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RESUMO: Estudo realizado a partir da evolução histórica da integração dos países da América 
do Sul até o nascimento do MERCOSUL, com descrição dos órgãos que o compõem e suas 
respectivas competências, demonstrando a evolução estrutural do bloco.
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ABSTRACT: Study performed from the integration of the South America’s countries historical 
evolution  until MERCOSUL’s  birth,  with  the  description of its  agencies  and  their skills, 
demonstrating the block’ structural evolution.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A evolução do MERCOSUL neste momento de desenvolvimento do processo de 

integração é uma realidade que dificilmente se alterará. Atualmente, é impossível buscar 

desenvolvimento  econômico  sem a  interação  com outras  nações  que  representam a 

abertura  de  novos  mercados  consumidores  para  escoamento  da  produção, 

implementando a atividade econômica de um país.

Neste contexto, a integração representa o combustível para o desenvolvimento 

econômico  que,  dependendo  das  prioridades  de  investimento  de  um  país,  pode 

representar a distinção entre desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. 

Prova  maior  disto  no  cenário  mundial  é  a  existência  de  países  em  franco 
1 Advogado.  Pós-Graduado em Direito Processual  do Trabalho pela Faculdade Processus.  Mestre em 
Direito  Internacional  e  Econômico  pela  Universidade  Católica  de  Brasília.  Advogado-Orientador 
licenciado  do  Núcleo  de  Pratica  Jurídica  da  Universidade  Católica  de  Brasília.  Professor  do  Centro 
Universitário Unieuro e da Faculdade Anhanguera de Brasília.
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desenvolvimento,  com  produto  interno  bruto  inferior  ao  muitas  outras  nações 

desenvolvidas, mas ainda com parca evolução na tutela de garantias sociais.

O Brasil está inserido como um dos atores principais, senão o mais importante, 

na integração sul-americana, em especial, o movimento integracionista que vivemos no 

MERCOSUL, em que por meio das mais incipientes tentativas de cooperação já visava 

à união dos países do sul. Inspiração que se tornou realidade através da assinatura em 26 

de março  de 1990,  mediante  a  celebração  do Tratado de Assunção pelos  chefes  de 

Estado da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, entrando em vigor internacionalmente 

em 1991.

Tentativa que já havia sido implementada por diversos outros, importante citar o 

pioneirismo do libertador  Simón Bolivar,  entretanto,  aquela,  que um dia  foi  utópica 

união, tomou contornos de realidade. Hoje, o MERCOSUL se enquadra, nos dizeres da 

doutrina, em uma união aduaneira incompleta, sem, contudo, formar uma área de livre 

comércio.

Mesmo no estágio em que o mercado do sul se encontra, fomentam-se as trocas 

comerciais  intra-bloco,  por  meio  da  adoção da  Tarifa  Externa  Comum,  porém com 

ressalvas.

2.  A  INTEGRAÇÃO  REGIONAL  E  A  ESTRUTURA  INSTITUCIONAL  DO 
MERCOSUL

2.1. Antecedentes Históricos da Integração Regional e a Formação do Mercosul

A ideia de integração do povo latino-americano, inspirado nos ideários de seu 

libertador  Simón  Bolivar,  teve  início  no  século  XIX,  mesmo  que  seus  objetivos 

contemplassem  desígnios  políticos  e  culturais,  não  vislumbrando  inicialmente  o 

desenvolvimento econômico.

O Congresso Anfictiônico, em 15 de julho de 1826, aprovou o Tratado de União, 

Liga e Confederação perpétua entre as Repúblicas da Colômbia, Centro América, Peru e 

México. O aludido tratado foi apenas ratificado pelos Estados Unidos da Colômbia e da 

Guatemala, frustrando o sonho de integração.2 

2 SOARES, Mário Lúcio Quintão. MERCOSUL: direitos humanos, globalização e soberania. 2. Ed., rev. 
atual. e amp. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. P.74-75.
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Visão típica de seu século, inspirada na Revolução Francesa e no Iluminismo, 

deixou  de  surtir  efeitos  práticos,  pois  os  países  que  foram  libertados  logo  se 

seccionaram em nações independentes.

O primeiro marco moderno do ideal integracionista remonta à constituição da 

CEPAL3 – Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe -, tendo 

como objetivo econômico a cooperação regional e prevendo a possibilidade de criação 

de  uma  união  aduaneira  na  America  do  Sul.  Em  1956,  a  CEPAL  defendeu  a 

constituição de um “mercado regional” como meio de acelerar a industrialização.4 

O referido centro de estudos econômicos entendia que a integração econômica 

desempenharia  um papel  fundamental  no  desenvolvimento  da  região,  aumentando  a 

escala do mercado e permitindo maiores escalas de produção. Estes seriam a plataforma 

para  a  substituição  de  importações  e  o  desenvolvimento  industrial.  Além disso,  via 

CEPAL existe a possibilidade de tarifas diferenciadas na região, permitindo aos países 

que a compõem desenvolverem-se de forma independente.

Ao  final  da  década  de  50,  a  CEPAL já  previa  um mercado  comum latino- 

americano.  Assim,  após  diversas  reuniões,  em 18  de  fevereiro  de  1960,  através  da 

assinatura do Tratado de Montevidéu, Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru 

e  Uruguai  e,  com posteriores  adesões  de  Colômbia,  Equador,  Venezuela  e  Bolívia, 

criaram a ALALC – Associação  Latino-Americana  de  Livre  Comércio,  visando,  no 

prazo de doze anos, à consolidação de uma zona de livre comércio, seguida da criação 

de um mercado comum.

A gênese desta zona de livre comércio era imediatamente expandir o mercado 

consumidor  e  atenuar  as  medidas  protecionistas  que  vigoravam nas  economias  dos 

associados, proporcionando negociações multilaterais com a consequente redução das 

tarifas aduaneiras.

3 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foi criada em 25 de fevereiro de 
1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e tem sua sede em Santiago, 
Chile. A CEPAL é uma das cinco comissões econômicas regionais das Nações Unidas (ONU). Foi criada 
para monitorar as políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico da região latino-
americana, assessorar as ações encaminhadas para sua promoção e contribuir para reforçar as relações 
econômicas dos países da área, tanto entre si como com as demais nações do mundo. Posteriormente, seu 
trabalho ampliou-se para os países do Caribe e se incorporou o objetivo de promover o desenvolvimento 
social  e  sustentável.  Disponível:  <http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?
xml=/brasil/noticias/paginas/2/5562/p5562.xml&xsl=/brasil/tpl/p18f.xsl&base=/brasil/tpl/top-bottom.xsl> 
Acessado em 1 de novembro de 2011.
4 PABST, Haroldo. MERCOSUL: direito da integração. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 9.
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Contudo, conforme preleciona Beyla Esther Fellous5, os regimes autoritários e 

ditatoriais  encontrados nos países latino-americanos neste período comprometeram o 

processo  de  integração,  visto  que  tais  regimes  possuem evidentes  preferências  pela 

economia  autossuficiente  e  notadamente  fechada,  praticamente  paralisando  as 

negociações  multilaterais,  que  cederam  espaço  às  políticas  protecionistas  dos 

respectivos países.

Evoluindo no ano de 1967, mediante a reunião de chefes de Estado americanos 

em Punta Del Leste, foi proposta a constituição do Mercado Comum Latino-Americano, 

que deveria ser implementado no máximo de quinze anos a contar de 1970.

Nesse ínterim, em 1969, foi estabelecido um Acordo Sub-Regional, através do 

Tratado de Cartagena no Chile, que cria o Pacto Andino, com o objetivo de procurar 

melhoramento persistente no nível de vida dos habitantes da sub-região. Seus Países-

Membros são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Posteriormente, a Venezuela 

ingressa, em 1973, e o Chile retira-se, em 1976.

Convictos de que as paralisações nas negociações multilaterais e que a ALALC 

não atingiu seus objetivos embrionários acabou levando os países membros  a novas 

negociações, em 1975 é estabelecido o Sistema Econômico Latino-Americano – SELA6 

– e, pouco depois, culminando com a assinatura de um novo tratado de Montevidéu, em 

12  de  agosto  de  1980,  originando  na  formação  da  ALADI7 –  Associação  Latino-

5 FELLOUS,  Beyla  Esther.  Proteção  do consumidor no MERCOSUL e na União Europeia.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 37. 
6 O Sistema Econômico Latino-Americano e do Caribe (SELA) é uma organização intergovernamental 
regional  com  sede  em  Caracas,  Venezuela,  composto  por  28  países  na  América  Latina  e  no 
Caribe. Criado em 17 de outubro de 1975 pela Convenção do Panamá. Atualmente, o SELA é composto 
por: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, 
El  Salvador,  Granada,  Guatemala,  Guiana,  Haiti,  Honduras,  Jamaica,  México,  Nicarágua,  Panamá, 
Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Trinindad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Objetivo. 
Promover  um  sistema  de  consulta  e  coordenação  para  concordar  posições  e  estratégias  comuns  da 
América  Latina  e  no  Caribe,  econômicos,  de  países,  grupos  de  nações,  organizações  e  fóruns 
internacionais.  Promover  a  cooperação  e  integração  entre  os  países  da  América  Latina  e  no Caribe. 
Disponível  em:  <http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pageMs=26201>  Acessado  em  1  de 
novembro de 2011.
7 A  ALADI  é  o  maior  grupo  latino-americano  de  integração.  É  formado  por doze  países-
membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai 
e Venezuela, representando, em conjunto, 20 milhões de quilômetros quadrados e mais de 500 milhões de 
habitantes. O Tratado de Montevidéu 1980 (TM80), âmbito jurídico global, constitutivo e regulador da 
ALADI, foi assinado em 12 de agosto de 1980, estabelecendo os seguintes princípios gerais: pluralismo 
em matéria  política  e  econômica,  convergência  progressiva  de  ações  parciais  para  a  criação  de  um 
mercado  comum  latino-americano,  flexibilidade,  tratamentos  diferenciais  com  base  no  nível  de 
desenvolvimento  dos  países-membros  e  multiplicidade  nas  formas  de  concentração  de  instrumentos 
comerciais. 
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Americana  de  Integração,  formada  por  Argentina,  Bolívia,  Brasil,  Chile,  Colômbia, 

Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Destarte, nos termos dos primeiros artigos do Tratado de Montevidéu, a ALADI 

é regida pelos seguintes princípios: pluralismo, integração, convergência, flexibilidade e 

tratamentos diferenciados.8

Além dos referidos princípios, o Tratado ainda previa a cláusula da nação mais 

favorecida em seu artigo 44.9

Os Estados participantes eram tratados em diferentes graus de desenvolvimento, 

assim,  formaram-se  dois  grupos  distintos:  o  primeiro,  composto  pelos  países  mais 

desenvolvidos, sendo eles, Argentina, Brasil e México, restando no segundo as nações 

menos desenvolvidas como Bolívia, Equador e Paraguai.

Ficando acordado que as nações mais desenvolvidas deveriam conceder tarifas 

mais reduzidas aos menos desenvolvidos.

Na lição do professor Luiz Olavo Baptista10, este preleciona que, ao ser assinado 

o referido Tratado de Montevidéu, os países signatários buscavam superar obstáculos 

que  haviam  impedido  que  os  tratados  anteriores  dessem  resultados  positivos, 

influenciando  a  adoção  de  uma  nova  configuração,  firmando  como  marco  dessa 

mudança,  a  compreensão  de  que  apenas  países  que  tivessem  as  possibilidades 

geográficas,  política  e  econômica  adequadas  avançariam  eficazmente  no  processo 

integracionista,  adotando regras que permitissem seguir  nesse sentido,  justificando a 

opção do Tratado de Montevidéu  em contemplar  de modo especial  os acordos sub-

regionais.

 Disponível  em:<  http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEBp/quienes_somosp> Acessado 
em 1 de novembro de 2011.
8 CASELLA, Paulo Borba,  MERCOSUL: exigências e perspectivas: integração e consolidação do 
espaço econômico. São Paulo: LTr. 1996. p.128.
9 Tratado de Montevidéu (1980). Art. 44.  As vantagens, favores, franquias, imunidades e privilégios que 
os países-membros apliquem a produtos originários de ou destinados a qualquer outro país-membro ou 
não, por decisões ou acordos que não estejam previstos no presente Tratado ou no Acordo de Cartagena, 
serão imediata e incondicionalmente estendidas aos demais países-membros.
10 BAPTISTA, Luiz Olavo.  O MERCOSUL, suas instituições e ordenamento jurídico. São Paulo: 
LTr. 1998. p. 27.
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A ALADI tinha como mecanismos básicos: Acordos Multilaterais de Preferência 

Tarifárias Regional11, Acordos de Alcance Regional12 e Acordos de Alcance Parcial13.

Diante dos objetivos traçados por este Tratado, Brasil e Argentina passaram a 

entabular acordos bilaterais, relacionados com matérias aduaneiras, os quais consistiam 

na origem mais próxima do MERCOSUL e deram início a uma nova fase.

Não se pode olvidar que Brasil e Argentina sempre desempenharam papéis de 

destaque na América Latina ao atuarem como vetores para criar um bloco econômico. 

Foram inúmeros os acordos celebrados entre os dois países desde 1941 até a formatação 

que encontramos na atualidade.

Vale  destacar  que  as  relações  desses  dois  países  passaram  por  período  de 

afastamento quando adotaram caminhos diversos durante a segunda guerra mundial.

Independentemente  das  tentativas  fracassadas  de  unir  a  população  latino-

americana, e, paralelamente à assinatura dos Tratados de Montevidéu, em 1960 e 1980, 

Brasil  e  Argentina  mantinham relações  bilaterais  que  progrediram mais  tarde  como 

fundamentais para formação do atual bloco econômico.

No ano de 1980, as duas nações assinam o Acordo de Cooperação Nuclear14 

dissipando a fase da desconfiança recíproca, sendo intensificadas as relações pelo fim 

dos regimes ditatoriais em seus países.

Como reflexo da boa relação gozada, os dois países, em 1985, por meio dos 

presidentes José Sarney e Raúl Alfonsin, assinaram a Declaração de Iguaçu, em que 

demonstraram a intenção de fomentar o processo de integração bilateral.

Em 17 de  julho  de  1987,  assinaram a  Ata  para  Integração  Brasil-Argentina, 

estabelecendo  um  programa  de  cooperação  e  integração  econômica  e  aumentando 

significativamente as relações comerciais entre os dois países.

11 Tratado  de  Montevidéu  (1980).  Art.  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.
12 Tratado  de  Montevidéu  (1980).  Art.  6º.  Os  acordos  de  alcance  regional  são  aqueles  dos  quais 
participam todos os países-membros. 
13 Tratado de Montevidéu (1980). Art. 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.
14 DECRETO  Nº  88.946  de  7  novembro  de  1983. Art 1º  -  O  Acordo  de  Cooperação  para  o 
Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, apenso por cópia ao presente Decreto, será 
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Totalizaram 12 protocolos vinculados à referida Ata nesta ocasião, que versavam 

acerca  de:  comercialização  facilitada  de  bens  de  capital,  trigo,  complementação  de 

abastecimento alimentar,  expansão comercial,  programas conjuntos visando o estudo 

nos campos da biotecnologia, nuclear, aeronáutica, econômico (estímulo à circulação de 

capitais entre os dois países, sob a forma de empresas binacionais), e, por fim, na área 

da energia.15

Como reflexo da  evolução constante  entre  as  duas  nações  sulinas,  em 1º  de 

janeiro de 1991, entrou em vigor o Acordo de Cooperação Econômica (ACE) nº.14, 

consolidando os protocolos anteriormente citados desde o ano de 1985.

O ACE nº. 14 reduziu imediatamente as tarifas de forma linear e automática, 

diminuindo,  desde  a  sua  entrada  em  vigor,  em  40%  a  tarifação  nas  operações  de 

importação  e exportação,  excetuando os produtos mais  importantes,  o açúcar  para a 

Argentina, e a farinha de trigo para o Brasil.

Do referido acordo nasceu o Grupo Mercado Comum que, mais tarde, teve seu 

modelo aproveitado pelo Tratado de Assunção (TA), e constava, ainda, com mecanismo 

de solução de controvérsia que ficava a cargo de suas respectivas diplomacias.

Cumpre  ressaltar  que  Uruguai  e  Paraguai,  durante  o  período  narrado  acima, 

também  implementaram  instrumentos  de  cooperação  econômica  mutuamente,  bem 

como com Brasil  e Argentina,  entretanto,  não com a mesma intensidade destes dois 

últimos.

Nas palavras de Baptista16, o ACE nº. 14 foi aperfeiçoado revestindo-se de uma 

estrutura jurídica e um marketing mais eficiente culminando no Tratado de Assunção, 

dando origem ao MERCOSUL.

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)17, firmado em 26 de março de 1990, 

mediante a celebração do Tratado de Assunção pelos chefes de Estado da Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai, entrou em vigor internacionalmente em novembro de 1991.

15 BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL, suas instituições e ordenamento jurídico. São Paulo: LTr. 
1998. p. 31.
16 BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL, suas instituições e ordenamento jurídico. São Paulo: LTr. 
1998. p. 34.
17 Tratado de Assunção. Art. 1°. Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá 
estar  estabelecido  a  31  de  dezembro  de  1994,  e  que  se  denominará  "Mercado  Comum  do  Sul" 
(MERCOSUL).

[115]



Revista Processus de Estudo de Gestão, Jurídicos e Financeiros – 
Ano IV – Número 09 – JAN-MAR – 2013 – ISSN:2178-2008 – 

Ricardo Barbosa Cardoso Nunes

2013

 O Tratado de Assunção foi forjado sob os contornos pré-existentes do ACE nº. 

14,  com  algumas  modificações,  que,  somado  ao  Tratado  de  Integração,  previa  a 

progressividade e uma fase de transição que se estendeu de 1991 a 1994.

A  doutrina  observa  no  Tratado  de  Assunção  elementos  programáticos  e 

contratuais,  impondo  determinadas  obrigações  econômicas  e  elaborando  metas  e 

projetos a serem desenvolvidos, ou seja, de natureza mista.

Para alcançar seus compromissos, o TA contém de forma explícita, princípios 

que dão fundamento ao seu conteúdo filosófico,  que são gradualidade,  flexibilidade, 

equilíbrio, consenso, adesão, compromisso, reciprocidade e equidade.18

O MERCOSUL já superou algumas etapas referentes ao processo de integração 

que podem ser classificadas  em zona de livre  comércio,  união aduaneira  e  mercado 

comum.

