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1. O estágio jurídico-organizacional do Mercosul

O sistema de solução de controvérsias do Mercosul foi instituído, em virtude 
de circunstâncias históricas da criação do organismo internacional, e procura jus
tificar-se na adequação ao estágio da organização.

Historicamente, sabe-se que o Mercosul foi criado com o deliberado intuito 
de singeleza organizacional enfatizado à época da assinatura do Tratado de As
sunção, de modo que não se imaginou sistema de solução de controvérsias dotado 
de organismo permanente, à moda do Tribunal de Justiça das Comunidades Euro
péias, em Luxemburgo, mas, sim, de modesto mecanismo de instalação ad hoc, 
quando necessário. Francisco Rezek, então Ministro das Relações Exteriores do 
Brasil, explicou claramente a necessidade da instituição do Mercosul, em época 
em que os países da América Latina se tornavam, “por estranha ironia, exportado
res de capital, exportadores de dinheiro”,1 aduzindo que “era preciso fazer algu-

Aula no Curso El derecho en los procesos de integration regional, Universidade Central 
do Chile e Instituto Miguel Cervet, Santiago, 27.04.2000. Este trabalho, embora não cons
te formalmente dos volumes anteriores em homenagem ao Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, foi concebido com a intenção de homenageá-lo, integrando o autor, dessa forma,
o grupo que colaborou para com os volumes 97 e 98 desta Revista.
Francisco Rezek. “Antinomia e norma de conflito”, Conferência no Encontro Internacio
nal “Questões jurídicas no processo de integração do Mercosul”, Centro de Estudos Judi
ciários do Conselho da Justiça Federal, 27-29.11.1996, in Revista do CEJ 02/57. Explica, 
ainda, o autor, que “só entre 85 e 89 saem da América Latina, com destino a cofres os mais 
airados do hemisfério norte, dinheiro equivalente a 15 vezes o Plano Marshall e 25 vezes 
a chamada ‘Aliança para o Progresso’. Era um quadro desalentador, em razão do qual se 
chamou, entre nós, a década de 80, de “década perdida” (op. e loc. cits.).
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ma coisa”, de modo que, “num clima de absoluta, de franciscana modéstia, os 
quatro países do Cone Sul resolvem empreender o Mercosul. Fazem-no com um 
espírito espartano, já  vacinados por algumas experiências vizinhas, contra aquilo 
que realmente não deve ser feito”, finalizando: “não vamos cometer o erro já  
cometido lá fora, de montar a parafernália comunitária com comissões, conse
lhos, prédios, sedes, secretário-geral, corte de justiça, sem que se saiba para que 
tudo isso serve. Não. Busquemos o êxito e, depois de conseguido esse, ainda que 
em bases provisoriamente limitadas, montemos então a máquina. Esse é o signo 
do Mercosul: assim ele nasce no Tratado de Assunção do Paraguai, para, só al
guns anos depois, ganhar personalidade jurídica no Protocolo de Ouro Preto e 
continuar sendo uma instituição extremamente parcimoniosa, que não se dispõe a 
onerar as sociedades envolvidas no processo comunitário antes de brindá-las com 
benefícios efetivos”.2

O Mercosul começou com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Realizou, 
posteriormente, acordos associativos, inclusive com o Chile, como anotaram Juan 
Guzmán Tápia e Hugo Bustos Perez: “desde seus inícios o Chile se interessou no 
processo. Quando Argentina e Brasil começaram as negociações para um espaço 
econômico sub-regional, e incorporaram posteriormente o Uruguai e o Paraguai, 
os sócios pensaram no Chile”.3

Quanto ao estágio do Mercosul, embora tenha ele adquirido personalidade 
jurídica, não constitui ainda, entretanto, um organismo supranacional.4 São co
nhecidas as etapas da cooperação econômica, no rumo da supranacionalidade, 
com as fases expostas por Luiz Olavo Baptista5 e expostas, esquematicamente, 
por Maristela Basso no seguinte iter: 1.°) Zona de Livre Comércio; 2.°) Zona de 
União Aduaneira; 3.°) Zona de Mercado Comum; 4.°) Zona de União Política e 
Econômica.6

121 F rancisco  R ezek , op. e loc. cits.

Juan Guzmán Tápia e Hugo Bustos Perez. “El rol dei juez en el proceso de integración 
regional”, Informe sobre o Seminário “O papel do juiz no processo de integração regional”, 
realizado pelo Instituto Miguel Cervet, École Nationale de La Magistrature e Europaísche 
Rechtsakademie em convênio com a Escola Nacional da Magistratura do Brasil e Jurisul, 
em Paris, Bruxelas, Trier, Luxemburgo e Estrasburgo, em maio e junho de 1997, p. 191. Os 
autores assinalam que a participação do Chile à época não prosperou, “pois era necessário 
definir as múltiplas condições de seu funcionamento e o Chile apareceria, comparativa
mente, em uma situação mais avançada, com tarifa externa mais baixa e parificada e com 
um modelo exportador muito aberto relativamente a todo o mundo, diante de um acordo 
sub-regional com taxas alfandegárias maiores e diferenciadas” (op. cit., p. 191).

,J| “A regência do Mercosul encontra-se em normas de direito internacional público conven
cional, ou seja, em tratados entre os quatro países envolvidos, tratados celebrados no mol
de da antiga tradição, submetidos ao mesmo ritual” (Francisco Rezek, op. e loc. cits.).

|J| Luiz Olavo Baptista. “O impacto do Mercosul sobre o sistema legislativo brasileiro”, em
Luiz Olavo Baptista, Aramiranta de Azevedo Mercadante e Paulo Borba Casella (org.), 
Mercosul: das negociações à implantação, São Paulo : LTr, 1994, p. 14-16, e R T 690/39-46.

161 “Etapas da cooperação econômica -  1 ,a) Zona de Livre Comércio: implica a eliminação e/
ou redução das taxas aduaneiras e restrição ao intercâmbio. Ex.: Nafta; 2.°) Zona de União
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Relevante ponto distintivo e limitativo do Mercosul está na aplicabilidade 
interna de suas normas, pois, enquanto que Argentina e Paraguai possuem previ
são constitucional da prevalência das normas atinentes a tratados sobre o próprio 
ordenamento jurídico constitucional, o mesmo já não ocorre no Uruguai e, espe
cialmente, no Brasil, em que vale a observação de Antonio Corrêa, de que “no 
Brasil o sistema constitucional exige que Tratado, Acordo ou Protocolo, para ter 
validade interna e incorporar-se ao ordenamento jurídico, seja submetido ao Con
gresso Nacional, que decide em última instância sobre ele”.7

2. Paralelo com a União Européia

A União Européia, cujos antecedentes recentes remontam aos anos 50,8 en
contra-se na 4.a Etapa, fortemente institucionalizada, inclusive com moeda única, 
o Euro, desde Maastricht. O Mercosul acha-se na segunda fase, uma união adua
neira, a caminho de institucionalizar-se como mercado comum supranacional. 
Mas ainda não o é.

