Fatos
"
 Leis ambientais na Europa, matéria prima abundante e atração
de investimentos
 2002: solicitação argentina no CARU
 2003: concessão para construção de “papeleira” – ENCE S. A. –
em Fray Bentos, Uruguay.
 2005: concessão para construção de papeleira – OY METSABOTNIA – em Fray Bentos, Uruguay.
 Protestos sociais e ambientais
 2005: Comissão Binacional - Néstor Kirchner e Tabaré Vasquez
- Grupo Técnico Bilateral: análise dos impactos ambientais
 Governador de Entre Ríos, Jorge Bustí

"

 2006:
 Janeiro: fim do grupo Técnico
 Uruguai busca solução de controvérsias no Mercosul
 Argentina inicia uma demanda contra Uruguai na Corte
Internacional de Justiça

"

Atores
"
 Empresa Espanhola ENCE S. A.
 Empresa Finlandesa Ou Metsä-Botnia
 Participação social – população de Gualeguaychú e
Uruguai
 Governo Uruguaio
 Governo Argentino

"

Argentina
"

 Constituição:
http://www.ambiente.gov.ar/?
aplicacion=normativa&IdNorma=85&IdSeccion=0
 04/06/2006: Pedido de Medida Cautelar prévia no CIJ
 13/06/2006: 14 votos a 1 as medidas provisórias solicitadas
pela Argentina para suspender a construção são negadas e é
exigido do Uruguai cooperação de boa fé. ‘Não havia indícios
de que a autorização para a construção das plantas implique
uma ameaça iminente ao meio aquático do rio Uruguai ou aos
interesses econômicos da população ribeirinha’

Argumento Argentino
"

A Argentina alegou que o governo uruguaio autorizou a instalação das
usinas sem seguir o procedimento previsto pelo
Estatuto do Rio Uruguai de 1975, que estabelece que as decisões devem ser
tomadas em conjunto, sendo necessárias além da comunicação entre ambos,
uma aprovação pela outra parte em casos nos quais a navegação ou a qualidade
das águas do rio possam ser afetadas. A solicitação foi feita por meio da
Comissão Administradora do Rio Uruguai (CARU), que através do Estatuto –
no Capítulo XIII, em especial o art. 56° - que tem como funções o
estabelecimento de normas que regulamentarão o uso do Rio e de seus recursos
de uma maneira geral.
Na época, o governo uruguaio declarou que os procedimentos para
instalação das usinas haviam seguido a legislação ambiental nacional, assim
como a aprovação do investimento do Banco Mundial era um indicativo da
legalidade deste projeto, uma vez que tal pacote financeiro estava condicionado
à análise de relatórios técnicos e ambientais. Como resposta à solicitação
argentina, representantes uruguaios declararam que o laudo com todas as
informações estava sendo preparado pela Diretoria Nacional do Meio
Ambiente (DINAMA)

"

A Argentina por sua vez não concordou com o estudo do impacto
ambiental apresentado pelo Uruguai, pois não haveria garantia de
que fosse isento, já que fora realizado por uma empresa privada,
enquanto o correto seria produzi-lo no âmbito da CARU. O fato de
competir a uma empresa privada tal documentação, levantou
suspeitas quanto a uma motivação a cerca de um laudo que
buscassem atender aos interesse do Uruguai, com objetivo de
conseguir o financiamento do Banco Mundial.
Somente em maio de 2004 a CARU determinou que fossem
realizadas as atividades de monitoramento conjunto de modo a
prevenir e avaliar os efeitos do projeto da empresa espanhola
(ENCE) e preparar um plano de fiscalização posterior.

