possibilidade de acordar com esses países ou áreas 

o estabelecimento de uma preferência tarifária latino-americana. 

Os países-membros regulamentarão oportunamente as características que esses regimes deverão ter.” 
21Tratado de Montevidéu de 1980, artigo 26: “Os países-membros realizarão as ações necessárias para 

estabelecer e desenvolver vínculos de solidariedade e cooperação com outras áreas de integração fora da 

América Latina, através da participação da Associação nos programas que forem realizados a nível 

internacional em matéria de cooperação horizontal, em execução dos princípios normativos e 

compromissos assumidos no contexto da Declaração e Plano de Ação para a obtenção de uma Nova 

Ordem Econômica Internacional e da Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados. 

O Comitê adotará as medidas adequadas para facilitar o cumprimento dos objetivos assinalados.” 
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iv) tratamentos diferenciais: estabelecidos na forma que em cada caso se determine, 

tanto nos mecanismos de alcance regional como nos de alcance parcial, com 

base em três categorias de países, que se integrarão levando em conta suas 

características econômico-estruturais. Esses tratamentos serão aplicados em 

determinada magnitude aos países de desenvolvimento médio e de maneira mais 

favorável aos países de menor desenvolvimento econômico relativo; e 

v) múltiplo: para possibilitar distintas formas de ajustes entre os países-membros, 

em harmonia com os objetivos e funções do processo de integração, utilizando 

todos os instrumentos capazes de dinamizar e ampliar os mercados a nível 

regional. 

Nitidamente esse bloco estagnou devido a fatores internos e externos. Os primeiros 

seriam: i) a existência de um complexo mecanismo operacional, onde encontramos órgãos 

com perfil estritamente intergovernamental tolhidos de diversas competências 

fundamentais para a promoção da integração; ii) normativa ambiciosa, mas ao mesmo 

tempo vaga, a qual não estabelecia nem prazos nem metas para se alcançar o mercado 

comum; iii) foi colocado em primeiro plano a supremacia dos interesses individuais dos 

Estados-Membros ao invés do objetivo de desenvolvimento da integração; e iv) falta de um 

tribunal comunitário. Já os fatores externos seriam: i) o endividamento dos Estados-

Membros, ii) os problemas com as balanças de pagamentos; e iii) o crescimento das 

negociações no GATT. 

Tendo em vista o acima exposto podemos identificar como razões comuns do 

fracasso, tanto da ALALC quanto da ALADI, as suas normativas ambiciosas, mas ao 

mesmo tempo vagas, a inaplicabilidade direta das normas comunitárias e a falta de um 

Tribunal de Solução de Litígios. Contudo, não podemos deixar de ressaltar que essas 

associações exerceram uma profunda influência no regionalismo latino americano 

(Mercosul e Comunidade Andina), pois após seu fracasso, diversos países procuraram uma 

integração com bases sub-regionais, tendo em vista que o formato de escala continental 

havia fracassado. 
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1.3. Formação do Mercosul 

 

Esse bloco tem seu embrião não somente nos laços históricos, culturais e 

geográficos entre seus membros, mas também na aproximação do Brasil e Argentina na 

década de 80 e, posteriormente, na inclusão de Uruguai e Paraguai atraídos pela redução de 

prazos para criação desse novo espaço econômico. 

Antes da década de 80 Brasil e Argentina tinham como característica de suas 

relações diplomática e econômicas o enfrentamento, tendo raízes no confronto de suas 

antigas metrópoles, Portugal e Espanha, respectivamente, pelo controle da geopolítica da 

Bacia da Prata, passando, assim, por séculos de desconfiança mútua. 

Contudo, a partir de 1979, com a solução do conflito que surgiu em torno da 

construção da Usina de Itaipu, Brasil e Argentina deram uma destinação de interesse 

comum à Bacia da Prata, pondo fim à competição de hegemonia regional, ou seja, 

substituíram a desconfiança pela cooperação22. 

Assim, nos anos 80, Brasil e Argentina identificaram tanto um esgotamento do seu 

modelo econômico-social proveniente das respectivas ditaduras militares, quanto um 

empenho para consolidação de suas democracias. Houve um esforço comum para o 

aprofundamento das relações comercias desses países, superando os conflitos de 

concepção e de interesse existente entre ambos, tudo isso visando uma tentativa de 

inserção de seus mercados no cenário internacional, melhor posição de barganha no 

comércio exterior, bem como o aumento do peso político desses Estados. 

Nesse contexto é que, no âmbito da ALADI, foram firmados doze protocolos 

comerciais entre os dois países, e, posteriormente, foi assinada a Declaração de Iguaçu 

(1985) e os Protocolos do Programa de Integração e Cooperação Econômica (1986). Em 

1988 surgiu o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, e a sua ampliação e 

aprofundamento originaram o Mercosul, resultando, finalmente, no Tratado de Assunção 

(1991), o qual tem como partes Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai23. 

                                                 
22FREITAS JÚNIOR, Antônio. Manual do Mercosul: globalização e integração regional. São Paulo: BH, 

2006. p. 234. 
23Estados associados ao Mercosul: Bolívia (1996), Chile (1996), Peru (2003), Colômbia (2004) e Equador 

(2004). 
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Esse novo bloco era, ao mesmo tempo, uma dissidência da ALADI e foi muito 

influenciado por essa experiência de tentativa de integração latina americana. Conforme 

aponta, respectivamente os autores Celso Lafer24 e Jacob Dolinger25: 

“Por isso mesmo constitui, no contexto latino-americano, uma nova 

visão de integração, distinta daquela derivada do modelo de substituição 

de importações de que a ALALC, na sua origem, ou o Pacto Andino 

foram exemplos, pois não têm como objetivo um mercado ampliado 

protegido do mundo por barreiras tarifárias e não-tarifárias.” 

“As experiências anteriores, ALALC e ALADI, mal sucedidas, também 

poderão orientar no sentido de projetar e executar o processo integrativo 

de forma mais realista e eficaz.” 

 

A criação desse bloco foi extremamente feliz, pois tendo noção de sua dimensão 

econômica criou um bloco de pólo aberto, possibilitando que seus países membros se 

adequassem à nova ordem econômica mundial globalizada. Sem contar que o Tratado de 

Assunção estabeleceu metas a longo prazo (5 anos), constituição de um mercado comum26, 

e a curto prazo, criação de uma união alfandegária plena entre seus membros e a imediata 

instituição de uma zona de livre comércio. 