Aduaneira ou Alfandegária: implica o livre comércio e o estabelecimento de uma Tarifa 
Externa Comum -  TEC. Ex.: Grupo Andino; Etapas da Integração Econômica: 3.a) Zona 
de Mercado Comum: implica o livre comércio, a união aduaneira, a livre circulação de 
pessoas, serviços, bens, mercadorias e capitais. Ex.: CEE depois de dezembro de 1992; 4.a) 
Zona de União Política e Econômica: implica o mercado comum, além de um sistema 
monetário comum, uma política externa de defesa comum. Ex.: União Européia com a 
ratificação do Tratado de Maastricht, ou o Tratado da União -  prevista para 1997, ou, no 
mais tardar, 1999” (Maristela Basso, “Perspectivas do Mercosul através de uma visão 
econômico-jurídica”, conferência no Encontro Internacional “Questões jurídicas no pro
cesso de integração do Mercosul”, Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal, 27-29.11.1996, in Revista do CEJ 02/42.

(7' Antonio Corrêa. Mercosul -  Soluções de conflitos pelos juizes brasileiros. Porto Alegre :
Sérgio Fabris Editor, 1997. p. 111. O autor acrescenta: “Como todos sabemos, o Poder 
Legislativo no Brasil tem sido lento na apreciação de propostas de leis e no exame de 
tratados internacionais para a concessão do referendum. Demora tempo, como se pode 
observar do caso em estudo (Protocolo de Ouro Preto), que, firmado em 05.08.1994, so
mente foi promulgado e, portanto, com validade interna em 05.10.1995, ou depois de um 
ano e dois meses. Sendo o Mercosul um ente dirigido a implementar o comércio interna
cional, em bora a dem ora não possa  ser admitida, constitui, entretanto, a realidade. Essa 
demora implica numa vacatio legis interna, porque não são aplicáveis tais normas pelos 
órgãos do Poder Judiciário. Deve ser ressaltado que vigora princípio exigindo o exame, 
porque Tratado não suplanta a Constituição do Estado, o qual é seguido em nosso país, 
equiparado aquele à legislação federal ordinária, com a qual concorre” (op. cit., p. 112).

"" No resumo de Christian Hen e Jacques Léonard, as principais datas são as seguintes:
“09.05.1950: Discurso de Robert Schuman: propõe colocar as produções francesa e alemã 
do carvão e do aço sob uma autoridade comum. 18.04.1951: Assinatura em Paris do trata
do instituindo a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (Ceca). 25.03.1957: Assinatura 
em Roma dos Tratados CEEA (Comunidade Européia de Energia Atômica) e CEE (Comu
nidade Econômica Européia). 30.01.1962: Entrada em vigor dos primeiros regulamentos 
sobre a Política Agrícola Comum (PAC); criação do Feoga (Fundo Europeu de Orientação 
e Garantia Agrícola). 08.04.1965: Tratado de fusão dos executivos das três comunidades
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A União Européia organiza-se à moda de um quase-Estado, na feição moder
na, com divisão de poderes e mecanismos de interligação desses poderes com a 
população e os governos dos Estados dela participantes.9

A União Européia produz um direito material, a ser seguido, obrigatoriamen
te, pelos Estados e seus cidadãos, como norma cogente, e, portanto, a ser aplicado 
pelos tribunais desses Estados, como norma de ordem pública, independente
mente de invocação dos interessados -  sejam Estados ou particulares.

(Conselho de Ministros e Comissão). 30.01.1966: Compromisso de Luxemburgo, que põe 
fim à crise aberta pela França em junho de 1965 (política da cadeira vazia) e que impõe a 
unanimidade para as decisões importantes. 16.07.1968: Eliminação total dos direitos al
fandegários entre os Seis e colocação da tarifa aduaneira comum em vigor. 21.04.1970: 
Decisão do Conselho levando à criação de recursos próprios para a comunidade. 22.01.1972: 
Assinatura do tratado de adesão da Inglaterra, da Dinamarca e da Irlanda (vigência em 
l.°.01.1973). 28.02.1975: Assinatura da Primeira Convenção de Lomé entre a CEE e 46 
países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP). 20.09.1976: Decisão de eleger os deputados 
europeus por sufrágio universal. 28.05.1970: Tratado de adesão da Grécia (entrada em 
vigor em l.°.01.1981). 07 e 10.06.1979: Primeiras eleições do Parlamento Europeu por 
sufrágio universal. 12.06.1985: Assinatura, em M adri e  L isb oa, dos tratados de adesão da 
Espanha e Portugal (entrada em vigor a l.°.01.1986). 14.06.1985: A Comissão transmite 
ao Conselho um Livro Branco sobre o completamento do Mercado Interior até 1992 (300 
proposições). 17 e 28.02.1986: Assinatura, no Luxemburgo e na Haia, do Ato Único Euro
peu modificando o Tratado de Roma e prevendo a realização do Mercado Interior para 
l.°.01.1993 (entrada em vigor a l.°.07.1987). 13.02.1988: Acordo no Conselho Europeu 
de Bruxelas sobre a reforma do financiamento das comunidades. 19.06.1990: Assinatura 
entre a França e a Alemanha e o Benelux da convenção de Shengen sobre a livre circulação 
de pessoas. 09 e 10.12.1991: Cúpula de Maastricht: acordo sobre o Tratado da União 
Econômica e Monetária (UEM) e sobre o Tratado de União Política. 07.02.1992: Assina
tura do Tratado de Maastricht. 1°. 11.1995: Entrada em vigor do Tratado de Maastricht. 
l.°.01.1995: Adesão da Suécia, Finlândia e Áustria” (L ’Union Européenne, Paris : La 
Découverte, 1995. p. 9).

