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Anexos

A) RELATÓRIO SOBRE A APLICAÇÃO DO PROTOCOLO
DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM ASSUNTOS PENAIS
DO MERCOSUL NO MINISTÉRIO PÚBLICO FISCAL

Origem: Escritório de Cooperação
Internacional da Procuración General de

la Nación (Ministério Público Fiscal)

Considerações prévias

O presente relatório foi elaborado a instâncias da Subcomissão de Assuntos
Penais da Comissão de MERCOSUL e Direito da Integração da Federación Ar-
gentina de Colegios de Abogados.

Esta entidade, mediante ofício de data 30 de novembro de 2004 requereu, a
quem subscreve, informação “em relação à utilização e invocação por parte dos
Estados Membros e Associados do MERCOSUL do Protocolo de Assistência Mútua
em Matéria Penal do ano 1996”.

MARCO NORMATIVO

Mediante resoluções MP 28/99 e MP 72/99, o Procurador General de la
Nación dispôs que todos os pedidos de assistência internacional liberados pelos Pro-
motores no marco de investigações preliminares ou processos em trámite fiscal, por
delegação legal ou jurisdicional, deviam requerer-se por meio da Procuración Ge-
neral de la Nación.

Igualmente, por resolução PGN 3/04, dispôs que os pedidos de extradição
passiva cujo entendimento compete ao Ministério Público Fiscal por imposição da Lei
de Cooperação Internacional em Matéria Penal1109 , deviam transitar pela Procuradoria

1109 Lei nº 24.767, aprovada em 18 de dezembro de 1996 e publicada no B.O. em 16 de janeiro de
1997.
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Fiscal perante a Corte Suprema de Justiça da Nação, a cargo do Dr. Luis Santiago
González Warcalde, a quem competem os recursos ordinários de apelação contra a
sentença definitiva nos processos de extradição.

Pelo exposto, e diante do sensível aumento de pedidos de extradição passiva e
assistência internacional dispôs-se, mediante a resolução PGN 66/04, encomendar a
quem subscreve a gestão dos pedidos de assistência internacional, tanto de pedidos
de extradição passiva, quanto de outros requerimentos cooperação internacional que
sejam de competência do Ministério Público Fiscal.

Neste marco, cabe a este órgão a gestão dos pedidos dirigidos ao estrangeiro
de todos os integrantes do Ministério Público Fiscal, quer com base nas previsões da
Parte III da lei 24.767 (ante a ausência de tratado), quer em virtude de alguns dos
instrumentos internacionais de assistência judicial vigentes:

Bilaterais

— AUSTRÁLIA: Tratado sobre Assistência Mútua em Matéria Penal
(Aprovação: Lei nº 24.038; Publicação: B.O. 20/12/91)

— CANADÁ: Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal (Aprovação:
Lei 25.460; Publicação: B.O. 12/9/01)

— COLÔMBIA: Acordo de Assistência Judicial em Matéria Penal
(Aprovação: Lei 25.348; Publicação: B.O. 5/12/2000)

— COSTA RICA: Convênio assinado com a República da Costa Rica sobre
mútua assistência judicial contra o tráfico ilícito de entorpecentes
(Aprovação: Lei 24.553)

— ESPANHA: Tratado de extradição e assistência judicial em matéria pe-
nal (Aprovação: Lei nº 23.708; Publicação: B.O. 20/10/89)

— ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: Assistência Jurídica Mútua em
Assuntos Penais (Aprovação: Lei nº 24.034; Publicação: B.O. 3/1/1.992)

— GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE: Convênio assinado com
o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre mútua assistência
judicial contra o tráfico ilícito de drogas (Aprovação: Lei nº 24.259;
Publicação: B.O. 19/11/93)

— ITÁLIA: Convenção de Assistência Judicial em Matéria Penal
(Aprovação: Lei n° 23.707; Publicação: B. O. 20/10/89). Acordo assinado
com a Itália sobre cooperação na luta contra o terrorismo, o tráfico ilícito
internacional de entorpecentes e a criminalidade organizada (Aprovação:
Lei nº 24.530; Publicação: B.O. 14/9/95)

— PERÚ: Acordo de Assistência Judicial em Matéria Penal (Aprovação:
Lei n° 25.307; Publicação: B. O. 13/10/2000)
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Multilaterais

— Convenção Interamericana contra a Corrupção (Aprovação: Lei nº 24.759;
Publicação: B.O. 17/1/96)

— Convenção de Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas (Aprovação: Lei nº 24.072; Publicação: B.O.
14/4/92)

— Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais do
MERCOSUL (Aprovação: Lei 25.095; Publicação: B.O. 24/5/99)

Dentro destes instrumentos, o Protocolo de San Luis tem, como é evidente,
uma especial importância, uma vez que o número de pedidos que tramitam sob sua
aplicação é considerável.