Em relação ao atual estágio de integração que se encontra o Mercosul aponta Jamile 

Bergamaschine Mata Diz27: 

“El Mercosur, afirmamos que este se encuentra en una zona 

intermediaria entre la cooperación y la comunitarización, 

considerándole, por tanto, como un proceso de integración sería el 

instrumento competente para regular las conductas de los Estados 

                                                 
24LAFER, Celso. Prefácio. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; MERCADANTE, Araminta Azevedo; CASELLA, 

Paulo Borba. MERCOSUL: das negociações à implantação. São Paulo, LTr, 1998. p. 11. 
25DOLINGER, Jacob. Prefácio. CASELLA, Paulo Borba (Org.). Contrato internacionais e direito 

econômico no Mercosul. São Paulo: LTr, 1996. p. 13. 
26Tratado de Assunção, artigo1º: “Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá 

estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (Mercosul). 
Este Mercado Comum implica: 
A livre circulação de bens serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da eliminação 
dos direitos alfandegários, restrições não tarifárias à circulação de mercado de qualquer outra medida de 
efeito equivalente; 
O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em relação a 
terceiros Estados ou agrupamentos de Estados, e a coordenação de posições em foros econômico-
comerciais regionais e internacionais; 
A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de comércio exterior, 
agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, de transportes e 
comunicações e outras que se acordem -, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os 
Estados Partes; e 
O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o 
fortalecimento do processo de integração.” 

27MATAX DIZ, Jamile Bergamaschine. Mercosur: orígen, fundamentos, normas y perspectivas. Curitiba, 
Juruá, 2007. p. 322. 
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miembros y de las personas – públicas y privadas – así como de los actos 

dictaminados por los órganos del proceso mercosurno.” 

 

Contudo o bloco gerou algumas críticas, especialmente em relação ao silêncio do 

Tratado constitutivo e ao alcance da livre circulação das pessoas, ignorando as relações de 

trabalho, agricultura, serviços, meio ambiente, educação, desenvolvimento e transferência 

de tecnologias e formação de empresas multinacionais do Mercosul. Muitas dessas lacunas 

foram sanadas pelos Protocolo de Brasília (1993) e de Ouro Preto (1994). 

Conforme aponta Antônio Freitas Júnior28: 

“As principais críticas feitas ao Tratado de Assunção em seu tempo, com 

exceção àquelas já apontadas, se dirigem à falta de definições do 

Tratado sobre os elementos necessários a todo mercado comum. O 

Tratado silencia sobre o alcance da circulação das pessoas, com relação 

aos trabalhadores e sobre o direito de estabelecimento dos empresários, 

sobre a agricultura, pesca, serviços, inversões estrangeiras e sobre meio 

ambiente. Ademais, ele ignora os temas de educação, desenvolvimento 

científico tecnológico e transferências de tecnologias, a formação de 

empresas multinacionais do Mercosul e de grupos financeiros de 

investimento regionais, as políticas de desenvolvimento regional, por 

exemplo. Ainda que muitos dos seus vazios foram sanados com a edição 

dos Protocolos de Brasília e de Ouro Preto, cabe afirmar que o tratado 

de Assunção é um acordo marco, e que a transitoriedade é uma 

característica fundamental do mesmo.” 

 

A entrada em vigor da Zona de Livre Comércio, com o firmamento do Tratado de 

Assunção, constituiu um período de transição que durou até o Protocolo de Ouro Preto. 

Nesse período os instrumentos utilizados para aprofundamento da integração foram 

(Protocolo de Assunção, artigo 5º): 

i) Um Programa de Liberação Comercial, que consistirá em reduções tarifárias 

progressivas, lineares e automáticas, acompanhadas das eliminações de 

restrições não tarifárias ou medidas de efeito equivalente, assim como de outras 

restrições ao comércio entre os Estados Partes, para chegar a 31 de dezembro 

de 1994 com tarifa zero, sem barreiras não tarifárias sobre a totalidade do 

universo tarifário (Anexo I); 

                                                 
28FREITAS JÚNIOR, Antônio. op. cit., p. 254. 



23 
 

 

ii) A coordenação de políticas macroeconômicas que se realizará gradualmente e de 

forma convergente com os programas de desgravação tarifária e eliminação de 

restrições não tarifárias, indicados na letra anterior; 

iii) Uma tarifa externa comum, que incentiva a competitividade externa dos Estados 

Partes; e 

iv) A adoção de acordos setoriais, com o fim de otimizar a utilização e mobilidade 

dos fatores de produção e alcançar escalas operativas eficientes.” 

Também seriam utilizados como facilitadores da criação do mercado comum a 

adoção de um Regime Geral de Origem, um Sistema de Solução de Divergências e 

Cláusulas de Salvaguarda29. 

Para relações comerciais com terceiros seriam asseguradas condições eqüitativas de 

comércio, devendo cada Estado-Parte, através das respectivas legislações nacionais, inibir 

importações cujos preços estejam influenciados por subsídios, dumping ou qualquer outra 

prática desleal. Também ficou a cargo de cada Estado-Membro normatizar e coordenar as 

políticas sobre concorrência comercial30. 

Com o Protocolo de Ouro Preto chega ao fim esse período de transição, isto porque 

o Mercosul passou a ser uma união aduaneira imperfeita, estando ainda sujeita a diversas 

exceções e ressalvas, bem como uma Zona de Livre Comércio plena, e também 

estabeleceu uma nova estrutura institucional com a criação de diversos órgãos, e conferiu 

personalidade jurídica ao bloco31 o que tornou o Mercosul uma organização internacional 

de perfil intergovernamental32. 

                                                 
29Tratado de Assunção, artigo 3º: “Durante o período de transição, que se estenderá desde a entrada em vigor 

do presente Tratado até 31 de dezembro de 1994, e a fim de facilitar a constituição do Mercado Comum, os 
Estados Partes adotam um Regime Geral de Origem, um Sistema de Solução de Controvérsias e Cláusulas 
de Salvaguarda, que constam como Anexos II, III e IV ao presente Tratado.” 

30Tratado de Assunção, artigo 4º: “Nas relações com terceiros países, os Estados Partes assegurarão 
condições eqüitativas de comércio. Para tal fim, aplicarão suas legislações nacionais, para inibir 
importações cujos preços estejam influenciados por subsídios, dumping qualquer outra prática desleal. 
Paralelamente, os Estados Parte coordenarão suas respectivas políticas nacionais com o objetivo de elaborar 
normas comuns sobre concorrência comercial.” 