191 São os seguintes os órgãos da União Européia: “O Parlamento Europeu, eleito por sufrá
gio direto e universal, é o representante dos povos da comunidade. Participa no processo 
legislativo e orçamentai e exerce um poder de controlo limitado, mas, crescente. O Conse
lho, composto por doze membros (um ministro por governo) toma as decisões e adopta a 
legislação comunitária. A sua composição varia em função dos assuntos a tratar (ministros 
dos Negócios Estrangeiros, da Agricultura, dos Transportes, das Finanças...). A Comissão, 
que reúne dezassete membros independentes, propõe a legislação comunitária, fiscaliza o 
seu cumprimento, bem como o cumprimento dos tratados e gere as políticas comuns. O 
Tribunal de Justiça, sediado desde a sua criação no Luxemburgo, assegura, em conjunto 
com o Tribunal de Primeira Instância, o respeito do direito no processo de integração 
comunitário. O Tribunal de Contas, por seu lado, controla a execução do orçamento da 
comunidade. Paralelamente a estas instituições, o Comitê Econômico e Social, órgão de 
natureza consultiva, associa os representantes dos sindicatos e dos grupos socioprofissionais 
ao processo de elaboração da legislação comunitária. Finalmente o Banco Europeu de Inves
timento tem por missão contribuir financeiramente para o desenvolvimento equilibrado da 
comunidade”. Cf. O tribunal de justiça das comunidades européias, ed. Serviço das Publica
ções Oficiais das Comunidades Européias, 1994. p. 3). Ver também resumo de Christian Hen 
e Jacques Léonard, L ’Union Européenne, P a r is : La Découverte, 1995. p. 18-19).

USO EXCLUSIVO STJ

 
Revista de Processo: RePro, v. 25, n. 99, jul./set. 2000.



4. ATUALIDADES INTERNACIONAIS 123

Esse direito material garante-se e protege-se por intermédio de um sistema 
jurisdicional bastante aperfeiçoado e sofisticado, que lhe dá efetividade. O siste
ma jurisdicional é forte. Sobre ele, disse Pescatore, com a visão de ex-presidente 
do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, ressaltou que sem esse Tribu
nal não teria havido a integração européia.10

3. O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias e o Tribunal de l .a
Instância

Compreende-se com facilidade a importância da solidez jurisdicional da União 
Européia à breve vista d ’olhos sobre os seus tribunais, o que se consegue simples
mente à observação de suas ações judiciais, para as quais competentes os dois 
tribunais das Comunidades Européias.

Como exposto em outro trabalho," “seis modalidades de ações e recursos 
vieram a mostrar-se necessárias à estabilidade da interpretação dos tratados da 
União Européia. Anote-se que, sem a força jurisdicional resultante dessas ações e 
recursos, sobretudo do último, o chamado Reenvio Prejudicial, não haveria direi
to estável entre as jurisdições nacionais e, portanto, estaria pulverizada a própria 
União Européia devido ao choque das soberanias decorrentes da guerra jurisdi
cional. Ações e recursos são os seguintes: I) Ação por incumprimento: Destinada 
a controlar o cumprimento pelos Estados-membros das obrigações impostas pelo 
direito comunitário. São legitimados a propô-la apenas a Comissão da União 
Européia12 e cada Estado-membro; II) Recurso de anulação: Pode ser proposto 
em duas hipóteses: a) pelos Estados-membros, Conselho ou Comissão, para a 
anulação, no todo ou em parte, de disposições comunitárias; b) pelos particulares, 
para anulação de atos jurídicos que lhes tragam prejuízo individual direto; III) 
Ação por omissão: Tem por finalidade o controle da inatividade, silêncio ou ina
ção das instituições comunitárias, que tragam prejuízo aos princípios da Comuni
dade Européia; IV) Ação de responsabilidade civil: Objetiva a efetivação de res
ponsabilidade extracontratual da comunidade, no tocante aos danos causados por 
suas instituições ou agentes no exercício de suas funções; V) Recurso ordinário: 
Recurso, limitado às questões de Direito, contra decisões do Tribunal de l.a Ins
tância; VI) Reenvio prejudicial: Destinado a assegurar a uniformidade na aplica
ção do direito comunitário, no âmbito das diversas jurisdições de cada um dos 
Estados-membros da União -  cujos juizes funcionam, quando perante eles aforada 
ação referente a questão comunitária, como juizes comunitários. Essas questões 
são, geralmente, atinentes a execução administrativa do direito comunitário pelos

  Pierre Pescatore. Le droit communautaire et droit national selon la jurisprudence de la
cour de justice des communautés européennes. 1969. p. 73. Nesse sentido, entre outros, 
Juan José Martin Arribas. Manual de derecho procesal comunitário. Madrid : Akal, 1988. 
p. 17.

"" Sidnei Agostinho Beneti. “Processo civil supranacional, União Européia e Mercosul” .
Revista de Direito do Mercosul, La Ley : Buenos Aires, 1997. p. 100.

1121 A Comissão é o órgão executivo da União Européia. Compõe-se de 17 membros.
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Estados-membros e a disposições dos tratados e direito derivado, que criem direitos 
em prol dos cidadãos europeus, os quais devem ser garantidos pelos tribunais na
cionais. O processo de Reenvio Prejudicial só pode ser provocado por um órgão 
jurisdicional nacional, mas dele, no Tribunal de Justiça das Comunidades Européi
as, participam todas as partes envolvidas, chegando-se, pois, à admirável coesão do 
direito comunitário, em face da diversidade dos sistemas jurídicos dos Estados- 
membros -  o que é essencial para a criação de cidadania européia, que já  vem se 
afirmando a cada momento em todas as nações da comunidade”.13

4. Natureza e estrutura organizacional do Mercosul

O Mercosul não nasceu de necessidade imperiosa de harmonizar povos ini
migos em história recente, como os integrantes da União Européia, recém-saídos 
de duas guerras devastadoras. Originou-se, como se viu na lembrança de Francis
co Rezek, como fenômeno destinado à fixação de capitais na América Latina e 
dinamização de economias de povos perfeitamente ajustados em suas relações 
econômicas, políticas e sociais. Fenômeno recente,14 o Mercosul não se estrutu
rou como organismo de superposição aos Estados dele participantes. Juan Gus- 
mán Tápia e Hugo Bustos Perez assinalam as características especiais do M er
cosul: “cabe perguntar-se, então, se no Mercosul há direito comunitário. A res
posta não é evidente. Com efeito, no Mercosul não há supranacionalidade nem 
órgão algum que a tenha. Suas decisões, como vimos, são intergovernamentais. 
Sem embargo, se existe obrigatoriedade para os Estados-partes, tanto de seu 
direito originário (os textos básicos) como o direito derivado (as decisões, reso
luções e diretivas) de seus órgãos com poder decisório. Igualmente, há direito

Sidnei Agostinho Beneti, op. cit., p. 102.
IUl A cronologia básica do Mercosul é a seguinte: 30.11.1985, Foz do Iguaçu, Argentina e 