Retaliação Argentina
"
 Movimentos ambientalistas e o governo local deram suporte à

manifestações de grupos de cidadãos argentinos, que passaram a
bloquear vias de acesso a pontes internacionais que ligam cidades
dos dois países, dentre elas Fray Bentos, onde o projeto das papeleras
se instalaria. A alegação de tal movimento foi de que as usinas
trariam risco ao meio ambiente, e somente o Uruguai iria desfrutar
dos benefícios econômicos e sociais desta obra, enquanto à Argentina
restariam os custos passivos do impacto ambiental.
 Essas obstruções ao tráfego acabaram por prejudicar e impedir a livre
circulação não só de pessoas como também de mercadoria, causando
prejuízos para o Uruguai e gerando novos desdobramentos nas
negociações entre os países, fazendo com que o governo uruguaio
evocasse novos mecanismos jurídicos, a medida que as tratativas
diplomáticas não surtiam efeito frente à retaliação argentina.

Uruguai
"
 Regime da avaliação de impacto ambiental regido pela lei nº 16.416,

19/01/1994(“Ley de Prevención y Evaluación del Impacto
Ambiental”)
 Constituição Uruguaia:
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ury/sp_ury-int-textconst.html
 Artigo 47 da Constituição (Reforma de 1996)
 29/11/2006: Solicita medidas cautelares ao Tribunal Internacional de
Haia contra os bloqueios das pontes pela população argentina (com a
condescendência do governo), com 3 demandas:
 1. Finalizar os bloqueios de trânsito entre os países;
 2. Para que a Argentina se abstenha de tomar mais atitudes que
dificultem a negociação;
 3. Para que a Argentina se abstenha de realizar qualquer outra medida
que possa prejudicar os direitos do Uruguai perante à Corte;

 19/04/2006: pedido uruguaio para composição de Tribunal Ad Hoc

Resposta Uruguaia e
outros desdobramentos
"

Com o constante insucesso em solucionar o conflito por vias
diplomáticas – um exemplo foi a deterioração do Grupo Técnico Bilateral de
Alto Nível (GTAN), que representava em termos práticos as diretrizes do
governo uruguaio em estabelecer um canal de tratativas por meio do diálogo
bilateral - O Uruguai denunciou a obstrução à livre circulação de mercadorias e
de pessoas, de acordo com violações ao Tratado de Assunção (art. 1º) e às
normas do Direito Internacional ao foro do MERCOSUL.
Em 19 de abril de 2006, foi deflagrado o pedido do Uruguai para
composição de um Tribunal Arbitral Ad Hoc (T.A.H.), sob mediação do
MERCOSUL, baseado no Protocolo de Olivos.
Quase que concomitantemente, o governo argentino acionou o
Uruguai, em 4 de maio de 2006, perante a
Corte Internacional de Justiça (C.I.J.), alegando violações de suas obrigações
decorrentes do Estatuto do Rio Uruguai, enfraquecendo as tentativas de uma
resolução do litígio em negociações bilaterais no âmbito do MERCOSUL.

Tribunal Ad Hoc
"
 Diante da impossibilidade de resolução por outras vias, em 21 de

junho, o T.A.H. do MERCOSUL foi constituído para julgar a
denúncia apresentada pelo Uruguai, em razão da omissão do Estado
argentino em adotar medidas cabíveis para prevenir, e até mesmo
cessar os bloqueios ao acesso das pontes internacionais.
 Acordo Quadro – Mercosul
 Juízes: argentino Carlos Barreiro, uruguaio José María Gemio, e o
terceiro juiz que foi solicitado ao Brasil, porém o país recusou-se a se
envolver com o caso, foi o espanhol Luis Martí Mingarro.
 Uruguai:
 violação da livre circulação de pessoas, serviços e mercadorias – Artigo
1º do Tratado de Assunção
 direito ao desenvolvimento econômico, soberania permanente sobre
seus recursos econômicos.