31Protocolo de Ouro Preto, artigo 34: “Mercosul terá personalidade jurídica de Direito Internacional.” 
32Protocolo de Ouro Preto, artigo 37: “decisões dos órgãos do Mercosul serão tomadas por consenso e com a 

presença de todos os Estados Partes.” 
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Conforme estipulava o Tratado de Assunção, com esse protocolo deveria ser criado 

um modelo definitivo de Sistema de Solução de Divergências, mas decidiu-se manter o 

sistema adotado pelo Protocolo de Brasília33. 

Mais recentemente, em 2006, a Venezuela foi incorporada ao Mercosul34 e apesar 

de apresentar aspectos negativos como a retórica antiamericana do presidente Hugo 

Chaves, bem como sua visão socialista autoritária, há diversos fatores positivos em seu 

ingresso no bloco como: a incorporação do maior produtor de petróleo do Ocidente 

elevando o coeficiente de auto-suficiência econômica do bloco; expansão da área 

geopolítica e econômica; e incorporação de um país com grande influencia regional, 

especialmente diante dos países andinos e do Caribe, o que poderia influenciar o ingresso 

de outros membros ao bloco. 

 

1.4. Principais Órgãos do Mercosul 

 

É fundamental fazer uma breve descrição dos principais órgãos que compõem este 

bloco, especialmente porque o objeto central do presente estudo é o sistema de solução de 

divergências do Mercosul, o qual se vale dos pareceres e das decisões de diversos órgãos 

administrativos. 

È importante ressaltar que todos esses órgãos são de caráter intergovernamental, de 

modo que tomam suas decisões por meio do consenso e mediante a presença de 

representantes de todos os Estados-Membros. Obviamente, em algumas decisões e 

diretrizes internas de cada órgão não há a prerrogativa do consenso, mas na decisão final 

do órgão ele existe. 

 

 

 

 

                                                 
33Protocolo de Ouro Preto, artigo 43, parágrafo único: “Ficam também incorporadas aos Artigos 19 e 25 do 

Protocolo de Brasília as Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul.” 
34Com a ratificação do protocolo de entrada durante a XXIX Conferência do Mercosul em Montevidéu, a 

Venezuela passou a ser um Estado-Membro do Mercosul em processo de adesão, ou seja, participa de todas 
as decisões mas não tem direito a voto. 
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1.4.1. Conselho do Mercado Comum – CMC 

 

É o órgão superior do Mercosul, sendo incumbido da condução do processo de 

integração, ou seja, zelando pela construção do Mercosul35. Também é o órgão normativo 

supremo, foro de negociação, bem como é o titular da personalidade jurídica do 

Mercosul36. 

Esse órgão é composto e coordenado pelos Ministros das Relações Exteriores e da 

Economia de cada Estado Parte37, podendo haver a participação de outras autoridades 

como, por exemplo, a Secretaria do Planejamento38. 

Por último, deve-se ressaltar que esse órgão se reunirá sempre que for necessário, mas no 

mínimo duas vezes por ano com a presença dos Presidentes da República dos quatro países39. 

 

1.4.2. Grupo Mercado Comum – GMC 

 

É o órgão executivo do Mercosul responsável por sua gestão, sendo subordinado ao 

CMC40. 

                                                 
35Tratado de Assunção, artigo 10: “Estrutura. O Conselho é o órgão superior do Mercado Comum, 

correspondendo-lhe a condução política do mesmo e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento 
dos objetivos e prazos estabelecidos para a constituição definitiva do Mercado Comum”. 

36Protocolo de Ouro Preto, artigo 8: “São funções e atribuições do Conselho do Mercado Comum:  
I. Velar pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus Protocolos e dos acordos firmados em seu 
âmbito;  
II. Formular políticas e promover as ações necessárias à conformação do mercado comum;  
III. Exercer a titularidade da personalidade jurídica do Mercosul.  
IV. Negociar e firmar acordos em nome do Mercosul com terceiros países, grupos de países e organizações 
internacionais. Estas funções podem ser delegadas ao Grupo Mercado Comum por mandato expresso, nas 
condições estipuladas no inciso VII do artigo 14;  
V. Manifestar-se sobre as propostas que lhe sejam elevadas pelo Grupo Mercado Comum;  
VI. Criar reuniões de ministros e pronunciar-se sobre os acordos que lhe sejam remetidos pelas mesmas;  
VII. Criar os órgãos que estimem pertinentes, assim como modificá-los ou extingui-los;  
VIII. Esclarecer, quando estime necessário, o conteúdo e o alcance de suas Decisões;  
IX. Designar o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul.  
X. Adotar Decisões em matéria financeira e orçamentária;  
XI. Homologar o Regimento Interno do Grupo Mercado Comum;”. 

37Protocolo de Ouro Preto, artigo 4: “O Conselho do Mercado Comum será integrado pelos Ministros das 
Relações Exteriores; e pelos Ministros da Economia, ou seus equivalentes, dos Estados Partes”. 

38Protocolo de Ouro Preto, artigo 7: “As reuniões do Conselho do Mercado Comum serão coordenadas pelos 
Ministérios das Relações Exteriores e poderão ser convidados a delas participar outros Ministros ou 
autoridades de nível ministerial”. 

39Protocolo de Ouro Preto, artigo 6: “O Conselho do Mercado Comum reunir-se-á quantas vezes estime 
oportuno, devendo fazê-lo pelo menos uma vez por semestre com a participação dos Presidentes dos 
Estados Partes”. 

40Protocolo de Ouro Preto, artigo 10: “O Grupo Mercado Comum é o órgão executivo do Mercosul”. 
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Sua competência está relacionada com o cumprimento das decisões adotadas pelo 

CMC, bem como com as competências a ele delegadas por esse órgão superior41. 

O GMC é composto por quatro membros titulares e quatro membros alternados por 

país, devendo estar em sua composição os Ministros das Relações Exteriores, da 

Economia, bem como os Presidentes do Banco Central dos respectivos Estados Partes. 

Finalmente, deve-se salientar que a sua coordenação é incumbência dos Ministros das 

Relações Exteriores42. 