Brasil criam uma Comissão Mista de Alto Nível para a Integração; 29.07.1986, Buenos 
Aires, presidentes Alfonsín e Sarney põem em execução o Programa de Integração e Coo
peração Econômica; seguem-se vários protocolos e tratados entre os dois países; 06.07.1990: 
Ata de Buenos Aires, entre os presidentes Menen e Collor de Mello, estabelecendo prazo 
de 5 anos para a criação do Mercado Comum; 26.03.1991: Tratado de Assunção, presiden
tes Menen, Collor de Mello, Rodriguez e Lacalle, estabelecendo o Projeto do Mercosul, 
entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai; 25.09.1991: Decreto legislativo 197, de 
25.09.1991 -  Aprovação do Tratado de Assunção pelo Congresso Nacional Brasileiro; 
21.11.1991: Dec. 350, de 21.11.1991 -  Promulga o Tratado para a Constituição de um 
Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a Repú
blica do Paraguai e a República Oriental do Uruguai; 17.12.1991: Protocolo de Brasília 
sobre Solução de Controvérsias, prevendo um sistema transitório arbitrai para solução de 
controvérsias e que “até 31.12.1994, os Estados-partes adotarão um Sistema Permanente 
de Solução de Controvérsias para o Mercado Comum”; 17.12.1994: Protocolo de Ouro 
Preto, que formalmente colocou em vigência o Mercosul como entidade de Direito Inter
nacional; 28.06.1995: Código Aduaneiro -  Projeto de Decreto Legislativo 111, de 
28.06.1995 -  Enviado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem 168, de 1 ,°.02.1995, 
protocolado na Casa sob n. 001681995, em 03.04.1995; 15.12.1995: Tratado de Madri, 
estabelecendo relações entre a União Européia e o Mercosul.
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complementar, também obrigatório, como os acordos do Mercosul com tercei
ros (com o Chile, a União Européia e outros em negociação atual, como é o caso 
da Bolívia)”.15

Observa um “modelo intergovernamental, sem instituições de caráter 
supranacional”.16 Possui personalidade jurídica de direito internacional.17 A or
dem jurídica do Mercosul não apresenta, institucionalmente, primazia sobre as 
ordens jurídicas internas, mas convive com a ordem jurídica interna dos Estados- 
membros. Os tratados necessitam de ratificação para incorporação ao direito in
terno. Daí a dúvida a respeito de as disposições sobre o Mercosul comporem 
efetivamente um direito comunitário, preferindo-se a caracterização como um 
direito de cooperação.18

Apresenta poucos órgãos institucionais, diretamente ligados aos governos 
participantes dos atos internacionais instituidores e associados. Efetivamente, são 
seus órgãos institucionais, definidos no art. l.° do Protocolo de Ouro Preto: 1.°) o 
CMC -  Conselho do Mercado Comum; 2.°) o GMC -  Grupo Mercado Comum; 
3.°) a CCM -  Comissão de Comércio do Mercosul; 4.°) a CPCM -  Comissão 
Parlamentar Conjunta; 5.°) o FCES -  Foro Consultivo Econômico-Social; e 6.°) a

Juan Gusmán Tápia e Hugo Bustos Perez, op. cit., p. 187.
"6| Nádia de Araújo, “Solução de controvérsias no Mercosul” , conferência no Seminário “O 

Mercosul e a questão político-institucional”, Canela, jun./1997, Mimeo, p. 2; também: 
Revista Debates, n. 14, Fund. Konrad Adenauer, 1997.

n7' Protocolo de Ouro Preto -  POP, art. 34.
<IS' Horácio Wanderlei Rodrigues resume: “A principal divergência doutrinária sobre a natu

reza do direito comunitário coloca-se em: a) ser ele direito interno, tendo em vista ter sido 
recepcionado pelas diversas ordens jurídicas; ou b) ser direito internacional público, tendo 
em vista que, em sua origem, decorre de tratados internacionais realizados entre os Esta
dos-membros da comunidade. Hoje, predominantemente, entende-se que é ele um terceiro 
gênero, emergente e no classificável dentro dos parâmetros tradicionais, motivo pelo qual 
se lhe atribui a denominação direito comunitário, por não pertencer, propriamente, nem à 
ordem interna e nem à internacional, mas à própria comunidade, vista como sujeito com 
personalidade própria e diferenciada. O direito comunitário também tem relação com o 
direito internacional privado, na medida em que esse estabelece as normas regentes de 
conflitos de leis (Casella, 1994, p. 269). No direito internacional privado desenvolvido 
pela União Européia, situam-se as normas sobre responsabilidade contratual, reconheci
mento das pessoas jurídicas e sobre aplicação do direito europeu em matéria de concorrên
cia. Já o direito da cooperação é o existente nas relações derivadas da integração, mas 
ainda pertencentes ao campo do direito internacional público, como ocorre no Mercosul. 
Não há, nesse caso, um direito supranacional auto-aplicável, como é o comunitário. O 
máximo que pode ser alcançado é um direito uniforme” (Horácio Wanderlei Rodrigues, 
“Mercosul: alguns conceitos básicos necessários à sua compreensão”, Solução de contro
vérsias no Mercosul, Horácio Wanderlei Rodrigues (Org.), Porto Alegre : Livraria do Advo
gado, 1997. p. 30-31). Assinala, ainda, o mesmo autor que às normas do Mercosul faltam 
a “superioridade hierárquica, a recepção automática pelos ordenamentos jurídicos nacio
nais (independentem ente  de qualquer processo  de aprovação interna) e a “auto- 
aplicabilidade”, de modo que “melhor parece a utilização da expressão direito de coopera
ção” (op. cit., p. 29).

USO EXCLUSIVO STJ

 
Revista de Processo: RePro, v. 25, n. 99, jul./set. 2000.



126 REVISTA DE PROCESSO -  99

SAM -  Secretaria Administrativa do Mercosul. Sintetiza, contudo, João Grandino 
Rodas: “Temos três órgãos decisórios: Conselho do Mercado Comum, órgão má
ximo composto pelos Ministros das Relações Exteriores e Economia; Grupo Mer
cado Comum, órgão executivo, coordenado pelas Relações Exteriores; e a Co
missão de Comércio, que administra os instrumentos de políticas comerciais, tais 
como a tarifa externa comum, o regime de origem e os regulamentos contra práti
cas desleais de comércio. Estes são os órgãos de poder real do Mercosul, os outros 
são órgãos consultivos, de rarefeito poder. Há a Comissão Parlamentar conjunta e o 
Foro Consultivo Econômico-Social, em que o consultivo aparece como uma gran
de advertência e ainda a secretaria, sem poder de iniciativa, que se dedica aos afaze
res meramente administrativos”.19

Os mecanismos de solução de controvérsias são internos, de jurisdição 
transacional ou arbitrai.

5. Sistema de solução de controvérsias no Mercosul

Inexiste um órgão jurisdicional no Mercosul, com efetividade ungida pela 
autoridade do organismo internacional, a este transferida pela soberania dos Es
tados-partes. As formas de solução de controvérsias no Mercosul aplicam-se si
multaneamente, sem exclusividade, podendo exercitar-se concomitantemente.