Na zona de livre comércio, implementa-se pela livre circulação das mercadorias 

no seu interior, sem restrição quantitativa ou alfandegária, preservando cada país sua 

autonomia de negociar com outros países da forma que melhor lhe convier.

Assim, ocorrerá a redução tarifária total, porém, não é toda a pauta de produtos 

que  estará  abarcada  com  a  progressão  da  zona.  Essa  redução  vai  gradualmente  se 

ampliando e atingindo o maior número de produtos, culminando com a eliminação total 

entre as nações participantes.

Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, a zona de livre comércio consiste em:

Nessa etapa do processo integrativo, os estados participantes da Zona assumem 
reciprocamente o compromisso de eliminar as barreiras tarifárias existentes nas 
suas fronteiras, para as mercadorias produzidas nos demais países participantes. 
Isto  é,  as  mercadorias  produzidas  em  cada  um  dos  países  envolvidos  no 
processo de integração têm livre circulação nos demais. As barreiras tarifárias 
permanecem apenas em relação aos produtos importados por empresas sediadas 
em qualquer um dos países participantes, para a comercialização nos outros.19

Seguindo a evolução integracionista, adentramos na união aduaneira em que as 

tarifas alfandegárias que já se encontram anuladas entre os países signatários passam a 

valer para terceiros, nos termos da explanação de Fábio Ulhoa Coelho, vejamos:

Nessa etapa, os participantes mantêm a liberdade de circulação de mercadorias 
entre as suas fronteiras e uniformizam as tarifas de importação incidentes sobre 

18 SILVIA, Hebe T. Romano P. da.  O Que o Brasil Precisa Saber sobre o MERCOSUL. Brasília: 
Brasília Juridica. 1999, p. 28.
19 COELHO, Fábio Ulhoa.Curso de Direito Comercial. vol. 1. 10ª ed.São Paulo: Saraiva. 2006. p. 46.
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as  trazidas  de  países  não  participantes.  Na  etapa  correspondente  à  "União 
Aduaneira",  não tem a mesma  importância a discussão sobre os critérios de 
nacionalidade dos produtos, o estabelecimento de regras de controle de origem. 
Nesse  momento  do  processo  integrativo,  a  prática  de  tarifa  única  torna 
irrelevante, sob o ponto de vista da tributação, o país pelo qual a mercadoria 
ingressa  no  mercado  de  consumo  correspondente  à  União.  Permanecem, 
entretanto, atuantes outros fatores econômicos e muitas barreiras não tarifárias. 
Assim,  a  qualidade  e  o  custo  dos  serviços  de  transporte,  portuários  ou 
aeroportuários de cada um dos países integrandos, por exemplo, serão decisivos 
para o importador encontrar a melhor alternativa para introduzir a mercadoria 
no território da União. Se um porto tem preço dos serviços de desembarque e 
estadia superior ao do situado em outro país da União Aduaneira, o empresário 
preferirá importar suas mercadorias por este último, mesmo para comercializá-
las no mercado correspondente ao país em que se situa aquele primeiro porto. A 
segunda etapa é a "União Aduaneira", em que os países participantes do bloco 
regional  econômico  uniformizam  suas  políticas  de  comércio  exterior 
padronizando as alíquotas para a importação e exportação de produtos.20

Segundo Baptista21, “a união aduaneira além de características da zona de livre 

comércio,  como  a  livre  circulação  de  mercadorias,  comporta  uma  tarifa  aduaneira 

comum”.

Dessa forma, a união aduaneira  pressupõe o livre comércio e a alíquota  zero 

intrabloco,  pois  não há como passar  para a outra  fase de integração sem manter  os 

elementos essenciais da fase anterior.

A alíquota zero intrabloco ou tarifa externa comum (TEC) consiste na adoção de 

uma política  comercial  uniforme.  No MERCOSUL, embora já exista a TEC, vigora 

ainda um regime de exceções, razão pela qual se encontra na fase de união aduaneira 

incompleta conforme afirma Márcia Cristina Puydinger de Fázio.22

Por fim, ultrapassada a fase de união aduaneira, chegamos ao mercado comum 

que incluirá também a livre circulação dos fatores de produção.

Assim, faz-se indispensável a adoção das “cinco liberdades” apontadas por Perin 

Junior, in verbis:

Nessa etapa,  os  países  envolvidos  com o  processo  de integração  adotam as 
chamadas  “cinco  liberdades”,  ou  seja,  compromissos  internacionais  que 
possibilitam:  a)  a  livre  circulação  de  capitais;  c)  a  liberdade  de 

20 COELHO, Fábio Ulhoa.Curso de Direito Comercial. vol. 1. 10ª ed.São Paulo: Saraiva. 2006. p. 47-
48.
21 BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL, suas instituições e ordenamento jurídico. São Paulo: LTr. 
1998. p. 49.
22 FÀZIO, Márcia Cristina Puydinger. Internalização e harmonização das normas de direito do 
consumidor no MERCOSUL. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: RT, n.52. p. 
289-326, jul-set. 2005.
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estabelecimentos;  d)  a  livre  circulação  de  pessoas;  e)  a  livre  prestação  de 
serviços entre os respectivos territórios nacionais.  Esse estágio em realidade, 
compreende a  soma da união aduaneira  e  a livre  mobilidade dos  fatores  de 
produção  e  como  consequência  disso,  a  unificação  do  sistema  tributário, 
previdenciário, trabalhista serão inevitáveis.23 

 O MERCOSUL em seu tratado gênese, bem como em seu nome, traz em seus 

objetivos atingir as liberdades elencadas acima, conforme se pode depreender do artigo 

1º do Tratado de Assunção24.

Após  a  implementação  do  mercado  comum a  doutrina  ainda  prevê  fases  de 

progressão continuada que são chamadas de união econômica e monetária e de união 

política.

A  primeira  pode  ser  caracterizada  na  estrita  coordenação  das  políticas 

econômicas dos Estados-membros, atendendo para uma economia de mercado, com o 

respeito  da  livre  concorrência  no  mercado  comum,  sendo  necessários  para 

implementação monetária a fixação de taxas de câmbio e o estabelecimento de uma 

moeda única, que, no caso europeu, foram implementados a partir de 1999 por meio do 

euro.

Já a união política preceitua que cada país membro deve delegar grande parcela 

de sua soberania política para a formação de um Estado único. 

É  inegável  que  o  MERCOSUL  ainda  se  encontra  distante  de  encontrar  o 

consenso entre as nações que formam o bloco econômico, mas se pode aprender com 

falhas cometidas no processo de integração europeu e forjar uma fórmula de integração 

genuinamente sul-americana, atingindo as cinco liberdades como forma de realizar a tão 

almejada integração sulista, um dia sonhada por seus libertadores.
23 PERIN JUNIOR, Ecio.  A globalização e o direito do consumidor:  aspectos  relevantes  sobre a 
harmonização legislativa dentro dos mercados regionais. São Paulo: Manole. 2003. p. 65.
24 Tratado de Assunção. Art. 1°. Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá 
estar  estabelecido  a  31  de  dezembro  de  1994,  e  que  se  denominará  "Mercado  Comum  do  Sul" 
(MERCOSUL). Este Mercado comum implica A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos 
entre os países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à 
circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente; O estabelecimento de uma 
tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial  comum e relação a terceiros  Estados ou 
agrupamentos  de  Estados  e  a  coordenação  de  posições  em  foros  econômico-comerciais  regionais  e 
internacionais;  A coordenação de políticas macroeconômicas  e  setoriais entre  os Estados Partes – de 
comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de outras que se acordem 
-, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes, e o compromisso dos 
Estados Partes de harmonizar  suas legislações,  nas áreas  pertinentes,  para lograr  o fortalecimento do 
processo de integração.
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Corroborando com esse contexto,  o  mercado  comum do sul  possui  atributos 

naturais,  humanos,  econômicos  e  políticos  que  convergem,  ou,  melhor  dizendo, 

conspiram para, em algumas décadas, atingir o nível máximo da integração, pois tem 

uma  extensão  territorial  superior  à  da  União  Europeia,  mercado  consumidor  que 

ultrapassa  os  230 milhões  de  habitantes  e  um PIB acumulado  de  mais  de  2  (dois) 

trilhões de dólares. Atualmente, representa a quarta maior economia do planeta e detém 

a maior reserva de recursos naturais do mundo. 

Contrariamente ao que observamos nas nações mais favorecidas, o MERCOSUL 

ainda  possui  diversas  áreas  para  expansão  econômica  e  de  investimentos  em 

comunicação, transporte, energia e desenvolvimento industrial, além de uma população 

que ainda está ascendendo socialmente com o incremento anual das rendas familiares.

Em reportagem publicada no dia 11 de março de 2012, o Alto Representante-

Geral do MERCOSUL, Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, comentou os números 

do bloco referentes ao ano de 2011, vejamos através da tabela abaixo:

Países PIB em 2011 Participação no PIB do 

Bloco

Peso  do  bloco  nas 

exportações dos países
Argentina US$ 370 bilhões 14,7% 25,1%

Brasil US$ 2,1 trilhões 83% 10,9%
Paraguai US$ 18 bilhões 0,7% -
Uruguai US$ 40 bilhões 1,5% 30%

Atualmente, o MERCOSUL passa por momentos de turbulência política com o 

ingresso  da  Venezuela  e  a  suspensão  do  Paraguai,  indicando  a  debate  doutrinário 

atualmente como mero ingresso político da primeira nação que não ratificou o tratado 

de Assunção.