 

1.4.3. Comissão de Comércio do Mercosul – CCM 

 

É um órgão criado pela decisão n.º 13/91 e 9/94 do CMC. Contudo, na época de sua 

criação, o CMC não tinha poderes para criar esse tipo de órgão, o que gerou grande 

discussão. A questão perdeu importância com o Protocolo de Ouro Preto, que não somente 

                                                 
41Protocolo de Ouro Preto, artigo 14: “São funções e atribuições do Grupo Mercado Comum:  

I. Velar, nos limites de suas competências, pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus Protocolos e 
dos acordos firmados em seu âmbito;  
II. Propor projetos de Decisão ao Conselho do Mercado Comum;  
III. Tomar as medidas necessárias ao cumprimento das Decisões adotadas pelo Conselho do Mercado 
Comum;  
IV. Fixar programas de trabalho que assegurem avanços para o estabelecimento do mercado comum;  
V. Criar, modificar ou extinguir órgãos tais como subgrupos de trabalho e reuniões especializadas, para o 
cumprimento de seus objetivos;  
VI. Manifestar-se sobre as propostas ou recomendações que lhe forem submetidas pelos demais órgãos do 
Mercosul no âmbito de suas competências;  
VII. Negociar, com a participação de representantes de todos os Estados Partes, por delegação expressa do 
Conselho do Mercado Comum e dentro dos limites estabelecidos em mandatos específicos concedidos para 
esse fim, acordos em nome do Mercosul com terceiros países, grupos de países e organismos 
internacionais. O Grupo Mercado Comum, quando dispuser de mandato para tal fim, procederá à assinatura 
dos mencionados acordos. O Grupo Mercado Comum, quando autorizado pelo Conselho do Mercado 
Comum, poderá delegar os referidos poderes à Comissão de Comércio do Mercosul;  
VIII. Aprovar o orçamento e a prestação de contas anual apresentada pela Secretaria Administrativa do 
Mercosul;  
IX. Adotar Resoluções em matéria financeira e orçamentária, com base nas orientações emanadas do 
Conselho do Mercado Comum;  
X. Submeter ao Conselho do Mercado Comum seu Regimento Interno;  
XI. Organizar as reuniões do Conselho do Mercado Comum e preparar os relatórios e estudos que este lhe 
solicitar.  
XII. Eleger o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul;  
XIII. Supervisionar as atividades da Secretaria Administrativa do Mercosul;  
XIV. Homologar os Regimentos Internos da Comissão de Comércio e do Foro Consultivo Econômico-
Social;”.  

42Protocolo de Ouro Preto, artigo 11: “O Grupo Mercado Comum será integrado por quatro membros 
titulares e quatro membros alternos por país, designados pelos respectivos Governos, dentre os quais devem 
constar necessariamente representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, dos Ministérios da 
Economia (ou equivalentes) e dos Bancos Centrais. O Grupo Mercado Comum será coordenado pelos 
Ministérios das Relações Exteriores”. 



27 
 

 

criou especificamente o CCM como autorizou o CMC a criar órgãos delegando parte de 

sua competência. 

O CCM tem como competência velar pela aplicação dos instrumentos de política 

comercial do bloco, acompanhar e revisar a política comercial intra-bloco, e com outros 

países43. Entretanto, destaca-se que a função mais importante desse órgão é a de analisar as 

reclamações apresentadas pelas Seções Nacionais da CCM relacionadas com as 

reclamações de particulares44. 

É um órgão composto por quatro membros titulares, e quatro membros alternos 

indicados pelos Estados Partes, sendo também coordenado pelos Ministros das Relações 

Exteriores dos membros45. 

 

1.4.4. Comissão Parlamentar Conjunta – CPC 

 

Ela é um órgão representativo composto pelos parlamentares nacionais no âmbito 

do Mercosul46, composto por até 64 legisladores, 16 por Estado-Membro que serão 

designados pelos Parlamentos Nacionais de acordo com seu procedimento interno47, e 

pronunciar-se-á através de recomendações, ou seja, não ostenta poder de decisão, mas 

simplesmente o de opinião48. 

                                                 
43Protocolo de Ouro Preto, artigo 16: “À Comissão de Comércio do Mercosul, órgão encarregado de assistir o 

Grupo Mercado Comum, compete velar pela aplicação dos instrumentos de política comercial comum 
acordados pelos Estados Partes para o funcionamento da união aduaneira, bem como acompanhar e revisar 
os temas e matérias relacionados com as políticas comerciais comuns, com o comércio intra-Mercosul e 
com terceiros países”. 

44Protocolo de Ouro Preto, artigo 21: “Além das funções e atribuições estabelecidas nos artigos 16 e 19 do 
presente Protocolo, caberá à Comissão de Comércio do Mercosul considerar reclamações apresentadas 
pelas Seções Nacionais da Comissão de Comércio do Mercosul, originadas pelos Estados Partes ou em 
demandas de particulares - pessoas físicas ou jurídicas -, relacionadas com as situações previstas nos artigos 
1 ou 25 do Protocolo de Brasília, quando estiverem em sua área de competência”. 

45Protocolo de Ouro Preto, artigo 17: “A Comissão de Comércio do Mercosul será integrada por quatro 
membros titulares e quatro membros alternos por Estado Parte e será coordenada pelos Ministérios das 
Relações Exteriores”. 

46Protocolo de Ouro Preto, artigo 22: “A Comissão Parlamentar Conjunta é o órgão representativo dos 
Parlamentos dos Estados Partes no âmbito do Mercosul.” 

47Protocolo de Ouro Preto, artigo 24: “Os integrantes da Comissão Parlamentar Conjunta serão designados 
pelos respectivos Parlamentos nacionais, de acordo com seus procedimentos internos.” 

48Protocolo de Ouro Preto, artigo 26: “Comissão Parlamentar Conjunta encaminhará, por intermédio do 
Grupo Mercado Comum, Recomendações ao Conselho do Mercado Comum.” 
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Tendo em vista que são suas atribuições49: i) acelerar os procedimentos internos 

para a rápida entrada em vigor das normas emanadas pelos órgãos com capacidade 

decisório do bloco, ii) auxiliar na harmonização legislativa, iii) analisar temas prioritários 

que forem solicitados pelo CMC, e iv) encaminhar recomendações ao CMC; pode-se dizer 

pois que o seu objetivo é estabelecer um canal entre as legislações de cada país, com a 

normativa do Mercosul. 

 

1.4.5. Foro Consultivo Econômico-Social – FCES 

 

É o órgão de representação dos setores econômicos e sociais50. Sua função é 

consultiva e, assim como o CPC, se manifesta através de recomendações51. Está dentro de 

suas principais atribuições52: i) promover o progresso econômico e social do bloco, ii) 

acompanhar, analisar e avaliar o impacto social e econômico derivado das políticas que 

visam a integração, iii) propor normas e políticas econômicas e sociais relacionadas com a 

integração, e iv) exercer papel teórico (promoção de pesquisas, seminários e estudos) em 

relação às questões econômicas e sociais do bloco. 