No processo de solução de controvérsias possui atuação fundamental a CCM, 
cujas respostas a consultas fazem, em verdade, esta fonte a mais importante ver
tente de conclusões sobre a matéria.20

O sistema de solução de controvérsias, como se verá, passa forçosamente 
pela atividade governamental interna do Estado-membro envolvido. “Cabe o co
mentário sobre a natureza do sistema de solução de controvérsias realizado 
pela CCM. Trata-se de um método de solução não jurisdicional, que depende da 
vontade das partes para ser iniciado e se assemelha bastante ao mecanismo já 
existente na OMC -  Organização Mundial do Comércio ainda que de forma 
simplificada” (“a obrigação de consultar era da tradição do GATT e foi mantida 
pela OMC. As consultas são uma oportunidade para factfinding, representando 
uma forma estruturada de inquérito conjunto, que pode levar pela negociação à 
conciliação de interesses”, e “note-se que todos os países-membros do Mercosul

"9| João Grandino Rodas, “Avaliação da estrutura institucional definitiva do Mercosul”, Di
reito comunitário do Mercosul, Porto Alegre : Livraria do Advogado, 1997, p. 65 (confe
rência ao ensejo da VI Reunião de Ministros da Justiça do Mercosul, Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, 19.11.1996).

1201 Assinala Maria Cristina Boldorini que “Mensalmente a Comissão se reúne em Brasília. 
Este órgão é o dia-a-dia do Mercosul. Quem deseja estar informado dos últimos aconteci
mentos em matéria comercial do Mercosul deve necessariamente estar com contato com as 
atas da Comissão de Comércio, o que é algo muito simples, já  que estão em todas as 
Chancelarias” (“Mecanismos institucionais” , conferência no Encontro Internacional “Ques
tões Jurídicas no Processo de Integração do Mercosul”, Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal, 27-29.11.1996, Revista do CEJ 02/34).
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são signatários da OMC e, portanto, procuraram criar normas compatíveis com a 
legislação já  existente naquela organização”.21

6. Fontes legais do sistema de solução de controvérsias22

São três as fontes do sistema de solução de controvérsias interno do Mercosul: 
o Tratado de Assunção, de 26.03.1992, Anexo III, o Protocolo de Brasília, de 
1991, e o Protocolo de Ouro Preto, de 17.12.1994. Esses três diplomas consti
tuem as bases da “Organização Judiciária” do Mercosul -  assim, evidentemente, 
impropriamente dita, pois não se trata de jurisdição nos moldes do rigor doutriná
rio, mas, em verdade, órgãos administrativos, com efetividade ligada aos Minis
térios de Relações Exteriores dos Estados-partes, sendo os processos como que 
processos administrativos internos conjuntos.

Note-se que o Tratado de Assunção estabeleceu duas regras programáticas: 
1) fixou o prazo de 120 dias, a partir da entrada em vigor do tratado, para os 
governos dos Estados-membros proporem um Sistema de Solução de Controvér
sias; 2) fixou o prazo até 31.12.1994 para os Estados-partes adotarem um Sistema 
Permanente de Solução de Controvérsias para o Mercado Comum.

Os diplomas supra-referidos são os que aqui interessam, pois são eles que 
regem a matéria negociai específica de mercado, objeto, em princípio, do 
Mercosul.

Mas, além desses três diplomas legais, vêm a interesse as normas atinentes 
à cooperação jurisdicional internacional no Mercosul, isto é, normas de Direito 
Processual Internacional, referentes à providências jurisdicionais sobre maté
rias mesmo estranhas ao restrito âmbito negociai do Mercosul, mas que, sem 
dúvida, prestam socorro à realização desse âmbito negociai. São os seguintes 
esses diplomas: 1) o Protocolo de Las Lenas, de 27.07.1992 (sobre cooperação 
e assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administra
tiva); 2) o Protocolo de São Luís, de 25.06.1996 (Assistência Jurídica Mútua 
em Assuntos Penais); 3) o Protocolo de Ouro Preto, de 17.12.1994 (Medidas 
Cautelares); 4) o Protocolo de Buenos Aires, de 04-05.07.1994 (Jurisdição In
ternacional em Matéria Contratual); e 5) o Protocolo de São Luís, de 1996 
(Responsabilidade Civil Emergente de Acidentes de Trânsito entre os Estados 
Partes do Mercosul).

1211 Nádia de Araújo, op. cit., p. 4.
1221 Os textos a seguir referidos encontram-se, todos, no volume Código do Mercosul, de Nádia 

de Araújo, Frederico V. Magalhães Marques e Márcio Monteiro Reis (Orgs.), Rio de Ja
neiro : Renovar, 1998. Na apresentação desse “Código” , Paulo Borba Casella, “sem deixar 
de consignar o reparo à utilização do termo ‘código’ em se tratando de coletânea não 
orgânica de textos legais” , assinalou que o trabalho “tem a genialidade das coisas simples: 
depois de conhecê-lo, vai ser impossível viver sem ele, para todos os profissionais da área 
jurídica, seja em sala de aula, como no escritório”, impondo a pergunta: “como ninguém 
havia pensado nisso antes?” (op. cit., p. 2).
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7. O sistema de solução de controvérsias

João Grandino Rodas, em exposição simples e clara, sem embargo da 
indefectível segurança, expôs o sistema, na atualidade.23 Distinguiu, inicialmen
te, as controvérsias entre Estados e as controvérsias entre particulares,24 objeto de 
separação pelo Protocolo de Brasília. O sistema foi mantido intacto pelo Protoco
lo de Ouro Preto.25

Quanto aos litígios entre Estados, o Protocolo de Brasília “prescreve, em 
primeiro lugar, (1) negociações diretas, depois (2) intervenção do Grupo Merca
do Comum, que formula recomendações não obrigatórias e, finalmente, poderá se 
chegar ao (3) procedimento arbitrai”.26

E “a reclamação entre particulares, por sua vez, compreende (1) a questão da 
admissibilidade, julgada pela Seção Nacional do Grupo Mercado Comum no 
próprio Estado-membro. A partir daí, a Seção Nacional é que esposa o problema 
e (2) envia a reclamação para o Grupo Mercado Comum, que (3) pode rejeitá-lo 
liminarmente, (4) enviá-lo a um grupo de especialistas ou, como última possibi
lidade, (5) remetê-lo à arbitragem".11

