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RESUMO  
 

O presente artigo traz uma análise sobre o sistema de soluções de controvérsias, enfocando como o Protocolo 

de Olivos dita o procedimento aplicável para a solução das controvérsias, funcionando como um Código de 

Processo para os órgãos jurisdicionais mercosulistas. 
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ABSTRACT  
 

This paper presents an analysis of the system of dispute resolution, focusing on how the Olivos Protocol dictates 

the applicable procedure for the settlement of disputes, working as a code of procedure for courts mercosulists. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Diante do atual contexto globalizado e com o 

surgimento do Mercosul surgiu a necessidade de se 

criar mecanismos para a solução de controvérsias, 

pois, neste contexto internacional, os Estados 

passaram a assumir diversas obrigações e benefícios. 

Dessa forma, quando há o descumprimento de alguma 

obrigação entre estes Estados decorrente da aplicação 

ou interpretação defeituosa das normas, origina a 

controvérsia, que pode ser entre Estados e também 

entre Estados e particulares. 

Deste contexto, o presente trabalho analisa, de 

forma breve, o sistema de solução de controvérsias no 

Mercosul, em especial, o Protocolo de Olivos e o 

desenvolvimento das três etapas na solução das 

controvérsias envolvendo Estados membros do 

Mercosul. 

 

2. O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE 

CONTROVÉRSIAS NO MERCOSUL 
 

Com o surgimento do Mercosul, os Estados 

passaram a assumir diversas obrigações e benefícios. 

Quando há o descumprimento de alguma obrigação, 

decorrente da aplicação ou interpretação defeituosa 

das normas, origina-se a controvérsia, que pode ser 

entre Estados e também entre Estados e particulares, 

sejam estes pessoa física ou jurídica. 

Diante do atual contexto globalizado, nas 

palavras de Alessandra Juttel Almeida, “observa-se a 

importância de um efetivo mecanismo de solução de 

controvérsias que possa resolver questões para as 

quais não se chegue a um acordo. Muitos pontos 

deste mecanismo ainda estão sendo aperfeiçoados, 

sendo o Protocolo de Olivos a mais recente tentativa 

de modificação”.  

Machado e Del’Olmo (2011, p. 112) afirmam 

que no Mercosul não há autoridade suprema, os 

Estados membros não adotaram o instituto da 

supranacionalidade, não delegando parcela 

significativa de suas competências para serem 

exercidas por um órgão superior, conforme a União 

Europeia. Não há uma autoridade central com poderes 

para impor de forma unilateral e vertical o Direito 

produzido no âmbito do bloco. 

Desta forma, as decisões são tomadas de forma 

horizontal, no sentido de que os países negociam e 

decidem a depender de suas conveniências. São todos 

colocados em pé de igualdade. Há uma nítida 

coordenação de soberanias, em que a 

consensualidade impera no resultado final das 

decisões do bloco. 

Ainda, conforme ensinam Machado e Del’Olmo, 

após a aprovação das decisões por consenso de todos 

os Estados partes há que ocorrer a recepção por cada 

país das normas mercosulistas, cada sistema 

constitucional tem seu iter procedimental de 

aceitabilidade.  

Dessa forma, a tomada de decisões no 

Mercosul exige a consensualidade, a presença de 

todos os Estados membros e a unanimidade para 

aprovação, marcando assim o seu sistema 

intergovernamental. Esse quorum, todavia, hoje sofre 

variantes, que dizem respeito à criação do Parlamento 

do Mercosul e do Tribunal Permanente de Revisão. 

Cada um desses órgãos pode emitir decisões com 

fulcro no quorum da maioria. 

Assim, é possível afirmar que o Mercosul possui 

um sistema intergovernamental regional de solução 

de controvérsias, coexistindo com outros mecanismos. 