                                                 
49Protocolo de Ouro Preto, artigo 25: “Comissão Parlamentar Conjunta procurará acelerar os procedimentos 

internos correspondentes nos Estados Partes para a pronta entrada em vigor das normas emanadas dos 
órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 deste Protocolo. Da mesma forma, coadjuvará na harmonização 
de legislações, tal como requerido pelo avanço do processo de integração. Quando necessário, o Conselho 
do Mercado Comum solicitará à Comissão Parlamentar Conjunta o exame de temas prioritários.” 

50Protocolo de Ouro Preto, artigo 28: “O Foro Consultivo Econômico-Social é o órgão de representação dos 
setores econômicos e sociais e será integrado por igual número de representantes de cada Estado Parte.” 

51Protocolo de Ouro Preto, artigo 29: “O Foro Consultivo Econômico-Social terá função consultiva e 
manifestar-se-á mediante Recomendações ao Grupo Mercado Comum.” 

52Regimento Interno do Foro Consultivo Econômico-Social do Mercosul, artigo 2º: “O FCES terá como 
principais atribuições: 
pronunciar-se, no âmbito de sua competência, emitindo Recomendações, seja por iniciativa própria ou 
sobre consultas que, acompanhando informação suficiente, realizem o GMC e demais órgãos do Mercosul. 
Estas Recomendações podem referir-se tanto às questões internas do Mercosul quanto à relação deste com 
outros países, organismos internacionais e outros processos de integração; 
II - cooperar ativamente para promover o progresso econômico e social do Mercosul, tendente a criação de 
um mercado comum e sua coesão econômica e social; 
III - acompanhar, analisar e avaliar o impacto social e econômico derivado das políticas destinadas ao 
processo de integração e as diversas fases de sua implementação, seja a nível setorial, nacional, regional ou 
internacional; 
IV - propor normas e políticas econômicas e sociais em matéria de integração; 
V - realizar investigações, estudos, seminários ou eventos de natureza similar sobre questões econômicas e 
sociais de relevância para o Mercosul; 
VI - estabelecer relações e realizar consultas com instituições nacionais ou internacionais, públicas ou 
privadas, quando for conveniente ou necessário para o cumprimento de seus objetivos; 
VII - contribuir para uma maior participação da sociedade no processo de integração regional, promovendo 
a real integração no Mercosul e difundindo sua dimensão econômico e social; 
VIII - Tratar qualquer outra questão que tenha relação com o processo de integração.” 
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1.4.6. Secretaria Administrativa do Mercosul – SAM 

 

Esse órgão foi criado inspirado na Secretaria Administrativa do GATT e tem como 

característica ser um órgão arquivo de documentos, sendo instrumento facilitador das 

atividades das instituições do bloco53. 

A SAM tem sede em Montevidéu, tendo em vista que esta cidade teve uma 

importante experiência como sede de um bloco de integração, a ALADI. O seu diretor é 

eleito pelo GMC, o qual tem mandato de dois anos sem direito a reeleição54. 

                                                 
53Protocolo de Ouro Preto, artigo 31: “O Mercosul contará com uma Secretaria Administrativa como órgão 

de apoio operacional. A Secretaria Administrativa do Mercosul será responsável pela prestação de serviços 
aos demais órgãos do Mercosul e terá sede permanente na cidade de Montevidéu”. 

54Protocolo de Ouro Preto, artigo 33: “A Secretaria Administrativa do Mercosul estará a cargo de um Diretor, 
o qual será nacional de um dos Estados Partes. Será eleito pelo Grupo Mercado Comum, em bases 
rotativas, prévia consulta aos Estados Partes, e designado pelo Conselho do Mercado Comum. Terá 
mandato de dois anos, vedada a reeleição”. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÃO 

 

O Sistema de Solução de Divergência do Mercosul, bem como as inovações 

trazidas pelo Protocolo de Olivos, merecem uma avaliação critica sobre o que significará 

em termos de avanço no desenvolvimento da integração e na efetividade do sistema 

Mercosul. 

O Protocolo de Olivos firmado em 19 de fevereiro de 2002 objetivou o 

aprofundamento do caráter jurisdicional do Sistema de Solução de Divergência do 

Mercosul, contudo, não afastou a importância da utilização das negociações diplomáticas. 

O funcionamento dos Tribunais Ad Hoc não foi alterado, e este continuará 

proferindo pronunciamentos com caráter inter partes, fato que dificulta a formação de um 

corpo jurisprudencial. Obviamente, os princípios adotados em laudos arbitrais são 

acolhidos por laudos posteriores, mas tal fato não assegura que não haja uma interpretação 

divergente deste “corpo jurisprudencial”. 

Deve-se ainda ressaltar que as decisões dos Tribunais arbitrais deveriam assumir 

um caráter de fonte do Poder Judiciário de cada Estado-Parte. Contudo, tal influência não é 

constatada na atual conjuntura da evolução da integração do bloco. Aconselha João 

Grandino Rodas55: 

“A solução de conflitos entre Estados, de figurino arbitral, embora 

satisfatória, poderia evoluir para uma solução judicial propriamente 

dita. Atenderia a uma antiga aspiração e, ao mesmo tempo, possibilitaria 

a criação de real jurisprudência, implicando maior previsibilidade e 

segurança jurídica.” 

 

Apesar de ser uma evolução a inclusão dos particulares no Sistema de Solução de 

Divergências do Mercosul, este é até agora insatisfatório, pois ainda depende de uma 

decisão administrativa da sua Seção Nacional para dar inicio à demanda, sendo que se a 

decisão do GMC não for cumprida o particular deverá acionar um Tribunal Ad Hoc e 

esperar até o julgamento da demanda, e se não for executado o laudo favorável ao 

particular este ficará sujeito a esperar que o Estado demandante determine a imposição de 

medidas compensatórias, podendo estas nem beneficiar o particular que deu inicio à 

demanda. 

                                                 
55RODAS, João Grandino. Solução de conflitos no Mercosul. Folha de S. Paulo, São Paulo, 16 dez. 2007. p. 

A3. p. A3. 
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Por ocasião da assinatura do Protocolo de Olivos poderia, a nosso ver, ser 

aproveitada a oportunidade para alterar o sistema do Protocolo de Brasília, ampliando a 

proteção aos particulares. A melhor sugestão seria a adoção de um sistema nos moldes 

daquele adotado pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Européia (TJCE), no qual os 

particulares somente podem apresentar demandas diretamente ao Tribunal no caso de 

determinações oriundas dos órgãos comunitários que lhes digam respeito direta e 

originalmente. Nos demais casos o Sistema de Solução de Divergência deveria delegar 

competência às instâncias judiciais e administrativas de âmbito nacional para julgar as 

reclamações dos particulares. 