8. Forma dos pedidos

Os pedidos de submissão de controvérsias são submetidos à CCM,28 regidos 
pela Diretriz CCM 6/96, que derroga a Diretriz CCM 15/95.29 As reclamações 
perante o CCM seguem procedimento anexo ao Protocolo de Ouro Preto.30 Os 
requisitos dos pedidos constam de formulário próprio,31 com obrigatoriedade de

a” João Grandino Rodas, op. e loc. cits.
I2“" Idem, ibidem, p. 73.
af' N o  tocante ao aspecto institucional, o  P rotoco lo  de Ouro Preto “fez três co isas  importantes 

para o Mercosul. Em primeiro lugar, outorgou personalidade jurídica de direito internacio
nal ao Mercosul, que antes não a possuía. Em segundo lugar, estabeleceu sua estrutura 
institucional para a fase da união aduaneira, e aqui eu gostaria de fazer um contraponto. 
Esta estrutura institucional foi feita, sob o prisma do governo brasileiro, para a fase de 
consolidação da união aduaneira, portanto não é uma estrutura definitiva. E, em último 
lugar, nota-se que este Protocolo de Ouro Preto manteve intocado o sistema de solução de 
controvérsias estabelecido pelo Protocolo de Brasília. Em grande parte, isto se deu pela 
negativa brasileira em ultrapassar um pouco estes limites. Assim, constituem órgãos 
decisórios, com caráter intergovernamental e com decisões tomadas por consenso, o Con
selho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio. Notem 
que realmente é uma organização internacional com tendência a ser comunitária, mas hoje 
ainda extremamente conservadora, se nós olharmos os parâmetros tradicionais das organi
zações de direito internacional público” (João Grandino Rodas, op. cit., p. 74).

1261 João Grandino Rodas, op. e loc. cits.
1271 Idem, ibidem, p. 72.
,2lil Ver “Regimento Interno CCM ”, em Boletim de Integração 15/141-143.
1291 Diretrizes CCM 15/95 e 6/96, v. Código do Mercosul, p. 97, 73; formulários: p. 99-102.
1,1)1 Ver Código do Mercosul, cit., p. 89.

Ver formulários, Código do Mercosul, p. 99-102.
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indicação e descrição do problema, disposições do Mercosul em discussão e 
providência pedida para solução do dissídio.

Exige-se a juntada de nota técnica do Estado patrocinador da consulta; res
posta por escrito do Estado consultado, na reunião subseqüente da CSM (bimestral). 
Segue-se a Decisão do Comitê Técnico,32 por consenso, ou, à ausência do consen
so, encaminhamento ao GMC para pronunciamento em 30 dias. Salienta Nádia 
de Araújo que, “da análise do procedimento adotado pela CCM e do número de 
consultas já  realizadas, nota-se que o processo é simples, democrático em seu 
alcance e não necessita, para sua aplicação, de prévia instalação de estruturas 
burocráticas dispendiosas”.33

9. Os árbitros e os laudos

Especial relevância possuem a nomeação dos árbitros e a elaboração dos 
laudos arbitrais. Os árbitros compõem lista de nomes designados pelos Estados- 
partes, devendo ser juristas de reconhecida competência nas matérias que possam 
ser objeto de controvérsia (Protocolo de Brasília, arts. 9.°, 10 e 13).

O laudo deve ser adotado por maioria, mas não poderá haver fundamentação 
de votos dissidentes (art. 20). São inapeláveis os laudos (art. 21). Podem ser obje
to de esclarecimentos (art. 22). O não cumprimento do laudo abre ensejo à toma
da de medidas compensatórias (art. 23).

As despesas devem ir à custa de cada Estado-parte na controvérsia (art. 24).

10. Os primeiros julgamentos

Já foram realizados três julgamentos por intermédio de laudos arbitrais ad hoc.
O 1,° Laudo Arbitrai, Brasil x Argentina, Montevidéu, Uruguai, 28.04.1999, 

proferido pelo Tribunal Arbitrai constituído pelos árbitros Dr. Juan Carlos Blanco 
(Uruguai, presidente), Dr. Guilhermo Michelson Irusta (Argentina) e Dr. João 
Grandino Rodas (Brasil), acolheu parcialmente a reclamação da Argentina sobre 
os Comunicados 37/97 e 7/98, do Brasil, a respeito de exigência de licença auto
mática ou não automática de produtos constantes da lista de Nomenclatura Co
mum do Mercosul.

0  2.° Laudo Arbitrai, Argentina x Brasil, 27.09.1999, Assunção, Paraguai, 
proferido pelo Tribunal Arbitrai constituído pelos árbitros Dr. José Peirano Basso 
(Uruguai, presidente), Dr. Atílio Aníbal Alterini (Argentina) e Luiz Olavo Baptista 
(Brasil) não acolhendo a reclamação da Argentina, formulada em agosto de 1997, 
sobre a aplicação do Sistema Conab e ACC e ACE, mas acolher a reclamação 
relativa ao Proex, a propósito de existência de subsídios para exportações de car
ne de porco.

in' Os comitês técnicos.
Nádia de Araújo, “Solução de controvérsias no Mercosul”, cit., p. 1.
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O 3.° Laudo Arbitrai, relativo a produtos têxteis, reclamação formulada pelo 
Brasil contra a Argentina, a respeito da Res. 861/99 do Ministério da Economia e 
Obras e Serviços Públicos da Argentina. O Tribunal Arbitrai foi constituído pelo Dr. 
Gary N. Horlick (Estados Unidos, presidente), Dr. Raúl E. Vinuesa (Argentina) e 
Dr. José Carlos Magalhães (Brasil). O Tribunal Arbitrai determinou a revogação, 
pela Argentina, da aludida Res. 861/99, do Ministério da Economia.34

11. Conclusões

O Mercosul, no estágio atual de união aduaneira, a caminho da constituição 
de mercado comum, não possui mecanismo jurisdicional permanente para solu
ção de controvérsias. A atividade decisória é, em primeiro lugar, pelo consenso 
entre os Estados-partes, envolvidos no litígio e, em segunda etapa, pelo Tribunal 
Arbitral Ad Hoc.

O mecanismo sem dúvida vem funcionando, graças ao entendimento. Mas é 
frágil, pois: a) não permite a formação de jurisprudência estável a garantir futuros 
negócios, visto que os efeitos do laudo arbitrai se circunscrevem aos litigantes, 
não criando precedente erga omnes\ b) não garante execução do julgado, acentu
ando o risco de invocação da Justiça do Estado-parte pelo perdedor, a conturbar 
sobremaneira o sistema; c) nos casos de maior expressão político-econômica, 
incentiva os choques governamentais agudos, ante a necessidade de patrocínio da 
reclamação particular pelo Estado-parte a que pertence o reclamante; e d) signi
fica negativa de acesso à justiça para os particulares de menores forças econômi
cas, incapazes de interessar os próprios governos para a formulação da reclama
ção, levando, portanto, a negação de justiça para os casos menores.