 Objeto de Reclamação
 Norma Aplicada
 Demandas do Uruguai ( Argumentos):
 Alegação dos prejuízos;
 Violação do tratado de Assunção;
 Livre circulação de serviço (Protocolo de Montevidéu);
 Violação de livre circulação de pessoas;
 Sustentação nas legislações Internacionais:
 Acordo de transporte Internacional terrestre;
 OMC;
 Art. 27 de protocolo de Olivos;
 Caso Europeu;
 Solicitação de Uruguai ao Tribunal AD HOC
 Resposta da Argentina

"

 Inovação e ampliação do conteúdo;
 Reclamação carece de objeto;
 Não houve prejuízo;
 Manifestações são exercício de direito legítimo - arts. 14, 32,
75 item 22 const. Arg.
http://www.diputadosalta.gov.ar/images/stories/
constitucion_argentina.pdf e arts. 19,20 e 3.
http://unesdoc.unesco.org/images/
0013/001394/139423por.pdf
 Sopesamento de direitos;
 Falta de vigência plena da norma de livre circulação;
 Acordo I T;
 Restrição de alguns direitos;
 Alteração da ordem pública;
 Reforço do serviço de migração;
 Decisões de Tribunal AD HOC

"

Tribunal Permanente de
Revisão
"
 Protocolo de Olivos
 Laudo de revisão apresentado pela Argentina em 06/2006
relativo ao terceiro juiz (matéria processual), durante o
funcionamento do Tribunal Ad Hoc
 Pedido argentino de revisão é negado
 Laudo do Tribunal Ad Hoc: “3) Por su parte el Árbitro
designado por Argentina Dr. Héctor Masnatta manifestó
que, en su opinión, la designación del Dr. Luis Martí
Mingarro no reunía los requisitos legales suficientes para
ser efectiva, dejando a salvo su estimación personal y
científica respecto del mencionado Árbitro.”

Opinião Pública
"
 Uruguai: de acordo com pesquisa realizadas, a opinião pública que

antes era dividida sobre a construção das fábricas, após os bloqueios
das pontes, alcançou aprovação populacional máxima, chegando em
junho de 2006 a um valor de 80%; tal número chegou junto ao fato de
já não se acreditar tanto em danos ao meio ambiente.
 Argentina: de acordo com pesquisas realizadas em 2006, 85% da
população argentina apoiava os bloqueios realizados.
 80% da população apoia as atitudes tomadas pelo governo da província
argentina mais afetada, governador Jorge Busti, que agiu com mais força
em relação à questão; e 55% da população apoiou as ações tomadas pelo
governo federal.
 De acordo com pesquisas realizadas pelo jornal argentino, “Clarín”, cerca
de 80% dos argentinos apoiaram a decisão de recorrer à Corte de Haia.

MERCOSUL
"
 Numa análise do papel do MERCOSUL, vale destacar que as

fábricas de papel e celulose, presentes nos Estados membros,
instalaram-se sem submeter-se a qualquer mecanismo de
controle de incentivos na região. De fato, o MERCOSUL não
adotou uma política de investimentos no âmbito do bloco, o
que tem sido apontado como uma falha importante, capaz de
ter proporcionado o acirramento da presente crise. O projeto
das papeleras no Uruguai tinha tudo para se tornar um caso
prático de aplicação das diretrizes propostas pelo MERCOSUL,
como promoção de crescimento econômico das partes,
integração entre os Estados membros, atração de um
investimento tecnológico compatível com suas normas de
Preservação Ambiental, incentivo à partilha equilibrada das
perdas e dos ganhos desta atividade, entre outros

"

 . Porém, os atritos diplomáticos e a inabilidade do bloco
econômico em apresentar resoluções ao litígio
transpareceu a fragilidade dos marcos regulatórios
regionais, assim como coloca em questão a credibilidade
do próprio MERCOSUL como agente mediador de
controvérsias entre os seus países membros. A recorrência
a diferentes âmbitos jurídicos contribuiu para a visão de
que os marcos regulatórios regionais possuem
vulnerabilidades significativas, tanto que se fez necessário
a ingerência transnacional para produzir sentenças que
apontassem para o fim do litígio.