A sugestão é que sempre que um Tribunal nacional, em instância não recorrível, 

enfrentar uma questão relacionada à interpretação, aplicação, e o não cumprimento das 

disposições previstas nos Tratados constitutivos, nas decisões, resoluções e diretrizes dos 

órgãos administrativos do Mercosul, deverá obrigatoriamente a questão ser encaminhada 

ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, diferentemente do atual sistema de 

opiniões consultivas em que as decisões proferidas pelo Tribunal têm caráter não 

vinculante. 

Em relação aos árbitros, gostaríamos que fosse estabelecido um critério mais 

objetivo para criação da lista apresentada pelos Estados-Membros, podendo talvez se 

estabelecer uma divisão por especialidade dos juristas, que serviria para designação nos 

casos correlacionados, bem como um mandato mais longo para conferir estabilidade aos 

árbitros. Também poderia ter sido adotado pelo Protocolo de Olivos o critério da seleção 

cruzada para escolha dos árbitros dos Tribunais Ad Hoc, seguindo o sistema utilizado pelo 

NAFTA, no qual as partes litigantes elegem os árbitros nacionais da parte contrária, 

trazendo, assim, maior imparcialidade para a resolução dos conflitos. 

Deve-se lembrar que seria benéfico para Mercosul a instituição de cargos 

permanentes para a equipe técnica e administrativa, fato que viabilizaria uma maior 

celeridade no tramite processual. 

Quanto ao procedimento, o Protocolo de Olivos poderia ter determinado regras 

expressas e transparentes sobre os prazos e meios de provas para se evitar a realização de 

provas dispensáveis e impróprias. Outrossim, deveria ter determinado um procedimento 

simplificado para questões de menor complexidade jurídica, uma espécie de procedimento 

sumário, o que seria interessante como forma para dar maior amplitude ao processo de 

integração. 
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O Protocolo de Olivos tornou mais complexo o procedimento do Sistema de 

Solução de Divergência ao instituir um duplo grau de jurisdição. Com a criação do 

Tribunal Permanente de Revisão formou-se uma instância recursal com a finalidade de 

realizar um controle de legalidade das decisões arbitrais e aprofundar o sistema visando o 

desenvolvimento de uma corte permanente no Mercosul. 

Deve-se apontar que seria interessante ter previsto para os árbitros do Tribunal 

Permanente de Revisão mandatos mais longos, e que eles fossem remunerados e não 

meramente disponíveis. Isto acarretaria uma maior independência e imparcialidade dos 

árbitros do bloco, aumentando, assim, a funcionalidade do Sistema de Solução de 

Divergência do bloco. 

É importante ressaltar que a competência do Tribunal Permanente de Revisão 

ultrapassa a de um simples órgão revisor dos laudos proferidos pelos Tribunais Ad Hoc, 

pois também é de sua competência o proferimento de opiniões consultivas, declaração de 

medidas excepcionais de urgência, determinação de medidas provisionais, bem como a 

atuação em certos casos como instância única. 

Muitas são as criticas sobre a funcionalidade do Tribunal Permanente de Revisão. 

Primeiro, deve-se ressaltar que ele profere decisões que não vinculam às instâncias 

nacionais, não havendo o estabelecimento de uma sistemática de controle da legalidade da 

elaboração do direito derivado do bloco ou do teor dos acordos firmados pelos Estados 

Membros com entes extra bloco. 

Segundo, a força da coisa julgada das decisões deste Tribunal não se estende aos 

laudos que serão proferidos futuramente relativos à mesma temática, sendo que a utilização 

do precedente está sujeita à discricionariedade dos Tribunais Ad Hoc. 

Terceiro, como dito anteriormente, há uma restrição em relação à reclamação dos 

particulares, os quais são tolhidos inclusive pela possibilidade de acionar o Tribunal em 

uma opinião consultiva. 

Por último, no momento de criação do Tribunal Permanente de Revisão muitos 

críticos desejavam a criação de um Tribunal com caráter supranacional. Contudo, 

coerentemente, foi adotado o sistema intergovernamental para todos os órgãos do bloco. 

Mas há de se ressaltar que este Tribunal, apesar de ser um órgão de caráter 

intergovernamental, possui traços de supranacionalidade, isto porque suas decisões são 

dotadas de caráter obrigatório, sendo sua imperatividade independente da vontade 
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individual dos Estados Membros. Também deve-se apontar que as decisões do Tribunal 

são tomadas por maioria e não por unanimidade como ocorre nos órgãos de caráter 

proeminentemente intergovernamental. 

Portanto, com a criação do Tribunal Permanente de Revisão houve um caminhar 

em direção à supranacionalidade, ainda que de forma modesta. Certamente o bloco tem 

que aprofundar as relações econômicas e diplomáticas entre os Estados-Membros, para que 

não se corra o risco de criar um sistema cujas pretensões sejam maiores do que o 

compromisso com a integração dos Estados-Membros, como no caso do Pacto Andino. 

Coaduna com essa opinião Luiz Olavo Baptista56: 

“O desenho do Tratado de Assunção embora mencione como objetivo um 

Mercado Comum, na verdade descreve uma união aduaneira ampliada, 

após a implantação da zona de livre comércio. Para esses graus de 

integração, uma Corte como a européia é demasiada e pode conduzir a 

um grau de integração politicamente indesejável nos próximos anos.” 

 

Estas considerações demonstram que o Tribunal Permanente de Revisão não tem 

um formato definitivo e acabado de Tribunal como o bloco almeja. O que não quer dizer 

que o mesmo não é efetivo e funcional. 

Somado a isso o Protocolo de Olivos ao criar um duplo grau de jurisdição objetivou 

o aprofundamento da segurança jurídica no Sistema de Solução de Divergência do bloco, 

visando afiançar o exercício dos direitos e a observância de obrigações por todos os 

membros desse processo de integração. Isto porque a substância da segurança jurídica está 

ligada à confiança firmada entre os destinatários das normas e às decisões e dos órgãos 

responsáveis pela sua emanação. 

Em suma, não obstante as suas carências, o Tribunal Permanente de Revisão tem 

uma efetiva funcionalidade, embora não alcance o ideal, mas tem a capacidade de ser 

dilatada ou encolhida, estando subordinado à sua conduta e ao comportamento dos 

Estados-membros. 

O caráter pragmático das instituições do Mercosul visa viabilizar uma evolução 

contínua que possibilitará ao bloco ajustar-se aos novos contextos. Ou seja, esse modelo de 

sistemática visa possibilitar um aperfeiçoamento harmônico nas relações intra-bloco, 

evoluindo a integração na medida do possível. 