Não se pode esquecer, contudo, que o sistema é razoável no estágio atual do 
Mercosul, sem instituições supranacionais próprias, dependente de disposições 
governamentais internas, que se ajustem pelo consenso.

Ou, como arremata, com minúcia, Nádia de Araújo: “O Mercosul, ao contrá
rio da Comunidade Européia, não tem um sistema que garanta a ( 1) uniformidade 
das decisões obtidas na solução de litígios decorrentes da normatização criada 
pelo processo da integração. Pelo contrário, todas as formas de soluções de con
trovérsias se (2) superpõem  e podem ser utilizadas ao mesmo tempo, sem qual
quer critério específico. Também não possui um meio efetivo de (3) controle da 
legalidade dos atos das Instituições Comunitárias, à falta de uma instituição co
mum com poderes para exercer esse papel. De sorte que este (4) controle é hoje

Sobre esse laudo arbitrai, veja-se Maria Teresa Carcomo Lobo, “Mercosul -  O terceiro 
laudo arbitrai”, Jornal do Commercio, Recife, 1.° Caderno, p. 1. Anotou a autora: “Com a 
decisão do Tribunal ganhou maior consistência o Sistema de Solução de Controvérsias, 
merecendo aplauso: o Brasil por a ele recorrer, o Tribunal por sabiamente decidir e a 
Argentina por dar cumprimento à decisão”. Mas o jornal O Estado de S. Paulo, em edito
rial sob o título “Insegurança emperra o Mercosul”, informa que os empresários argenti
nos inconformados com a decisão arbitrai recorrem à Justiça do país, e adverte para a 
fragilidade do sistema.
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exercido pelos Judiciários dos Estados-partes, na (5) forma de sua legislação 
interna, o que (6) não assegura a uniformidade na interpretação e aplicação das 
normas comunitárias. Ressalte-se, ainda, que a (7) incorporação dos atos comu
nitários à ordem jurídica interna, ao menos no Brasil, é feita de acordo com as 
normas do direito internacional clássico e as regras pertinentes ao ordenamento 
jurídico interno, só entrando em vigor depois de aprovadas pelo Legislativo e 
promulgadas pelo Executivo de cada um dos países integrantes do Mercosul. A 
solução de controvérsias está, assim, apesar de sua definição, muito (8) cercada 
de incertezas. Apesar do funcionamento, ainda que uma só vez, do Protocolo de 
Brasília, e da CCM, (9) o sistema não garante a uniformidade de interpretação 
das fontes do Mercosul, e, por conseguinte, a construção gradual de uma (10) 
jurisprudência comunitária', (11) por outro lado, no campo judicial, depende da 
iniciativa dos interessados ou prejudicados, e do sistema de cada país de direito 
internacional privado, sendo certamente campo fértil para o forum  shopping'. A 
experiência, ainda empírica, da (12) CCM parece ter obtido resultados satisfatórios 
até o momento, (13) evitando a instauração de procedimentos de solução de 
controvérsias e até mesmo o recurso final à arbitragem institucional (...) Essa 
experiência tem exercido certo atrativo como (14) fo ru m ’ de negociações diretas 
para a solução dos diferendos comunitários sobre os quais é possível aos Estados 
chegarem a um acordo, beneficiando os particulares, pois o (15) custo das con
sultas é arcado pelos Estados-partes, que patrocinam os interesses nacionais. 
Além disso, na sua maioria, seus resultados são obtidos em (16) curto espaço de 
tempo, devido à (17) especialização dos agentes envolvidos e (18) direcionamento 
das consultas aos órgãos governamentais internos responsáveis pela regulação 
da atividade em discussão”.35

A própria inexistência de grande número de casos vem contra o sistema. “A 
inexistência de um contencioso numeroso sobre questões relativas às normas co
munitárias do Mercosul no Judiciário, ao menos brasileiro, pode ser creditada à 
conjugação de quatro fatores: a) a grande desinformação a respeito do tema pelos 
operadores do direito; b) o alto custo de um processo transnacional; c) a incerteza 
quanto ao resultado -  em face da desinformação do Judiciário quanto às questões 
especificam ente com unitárias e quanto  às especific idades dos litíg ios 
transnacionais. Soma-se a tudo isso a já  conhecida d) demora dos processos jud i
ciais no âmbito interno” (Nádia, Mimeo, p. 5).

Nesse sentido, de inteira procedência as observações de Roberto Rui Diaz 
Labrano: “Voltamos ao ponto anterior: precisamos de instituições. Uma das gran
des dificuldades atualmente refere-se à incorporação da norma. Necessitamos em 
primeiro lugar de alguém que faça esse trabalho de incorporar essa norma, um 
órgão com a competência de ditar normas que diretamente se incorporem e se 
apliquem ao ordenamento jurídico de cada um dos Estados-participantes. Neces
sitamos de órgãos legislativos” e “necessitamos, em primeiro lugar, de um órgão 
executivo, de caráter supranacional, para levar adiante o processo e perceber quais 
são os obstáculos em todos os aspectos” e, “obviamente, necessita-se também de 
um órgão de caráter jurisdicional, que possua natureza supranacional, que possa

' 551 Nádia de Araújo, op. cit., p. 5.
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dirimir os conflitos. Não se trata apenas de problemas de caráter comercial. Quando 
estou numa fronteira com algum obstáculo normativo referente ao Mercosul, não 
irei à Direção de Comércio, e sim a um órgão que me dê respostas na aplicação 
das normas comunitárias”.36

Fases: 1) negociações diretas, por meio das consultas na CCM; 2) interven
ção do órgão executivo do Mercosul e julgamento da reclamação no GMC; 3) fase 
arbitrai por Tribunal Ad Hoc37 (Nádia de Araújo, Frederico do Valle Magalhães 
Marques e Márcio Monteiro Moraes, Código do Mercosul, Rio de Janeiro : Reno
var, 1998. p. 89).

Falta de órgão jurisdicional:
Inconvenientes: a) falta de controle da legalidade da legislação dos países 

participantes (Nádia, p. 2); b) falta de interpretação uniforme do direito do Mercosul 
(Nádia, p. 2).

“Três são os tipos de relações jurídicas que podem ser objeto de controvér
sias: aquelas surgidas entre os Estados-partes; aquelas entre os Estados-partes e 
os particulares; e aquelas somente entre os particulares -  pessoas físicas e/ou 
jurídicas -  domiciliadas ou com lugar de negócios nos países-membros.38

Diante da decisão do 3.° Laudo Arbitrai na questão dos Têxteis, “a Federação 
Argentina da Indústria Têxtil anunciou a intenção de anular, por meio de proces
so na Justiça, a suspensão das cotas” . “Quando se passa a considerar normal, 
como vem ocorrendo na Argentina, o recurso a tribunais para obtenção de medi
das protecionistas, bloqueia-se o mecanismo de entendimentos internacionais. 
Como ficaria o intercâmbio na região, se virasse rotina, no Brasil, recorrer ao 
tribunal mais próximo, para impedir, por exemplo, a importação de trigo, de vi
nho, de autopeças ou de qualquer outro produto argentino?”

