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1. INTRODUÇÃO 

Em 26 de março de 1991 Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o assim 

definido ‘TRATADO DE ASSUNÇÃO’, de modo a criar o Mercado Comum do Sul – 
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MERCOSUL, com o objetivo de estabelecer a integração econômica destes quatro países, 

acordando: 

 

(a) livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos; 

(b) criação de uma tarifa externa única; 

(c) coordenação política macroeconômica e setorial para assegurar as condições de 

concorrência; 

(d) compromisso de harmonizar suas legislações, no pertinente, visando justamente o 

fortalecimento do processo de integração. 

 

Com a integração, naturalmente começaram a surgir conflitos de natureza jurídica entre 

os países membros a reclamar solução imediata, o que os levou a firmarem o ‘Protocolo de 

Buenos Aires’, em 05 de agosto de 1994, com o intuito de dar início a uma jurisdição 

internacional que abrangesse os quatro países integrantes do Mercado Comum do Sul. 

Tal protocolo, que prevê regras de ordem processual, será analisado a seguir. 

Destaca-se, ainda, que a Venezuela passará a ser Estado-Membro por Adesão tão logo 

entre em vigor o Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao 

MERCOSUL, levado a efeito em 04 de julho de 2006. A sua adesão ao MERCOSUL como 

Estado-Membro, com todos os direitos e obrigações comuns a todos os demais, está em 

processamento, conforme as regras estabelecidas no referido Protocolo, que fixa prazos 

para a sua conclusão. Deixar-se-á de aprofundar o tema neste estudo, pois o mesmo não se 

presta para tal fim. 

Relevante também mencionar que Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru são 

Estados Associados ao MERCOSUL. Tais Estados podem participar como convidados das 

reuniões dos órgãos da estrutura institucional do Mercado Comum do Sul para tratar temas 

comuns, mas sem direito a voto. Apenas países pertencentes a ALADI1 – Associação 

Latino Americana de Integração - podem associar-se ao MERCOSUL, e desde que 

                                                 
1 Organismo intergovernamental, com sede em Montevidéu,  no Uruguai, cujo objetivo é contribuir com a 
promoção da integração da região latino- americana, procurando garantir seu desenvolvimento econômico e 
social. 
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celebrem Acordo de Livre Comércio com o Bloco e adiram ao Protocolo de Ushuaia2 e à 

Declaração Presidencial Sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL3. 

 

2. FONTES DO DIREITO PROCESSUAL 

O Tratado de Assunção não especificou as fontes do direito a serem aplicadas nas 

relações entre os países que integram o MERCOSUL. Tal fora levado a efeito pelo 

Protocolo de Ouro Preto, que veio a definir a estrutura institucional do Mercado Comum do 

Sul, revogando qualquer disposição constante do Tratado de Assunção em sentido diverso.  

São elas, cuja classificação é de ordem doutrinária: 

 

(a) Fontes de Direito Originário (ou primário): são elas, o Tratado de Assunção e seus 

protocolos, o Protocolo de Brasília e o de Ouro Preto; 

(b) Fontes de Direito Derivado (ou secundário): (1) atos típicos – art. 41, III, do 

Protocolo de Ouro Preto - que são: as decisões do Conselho, as resoluções do Grupo e as 

diretrizes e propostas da Comissão de Comércio; (2) atos atípicos – atos que têm efeito 

meramente interno, como, por exemplo, os regulamentos internos dos órgãos do 

MERCOSUL. 

(c) Fontes Complementares: das quais são exemplos a doutrina, a jurisprudência dos 

tribunais nacionais, os costumes dos países integrantes e as decisões arbitrais. 

 

Estabeleceu-se, ainda, a seguinte hierarquia: 

 

1º fontes de direito originário: tratados, anexos e alterações; 

2° acordos eventualmente firmados entre países membros, ou de algum destes com um 

terceiro país, em qualquer das hipóteses sempre em consonância com o Tratado de 

Assunção; 

                                                 
2 Protocolo de Ushuaia Sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL, Bolívia e Chile, feito em 24 de 
julho de 1998, em Ushuaia, na Argentina. 
3 Firmada na X Reunião do Conselho do MERCOSUL, na cidade de San Luis, em 25 de junho de 1996, como 
um instrumento que traduz a plena vigência das instituições democráticas, condição indispensável para a 
existência e o desenvolvimento do MERCOSUL. 
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3º as fontes de direito derivado, que não podem se contrapor ao direito originário, na 

seguinte ordem: decisões do Conselho, resoluções do Grupo e diretrizes da Comissão de 

Comércio. 