2.2. A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO MERCOSUL

O Tratado  de  Assunção em seu  capítulo  II  “Estrutura  Orgânica”,  criou  dois 

órgãos, o Conselho do Mercado Comum (CMC) e o Grupo Mercado Comum (GMC). 
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Com isso, o referido tratado trouxe a organização durante a fase transitória do 

MERCOSUL até sua implementação em 31 de dezembro de 1994, nos termos do artigo 

9º 25, sendo determinada no mesmo texto, em seu artigo 1826, a convocação de reunião 

para definir a estrutura definitiva do bloco.

Os países integrantes do bloco, em cumprimento ao referido artigo, assinaram 

em 17  de  dezembro  de  1994,  em Minas  Gerais,  o  Protocolo  de  Ouro  Preto,  onde 

definiram a estrutura definitiva do bloco econômico.

O artigo 18 do Tratado de Assunção foi regulamentado com a criação de novos 

órgãos e expansão das competências dos já existentes,  confirmando ao MERCOSUL 

natureza  intergovernamental,  atribuindo  aos  órgãos  finalidades  operacionais, 

normativas, de coordenação e de solução de conflitos.

Nos termos do artigo 1º do Protocolo de Ouro Preto, o Mercado Comum do Sul 

é estruturado institucionalmente pelos seguintes órgãos:

       I - O Conselho do Mercado Comum (CMC);

       II - O Grupo Mercado Comum (GMC);

       III - A Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM);

       IV - A Comissão Parlamentar Conjunta (CPC);

       V - O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES);

       VI - A Secretaria Administrativa do MERCOSUL (SAM).

Passa-se,  agora,  a  apresentar  algumas  noções  da  organização  e  atribuições 

específicas de cada componente.

2.3. O CONSELHO DO MERCADO COMUM

O Tratado de Assunção,  em seu capitulo  II  “Estrutura  Orgânica”,  criou dois 

órgãos, o Conselho do Mercado Comum (CMC) e previa a formação de um Mercado 

25 Tratado de Assunção. Art. 9º. A administração e execução do presente Tratado e dos Acordos 
específicos e decisões que se adotem no quadro jurídico que o mesmo estabelece durante o período de 
transição estarão a cargo dos seguintes órgãos: Conselho do Mercado Comum; Grupo Mercado Comum.
26 Tratado de Assunção. Art. 18. Antes do estabelecimento do Mercado Comum, a 31 de dezembro de 
1994, os Estados Partes convocarão uma reunião extraordinária com o objetivo de determinar a estrutura 
institucional definitiva dos órgãos de administração do Mercado comum, assim como as atribuições 
específicas de cada um deles e seu sistema de tomada de decisões.
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Comum até 31 de dezembro de 1994, sendo que as estruturas por ele criadas teriam 

caráter transitório.

Durante  a  referida  fase  de  provisoriedade,  o  CMC  foi  regulamentado  pelos 

artigos 1027, 1128 e 1229, em que são determinadas suas atribuições e autoridades que lhe 

são componentes.

Com a rubrica do Protocolo de Ouro Preto (POP), em 17 de dezembro de 1994, 

os quatro países membros do MERCOSUL assinaram referido protocolo instituindo a 

estrutura definitiva  do bloco econômico.  A reformulação  do CMC foi  realizada  por 

meio da edição dos artigos 3º ao 9º do POP.

O artigo  3º30 do  POP estatui  o  CMC como  órgão  superior  responsável  pela 

política do processo de integração e titular da personalidade jurídica do MERCOSUL, 

figurando como o responsável por representar o bloco na assinatura de acordos com 

outros países.

É  composto  pelos  Ministros  das  Relações  Exteriores  e  pelos  Ministros  da 

Economia ou seus equivalentes dos Estados-parte, nos termos do artigo 4º, bem como 

sua  presidência  será  exercida  de  forma  rotativa  por  período  de  seis  meses  e  com 

sequência da ordem alfabética.

As reuniões serão realizadas,  no mínimo, semestralmente,  com a participação 

dos Presidentes da República dos países membros, sendo coordenadas pelos Ministros 

das Relações Exteriores.

As atribuições e funções do Conselho do Mercado Comum foram estatuídas pelo 

artigo 8º do Protocolo de Ouro Preto, vejamos:

Artigo 8 - São funções e atribuições do Conselho do Mercado Comum: 
27 Tratado de Assunção. Artigo 10. O Conselho é o órgão superior do Mercado Comum, correspondendo-
lhe a condução política do mesmo e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e 
prazos estabelecidos para a constituição definitiva do Mercado Comum.
28 Tratado de Assunção. Artigo 11. O Conselho estará integrado pelos Ministros de Relações Exteriores e 
os Ministro de Economia dos Estados Partes. Reunir-se-á quantas vezes estime oportuno, e, pelo menos 
uma vez ao ano, o fará com a participação dos Presidentes dos Estados Partes.
29 Tratado de Assunção. Artigo 12. A Presidência do Conselho se exercerá por rotação dos Estados Partes 
e em ordem alfabética, por períodos  de seis meses. As reuniões do Conselho serão coordenadas pelos 
Ministros  de Relações  Exteriores  e  poderão  ser  convidados  a  delas  participar  outros  Ministro  ou 
autoridades de nível ministerial.
30 Protocolo  de  Ouro  Preto.  Artigo  3  -  O  Conselho  do  Mercado  Comum  é  o  órgão  superior  do 
MERCOSUL ao qual incumbe a condução política do processo de integração e a tomada de decisões para 
assegurar  o  cumprimento  dos  objetivos  estabelecidos  pelo  Tratado  de  Assunção  e  para  lograr  a 
constituição final do mercado comum. 
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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  estime  pertinentes,  assim  como  modificá-los  ou 
extingui-los; 
VIII.  Esclarecer,  quando estime  necessário,  o  conteúdo e  o  alcance  de suas 
Decisões; 
IX. Designar o Diretor da Secretaria Administrativa do MERCOSUL. 
X. Adotar Decisões em matéria financeira e orçamentária; 
XI. Homologar o Regimento Interno do Grupo Mercado Comum;31 

Trata-se  de  órgão  condutor,  impulsionador  e  direcionador  da  integração, 

defendendo os interesses da Comunidade em primeiro plano.32

O Conselho  do  Mercado  Comum é  órgão intergovernamental  e,  dentre  suas 

funções, destaca-se a normativa, emitindo decisões.

Neste  contexto,  as  decisões  são  de  caráter  obrigatório  aos  Estados-parte,  as 

quais constituem atos institutivos, destinados ao aperfeiçoamento da organização, e se 

externalizam seguindo o procedimento de convocação para a sessão, reunião do corpo 

com certo quorum, deliberação e votação.

As decisões do CMC são tomadas por meio do consenso e com a presença de 

todos os Estados-Membros nos termos do artigo 37 do POP. A opção pelo consenso é 

louvada pela Doutrina, em contraponto a escolha da União Europeia, em que a regra é 

que as decisões sejam tomadas pela maioria qualificada dos membros.

Nas  palavras  de  Beyla  Esther  Fellous,  o  MERCOSUL  conseguiu  imprimir 

celeridade com esta escolha, vejamos:

Na  Comunidade  Europeia,  inicialmente,  as  decisões  eram  tomadas  por 
unanimidade.  Atualmente,  a  unanimidade  está  reservada  aos  casos 
excepcionais, e maior parte das decisões é tomada pela maioria qualificada, o 

31 Protocolo de Ouro Preto. Artigo 8º.
32 FELLOUS, Beyla  Esther.  Proteção do consumidor no MERCOSUL e na União Europeia.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 56.
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que de fato agilizou muito o processo decisório. O MERCOSUL procurou não 
seguir  o  exemplo  inicial  europeu,  optando  pelo  consenso  e  não  pela 
unanimidade. A diferença é que enquanto a unanimidade exige a votação de 
todas  as  partes  envolvidas,  o  consenso  permite  abstenções.  Assim,  feliz  a 
escolha do MERCOSUL, pelo consenso e não pela unanimidade, já que tornaria 
o processo decisório ainda mais lento, sobretudo se atentarmos para o fato de 
que,  após  a  aprovação,  as  normas  proferidas  pelos  órgãos  institucionais  do 
bloco deverão, ainda, ser incorporadas ao ordenamento interno de cada Estado-
parte, pois não possuem aplicabilidade imediata.33 

Por fim, a função normativa do CMC é designada pelo Protocolo de Ouro Preto, 

operada em dois níveis, sendo os das regras internas de organização e o das dirigidas ao 

comportamento dos Estados-Membros.34

2.4. O GRUPO MERCADO COMUM

Órgão criado durante o período transitório do MERCOSUL, previsto nos artigos 

1335 ao  16  do  Tratado  de  Assunção,  sendo  instituído  como  órgão  executivo,  com 

atribuições reformuladas pelo Protocolo de Ouro Preto, nos termos dos artigos 10 ao 15.