                                                 
56BAPTISTA, Luiz Olavo; ACCIOLY, Elizabeth. op. cit., p. 147. 
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O que se pode observar é que a força motriz de uma integração efetiva e eficiente é 

a vontade política dos Estados, e não o sistema institucional do bloco. Com isso, não se 

quer dizer que se deva desprezar um aprimoramento do sistema institucional, mas que esse 

aprimoramento somente será efetivo se houver um compromisso com a integração. 

Já em relação aos laudos analisados pode-se afirmar que os Tribunais do Sistema de 

Solução de Divergência do Mercosul vêm utilizando a interpretação teleológica para dar 

sentindo à normativa do bloco, ou seja, não se deve somente ater-se à letra da lei, mas 

também deve-se equacionar os objetivos e fins dos Tratados constitutivos do bloco na 

função interpretativa. Isto é, almeja-se conferir eficácia às normas o que possibilitará a 

persecução da evolução e o aprofundamento da integração. São nesse sentido os 

apontamentos de Alejandro Daniel Perotti57: 

“Verdaderamente, la función del juez en todo proceso de integración, es 

una tarea importantísima e imprescindible para el afianzamiento del 

ordenamiento jurídico. En esta actividad el método de interpretación 

teleológico constituye una herramienta fundamental. Su valor como 

elemento de la función interpretativa, se ve aumentado frente a Tratados 

de Integración, en razón de exigencias propias de su naturaleza, toda vez 

que la finalidad que éstos persiguen no se agota en la cooperación 

interestatal (Tratados Internacionales Clásicos) sino en la construcción 

gradual, pero constante, de un estadio particular en las relaciones entre 

los países, cual es la Integración de los Estados miembros.” 

 

Essa função da interpretação da normativa do bloco foi abordada inauguralmente 

no primeiro laudo arbitral do Mercosul58 que determinou que as metas de seus Tratados 

sejam diretrizes interpretativas, sendo um elemento essencial para conferir segurança 

jurídica aos Estados-Membros, pois essas metas são perduráveis e sólidas. Essa tendência 

                                                 
57PEROTTI, Alejandro Daniel. El segundo Fallo Arbitral del Mercosur. O el amargo despertar de nuestro 

sistema de solución de controversias. Revista de Derecho del Mercosur, Buenos Aires, v. 4, n. 2, p. 129, 
abr. 2000. 

58I Laudo Arbitral do Tribunal Ad Hoc do Mercosul, parágrafo 57: “O enfoque teleológico resulta ainda mais 
claro nos tratados e instrumentos que conformam organismos internacionais ou configuram processos ou 
mecanismos de integração. Diferencia-se de outros instrumentos de certo modo estáticos, onde os direitos e 
obrigações se esgotam em alguns poucos atos de execução, naqueles casos constitui um marco, uma 
estrutura, para desenvolver variadas e múltiplas atividades, onde a valorização teleológica das obrigações e 
das atividades ocupa um lugar central sob pena de perder todo o sentido.” 
Continua o parágrafo 58: “Tal apreciação vale não apenas para as formas institucionais mais avançadas e 
profundas com elementos de supranacionalidade, mas também para as demais, inclusive quando os 
parâmetros ainda são tênues. Os fins e objetivos não são um adorno dos instrumentos de integração, mas 
um guia concreto para a interpretação e para a ação.” 
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foi acompanhada nos demais laudos proferidos no âmbito do Sistema de Solução de 

Divergência59. 

Pode-se dizer que há uma tendência nos Tribunais do bloco de se utilizar da 

interpretação teleológica para suprir lacunas deixadas pela norma ou demais atos jurídicos. 

E, como esse meio interpretativo visa dar efetividade aos objetivos e fins da integração 

verifica-se uma tendência, ainda que não expressa, de se utilizar a regra do in dúbio pro 

comunitate. Esse cânone se consubstancia, na presunção, em favor do livre comércio intra-

bloco60. 

Essa interpretação teleológica consiste no postulado de que os Estados-Membros 

devem ter em mente os objetivos finais, agindo de forma gradual e razoável, mas 

constante. Assim, busca-se o fim maior do processo de integração. 

Em relação às fontes do Mercosul podemos classificá-las em direito originário e 

derivado (contém normas programáticas), bem como em fontes jurídicas complementares 

que visam suprir lacunas deixadas pelas fontes anteriormente citadas. 

                                                 
59II Laudo Arbitral do Tribunal Ad Hoc do Mercosul, parágrafo 56: “A aplicabilidade das normas e fins do 

Tratado de Assunção deve realizar-se, ademais, a partir de uma óptica integradora com as normas e 
princípios que regulam o direito internacional. Convém recordar que o Protocolo de Brasília consagra 
expressamente como fonte normativa do Mercosul ‘os princípios e disposições do direito internacional 
aplicável na matéria’ (art. 19). Tal referência adquire relevância especial num processo de integração em 
formação e em pleno curso de aprofundamento, o qual requer uma constante elaboração normativa interna e 
a coordenação das políticas do bloco com as normas que regem o comércio internacional.” 
V Laudo Arbitral do Tribunal Ad Hoc do Mercosul, item 3.1: “Ademais, a aplicabilidade das normas e fins 
do Tratado de Assunção deve ser realizada a partir de uma ótica integradora com as normas e princípios 
que regulam o direito internacional, a cujo fim deve-se assinalar que o Protocolo de Brasília expressamente 
consagra como fonte normativa do Mercosul ‘os princípios e disposições do direito internacional aplicável 
na matéria’ (artigo 19). Dita referência adquire especial relevância em um processo de integração em 
formação e em pleno processo de aprofundamento, o que requer uma elaboração constante da normativa 
interna assim como a coordenação de políticas do bloco com as normas que regem o comércio 
internacional, entre elas, as regras da Organização Mundial do Comércio.” 

