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ANEXO AO PROTOCOLO DE OURO PRETO

Comisslo de Comércio do Mercosul ou no Grupo Mercado Comum.
Em cada caso, a Comisslo de Comércio do Mercosul ou,
posteriormente, o Grupo Mercado Comum determinaria pruo
razoivcl pera a implementaçlo dessas medidas. Decorrido tal ptlZO
sem que o Estado reclamado tenha observado o disposto na decido
alcançada, seja na Comisslo de Comércio do Mercosul ou no Grupo
Mercado Comum, o Estado reclamante poderá recorrer diretamente
ao procedimento previst9 no Capitulo IV do ProtocOlo de Brasllia.

PROCEDIMENTO GERAL PARA RECLAMAÇÕES PERANTE
A COI\USSÃ9' 'DE COMÉRCIO DO MERCOSUL

Artigo 7

Artigo I

As reclamações apresentadas pelas Seções Nacionais da
ComissAo de Comércio do Mercosul, origmadas pelos Estados Partes
011 em reclamações de particulares - pessoas fisicas ou juridicas -. de
acordo com o previsto no Artigo 21 do Protocolo de Ouro Preto,
observarão o procedimenlo estabelecido no presente Anexo,

Se nAo for alcançado'consenso na Comisslo de Comércio do
Mercosul ~, posteriormente, no Grupo Mercado Comum, ou, se o
Estado reclamado nIo observar, no prazo previsto no Artigo 6, o
disposto na decislo alcançada, o Estado reclamante poderá recorrer
diretamente ao procedimento previsto no Capitulo IV do PrOlOColo de
Brasília, fato que seri comunicado à Secretaria Administrativa do
Mercosul.

Atenciosamente.

"",A?éee,e .bA
CDftISSKD DE CDHSTITUIÇKD E JUSTIÇA E DE REOAÇKD

,,-

A Sua ExceJencia o Senhor
Oepulado WILSON CAMPOS
Primcqo SecreWio da Câmara dos Deputados
BWD.IA.PE.

de 1995.de j anei r,JBrufiia.

Senhor Primeiro Sec:reWio.

O Tribunal Arbitral, anles da emisslo de seu Laudo, deveri, se
assim solicitar o Estado reclamante, manifestar-se, no prazo de até
quinze (I S) dias após sua constituíçlo, sobre as medidas provisórias
que considere apropriadas, nas condições estipuladas pelo Artigo I8
do Protocolo de Brasília.

-- ',- "- .- ......."'--
CLÓVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidl!ncia da República

~vi50 n- 2 • 5UPARlC. Ci\'i!

Encaminho a essa Sec:rewia MenJaaem do ExcelenWsimo Senbor PresideaIe da

RepIIbIica. acompanhada de ExjJociçJo de Motivos do Senhor MinisÚo de Estado du Relaçiles
Exleriorel. relaliva 10 texto do Protocolo Adicional ao Tratado de AssunçIo sobre a Esllutura

institucional do Mercosul • Prolocolo de Ouro PrelO • usinado em Ouro PrelO. MitIu Gerais, 110
dla 17 de de=nbro de 1994.

O Estado Parte reclamante apresentará sua reclamaçlo perante
a Presid!'lCia Pro-Tempore da Comisslo de Comércio do Mercosul,
a qual tomará as 'provid!ncias necessárias para a incorporaçlo do
Jema na agenda da primeira reuniAo subseqüente da Comisslo de
Comércio do Mercosul, respeitado o prazo mlnimo de urna semana
de anteeed!ncia. Se nIo for: adotada decislo na referida reunilo, a
Comisslo de Comércio do Mercosul remeterá os antecedentes, sem
OUIIO'procedimento, a um Comi!! Técnico.

Artigo 3

Artigo-2

Artigo 4

A Comisslo de Comércio do Mercosul decidiri sobre a questlo
em sua primeira reunilo ordil"ária posterior ao recebimento do
parecer conjunto ou, na sua aus!n'cia, as conclusões dos
especialistas, podendo também ser convocada uma reuniAo
extnaordiníria com essa finalidade.

O Comitc! Técnico preparará e encaminhari à Comisslo de
Comércio do Mercosul, no prazo máximo de 30 dias corridos, um
parec:er. conjunto sobre a matérid. Esse parecer, bem como as
conclusOes dos especialistas integrantes do Comit! Técnico, quando
nlo for adotado parecer, serão levados em consideraç!o pela
Comisslo de, Comércio do Mercosul, quando esta decidir sobre a
reclamaçlo.

Artigo S I - RELATDRID

Se nIo for alcançado o consenso na primeira reunilo
mencionada po Artigo 4, a Comissão de Comércio do Mercosul
encaminhará' ao Grupo Mercado Comum as diferentes alternativa
propostas, assim como o parecer conjunto ou as conclusOes dos
especialistas do Comit! Técnico, a fim de que seja tomada urna
del:ido sobre a matéria, O Grupo Mercado Comum pronunciar-se4'a
respeito no prazo de trinta (30) dias corridos, contados do
recebimento, pela Presid!ncia Pro-Tempore, das propostas
encaminhadas pela Comisslo de Comércio do Mereosul.

I\rtigo 6

Se houver consenso quanto à proc:edencia da rec1arnaçlo, o
Estado Parte reclamado deverá tornar as medidas aprovadas na

Atraves da Mensagem nQ 002, de 1995, o Excelent!ssimo

Senhor Presidente da República submete à consideraç50 da Con

gr.sso Nacional o texto do Plotocolo Adicional ao Tratado de

Asaunr;la .!Sobre a Estrutura Institucional do Mercosul - Prot.,2,'

colo d. Ouro Prato - assinado em Ouro Prato, Minas Gerais, ~o

dia 17 ;. dRZRmbro da 1994.

O Protocolo d. Ouro Preto 8 assinado pelos Excelen-'

t!saimos S.nhor95 Presidentes da República F.9der~ do Bra

ail, d. República Argentina, da República de Paraguai e da

R.públic. Oriantal do Uruguai 8, depois de retir.icado pulos t
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