 

3. DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

O art. 3º do Tratado de Assunção previu a adoção de um sistema para a solução de 

conflitos a vigorar durante o período de transição. Tal sistema foi regulamentado pelo 

Protocolo de Brasília, em 17 de dezembro de 1991, que estabeleceu, em seu art. 2°, que as 

partes deveriam tentar resolver seus conflitos mediante negociações diretas, sendo que, em 

não havendo solução, qualquer dos países poderia recorrer ao GMC – Grupo Mercado 

Comum. Não solucionado ainda assim o impasse, qualquer das partes poderia recorrer ao 

Tribunal Arbitral. 

Como tal modelo de solução de conflitos tinha caráter de provisoriedade, a vigorar 

apenas durante período de transição, em 18 de fevereiro de 2002 foi firmado novo 

Protocolo de Solução de Controvérsias no MERCOSUL, em Olivos, na Argentina, 

derrogando expressamente o Protocolo de Brasília. 

Face à necessidade que se estabeleceu, diante justamente das relações que foram se 

estreitando entre os cidadãos dos países integrantes do MERCOSUL, em 05 de agosto de 

1994 foi firmado o Protocolo de Buenos Aires, promulgado no Brasil em 04 de junho de 

2003, através do Decreto-Lei nº 4.719, a regulamentar a solução de conflitos existentes 

entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas), envolvendo contratos internacionais de 

natureza civil ou comercial. 

 

4. O PROTOCOLO DE BRASÍLIA 

Já derrogado pelo Protocolo de Olivos, o Protocolo de Brasília, firmado em 17 de 

dezembro de 1991, com caráter provisório, a vigorar apenas durante um período de 

transição, previa a solução direta das controvérsias ou, em não resolvido o conflito (ou 

resolvido em parte), a análise pelo GMC – Grupo Mercado Comum, ou ainda, se não 

solucionado, qualquer dos Países-Parte poderia comunicar à Secretaria Administrativa sua 

intenção de recorrer ao procedimento arbitral. 
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Passado o período de transição, a solução de eventuais controvérsias passou a ser 

regrada pelo Protocolo de Olivos. 

 

5. O PROTOCOLO DE OLIVOS 

Em 18 de fevereiro de 2002 foi firmado o Protocolo de Olivos, em substituição ao 

Protocolo de Brasília. Entrou em vigor em 1º de janeiro de 2004. 

Se antes, pelo Protocolo de Brasília, as partes tinham que passar primeiramente pela 

tentativa de solução do conflito junto ao GMC, com o Protocolo de Olivos, em não 

encontrando solução direta das controvérsias, as partes passaram a ter o direito de recorrer 

direta e primeiramente a um Juízo Arbitral, composto de três Árbitros (art. 10, I), ou de 

cinco, se o conflito envolver mais de dois países (art. 20), devendo cada uma das partes 

indicarem seus representantes para garantir a defesa de seus direitos.  

Da decisão do Tribunal Arbitral cabe recurso ao Tribunal Permanente de Revisão, no 

prazo de quinze dias, com igual prazo para resposta. Tal decisão, importa destacar, tem 

caráter definitivo. 

O referido Tribunal Permanente de Revisão – TPR – foi criado pelo Protocolo de 

Olivos, “com o objetivo 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”. Tem sua sede na cidade de Assunção e 

está em funcionamento desde 13 de agosto de 2004, sendo composto por cinco Árbitros.  

São funções do TPR – Tribunal Permanente de Revisão: 

a) Opiniões Consultivas, que poderão ser solicitadas pelos Estados-Parte em conjunto, 

pelos órgãos com capacidade decisórias do MERCOSUL, pelos Tribunais 

Superiores dos Estados-Parte e pelo Parlamento do MERCOSUL; 

b) Revisão de laudos dos Juízos Arbitrais, mediante requerimento de qualquer dos 

interessados; 

c) Atuação em única Instância, em caso de controvérsia; 

d) Qualquer caso em que os Estados-Parte ativem os procedimentos estabelecidos para 

as medidas excepcionais de urgência. 