Araújo (2006, p. 205) explicita os diversos Sistemas de 

Solução de Controvérsia encontrados ao redor do 

Mundo: 

 
Os diversos sistemas podem ser divididos em: (i) 

sistemas estatais nacionais de solução de 

controvérsias: Poder Judiciário Nacional; (ii) 

sistemas privados de solução de controvérsias: 

Tribunais Arbitrais (nacionais e internacionais); (iii) 

sistemas supranacionais regionais de solução de 

controvérsias: órgãos de solução de controvérsias 

dos processos de integração econômica com 

características supranacionais (cujo exemplo maior 

é a própria União Europeia); (iv) sistemas 

intergovernamentais de solução de controvérsias: 

(a) multilaterais, OMC e b) regionais, NAFTA e 

MERCOSUL, entre outros. As características são 

diferentes e, dependendo do caso, podem ser 

utilizados indistintamente por Estados ou 

particulares. 

 

Como já afirmado, o Mercosul é um bloco 

regional pautado na intergovernamentalidade, as 

decisões são tomadas, ainda, mediante consenso, não 

há o caráter da supranacionalidade, muito menos, por 

óbvio, delegação de poderes a qualquer órgão 

comunitário, diferentemente da União Europeia (UE), 

que adota como sistema de solução o supranacional 

regional. Neste sistema adotado pela UE, no âmbito 

comunitário, há instituições supranacionais, com 

imperatividade em seus atos, com força cogente em 

suas decisões, não precisam da aceitação, do 

consenso dos Estados para que suas medidas sejam 

implantadas. 

A Comunidade Europeia tem como base de seu 

sistema de solução de controvérsias a figura de um 

Tribunal, órgão de natureza jurisdicional. Já a região 

mercosulista ainda se pauta na arbitragem 

internacional. 

Conforme Klaes (1998),  

 
O aprimoramento do atual Sistema de Solução de 

Controvérsias, com a criação de um órgão judicial, 
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se torna obrigatoriamente necessário para 

acompanhar e promover o crescimento do mercado 

interno e o aprimoramento da ordem jurídica do 

Mercosul. A instalação de um Tribunal 

Supranacional pode não ser o próximo passo, em 

razão do alto grau de maturidade política que uma 

instituição desse porte demanda, mas certamente 

será o passo seguinte. A experiência da CE é, nesse 

aspecto, uma oportunidade de aprendizado de 

valor inestimável, mas cabe aos Estados-Partes o 

condão de transformá-la em vantagem efetiva. 

 

Ainda ensinam Machado e Del’Olmo (2011, p. 

114), de 1991 a 2002 a composição de conflitos no 

âmbito do Cone Sul se dava com base no Protocolo de 

Brasília para Solução de Controvérsias do Mercosul de 

1991, mas que posteriormente  esta fonte do Direito 

da Integração foi derrogada pelo Protocolo de Olivos 

para Solução de Controvérsias no Mercosul de 2002, 

sendo este Protocolo de Olivos a atual normativa 

sobre o tema, constituindo-se no principal mecanismo 

para solução dos litígios no seio do bloco regional, 

conforme preceituado no art. 43 do Protocolo de Ouro 

Preto.  

Conforme o Protocolo de Olivos de 2002, o 

sistema de solução de controvérsias deve ser 

analisado sob a perspectiva dos envolvidos, dos 

legitimados a recorrer ao mecanismo adotado. 

Conforme mencionam Machado e Del’Olmo 

(2011, p. 115), o Protocolo desenvolve, basicamente, 

recursos para solução das controvérsias surgidas entre 

os Estados membros do Mercosul e que essas 

controvérsias terão como objeto a interpretação, 

aplicação ou não cumprimento do Tratado de 

Assunção, do Protocolo de Ouro Preto, dos Protocolos 

e Acordos celebrados no marco do Tratado de 

Assunção, podendo versar também sobre a 

interpretação, aplicação ou não cumprimento das 

fontes derivadas (ou secundárias), que são as decisões 

do Conselho do Mercado Comum, as resoluções do 

Grupo Mercado Comum e as diretrizes da Comissão de 

Comércio do Mercosul. 