60I Laudo Arbitral do Tribunal Ad Hoc do Mercosul, parágrafo 58: “Mesmo sem alcançar uma aplicação 
absoluta da regra que Quadros define como in dubio pro communitate, e desde que não haja contradição 
com textos expressos, a interpretação das disposições em um conjunto normativo cujo fim é a integração 
deve guiar-se por este propósito e torná-lo possível. Este critério resulta especialmente pertinente quando 
apresentam-se situações duvidosas ou quando existem lacunas ou vazios em parte da estrutura jurídica e 
faz-se necessário suprir as insuficiências (Cf. Quadros, op. cit. p. 429 a 430 e Lecourt, op. cit. p. 241 a 
247).” 
III Laudo Arbitral do Tribunal Ad Hoc do Mercosul, item H. 3: “Conforme anteriormente mencionado, o 
Tribunal parte do pressuposto de que, em uma união aduaneira como o Mercosul existe uma presunção a 
favor do livre comércio entre seus membros. O Tribunal também considera que as relações comerciais 
dentro de um sistema tão altamente integrado como o Mercosul deverão basear-se na regra de direito. Em 
um sistema baseado na regra de direito, as medidas sobre o comércio deverão fundamentar-se em acordos 
que criem vínculos jurídicos e não em medidas unilaterais tomadas por seus membros, sem fundamento 
jurídico algum. A regulação do uso de medidas que afetam o comércio reveste uma transcendência primária 
no estabelecimento de um padrão mínimo de certeza jurídica para todos os atores relacionados com o 
comércio dentro de uma união aduaneira. A necessidade de certeza jurídica e de previsão não se limita ao 
interesse dos Estados Membros do Mercosul, incluindo também toda a comunidade relacionada com 
negócios que têm uma expectativa legítima sobre a existência atual de um livre comércio.” 
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No Direito Internacional e conseqüentemente no Direito de Integração do Mercosul 

não se adota o formato do stare decisis, ou seja, não confere aos precedentes judiciais uma 

força vinculante em relação aos futuros laudos. Contudo, isto não significa que não foi 

constituída uma jurisprudência de teor expressivo para o desenvolvimento das relações 

jurídicas intra bloco. 

Obviamente tendo em vista as particularidades de cada controvérsia nem sempre é 

possível a utilização das conclusões alcançadas em um precedente. Além do mais o 

Tribunal que julgará a controvérsia tem a liberdade de modificar posições anteriormente 

adotadas se estiver persuadido da sensatez das novas conclusões. 

Portanto o Tribunal julgador não está vinculado aos precedentes. Contudo, a prática 

jurídica internacional vem demonstrando que a referência a casos já julgados se 

estabeleceu como uma prática comum, exercendo, assim, a jurisprudência, grande 

influência nas decisões do Tribunal julgador. 

O processo de elaboração jurídica engloba tanto um aprimoramento normativo 

quanto a realização da atividade jurisdicional dos Tribunais do Mercosul. Os Tribunais 

Arbitrais do Mercosul61 não têm competência para criar direito por via de seus precedentes, 

mas constata-se que o corpo de laudos proferidos pelos Tribunais Arbitrais tem servido 

como meio de determinação de normas de caráter genérico62. 

Como a construção normativa do Mercosul tem uma forte tendência de configurar-

se de forma programática, havia receio de que os laudos dos Tribunais Ad Hoc imputassem 

à jurisprudência um fracionamento em relação à fundamentação jurídica. Contudo, os 

Tribunais se valeram dos princípios para interpretar teleologicamente o sistema jurídico do 

bloco como forma de se atingir a finalidade da integração. Apesar desses laudos serem de 

origem arbitral, ad hoc, e seus efeitos só terem eficácia inter partes, essa reiterada 

referência a laudos anteriores por laudos subseqüentes, com o decurso do tempo acabam 

por firmar essas fundamentações em fontes complementares do direito comunitário. 

Segundo Jorge Fernández Reyes63: 

                                                 
61VI Laudo Arbitral do Tribunal Ad Hoc do Mercosul, parágrafo 63: “O enfoque teleológico adotado em 

laudos anteriores, especialmente no primeiro e no terceiro, parte de normas em vigor do direito originário 
que tinham ficado em dúvida pela readequação do TA a partir de Ouro Preto. No caso dos autos, não existe 
direito originário aplicável e o direito derivado está subordinado à legislação interna. O Tribunal que não é 
um órgão do Mercosul não está habilitado para criar direito pelo caminho dos métodos interpretativos.” 

62BAPTISTA, Luiz Olavo. op. cit., p. 116. 
63FERNÁNDEZ REYES, Jorge. El laudo sobre Régimen de Origen (Quinto Laudo Arbitral). Cuaderno de 

Negocios Internacionales e Integración, Montevideo, n. 33/34/35, p. 24, jul./dic. 2001. 
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“En segundo término, se puede señalar en forma expresa, de que forma 

los distintos Laudos Arbitrales dictados en el marco del Protocolo de 

Brasilia, han venido sentando jurisprudencia sobre temas substantivos al 

proceso de integración, y como el reflejo de un laudo sobre otro, 

demuestra a todas luces, la importancia que los mismos tienen en el 

devenir del proceso de integración del punto de vista jurisprudencial.” 

 

A criação do Tribunal Permanente de Revisão foi um catalisador para a 

consolidação de uma fonte jurisprudencial do bloco, isto porque é um órgão permanente 

cujas decisões são irrecorríveis, podendo, pois, produzir decisões institucionalmente 

coerentes, e conseqüentemente auxiliar no desenvolvimento do processo de integração64. 

No primeiro laudo proferido pelo Tribunal pode-se notar que não há uma limitação 

apenas ao julgamento da questão em pauta, mas há uma construção interpretativa que 

almeja nitidamente uma vinculação da sua atuação futura, bem como visa influenciar os 

próprios Tribunais Ad Hoc, em casos análogos. E isso não se constata somente na 

determinação dos critérios a serem seguidos na declaração de exceção ao princípio do livre 

comércio, mas igualmente na pormenorização da conceituação da inversão do ônus da 

prova e aplicação do princípio do estoppel. 

Os princípios existentes na normativa internacional servem para guiar e delimitar a 

interpretação e a aplicação do quadro jurídico do Mercosul, fornecendo também as 

diretrizes usadas para fundamentar as decisões jurídicas de seu órgão de soluções de 

divergências. 

Concluindo, espera-se que o Tribunal Permanente de Revisão oriente a dinâmica da 

integração, sedimentando a fundamentação principiológica das decisões proferidas no 

âmbito do Sistema de Solução de Divergências, dando coesão às obrigações econômicas 

intra-bloco, visando um aprofundamento na integração do cone sul. 

 

 

                                                 
6401/2005 Laudo do TPR do Mercosul, parágrafo 10: “Lamentavelmente, o laudo arbitral em revisão não 

contém nenhuma asseveração nesse sentido, e muito menos cumpre seu papel institucional que consiste 
claramente em tais circunstâncias, ante um vácuo normativo, em estabelecer um critério jurisprudencial 
claro e conciso de tais critérios de rigor para logo aplicá-los ao caso concreto. Historicamente, na realidade, 
tanto na atual União Européia como na Comunidade Andina, foram os tribunais comunitários os que 
primeiro desenvolveram tal conceito jurisprudencialmente. Eis aí um crasso erro jurídico do laudo em 
revisão.” 
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