Corte Internacional de
Justiça
"

 Pedido de Medida Provisória pela Argentina em que
demandava que o Uruguai:

 (i)suspenda imediatamente autorização para construção da duas
fábricas;
 (ii) tome todas a providências necessárias para a interrupção da
construção;
 (iii) coopere de boa-fé com a Argentina para a utilização ótima e
racional do Rio Uruguai,de acordo com o Estatuto do Rio
Uruguai(ERU);
 (iv) não execute qualquer outro ato unilateral a respeito da
construção, exceto aqueles de acordo com o ERU; e
 (v) não tome nenhuma atitude que possa vir a acirrar ou estender
o conflito.

 Medida cautelar é para salvaguardar o direito de cada uma das
partes até a decisão definitiva, impedindo a ocorrência de
prejuízos irreparáveis aos direitos em litígio.
 No caso, a CIJ não considerou haver prova de que a decisão do
Uruguai de autorizar a construção das usinas criaria um risco
iminente de prejuízo irreparável. De acordo com o Uruguai o
risco não seria iminente, pois a exploração das usinas só
começaria a partir de Agosto/2007 e Junho/2008.
 Portanto, as circunstâncias não eram de natureza a exigir que a
Corte determinasse a suspensão da autorização de construir as
usinas ou os trabalhos de construção propriamente ditos.
 Decisão da corte: emitida pelos juízes Abraham e Bennouna e
de uma opinião dissidente, do juiz ad hoc Vinuesa.

"

 Novembro/2006: Uruguai requere à C.I.J. a concessão de
medidas preventivas, por conta da intermitente obstrução das
estradas, efetuada em protesto pela construção de fábricas de
papel na fronteira.
 Demandas Uruguaias:

"

 (i) a Argentina tome todas as medidas apropriadas à sua
disposição para prevenir ou fazer cessar o bloqueio das pontes e
estradas entre os dois países; e
 (ii) se abstenha de tomar medidas que possam agravar o
presente litígio ou qualquer outra medida suscetível de violar os
direitos do Uruguai.
 Jan/2007: Corte recusa o pedido uruguaio. Para que a Corte
aprovasse seria preciso provar que os bloqueios provocavam o
risco de um prejuízo irreparável aos direitos dos uruguaios, o
que não ocorreu.

 Voto do juiz ad hoc Torres Bernárdez:
 “(1) apesar das barragens, a construção da usina Botnia progrediu
consideravelmente desde o verão de 2006 e apresenta-se,
atualmente, em estágio avançado;
 2) foi igualmente demonstrado que outros initinerários haviam sido
utilizados para a circulação dos turistas e o transporte de
mercadorias, inclusive dos materiais necessários às obras da usina
Botnia;
 3) a construção da usina persiste;
 4) a Corte – sem examinar a questão de saber se as barragens podem
ter causado ou podem continuar a causar danos à economia
uruguaia – não está convencida, tendo em vista o que precede, que
tais barragens poderiam causar um prejuízo irreparável aos direitos
que o Uruguai pretende fazer valer do Estatuto de 1975; e
 5) não foi demonstrado que, mesmo que existisse um risco de
prejuízo aos direitos alegados pelo Uruguai em espécie, este direito
seria iminente.”

"

"
 Processo ‘Principal’: Argentina afirma que as usinas

prejudicavam o meio ambiente do rio e de sua zona de
influência e requereu:
 (i) o reconhecimento de que o Uruguai não teria cumprido as
obrigações que lhe incumbiam em virtude do estatuto;
 (ii) que o Uruguai possuiria a obrigação de tomar as medidas
necessárias para a utilização racional do rio e aquelas
determinadas pelo estatuto, preservando o meio aquático e
impedindo a poluição;
 (iii) que o Uruguai teria a obrigação de proceder a um estudo de
impacto ambiental; e
 (iv) que o Uruguai incorreria em responsabilidade internacional,
devendo cessar seu comportamento e reparar integralmente o
prejuízo causado.