 

São, por sua vez, funções dos Juízos (Tribunais) Arbitrais: 
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a) Resolver controvérsias entre os Estados-parte, mediante requerimento de 

qualquer um deles; 

b) Emitir Recursos para Esclarecimento; 

c) Proferir Medidas Provisórias; 

d) Resolver divergências sobre o cumprimento de um laudo arbitral; 

e) Pronunciar-se sobre eventuais medidas compensatórias adotadas por Estado-

Parte beneficiado por um laudo em alguma controvérsia. 

 

Os laudos proferidos pelos Juízos Arbitrais ou pelo TPR são obrigatórios para os 

Estados que forem parte na controvérsia em que proferidos, adquirindo força de caso 

julgado. Já as Opiniões Consultivas não são obrigatórias e tampouco vinculantes. 

O Protocolo de Olivos prevê, ainda, a possibilidade de o Tribunal adotar medidas 

provisórias para evitar eventuais danos irreparáveis a qualquer das partes (art. 15), bem 

assim o Conselho do Mercado Comum (art. 24), que também poderá adotar algumas 

medidas para o mesmo fim. 

Destaca-se, ainda, a previsão constante deste Protocolo, de solução dos conflitos 

diretamente no Tribunal Permanente de Revisão, depois da tentativa de negociação direta, 

sem passar pelo Juízo Arbitral, se assim acordarem as partes. Não há aqui a previsão do 

duplo grau de jurisdição, contudo. 

Por fim, importa ressaltar que, da mesma forma que ocorria no Protocolo de Brasília, 

permanece a negociação direta como primeira opção para a solução de controvérsias. 

 

6. O PROTOCOLO DE BUENOS AIRES 

Ao contrário do Protocolo de Olivos, que regulamenta a forma de solução de 

controvérsias entre os Países-Membro, o Protocolo de Buenos Aires regulamenta o sistema 

de solução de conflitos existentes entre particulares - pessoas físicas ou jurídicas, desde que 

domiciliadas em países distintos e que ao menos uma delas esteja domiciliada ou tenha sua 

sede num dos países integrantes do MERCOSUL. É denominado Protocolo de Buenos 

Aires Sobre Jurisdição Internacional Em Matéria Contratual. 
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Exige-se, todavia, previsão contratual no instrumento objeto da controvérsia - cláusula 

de eleição de foro. 

O art. 2º do referido Protocolo especifica as relações jurídicas excluídas da abrangência 

do Protocolo, tais como as relações jurídicas entre credor e falido ou insolvente ou 

concordatário, em face do princípio da universalidade do juízo da falência, dentre inúmeros 

outros, dos quais se exemplifica: direito de família e sucessões, contratos administrativos e 

de seguridade social, de consumo e direitos reais.  

A esfera de atuação do Protocolo de Buenos Aires, na verdade, é bastante limitada. 

O art. 7º dispõe acerca da competência subsidiária, na medida em que, caso não exista 

cláusula eletiva de foro (art. 4º), ficará a critério do demandante, que poderá optar pelo foro 

do lugar do cumprimento do contrato, do domicílio do demandado, ou ainda do seu próprio 

domicílio, desde que comprove que adimpliu com a obrigação. 

O Protocolo, portanto, prevê a possibilidade de exceção de incompetência e de eleição 

de Juízo Arbitral, com indicação prévia do Árbitro ou Tribunal Arbitral, bem assim das 

normas a serem observadas na arbitragem. 

No art. 13 do Protocolo de Buenos Aires há previsão de uma espécie de ‘reconvenção’, 

na medida em que poderá o demandado, nos mesmos autos, mover ação contra o 

demandante. 

Foi firmado em 05 de agosto de 1994. 

 

7. O PROTOCOLO DE SANTA MARIA 

O Protocolo de Santa Maria, criado em 22 de novembro de 1996, dispõe sobre a 

jurisdição internacional nas relações de consumo. Foi firmado com o objetivo de dar 

proteção ao consumidor, visando à adoção de regras comuns nas relações de consumo 

derivadas de contratos entre fornecedores de bens ou prestadores de serviços e 

consumidores ou usuários. 

São aspectos relevantes: 

 

a) Competência dos Juízes e Tribunais do Estado em cujo território estiver domiciliado 

o consumidor - art.4º, podendo ainda o consumidor optar pelo ajuizamento da 

demanda no Estado-Parte em que firmado o contrato, no lugar do cumprimento da 
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prestação de serviço ou entrega do bem ou, ainda, no domicílio do demandado - art. 