Por essa razão, o Direito aplicável ao caso 

pelos julgadores mercosulistas é o próprio Direito da 

Integração, são as próprias fontes primárias e 

secundárias do Mercosul que servirão de 

fundamentação para os laudos tendentes a solucionar 

as controvérsias, sendo permitida às partes a escolha 

do foro, norma segundo a qual as partes podem 

escolher litigar conforme o sistema da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) ou segundo as três 

etapas do Protocolo. 

Assim dispondo o art. 34 do Protocolo de 

Olivos: 

 
"l. Os Tribunais Arbitrais Ad Hoc e o Tribunal 

Permanente de Revisão decidirão a controvérsia 

com base no Tratado de Assunção, no Protocolo de 

Ouro Preto, nos protocolos e acordos celebrados 

no marco do Tratado de Assunção, nas Decisões do 

Conselho do Mercado Comum, nas Resoluções do 

Grupo Mercado Comum e nas Diretrizes da 

Comissão de Comércio do Mercosul, bem como nos 

princípios e disposições de Direito Internacional 

aplicáveis à matéria". 

 

Para a solução das controvérsias envolvendo 

Estados membros do Mercosul, o Protocolo de Olivos 

desenvolveu três etapas: 1. Negociações diretas; 2. 

Arbitragem; e 3. Tribunal Permanente de Revisão 

(TPR).  

Machado e Del’Olmo (2011) assim explicam o 

procedimento: 

a)  A primeira etapa (ou primeiro nível) é a das 

negociações diretas, que são meios não 

jurisdicionais, informais e céleres, que 

primam pelo diálogo. As negociações 

diretas são implementadas pelas relações 

diplomáticas e podem ser conduzidas por 

agentes diplomáticos e, a depender da 

gravidade da controvérsia, pelos Chefes de 

Estado ou Ministros das Relações 

Exteriores. 

Essas negociações devem ser concluídas no 

prazo máximo de 15 dias, havendo a possibilidade de 

se recorrer ao Grupo Mercado Comum (GMC), que 

buscará solução para o litígio por meio de 

procedimento próprio, que não poderá se estender 

por mais de 30 dias. 

Para os citados autores, as negociações diretas 

devem ser o primeiro recurso para solução de uma 

controvérsia envolvendo Estados membros do 

Mercosul que se submetem ao Protocolo de Olivos. 

Não é uma opção, mas sim um primeiro nível 

obrigatório, conforme o art. 4º do Protocolo: "Os 

Estados Partes numa controvérsia procurarão resolvê-

la, antes de tudo, mediante negociações diretas". 

Em caso de restar infrutífera a primeira etapa, 

qualquer dos Estados envolvidos na desavença poderá 

iniciar o procedimento arbitral, conforme disposições 

do art. 6º do Protocolo de Olivos. 

b) A segunda etapa (ou segundo nível) já 

envolve tribunais ad hoc, que são os 

tribunais arbitrais, meios semijudiciais para 

solução das controvérsias internacionais. 

Fracassadas as negociações diretas e o 

procedimento junto ao GMC, é o momento 

de se recorrer a um terceiro imparcial ao 

conflito, o árbitro. 

O procedimento arbitral, conforme o art. 9º do 

Protocolo terá lugar quando "não tiver sido possível 

solucionar a controvérsia mediante a aplicação" das 

negociações diretas e do procedimento do GMC, 

sendo que "qualquer dos Estados partes na 

controvérsia poderá comunicar à Secretaria 
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Administrativa do Mercosul sua decisão de recorrer ao 

procedimento arbitral". 

A processualística arbitral tramitará ante um 

Tribunal ad hoc composto por três árbitros. Este 

tribunal exarará laudo arbitral, que deve ser 

fundamentado, dentro do prazo de sessenta dias, 

prorrogável por decisão do Tribunal por um prazo 

máximo de trinta dias, contado a partir da 

comunicação efetuada pela Secretaria Administrativa 

do MERCOSUL às partes e aos demais árbitros, 

conforme disposição do art. 16 do Protocolo. 