 Na sentença proferida em 20 de abril de 2010, a Corte decidiu
que o Uruguai violou o Artigo 7° do Estatuto quando não
informou a CARU sobre todas as obras que planejou ao longo
do Rio Uruguai, desde o início da construção da empresa
ENCE em 2002 até 2005 com a construção de um terminal
portuário para servir a empresa Orion (Botnia). Nesse sentido a
Corte lembrou que com o dever de notificação tem início o
princípio da prevenção, pois é a diligencia do Estado em seu
território o qual não foi observado quando o Uruguai ignorou o
papel de prevenção e administração da CARU.
 Abril/2010: decisão do CIJ que entendeu que o Uruguai
deveria ter consultado a Argentina antes da instalação das
usinas, como previsto pelo Estatuto do Rio Uruguai. Por outro
lado, afirma que o Uruguai não descumpre o Estatuto em
relação à questão ambiental, já que o nível de poluição da água
não aumentou após a instalação das indústrias.

"

Acordo Quadro (2001)
"

 Cap. 1 - Art. 1º Os Estados Partes reafirmam seu compromisso com os
princípios enunciados na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, de 1992.
 Art. 3º c) promoção do desenvolvimento sustentável por meio do apoio
recíproco entre os setores ambientais e econômicos, evitando a adoção de
medidas que restrinjam ou distorçam de maneira arbitrária ou injustificável
a livre circulação de bens e serviços no âmbito do MERCOSUL
 e) promoção da efetiva participação da sociedade civil no tratamento das
questões ambientais
 Cap. 3 – Art. 6º k) prestar, de forma oportuna, informações sobre desastres e
emergências ambientais que possam afetar os demais Estados Partes e,
quando possível, apoio técnico e operacional;
 Cap. 4: Art. 8o As controvérsias que surgirem entre os Estados Partes com
relação à aplicação, interpretação ou descumprimento das disposições
contempladas no presente Acordo serão resolvidas por meio do Sistema de
Solução de Controvérsias vigente no MERCOSUL.

Protocolo de Olivos
(2002)
"
Artigo 1: Âmbito de Aplicação:
1. As controvérsias que surjam entre os Estados Partes
sobre a interpretação, a aplicação ou o não
cumprimento do Tratado de Assunção, do Protocolo de
Ouro Preto, dos protocolos e acordos celebrados no
marco do Tratado de Assunção, das Decisões do
Conselho do Mercado Comum, das Resoluções do
Grupo Mercado Comum e das Diretrizes da Comissão
de Comércio do MERCOSUL serão submetidas aos
procedimentos estabelecidos no presente Protocolo.

 2. As controvérsias compreendidas no âmbito de aplicação do
presente Protocolo que possam também ser submetidas ao
sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial
do Comércio ou de outros esquemas preferenciais de comércio
de que sejam parte individualmente os Estados Partes do
MERCOSUL poderão submeter-se a um ou outro foro, à escolha da
parte demandante. Sem prejuízo disso, as partes na controvérsia
poderão, de comum acordo, definir o foro.
 Art. 9: 1. Quando não tiver sido possível solucionar a
controvérsia mediante a aplicação dos procedimentos referidos
nos Capítulos IV e V, qualquer dos Estados partes na
controvérsia poderá comunicar à Secretaria Administrativa do
MERCOSUL sua decisão de recorrer ao procedimento arbitral
estabelecido no presente Capítulo.
 Art. 10: 1. O procedimento arbitral tramitará ante um Tribunal Ad
Hoc composto de três (3) árbitros.

"

 Referente ao Tribunal Permanente de Revisão: (artigos 17 ao 23)
 Artigo 17: Recurso de Revisão:
 1. Qualquer das partes na controvérsia poderá apresenta 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.
 3.Os laudos dos Tribunais Ad Hoc emitidos com base nos princípios ex
aequo et bono não serão suscetíveis de recurso de revisão.
 4. A Secretaria Administrativa do MERCOSUL estará encarregada das
gestões administrativas que lhe sejam encomendadas para o trâmite dos
procedimentos e manterá informados os Estados partes na controvérsia
e o Grupo Mercado Comum

"

 Art. 19: Disponibilidade Permanente: Os integrantes do Tribunal
Permanente de Revisão, uma vez que aceitem sua designação,
deverão estar disponíveis permanentemente para atuar quando
convocados.