Composto por 16 membros, sendo 4 de cada Estado-Membro, sendo integrado 

por representantes  dos Ministérios das Relações Exteriores,  Economia e dos Bancos 

Centrais e coordenado pela chancelaria do componente do bloco econômico, conforme 

artigo 1136 do POP.

33 FELLOUS, Beyla  Esther.  Proteção do consumidor no MERCOSUL e na União Europeia.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 56-57.
34 BAPTISTA, Luiz Olavo. O MERCOSUL, suas instituições e ordenamento jurídico. São Paulo: LTr. 
1998. p. 126.
35 Tratado de Assunção. Artigo 13. O Grupo Mercado Comum é o órgão executivo do Mercado Comum e 
será coordenado pelos Ministérios das Relações Exteriores. O Grupo Mercado Comum terá faculdade de 
iniciativa. Suas funções serão as seguintes:velar pelo cumprimento do  Tratado;tomar as providencias 
necessárias ao cumprimento das decisões adotadas pelo Conselho;propor medidas concretas tendentes à 
aplicação  do  Programa  de Liberação  Comercial,  à  coordenação  de políticas  macroeconômicas  e  à 
negociação  de Acordos frente a terceiros;fixar programas  de trabalho que assegurem avanços para o 
estabelecimento  do Mercado Comum.O Grupo Mercado Comum poderá  constituir  os  Subgrupos  de 
trabalho que forem necessários  para  o cumprimento  de seus  objetivos.  Contará inicialmente com os 
Subgrupos  mencionados no Anexo V.O Grupo Mercado  Comum estabelecerá  seu  regime interno  no 
prazo de 60 dias a partir de sua instalação.
36Protocolo 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. 
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O GMC conta com a Secretaria Administrativa responsável para custodia dos 

documentos produzidos e a propagação das decisões tomadas, decisões estas que, nos 

termos do artigo 16 do Tratado de Assunção, são tomadas por meio do consenso com a 

presença de todos os Estados Partes. Vale lembrar que a cidade de Montevidéu sedia o 

referido Grupo.

As  reuniões  podem ocorrer  quantas  vezes  forem necessárias,  levando-se  em 

consideração o Regimento Interno37, bem como serão convocadas de forma ordinária ou 

extraordinária.

O  artigo  14  do  Protocolo  de  Ouro  Preto  delineia  as  funções  e  atribuições 

incumbidas ao Grupo do Mercado Comum, in verbis:

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; 

37 Regimento Interno do Grupo Mercado Comum instituído por meio da Decisão n° 04/91 proferida pelo 
Conselho Mercado Comum.
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Dentre as atribuições indicadas acima,  destaca-se a previsão do inciso V que 

autoriza  a  criação,  modificação  e  supressão  de  órgãos,  sendo  responsável  pela 

instituição  dos  subgrupos  de  trabalho  no  MERCOSUL,  estando,  atualmente,  em 

funcionamento 15 subgrupos de trabalho.

(SGT-1) Comunicações; 

(SGT-2) Aspectos Institucionais; 

(SGT-3) Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade; 

(SGT-4) Assuntos Financeiros; 

(SGT-5) Transportes; 

(SGT-6) Meio Ambiente; 

(SGT-7) Indústria; 

(SGT-8) Agricultura; 

(SGT-9) Energia e mineração; 

(SGT-10) Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social; 

(SGT-11) Saúde; 

(SGT-12) Investimentos; 

(SGT-13) Comércio Eletrônico; 

(SGT-14)  Acompanhamento  da  Conjuntura  Econômica  e 

Comercial; 

(SGT-15) Mineração.

 

O Grupo Mercado Comum está  subordinado ao  Conselho  Mercado Comum, 

conforme  ditames  do  Tratado  de  Assunção,  sendo  sua  natureza  jurídica 

intergovernamental,  contudo,  tem  hierarquia  superior  a  Comissão  de  Comércio  do 

MERCOSUL  e  à  Secretária  Administrativa,  podendo  delegar  poderes  aos  quinze 

subgrupos de trabalho apresentados acima.

Por fim, vale destacar que o GMC expede decisões obrigatórias aos Estados-

Membros que deverão incorporá-las aos seus respectivos ordenamentos nos moldes do 

artigo 42 do POP, constituindo o que a  doutrina intitula  como Direito  Derivado do 

bloco.
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2.5. A COMISSÃO DE COMÉRCIO DO MERCOSUL

Previsto nos artigos 16 a 21 do Protocolo de Ouro Preto,  é hierarquicamente 

inferior  ao  Grupo  Mercado  Comum,  e,  assim  como  os  demais,  tem  natureza 

intergovernamental.

Iniciou seus trabalhos em 1994 durante reunião realizada na cidade do Rio de 

Janeiro, onde foi instituído seu regimento interno por meio da Diretiva 1/94.

Órgão responsável pela assistência ao GMC e encarregado da aplicação de dos 

instrumentos  de  política  comercial  comum  acordados  pelos  Estados  Partes  para  o 

funcionamento da união aduaneira, bem como acompanhamento e revisão dos temas e 

matérias  relacionados  com  as  políticas  comerciais  comuns,  com  o  comércio  intra-

MERCOSUL e com terceiros países.

Além  de  aplicar  os  referidos  instrumentos  de  política  comercial  comum, 

subordina os Comitês  Técnicos,  em especial  ao referido tema o Comitê Técnico 7 - 

CT7, responsável pela proteção do consumidor no MERCOSUL.   

Conforme preleciona Beyla Esther Fellous38, a CCM é o foro competente para 

receber reclamações e consultas de Estados-parte ou de particulares, sendo interessante 

mecanismo de solução de controvérsias  colocado à disposição de particulares  sejam 

pessoas físicas ou jurídicas.

É composta por quatro membros titulares e quatro alternados por Estado-parte, 

os  Ministérios  das  Relações  Exteriores  exercem  a  coordenação,  sendo  designadas 

reuniões ao menos uma vez por mês ou quando solicitado pelo GMC ou por qualquer 

Estado-Membro.

As referidas reuniões, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, do Regimento 

Interno, poderão se realizar com a presença de pelo menos três Estados-parte.

Pode-se sintetizar a atuação da CCM por meio das palavras de Leonir Batisti, 

que preleciona:

Sobre a Comissão recai a obrigação de fazer efetivamente funcionar o dia-a-dia 
do  MERCOSUL,  como  em  certo  sentido  acontece  com  a  Comissão  da 
Comunidade Europeia. Há porém que se ter presente que a supranacionalidade 
inerente a esta última, inexiste no MERCOSUL, não permite que se diga que a 
Comissão represente o Mercado Comum a despeito dos  Estados-parte,  como 

38 FELLOUS, Beyla  Esther.  Proteção do consumidor no MERCOSUL e na União Europeia.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 59.
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ocorre  com a  Comissão  da  Comundade  Europeia.  Ao contrário:  enquanto  a 
Comissão da Comunidade Europeia está impedia pelo art. 157 do Tratado da 
União Europeia de Maastricht, de aceitar instruções de governos, a Comissão do 
MERCOSUL  é  paritária  e  portanto,  continua  a  representar  os  países 
correspondentes.39

A CCM desempenhará suas funções e atribuições nos termos do artigo 19 do 

POP, vejamos:

I - velar pela aplicação dos instrumentos comuns de política comercial intra-
MERCOSUL  e  com terceiros  países,  organismos  intencionais  e  acordos  de 
comércio;
II - considerar e pronunciar-se sobre as solicitações apresentadas pelos Estados 
Partes com respeito à aplicação e ao cumprimento da tarifa externa comum e 
dos demais instrumentos de política comercial comum;
III - acompanhar a aplicação dos instrumentos de política comercial comum nos 
Estados Partes;
IV - analisar a evolução dos instrumentos de política comercial comum para o 
funcionamento da união aduaneira e formular propostas a respeito ao Grupo 
Mercado Comum;
V - tomar as decisões vinculadas à administração e à aplicação da tarifa externa 
comum  e  dos  instrumentos  de  política  comercial  comum  acordados  pelos 
Estados Partes;
VI - informar ao Grupo Mercado Comum sobre a evolução e a aplicação dos 
instrumentos  de  política  comercial  comum,  sobre  o  trâmite  das  solicitações 
recebidas e sobre as decisões adotadas a respeito delas;
VII  -  propor  ao  Grupo Mercado Comum novas  normas  ou modificações  às 
normas existentes referentes à matéria comercial e aduaneira do MERCOSUL;
VIII  -  propor  a revisão das alíquotas tarifárias  de itens específicos  da tarifa 
externa comum, inclusive para contemplar casos referentes a novas atividades 
produtivas no âmbito do MERCOSUL;
IX - estabelecer os comitês técnicos necessários ao adequado cumprimento de 
suas funções, bem como dirigir e supervisionar as atividades dos mesmos;
X -  desempenhar  as  tarefas  vinculadas  à  política  comercial  comum que lhe 
solicite o Grupo Mercado Comum;
XI - adotar o Regimento Interno, que submeterá ao Grupo Mercado Comum 
para sua homologação.40

Entre as atividades que merecem destaque, tem-se o inciso V em que a CCM é 

responsável pelo monitoramente do funcionamento da Tarifa Externa Comum (TEC), 

cabendo ao órgão propor a revisão das alíquotas tarifárias de itens específicos da TEC, 

inclusive para contemplar casos referentes a novas atividades produtivas no âmbito do 

MERCOSUL.