Inserto na normativa sobre arbitragem entre os 

Estados membros do Protocolo de Olivos está a 

possibilidade de medidas provisórias. Tais medidas 

têm a natureza cautelar e poderão ser concedidas, a 

pedido da parte interessada, pelo Tribunal ad hoc em 

situações de urgência. Neste sentido, o art. 15.1 do 

Protocolo: 

 
O Tribunal Arbitral Ad Hoc poderá, por solicitação 

da parte interessada, e na medida em que existam 

presunções fundamentadas de que a manutenção 

da situação poderá ocasionar danos graves e 

irreparáveis a uma das partes na controvérsia, ditar 

as medidas provisórias que considere apropriadas 

para prevenir tais danos. 

 

c)  A terceira etapa é inovação do Protocolo de 

Olivos, trata-se da criação, em 2004, de um 

Tribunal Permanente e não ad hoc, 

jurisdicional, que desenvolve atividade 

revisional, composto por cinco árbitros e 

com sede em Assunção, no Paraguai, por 

isso, no caso estudo envolvendo a 

controvérsia Argentina e Uruguai no Laudo 

nº 1/2007, a resolução da controvérsia se 

deu em Assunção, no Paraguai. 

Dos laudos arbitrais cabe recurso de revisão 

perante o TPR. Qualquer das partes na controvérsia 

poderá apresentar recurso de revisão do laudo do 

Tribunal arbitral ad hoc ao Tribunal Permanente, 

dentro do prazo de quinze, contado a partir da 

notificação. O recurso de revisão se limitará a 

questões de direito tratadas na controvérsia e às 

interpretações jurídicas desenvolvidas no laudo 

arbitra, conforme art. 17 do Protocolo de Olivos. 

Assim escrito: 

 
1. Qualquer das partes na controvérsia poderá 

apresentar um recurso de revisão do laudo do 

Tribunal Arbitral Ad Hoc ao Tribunal Permanente 

de Revisão, em prazo não superior a quinze (15) 

dias a partir da notificação do mesmo. 

2. O recurso estará limitado a questões de direito 

tratadas na controvérsia e às interpretações 

jurídicas desenvolvidas no laudo do Tribunal 

Arbitral Ad Hoc. 
 

Além da atividade recursal, revisional, a Corte 

Permanente do Mercosul poderá também funcionar 

como primeira instância: fala-se em hipótese de 

acesso direto ao Tribunal, quando as questões não 

forem decididas em sede de negociações diretas. 

Conforme o art. 23 do Protocolo, as partes na 

controvérsia poderão, desde que de forma expressa, 

submeter suas controvérsias diretamente ao TPR, ou 

seja, este não atuará em grau recursal, mas sim como 

primeira instância decisória. Trata-se do instituto do 

acesso direto. Nessa situação o Tribunal Permanente 

terá as mesmas competências que um Tribunal 

arbitral ad hoc, e não poderia ser diferente, pois é 

suprimida a fase da arbitragem, ela não é acionada. 

A importância desta terceira etapa não se 

encerra, pois é fundamental destacar que o Tribunal 

Permanente de Revisão exerce competência 

contenciosa [como via recursal e como primeira 

instância] e também consultiva. 

O exercício da competência consultiva está 

prevista expressamente no art. 3º do Protocolo: "O 

Conselho do Mercado Comum poderá estabelecer 

mecanismos relativos à solicitação de opiniões 

consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão 

definindo seu alcance e seus procedimentos". 

Ainda para Machado e Del’Olmo (2011, p. 119), 

“O estabelecimento de competência consultiva ao 

TPR foi uma tentativa do MERCOSUL em importar o 

reenvio existente em nível europeu. Só que suas 

diferenças são cristalinas, em especial em relação à 

obrigatoriedade, pois a consulta ao Tribunal 

Permanente não vincula, já quando o Tribunal de 

Justiça da UE se manifesta em título prejudicial acaba 

por obrigar os tribunais nacionais a obedecerem sua 

decisão”. 

Comenta Soares, citado por Portela (2012, p. 