Regimento Interno do CCM, Boletim de Integração 15/95.

Casos:
1. ° Julgamento -  Argentina versus Brasil -  Reclamação da Argentina contra 

o Comunicado 37/97 do Decex, que estabelecia necessidade de licença não auto
mática de importação de determinados produtos, o que se interpretou como res
trição do comércio intrazona a produzir efeito inibidor, contrariamente ao Trata
do de Assunção. O tribunal interpretou o princípio da livre circulação de merca
dorias, não podendo ser deixada ao arbítrio de uma das partes a eliminação. Con
clusão de que o sistema de licenciamento não automático deverá ajustar-se aos 
critérios da decisão até final de 1999. Procedência em parte.

'•*’ Roberto Rui Díaz Labrano. “Livre circulação de pessoas e direito de estabelecimento”, 
Conferência no Encontro Internacional “Questões Jurídicas no Processo de Integração do 
Mercosul”, Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, 27-29.11.1996, 
Revista do CEJ 02/38.

1571 Ver “Procedimento geral para reclamações perante a CCM”, Anexo ao Protocolo de Ouro 
Preto, com formulário de reclamações, em Código do Mercosul.
“Insegurança emperra o Mercosul” . O Estado de S. Paulo, 20.04.2000, A-2.
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Conclusões Nádia: “O Mercosul, ao contrário da Comunidade Européia, não 
tem um sistema que garanta a (1) uniformidade das decisões obtidas na solução 
de litígios decorrentes da normatização criada pelo processo da integração. Pelo 
contrário, todas as formas de soluções de controvérsias se (2) superpõem  e po
dem ser utilizadas ao mesmo tempo, sem qualquer critério específico. Também 
não possui um meio efetivo de (3) controle da legalidade dos atos das Institui
ções Comunitárias, à falta de uma instituição comum com poderes para exercer 
esse papel. De sorte que este (4) controle é hoje exercido pelos Judiciários dos 
Estados-partes, na (5) form a de sua legislação interna, o que (6) não assegura a 
uniformidade na interpretação e aplicação das normas comunitárias. Ressalte-se, 
ainda, que a (7) incorporação dos atos comunitários à ordem jurídica interna, ao 
menos no Brasil, é feita de acordo com as normas do direito internacional clássi
co e as regras pertinentes ao ordenamento jurídico interno, só entrando em vigor 
depois de aproadas pelo Legislativo e promulgadas pelo Executivo de cada um 
dos países integrantes do Mercosul. A solução de controvérsias está, assim, ape
sar de sua definição, muito (8) cercada de incertezas. Apesar do funcionamento, 
ainda que uma só vez, do Protocolo de Brasília, e da CCM, (9) o sistema não 
garante a uniformidade de interpretação das fontes do Mercosul, e, por conseguin
te, a construção gradual de uma (10) jurisprudência comunitária-, (11) por outro 
lado, no campo judicial, depende da iniciativa dos interessados ou prejudicados, e 
do sistema de cada país de direito internacional privado, sendo certamente campo 
fértil para o forum shopping A experiência, ainda empírica, da (12) CCM parece 
ter obtido resultados satisfatórios até o momento, (13) evitando a instauração de 
procedimentos de solução de controvérsias e até mesmo o recurso final à arbitra
gem institucional (...) Essa experiência tem exercido certo atrativo como (14) forum  ’ 
de negociações diretas para a solução dos diferendos comunitários sobre os quais 
é possível aos Estados chegarem a um acordo, beneficiando os particulares, pois 
o (15) custo das consultas é arcado pelos Estados-partes, que patrocinam os 
interesses nacionais. Além disso, na sua maioria, seus resultados são obtidos em 
(16) curto espaço de tempo, devido à (17) especialização dos agentes envolvidos 
e (18) direcionamento das consultas aos órgãos governamentais internos res
ponsáveis pela regulação da atividade em discussão” (Nádia, Mimeo, p. 5).

“A inexistência de um contencioso numeroso sobre questões relativas às nor
mas comunitárias do Mercosul no Judiciário, ao menos brasileiro, pode ser credi
tada à conjugação de quatro fatores: a) a grande desinformação a respeito do 
tema pelos operadores do direito; b) o alto custo de um processo transnacional; c) 
a incerteza quanto ao resultado -  em face da desinformação do Judiciário quanto 
às questões especificamente comunitárias e quanto às especificidades dos litígios 
transnacionais. Soma-se a tudo isso a já  conhecida d) demora dos processos jud i
ciais no âmbito interno” (Nádia, Mimeo, p. 5).

“Ao final do estudo, tem-se a impressão de que o Mercosul, nesse ponto, 
ainda não atingiu um estágio ideal, mas tem algumas manifestações satisfatórias. 
Ainda que no presente momento não seja possível a criação de um tribunal para 
solucionar essas questões, em face dos óbices do sistema constitucional brasilei
ro, poder-se-ia estabelecer mecanismos de cooperação entre os órgãos do Poder 
Judiciário dos países-membros mais eficazes, para que os processos com ques
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tões mercosulianas tivesse um tratamento comum, garantindo-se a uniformidade 
na aplicação do direito comunitário” (Nádia, Mimeo, p. 5).

-T ratado de União Aduaneira -  Fases Luiz Olavo Baptista:39 a) Zona de Livre 
Comércio: 1.°) tratado de livre circulação de mercadorias sem barreiras ou restri
ções alfandegárias; 2.°) total liberdade nas relações com países fora do grupo; b) 
União aduaneira: 1,°) livre circulação de mercadorias; 2.°) tarifa comum; 3.°) liber
dade de relações com países fora do grupo, salvo acordos plurilaterals; c) Mercado 
Comum: livre circulação também de capitais e trabalho, livre prestação de serviços, 
faltando apenas moeda única para equiparar-se ao que se passa nos Estados.

Natureza do processo de solução de controvérsias no âmbito internacional e 
supranacional.

Espécies de controvérsias: a) entre Estados; b) entre Estados e particulares; 
c) entre particulares.

No âmbito internacional: a) entre Estados (Direito Internacional Público -  
Direito Processual Internacional); b) entre Estados e particulares (Direito Inter
nacional Privado -  Direito Processual Internacional); c) entre particulares (Direi
to Internacional Privado e Direito Processual Internacional).

No âm bito supranacional: D ireito contencioso com unitário -  Fontes 
legiferantes e órgãos jurisdicionais.

UE, Nafta, Pacto Andino.
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