 Artigo 20: Funcionamento do Tribunal:

 1. Quando a controvérsia envolver dois Estados Partes, o Tribunal estará
integrado por três (3) árbitros. Dois (2) árbitros serão nacionais de cada
Estado parte na controvérsia e o terceiro, que exercerá a Presidência, será
designado mediante sorteio a ser realizado pelo Diretor da Secretaria
Administrativa do MERCOSUL, entre os árbitros restantes que não
sejam nacionais dos Estados partes na controvérsia. A designação do
Presidente dar-se-á no dia seguinte à interposição do recurso de revisão,
data a partir da qual estará constituído o Tribunal para todos os efeitos.
 2. Quando a controvérsia envolver mais de dois Estados Partes, o
Tribunal Permanente de Revisão estará integrado pelos cinco (5)
árbitros.
 3. Os Estados Partes, de comum acordo, poderão definir outros critérios
para o funcionamento do Tribunal estabelecido neste artigo.

"

 Artigo 21: Contestação do Recurso de Revisão e Prazo para o Laudo

 1. A outra parte na controvérsia terá direito a contestar o recurso de
revisão interposto, dentro do prazo de quinze (15) dias de notificada a
apresentação de tal recurso.
 2. O Tribunal Permanente de Revisão pronunciar-se-á sobre o recurso em
um prazo máximo de trinta (30) dias, contado a partir da apresentação
da contestação a que faz referência o numeral anterior ou do vencimento
do prazo para a referida apresentação, conforme o caso. Por decisão do
Tribunal, o prazo de trinta (30) dias poderá ser prorrogado por mais
quinze (15) dias.

 Art.22: Alcance do Pronunciamento:
 1. O Tribunal Permanente de Revisão poderá confirmar, modificar
ou revogar a fundamentação jurídica e as decisões do Tribunal
Arbitral Ad Hoc.
 2. O laudo do Tribunal Permanente de Revisão será definitivo e
prevalecerá sobre o laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc.

"

 Artigo 23: Acesso direto ao Tribunal Permanente de Revisão:
 1. As partes na controvérsia, culminado o procedimento
estabelecido nos artigos 4 e 5 deste Protocolo, poderão acordar
expressamente submeter-se diretamente e em única instância ao
Tribunal Permanente de Revisão, caso em que este terá as mesmas
competências que um Tribunal Arbitral Ad Hoc, aplicando-se, no
que corresponda, os Artigos 9, 12, 13, 14, 15 e 16 do presente
Protocolo.
 2. Nessas condições, os laudos do Tribunal Permanente de
Revisão serão obrigatórios para os Estados partes na controvérsia
a partir do recebimento da respectiva notificação, não estarão
sujeitos a recursos de revisão e terão, com relação às partes, força
de coisa julgada.

Acordo de Investimentos
Mercosul (1994)
"
 Art. 2 – B: 1. Cada Estado Parte promoverá, em seu
território, investimentos de investidores de Terceiros
Estados e admitirá esses investimentos conforme sua
legislação e suas regulamentações.
 Art.2 – B: 2. Quando um dos Estados Partes admitir
um investimento em seu território, concederá as
autorizações necessárias para o seu efetivo
desenvolvimento, incluindo a execução de contratos
sob licença, assistência comercial ou administrativa e
a entrada do pessoal necessário.