585), que os meios de solução pacífica de 

controvérsias internacionais podem ser classificados 

de duas maneiras: a) do ponto de vista da 

compulsoriedade das decisões que proferem, são 

facultativos e obrigatórios; b) quanto à 

fundamentação da decisão que ofereça a solução do 

litígio, são diplomáticos (ou políticos) e jurídicos. 

Deve-se destacar, no entendimento de 

Machado e Del’Olmo, que tanto os Tribunais arbitrais 

quanto o Tribunal Permanente de Revisão do 

Mercosul emitem decisões vinculativas e possuem 

jurisdição obrigatória. 

Os laudos arbitrais dos Tribunais ad hoc são 

obrigatórios para os Estados partes na controvérsia a 

partir de sua notificação e terão, em relação a eles, 

força de coisa julgada caso transcorrido o prazo para 

interposição de recurso de revisão. 

Veja-se o art. 31 do Protocolo de Olivos (PO): 
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"1. Se um Estado parte na controvérsia não cumprir 

total ou parcialmente o laudo do Tribunal Arbitral, 

a outra parte na controvérsia terá a faculdade, 

dentro do prazo de um (1) ano, contado a partir do 

dia seguinte ao término do prazo referido no artigo 

29.1, e independentemente de recorrer aos 

procedimentos do artigo 30, de iniciar a aplicação 

de medidas compensatórias temporárias, tais como 

a suspensão de concessões ou outras obrigações 

equivalentes, com vistas a obter o cumprimento do 

laudo". 

 

Ainda para Machado e Del’Olmo (2011, p. 119), 

em relação aos laudos do Tribunal Permanente de 

Revisão, o sistema sobre solução de controvérsias do 

Mercosul estabelece que são inapeláveis e também 

obrigatórios para os Estados partes na controvérsia, a 

partir de sua notificação, ostentando, como não 

poderia ser diferente, força de coisa julgada. 

Embora obrigatórios e, no caso do lauto do 

Tribunal Permanente, inapelável, isto não os isenta de 

sofrerem um eventual pedido de esclarecimentos, 

conforme o art. 28: 

 
Qualquer dos Estados partes na controvérsia 

poderá solicitar um esclarecimento do laudo do 

Tribunal Arbitral Ad Hoc ou do Tribunal 

Permanente de Revisão e sobre a forma com que 

deverá cumprir-se o laudo, dentro de quinze (15) 

dias subsequentes à sua notificação. 

 

Os laudos de ambos os tribunais devem ser 

cumpridos no interstício máximo de trinta dias, prazo 

este que começa a fluir a partir da notificação. Há a 

possibilidade, ainda, de os Tribunais estabelecerem 

prazos específicos para o cumprimento de suas 

decisões. 

Por fim, a regra do art. 33 estabelece como 

obrigatória a jurisdição do Tribunal arbitral e do 

Tribunal Permanente, não havendo necessidade de 

acordo especial ou de declaração autônoma nesse 

sentido. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o surgimento do Mercosul, os Estados 

passaram a assumir diversas obrigações e benefícios. 

Quando há o descumprimento de alguma obrigação, 

decorrente da aplicação ou interpretação defeituosa 

das normas, origina-se a controvérsia, que pode ser 

entre Estados e também entre Estados e particulares, 

sejam estes pessoa física ou jurídica. 

Diante do atual contexto globalizado, nas 

palavras de Alessandra Juttel Almeida, “observa-se a 

importância de um efetivo mecanismo de solução de 

controvérsias que possa resolver questões para as 

quais não se chegue a um acordo. Muitos pontos 

deste mecanismo ainda estão sendo aperfeiçoados, 

sendo o Protocolo de Olivos a mais recente tentativa 

de modificação”.  

Finalmente, com a análise do sistema de 

soluções de controvérsias, vê-se a importância do 

direito da integração frente ao sistema de solução de 

controvérsias. O Protocolo de Olivos dita o 

procedimento aplicável para a solução das 

controvérsias, funcionando como um Código de 

Processo os órgãos jurisdicionais mercosulistas. 
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