5 º; 

b) Aplicabilidade da lei processual do lugar do processo – art. 10; 

c) Há previsão de reconvenção – Art. 8º; 

d) Em havendo previsão legal no sistema processual, o fornecedor poderá contestar, 

recorrer, produzir provas, enfim, praticar qualquer ato processual no Foro do seu 

domicílio, cabendo ao Juiz remeter a documentação ao Juízo onde tramita a 

demanda. 

 

Tem o Paraguai como Estado depositário.  

 

8. O PROTOCOLO DE LAS LEÑAS 

Assinado pelo Brasil em 27 de junho de 1992, o Protocolo de Las Leñas visa à 

cooperação e a assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e 

administrativa, e fora promulgado pelo Decreto nº 2.067/1996. 

Tem como principal inovação a facilitação do processamento das homologações de 

sentença estrangeira por meio de carta rogatória – art. 19, de sorte que o simples exequatur 

levado a efeito pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça funciona como 

homologação de sentença – alteração levada a efeito pela Emenda Constitucional nº 45/04, 

na medida em que a competência era do Supremo Tribunal Federal, segundo disposição 

originária da Constituição Federal de 1988.  

Prevê o Protocolo de Las Leñas que os cidadãos e os residentes dos Estados-Membro 

gozam das mesmas condições de livre acesso à jurisdição de outro Estado-Membro, para a 

defesa de seus interesses – Art. 3º. Tais regras também se aplicam às pessoas jurídicas. 

Diligências, seja para citação, intimação ou produção de provas, são feitas mediante 

carta rogatória – Art. 5º, que será cumprida de ofício pelo Juízo e somente poderá ter seu 

cumprimento negado caso atente contra os princípios de ordem pública do referido Estado 

– Art. 8º. Para o cumprimento da rogatória serão observadas as regras procedimentais do 

Estado requerido – Arts. 12 e 13.  

Firmado no Vale de Las Leñas, na Província de Mendoza, na Argentina, tem como país 

depositário o Paraguai. 
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9. O PROTOCOLO DE OURO PRETO 

O Protocolo de Ouro Preto, por fim, define a estrutura institucional do MERCOSUL; 

foi firmado em 17 de dezembro de 1994 na cidade de Ouro Preto e complementa as bases 

institucionais do Tratado de Assunção. 

Define, em seu artigo primeiro, os órgãos que compõem o Mercado Comum do Sul, a 

saber: 

 

- Conselho do Mercado Comum (CMC); 

- Grupo Mercado Comum (GMC); 

- Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM); 

- Comissão Parlamentar Conjunta (CPC); 

- Foro Consultivo Econômico-Social (FCES); 

- Secretaria Administrativa do MERCOSUL (SAM). 

 

O Protocolo, ainda, define a personalidade jurídica do MERCOSUL como sendo de 

Direito Internacional – Art. 34. Define, ainda, as fontes jurídicas do MERCOSUL, como 

sendo: o Tratado de Assunção, seus Protocolos e instrumentos adicionais ou 

complementares; os Acordos celebrados no âmbito do Tratado e seus Protocolos; as 

Decisões do CMC, as Resoluções do GMC e as Diretrizes da Comissão de Comércio do 

MERCOSUL – Art. 41. 

O Art. 46 define como sendo o português e o espanhol os idiomas oficias do 

MERCOSUL. 

O Protocolo de Ouro Preto derroga todas as disposições conflitantes constantes do 

Tratado de Assunção. 

 

10. CONCLUSÃO 

O Protocolo de Olivos - e antes o de Brasília - bem assim os Protocolos de Buenos 

Aires e Las Leñas vieram a regulamentar o procedimento para a solução de conflitos no 

MERCOSUL, sendo que o primeiro – Protocolo de Olivos - regula as relações estatais e os 

demais as relações entre particulares. 
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Vale ainda destacar que o Protocolo de Buenos Aires trata das relações contratuais, 

enquanto o Protocolo de Las Leñas regula as relações decorrentes de matéria civil, 

comercial, trabalhista e administrativa, chamando-se a atenção para o reconhecimento e a 

execução de sentenças e laudos arbitrais provenientes dos Países-Membro. 

Cumpre ressaltar que independentemente do disposto em quaisquer dos Protocolos, 

nada impede o acesso ao Poder Judiciário para a solução das controvérsias. 

Imagina-se que futuramente será criado um tribunal internacional para substituir o 

sistema arbitral, a exemplo do que ocorreu na Comunidade Européia. 

Por ora, contudo, o sistema arbitral, regulamentado pelos referidos Protocolos, é tudo o 

que se tem. 
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