Medida Cautelar
"
 É um procedimento intentado para prevenir, conservar ou defender

direitos. Trata-se de ato de prevenção promovido no Judiciário,
quando da gravidade do fato, do comprovado risco de lesão de qualquer
natureza ou da existência de motivo justo, desde que amparado por
lei. Deve-se examinar se há verossimilhança nas alegações (fumus boni
iuris); e se a demora da decisão no processo principal pode causar
prejuízos à parte (periculum in mora).
 A medida cautelar será preventiva, quando pedida e autorizada antes
da propositura do processo principal. Quando requerida durante o
curso da ação principal, a medida cautelar será incidental.
 É de competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar
o pedido de medida cautelar das ações diretas de
inconstitucionalidade (CF, art. 102, I, p).
(Supremo Tribunal Federal, Brasil)

Artigo 47 – Constituição
Uruguaia
"
 Artículo 47.- La protección del medio ambiente es de
interés general. Las personas deberán abstenerse de
cualquier acto que cause depredación, destrucción o
contaminación graves al medio ambiente. La ley
reglamentará esta disposición y podrá prever
sanciones para los transgresores.
 El agua es un recurso natural esencial para la vida.
 El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento,
constituyen derechos humanos fundamentales.

 La política de águas y saniamiento estará basada en:
a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio
Ambiente y la restauración de la naturaleza.

"

la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los
b) recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que
constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil,
participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control
de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como
unidades básicas.
c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones,
cuencas o partes de ellas, siendo la primera
prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones.
d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y
saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social
a las de orden económico.
Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las
disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto.

2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las
pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso
unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio
público estatal, como dominio público hidráulico.

"

3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de
abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados
exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
4) La ley, por los tres quintos de votos del total de componentes de cada
Cámara, podrá autorizar el suministro de agua, a otro país, cuando éste
se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.

Tratado de Assunção
"

 Art. 1º: 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 circular de bens serviços e fatores produtivos entre os
países entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários
restrições não tarifárias à circulação de mercado de qualquer
outra medida de efeito equivalente; (...)

 Anexo 3: Solução de Controvérsias: 1. As controvérsias que
possam surgir entre os Estados Partes como consequência da
aplicação do Tratado serão resolvidas mediante negociações
diretas.

 1.No caso de não lograrem uma solução, os Estados Partes
submeterão a controvérsia à consideração do Grupo Mercado
Comum que, após avaliar a situação, formulará no lapso de
sessenta (60) dias as recomendações pertinentes às Partes para a
solução do diferendo. Para tal fim, o Grupo Mercado Comum
poderá estabelecer ou convocar painéis de especialistas ou grupos
de peritos com o objetivo de contar com assessoramento técnico.
Se no âmbito do Grupo Mercado Comum tampouco for alcançada
uma solução, a controvérsia será elevada ao Conselho do Mercado
Comum para que este adote as recomendações pertinentes.
 2. Dentro de cento e vinte (120) dias a partir da entrada em vigor
do Tratado, o Grupo Mercado Comum elevará aos Governos dos
Estados Partes uma proposta de Sistema de Solução de
Controvérsias, que vigerá durante o período de transição.
 3. Até 31 de dezembro de 1994, os Estados Partes adotarão um
Sistema Permanente de Solução de Controvérsias para o Mercado
Comum.
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Estatuto do Rio
Uruguay
"
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Artigo 7 º - A parte que propõe a construção de novos canais,
modificação ou alteração significativa dos já existentes ou realizar
quaisquer outras obras susceptíveis de afetar a navegação, o regime
do rio ou a qualidade de suas águas, deve informar a Comissão, que
determinará sumariamente, e no prazo máximo de trinta dias, se o
projeto pode causar danos significativos para a outra parte.
Se assim se resolver ou não se chegar a uma decisão, o interessado
deverá notificar o projeto para a outra parte através da mesma
Comissão.
A notificação deve conter os aspectos essenciais da obra e, se for o
caso, o modo de operação e outros dados técnicos para permitir que
a parte notificada fazer uma avaliação do provável impacto dessas
obras sobre navegação, o regime o rio ou a qualidade de suas águas.
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