39 BATISTI, Leonir. Direito do Consumidor para o MERCOSUL. Curitiba: Juruá. 1998. p.81-83.
40 Protocolo de Ouro Preto. Artigo 19.
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Não se pode olvidar ainda da competência para criação de comitês técnicos e a 

direção e supervisão destes órgãos nos termos do inciso IX.

Neste diapasão, foram criados sete grupos de trabalhos que estão subordinados a 

CCM, que são:

CT-1 – Tarifas, Nomenclatura e Classificação de  Mercadorias;

CT-2 – Assuntos Aduaneiros;

CT-3 – Normas e Disciplinas Comerciais;

CT-4 – REVOGADO;

CT-5 – Defesa da Concorrência;

CT-6 – Práticas Desleais e Salvaguardas;

CT-7 – Defesa do Consumidor;

CT-8 – Restrições e Medidas não Tarifárias;

CT-9 – Setor Automotriz;

CT-10 – Setor Têxtil.

Em especial, cumpre destacar o Comitê Técnico 7, que trata acerca das questões 

envoltas ao Direito do Consumidor no âmbito do MERCOSUL.

Por  fim,  conforme  o  artigo  20  do  Protocolo  de  Ouro  Preto,  a  Comissão  de 

Comércio  do  MERCOSUL manifesta-se  através  de  Diretrizes  e  Propostas,  sendo  a 

primeira de cumprimento obrigatório aos Estados-parte.

2.6. O PARLAMENTO DO MERCOSUL

O artigo 2441 do Tratado de Assunção criou a Comissão Parlamentar Conjunta 

(CPC) com o objetivo de contribuir na implementação do Mercado Comum, entretanto, 

41 Tratado de Assunção. Artigo 24.  Com o objetivo de facilitar a implementação do Mercado Comum, 
estabelecer-se-á  uma  Comissão  Parlamentar  Conjunta  do  MERCOSUL.  Os  Poderes  Executivos  dos 
Estados Partes manterão seus respectivos Poderes Legislativos informados sobre a evolução do Mercado 
Comum objeto do presente Tratado.
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somente o Protocolo de Ouro Preto, através de seu artigo 2242, o incluiu  como órgão do 

MERCOSUL.

Dessa forma, a CPC, prevista no TA, trouxe ao Mercado Comum do Sul um 

órgão composto por parlamentares eleitos pelos habitantes dos Estados integrantes do 

bloco,  assim  como  a  Decisão  tomada  pela  CPC,  em  1991,  durante  a  II  Reunião 

Parlamentar do MERCOSUL, ficou decidida a criação do Parlamento do MERCOSUL.

A  referida  II  Reunião  Parlamentar  do  MERCOSUL  realizou-se  em  Buenos 

Aires,  Argentina,  entre  19  e  21 de setembro  de 1991,  sendo esta  formada  por  oito 

senadores  e  oito  deputados  de  cada  país  membro,  escolhidos  por  seus  respectivos 

parlamentos.

Diante disso, o processo de transformação da Comissão Parlamentar Conjunta 

para culminar no Parlamento do MERCOSUL foi se amadurecendo por meio de uma 

sequência  de  decisões  (Resolução  –  CPC nº  02/97,  CPC nº  14/99,  CPC nº  01/00), 

culminando com a assinatura por partes integrantes do bloco da Declaração de Santa Fé, 

onde restou decidido a criação de um Parlamento do MERCOSUL – Parlasul.

Após a iniciativa da declaração em terras argentinas, foi editada a disposição da 

CPC nº 35/00 que, nas palavras de Elisa de Sousa Ribeiro, foi aprovado cronograma 

para  institucionalização  do  Parlamento,  sendo  que  os  esforços  para  alcançar  este 

objetivo foram traçados em duas fases: a primeira, denominada “vontade política” e, a 

segunda,  “mecanismos  de  transição”,  culminando  com  a  criação  de  um  órgão 

supranacional.43

Importante destacar as palavras de Otávio A. D. Cançado Trindade, acerca do 

processo de formação do Parlamento do MERCOSUL, em que se destacam as primeiras 

iniciativas que findaram na formação do órgão. Senão vejamos:

A primeira decisão tomada em nome do MERCOSUL para a criação de um 
Parlamento  foi  a  Decisão  26/03,  adotada  em dezembro  de  2003,  intitulada 
“Programa  de  Trabalho  2004-2006”.  No  item  3.1  do  Programa,  o  CMC 
determinou  à  PCP  que  lhe  submetesse,  em 2004,  proposta  para  criação  de 
Parlamento para o MERCOSUL. A Seções Nacionais da Argentina e do Brasil 
elaboraram anteprojetos de protocolo constitutivo do Parlamento. No que diz 

42 Protocolo de Ouro Preto. Artigo 22 - A Comissão Parlamentar Conjunta é o órgão representativo dos 
Parlamentos dos Estados Partes no âmbito do MERCOSUL. 
43 RIBEIRO,  Elisa  de  Sousa;  REIS,  Rafael  Nascimento.  Um Parlamento  para  o  MERCOSUL: O 
processo Político e Histórico de sua Criação. Revista Universitas: Relações Internacionais. Uniceub. 
Brasília, v. 5, n. 1/2, p. 150.
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respeito  ao  aperfeiçoamento  do  processo  de  internalização  das  normas  do 
MERCOSUL, a proposta mais ambiciosa foi a brasileira. Nessa previu-se para o 
Parlamento,  além  das  funções  de  controle,  fiscalização  e  até  propositiva, 
competência  consultiva  que  aumentaria  a  participação  do  Parlamento  no 
processo  de  adoção  de  uma  norma  e  abreviaria  os  trâmites  legislativos  de 
internalização. O art. 6º do Anteprojeto dispõe que: Os Parlamentos dos Estados 
Partes  procurarão  dar  à  norma  que  receber  parecer  mais  favorável  do 
Parlamento do MERCOSUL, tramitação mais célere do que à concedida aos 
demais atos internacionais.44  

Em dezembro  de  2004,  na  cidade  de  Belo  Horizonte,  o  Conselho  Mercado 

Comum  instituiu  a  Comissão  Parlamentar,  por  meio  da  Decisão  49/04,  dando 

continuidade  na  elaboração  de  Protocolo  para  constituição  do  Parlamento  do 

MERCOSUL que deveria ser criado até 31 de dezembro de 2006.45

Em cumprimento aos ditames da referida Decisão,  em fevereiro de 2005, foi 

criado o Grupo Técnico  de Alto Nível  para redigir  o  anteprojeto  do Parlamento  do 

MERCOSUL, tendo por base a proposta brasileira acima citada nas palavras de Otávio 

A. D. Cançado Trindade.

Por meio da Decisão 23/05, emanada do CMC, foi aprovada a substituição da 

CPC pelo  Parlamento  do  MERCOSUL (PM),  com sede  na  cidade  de  Montevidéu, 

conforme estatui o artigo 3º de seu Regimento Interno.

O  Parlasul  funcionará  através  da  instituição  de  comissões  permanentes, 

temporárias  e especiais,  devendo proferir  decisões com a presença de ao menos um 

terço de seus membros, desde que estejam representados todos os Estados-parte, sendo 

que cada comissão poderá criar até duas subcomissões.

44 TRINDADE,  Otávio  Augusto  Drummond  Cançado.  O  MERCOSUL  no  direito  brasileiro: 
incorporação de normas e segurança jurídica. Belo Horizonte: Del Rey. 2006. fls. 125-126.
45 Decisão 49/04 do CMC.  Art. 1 – Dar continuidade à criação do Parlamento do MERCOSUL, como 
órgão  representativo  dos povos dos Estados Partes  do MERCOSUL.  O Parlamento do MERCOSUL 
reger-se-á  pela  normativa  vigente  do MERCOSUL e as  disposições  de seu Protocolo Constitutivo e 
integrará a estrutura institucional do MERCOSUL. Art. 2 – Investir a Comissão Parlamentar Conjunta na 
qualidade de comissão preparatória, para realizar todas as ações que sejam necessárias para a instalação 
do Parlamento do MERCOSUL. Esta instalação deverá efetivar-se antes de 31 de dezembro de 2006. A 
Comissão Parlamentar Conjunta elaborará um relatório de atividades, bem como o respectivo projeto de 
Protocolo  Constitutivo  do  Parlamento  do  MERCOSUL para  consideração  do  Conselho  do  Mercado 
Comum. 
Art. 3 – A Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL continuará desempenhando suas funções 
atuais até que se efetive a instalação do Parlamento do MERCOSUL. 
Art. 4 – As Seções Nacionais da Comissão Parlamentar Conjunta manterão seus respectivos Congressos 
informados da evolução das deliberações da Comissão à luz do artigo 2 da presente Decisão. Art. 5 – A 
presente  Decisão  não  necessita  ser  incorporada  aos  ordenamentos  jurídicos  dos  Estados  Partes,  por 
regulamentar aspectos da organização o do funcionamento do MERCOSUL. 
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Importante  destacar  que,  atualmente,  encontram-se  em  funcionamento  dez 

comissões permanentes, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno do Parlamento 

do MERCOSUL, quais sejam:

Assuntos Jurídicos e Institucionais;

Assuntos  Econômicos,  Financeiros,  Comerciais,  Fiscais  e 

Monetários;

Assuntos  Internacionais,  Inter-Regionais  e  de  Planejamento 

Estratégico; 

Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esportes;

Trabalho,  Políticas  de  Emprego,  Seguridade  Social  e 

Economia Social;

Desenvolvimento  Regional  Sustentável,  Ordenamento 

Territorial, Habitação, Saúde, Meio Ambiente e Turismo;

Cidadania e Direitos Humanos;

Assuntos Interiores, Segurança e Defesa;

Infra-Estrutura,  Transportes,  Recursos  Energéticos, 

Agricultura, Pecuária e Pesca; 

Orçamento e Assuntos Internos.

Especial  relevo  às  comissões  de  Assuntos  Jurídicos  e  Institucionais  e  de 

Cidadania e Direitos Humanos, cujos objetos estão intimamente ligados ao tema deste 

artigo,  ao  passo  que  tratam,  respectivamente,  da  harmonização  da  legislação  dos 

Estados-parte e defesa do consumidor.

Dessa forma, o artigo 70 do Regimento Interno do PM atribui à Comissão de 

Assuntos Jurídicos e Institucionais as competências de discutir e informar o Plenário do 

Parlamento acerca dos seguintes temas:

Acerca da Defesa do Consumidor no âmbito do Parlasul, o artigo 76 estabelece 

como  competência  da  Comissão  de  Cidadania  e  Direitos  Humanos  o  debate  das 

questões consumeristas no âmbito do bloco mercosulino.

direitos humanos;
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elaboração  do  relatório  anual  previsto  no  Protocolo 

Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL;

questões  de  etnia,  cidadania,  infância,  juventude,  idosos, 

gênero e minorias;

petições de cidadãos encaminhadas ao Parlamento;

liberdade de expressão e de culto religioso;

instrumentos de democracia participativa;

colaboração com entidades não-governamentais que atuem na 

defesa dos direitos humanos;

defesa do consumidor.

Nos  termos  das  Disposições  Transitórias  do  Protocolo  Constitutivo  do 

Parlamento  do  MERCOSUL,  este  terá  duas  fases  de  transição,  sendo  a  primeira 

compreendida entre 31 de dezembro de 2006 e 31 de dezembro de 2010, e a segunda 

etapa será de 1º de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2014. Durante a transição, o 

parlamento será composto por 18 parlamentares por Estado, totalizando 90 integrantes.

As  eleições  por  sufrágio  direito,  universal  e  secreto  de  Parlamentares  será 

realizada durante a segunda etapa, em que os Estados membros realizarão eleições de 

acordo com agenda eleitoral nacional previstas para o ano de 2014.

2.7. O FORO CONSULTIVO ECONÔMICO SOCIAL

O Foro Consultivo Econômico Social (FCES) do MERCOSUL está previsto no 

artigo 28 do Protocolo de Ouro Preto46.  É órgão da estrutura institucional  do bloco, 

representando  setores  econômicos  e  sociais  a  fim  de  democratizar  o  processo  de 

integração ao garantir a participação do setor privado.

46 Protocolo de Ouro Preto. Artigo 28. 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. Artigo 29 - O Foro Consultivo Econômico-Social terá função consultiva e manifestar-
se-á mediante Recomendações ao Grupo Mercado Comum. Artigo 30 - O Foro Consultivo Econômico-
Social submeterá seu Regimento Interno ao Grupo Mercado Comum, para homologação.

[132]



Revista Processus de Estudo de Gestão, Jurídicos e Financeiros – 
Ano IV – Número 09 – JAN-MAR – 2013 – ISSN:2178-2008 – 

Ricardo Barbosa Cardoso Nunes

2013

As principais atribuições do FCES encontram-se descritas no regimento interno 

que regulamenta a atuação deste órgão, quais sejam:

I - 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  processo  econômico  e  social  do 
MERCOSUL,  tendente  à  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 econômica e social; 
VIII  -  tratar  qualquer  outra  questão  que  tenha  relação  com  o  processo  de 
integração.47 

Luiz  Olavo  Baptista  destaca  a  fonte  inspiradora  do  FCES,  como  sendo  a 

organização econômica Benelux, conforme preleciona:

[...]  Provavelmente  foi  inspirado  na  forma,  por  órgão  semelhante  existente  no 
Benelux, e pela ação dos sindicatos no subgrupo 11. È inovador dentro da estrutura 
orgânica do MERCOSUL, e tem funções consultivas. A ideia dos seus instituidores 
foi de abrir canais de comunicação com a sociedade. Trata-se de uma iniciativa 
louvável, de democratização e de transparência das atividades do MERCOSUL.48

O Foro Consultivo Econômico Social tem função consultiva e se manifesta por 

meio  de  Recomendações  que  são  dirigidas  ao  Grupo  Mercado  Comum,  sendo  as 

mesmas tomadas por meio de consenso das delegações participantes da reunião. Cabe 

frisar que tais decisões não são obrigatórias aos Estados-Membros.
47 Artigo 2º do Regimento Interno do Foro Consultivo Social do MERCOSUL.
48 BAPTISTA, Luiz Olavo.  O MERCOSUL, suas instituições e ordenamento jurídico.  São Paulo: 
LTr. 1998. p. 144-145.
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As referidas reuniões serão realizadas  ordinariamente ao menos uma vez por 

semestre,  podendo  ser  convocadas  de  maneira  extraordinária,  sempre  que  se  fizer 

necessário.

Por fim, de acordo com Beyla Esther Fellous49, após a ratificação do POP pelo 

Brasil, o Foro Consultivo Econômico Social passou a ser composto por integrantes do 

IDEC (Instituto  Brasileiro  de Defesa do Consumidor),  da Federação do Comércio e 

Indústria, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), dentre outros.

2.8. A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO MERCOSUL

O Tratado de Assunção conferiu à Secretária Administrativa do MERCOSUL 

(SAM) funções de guarda de documento e comunicação das atividades desenvolvidas 

pelo bloco econômico, bem como o apoio ao Grupo Mercado Comum, definindo como 

cidade sede a capital uruguaia.

Com o advento do Protocolo de Ouro Preto, a SAM ganhou  status de órgão 

operacional ampliando as competências e atuação, nos termos do artigo 31, reafirmando 

Montevidéu como sede da SAM, decisão que foi aprovada por meio da Decisão CMC 

nº 04/9650.

O Protocolo de Ouro Preto em seu artigo 3251 descreve as atividades que serão 

responsabilidade  da  SAM  no  mister de  auxiliar  o  funcionamento  da  estrutura  do 

MERCOSUL. São elas:

 
I - Servir como arquivo oficial da documentação do MERCOSUL; 
II  -  Realizar  a  publicação  e  a  difusão  das  decisões  adotadas  no  âmbito  do 
MERCOSUL. Nesse contexto, lhe corresponderá: i) Realizar, em coordenação 
com os  Estados  Partes,  as  traduções  autênticas  para  os  idiomas  espanhol  e 
português de todas as decisões adotadas pelos órgãos da estrutura institucional 
do MERCOSUL, conforme previsto no artigo 39. ii) Editar o Boletim Oficial do 
MERCOSUL. 
III -  Organizar os aspectos logísticos das reuniões do Conselho do Mercado 
Comum,  do  Grupo  Mercado  Comum  e  da  Comissão  de  Comércio  do 
MERCOSUL  e,  dentro  de  suas  possibilidades,  dos  demais  órgãos  do 

49 FELLOUS, Beyla  Esther.  Proteção do consumidor no MERCOSUL e na União Europeia.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 61.
50 Resolução CMC nº 04/96. Artigo 1º -  O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o Governo da 
República  Oriental  do  Uruguai  decidem que  a  sede  e  as  atividades  da  Secretaria  Administrativa  do 
MERCOSUL para o cumprimento das funções que Ihe atribui o Protocolo de Ouro Preto serão regidas, 
no território da República Oriental do Uruguai, pelas disposições do presente Acordo.  
51 Protocolo de Ouro Preto. Artigo – 32.
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MERCOSUL, quando as mesmas forem realizadas em sua sede permanente. No 
que se refere às reuniões realizadas fora de sua sede permanente, a Secretaria 
Administrativa do MERCOSUL fornecerá apoio ao Estado que sediar o evento. 
IV - Informar regularmente os Estados Partes sobre as medidas implementadas 
por cada país para incorporar em seu ordenamento jurídico as normas emanadas 
dos órgãos do MERCOSUL previstos no Artigo 2 deste Protocolo. 
V  -  Registrar  as  listas  nacionais  dos  árbitros  e  especialistas,  bem  como 
desempenhar outras tarefas determinadas pelo Protocolo de Brasília, de 17 de 
dezembro de 1991; 
VI  -   Desempenhar  as  tarefas  que  lhe  sejam solicitadas  pelo  Conselho  do 
Mercado Comum, pelo Grupo Mercado Comum e pela Comissão do Comércio 
do MERCOSUL; 
VII  -  Elaborar  seu  projeto  de  orçamento  e,  uma  vez  aprovado  pelo  Grupo 
Mercado Comum, praticar todos os atos necessários à sua correta execução; 
VIII - Apresentar anualmente ao Grupo Mercado Comum a sua prestação de 
contas, bem como relatório sobre suas atividades;

Até o ano de 2002, a SAM desempenhou as funções acima expostas, mas como 

forma de avançar no objetivo de integração da região a referido órgão, foi transformada 

em Secretaria Técnica nos termos da Decisão CMC 30/02.

Por  meio  da  mesma  Resolução,  foi  autorizada  à  SAM  utilizar  o  nome  de 

Secretaria do MERCOSUL, para fins de divulgação, demonstrando o caráter geral de 

assessoramento da secretaria ao bloco.52

Para corresponder ao avanço no desenvolvimento do MERCOSUL, a Secretaria 

Administrativa, após a alteração do nome, foi reformulada em seus cargos e estrutura 

interna para melhor desempenhar as funções descritas no Protocolo de Ouro Preto.

Com isso,  a  Resolução CMC 07/07 reforçou o número  de  funcionários  para 

assessorar no desempenho de suas funções, redefiniu cargos e criou unidades técnicas 

como forma de desempenhar suas atribuições de forma mais profissional.

Atualmente, de acordo com a resolução de 2007, a estrutura organizacional do 

Secretaria do MERCOSUL é apresentada da seguinte forma:53

52  Resolução CMC 30/02. Artigo. 6. Autorizar a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR a utilizar 
la denominación “Secretaría del MERCOSUR” para fines de divulgación sin efectos legales.
53 Estrutura da Secretaria do MERCOSUL extraída de: http://www.mercosur.int/show?
contentid=46&channel=secretaria acessado em 10 de fevereiro de 2012.
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2.9. A EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL DO MERCOSUL 

O Mercado Comum do Sul  encontra-se em plena  evolução,  seus organismos 

internos apresentam-se em pleno funcionamento, expedindo decisões, regulamentos e 

recomendações.  Os  países  integrantes  demonstram  claro  objetivo  em  aprofundar  a 

integração sul-americana. Prova disso é o interesse de outras nações em aderir ao bloco.

Por conseguinte, como resposta a essa evolução, os objetivos de integração estão 

sendo externalizados por meio de modificações em protocolos específicos, por exemplo, 

o Protocolo de Olivos (PO), aprovado em 2002, com intuito de solucionar controvérsias 

entre os Estados-parte do MERCOSUL, acrescentou como órgão constante o Tribunal 

Permanente de Revisão (TPR). Determinou em seu preâmbulo:

Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no MERCOSUL
A  República  Argentina,  a  República  Federativa  do  Brasil,  a  República  do 
Paraguai e a República Oriental do Uruguai, doravante denominados "Estados 
Partes"; Tendo em conta O Tratado de Assunção, o Protocolo de Brasília e o 
Protocolo  de  Ouro  Preto;  Reconhecendo  Que  a  evolução  do  processo  de 
integração no âmbito do MERCOSUL requer o aperfeiçoamento do sistema de 
solução de controvérsias; Considerando
A necessidade de garantir a correta interpretação, aplicação e cumprimento dos 
instrumentos fundamentais do processo de integração e do conjunto normativo 
do MERCOSUL, de forma consistente e sistemática; Convencidos
Da conveniência de efetuar modificações específicas no sistema de solução de 
controvérsias  de  maneira  a  consolidar  a  segurança  jurídica  no  âmbito  do 
MERCOSUL;54

O referido Tribunal é composto por:

54 Protocolo de Olivos. Preâmbulo.
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Artigo 18
Composição do Tribunal Permanente de Revisão
1. Tribunal Permanente de Revisão será integrado por cinco (5) árbitros.
2. Cada Estado Parte do MERCOSUL designará um (1) árbitro e seu suplente 
por  um período  de  dois  (2)  anos,  renovável  por  no  máximo  dois  períodos 
consecutivos.
3. O quinto árbitro, que será designado por um período de três (3) anos não 
renovável,  salvo acordo em contrário dos Estados Partes, será escolhido, por 
unanimidade dos Estados Partes, da lista referida neste numeral, pelo menos três 
(3) meses antes da expiração do mandato do quinto árbitro em exercício. Este 
árbitro terá a nacionalidade de algum dos Estados Partes do MERCOSUL, sem 
prejuízo do disposto no numeral 4 deste Artigo.
Não havendo unanimidade,  a  designação  se  fará  por  sorteio  que  realizará  a 
Secretaria  Administrativa  do MERCOSUL,  dentre  os  integrantes  dessa  lista, 
dentro dos dois (2) dias seguintes ao vencimento do referido prazo.
A  lista  para  a  designação  do  quinto  árbitro  conformar-se-á  com  oito  (8) 
integrantes.  Cada Estado  Parte  proporá  dois  (2)  integrantes  que  deverão ser 
nacionais dos países do MERCOSUL.
4. Os Estados Partes, de comum acordo, poderão definir outros critérios para a 
designação do quinto árbitro. 
5.  Pelo menos  três  (3)  meses  antes  do término do mandato dos  árbitros,  os 
Estados Partes  deverão manifestar-se  a respeito de sua renovação ou propor 
novos candidatos. 
6.  Caso  expire  o  mandato  de  um  árbitro  que  esteja  atuando  em  uma 
controvérsia, este deverá permanecer em função até sua conclusão.
7. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos descritos neste artigo o disposto 
no artigo 11.2.55

Prosseguiu o MERCOSUL em sua evolução quando, através da Decisão 56/07, 

determinou por meio do Grupo Ad Hoc de Alto Nível para a Reforma Institucional do 

MERCOSUL (GANRI), a elaboração de uma proposta integral de reforma institucional 

do bloco, com a reestruturação dos órgãos decisórios, aperfeiçoamento do sistema de 

solução de controvérsias, fortalecendo seus órgãos institucionais, e aperfeiçoamento do 

sistema de incorporação, vigência e aplicação normativa no MERCOSUL.

Destaca-se, ainda, a criação do Tribunal Administrativo Trabalhista (TAL) por 

meio da Resolução 54/03 que determina:

Art. 1 - Criar o “Tribunal Administrativo-Trabalhista do MERCOSUL”, única 
instância jurisdicional para resolver as reclamações de índole administrativo-
trabalhista do pessoal da SM e as pessoas contratadas pela SM para obras ou 
serviços determinados na SM e em outros órgãos da estrutura Institucional do 
MERCOSUL.56

55 Protocolo de Olivos. Artigo 18.
56 Resolução GMC 54/03. MERCOSUL.
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O Estatuto do TAL determina a forma de escolha de seus membros nos seguintes 

termos:

O TAL estará integrado por quatro membros titulares indicados um por cada 
Estado  Parte,  que  serão  designados  pelo  Grupo  Mercado  Comum  por  um 
período de  dois  (2)  anos,  renováveis  por  períodos  iguais.  O TAL será  uma 
instância de convocatória permanente e se reunirá quando seja necessário em 
conformidade com o artigo 5º do presente Estatuto. 
Cada Estado Parte indicará, também,  um suplente de seu respectivo membro 
titular, para atuar no caso de ausência do mesmo.
Os membros do TAL, que deverão ser juristas e, na medida do possível, com 
experiência  em  questões  administrativo-trabalhistas,  atuarão  com  total 
independência, a título pessoal e com caráter ad honorem, e não poderão aceitar 
sugestões ou imposições dos Estados Partes nem de terceiros.
A  presidência  do  TAL  será  eleita,  em  cada  caso,  por  sorteio  entre  seus 
integrantes, com exclusão do integrante da nacionalidade do reclamante, quando 
seja possível.57

Evolução  que  trará  alteração  e  visibilidade  ao  bloco  foi  a  transformação  da 

Comissão Parlamentar Conjunta em Parlamento do MERCOSUL, nos termos expostos 

no item 1.2.4 deste capítulo.

Ainda por meio da Decisão CMC Nº 24/04, criou-se o Centro MERCOSUL de 

Promoção do Estado de Direito para organização e incentivo no campo acadêmico.

Atualmente o MERCOSUL possui a seguinte estrutura institucional:

CONSELHO DO MERCADO COMUM;

GRUPO MERCADO COMUM;

COMISSÃO DE COMÉRCIO DO MERCOSUL;

PARLAMENTO DO MERCOSUL;

FORO CONSULTIVO ECONÔMICO-SOCIAL;

SECRETARIA DO MERCOSUL;

TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISÃO;

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRABALHISTA;

CENTRO MERCOSUL DE PROMOÇÃO DO ESTADO DE DIREITO.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

57 Resolução GMC 54/03. MERCOSUL.
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Promover a integração latino-americana é irreversível até mesmo pela fomento 

da uniões supranacionais promovidos pela globalização, não restando outra alternativas 

para  as  nações  menos  favorecidas  economicamente  senão a  união  para  fortalecer  o 

comércio com as demais nações.

O  MERCOSUL  encontra-se  em  estágio  ainda  embrionário,  mas  apresenta 

grande perspectiva de expansão do mercado consumidor e a possibilidade de inclusão 

de novos membros, formando uma União Latino-Americana tão almejada por diversos 

governantes e teóricos, permitindo a formação de uma moeda única, em que poderíamos 

adotar a nomenclatura de MERCO.

Inserido nesta onda integracionista, o Brasil possui papel de destaque e liderança 

juntamente com a Argentina, com fito de levar o continente sul-americano a fortalecer 

as instituições mercosulinas e promover a entrada de novos membros efetivos.
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