Aproximadamente o 20% dos requerimentos de assistência que tramitam por
este órgão estão dirigidos a algum dos Estados membros.

19%

8%

30%

17%

26%

América
Asia

Estados Unidos de América
Europa

Mercosur

19%

8%

30%

26%

17%

Dados coletados
Para confeccionar este relatório efetuou-se um levantamento do material

correspondente aos pedidos de assistência judicial dirigidos aos Estados Membros do
MERCOSUL desde 16 de junho de 20041110  até hoje. Este limite temporário responde a
que somente se possui registros informatizados correspondentes a tal período; a partir
dessa data esta área assumiu a gestão dos pedidos de assistência jurídica internacional.

1110 Data de criação deste Escritório pela mencionada Resolução PGN 66/04.
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Apesar dos termos do solicitado, este relatório limitou-se aos pedidos de
assistência ativa (da Argentina a outro país) uma vez que, ao ser a autoridade de
aplicação do Protocolo o Ministério de Relações Exteriores, Comércio Internacional
e Culto da Nação, é também a quem cabe decidir o momento e o modo em que se dá
“estado judicial” aos pedidos de assistência. Em conseqüência, embora por intermédio
deste órgão se tramitassem pedidos de assistência passiva, seu número não é signifi-
cativo constituir um índice representativo da situação.

Tampouco se consideram requerimentos de assistência de Estados Associados
ao MERCOSUL já que, até o presente, estes países não viabilizam seus pedidos pela
via desse instrumento internacional.

Como critérios de avaliação adotaram-se os que seguem:

— Estado receptor (é o Estado Parte a quem está dirigida a assistência);
— Jurisdição emissora (corresponde à circunscrição judicial à qual pertence

o promotor que expediu o pedido de assistência);
— Conteúdo da assistência (corresponde ao objeto da assistência segundo

as alíneas do 2º artigo do Protocolo1111 ).

Dado que o número de assistências contabilizadas é relativamente exíguo
atendendo às razões temporárias já expostas, os índices estão expressos em
percentuais sobre o total examinado. Isto permitirá, no meu entender, obter uma
informação que compense a escassa quantidade numérica e que possa ser interpre-
tada como um parâmetro indicativo da tendência que, em princípio, tem a aplicação
do Protocolo.

Evidentemente a informação com a que atualmente se conta é ainda escassa,
e as conclusões que dela se extraiam podem reverter-se; é intenção deste órgão
realizar um relatório comparativo uma vez transcorrido um tempo prudencial, para
poder contar com maior fluxo de informação que permita uma análise mais precisa.

1111 Artículo 2: “A assistência compreenderá: a) notificação de atos processuais; b) recepção e
produção de provas, tais como testemunhos ou declarações, realização de perícias e exames de pessoas, bens
e lugares; c) localização ou identificação de pessoas; d) notificação de testemunhas ou peritos para o
comparecimento voluntário a fim de prestar testemunho no Estado requerente; e) traslado de pessoas
sujeitas a um processo penal para comparecimento como testemunhas no Estado requerente ou com outros
propósitos expressamente indicados na solicitação, conforme o presente Protocolo; f) medidas acautelatórias
sobre bens; g) cumprimento de outras solicitações a respeito de bens, como por exemplo o seqüestro; h)
entrega de documentos e outros elementos de prova; i) apreensão, transferência de bens confiscados e
outras medidas de natureza similar; j) retenção de bens para efeitos do cumprimento de sentenças judiciais
que imponham indenizações ou multas impostas por sentença judicial; e k) qualquer outra forma de assistência
em conformidade com os fins deste Protocolo que não seja incompatível com as leis do Estado requerido.
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Levantamento e estatísticas

Tendo em vista essas questões e, com elas, o marco metodológico e o alcance
que deve dar-se a este relatório, passamos a examinar os índices conforme os dois
critérios já referidos.

a. Segundo o País requerido e a jurisdição nacional requerente

pode observar-se a distribuição dos pedidos pelo país ao qual se dirigem, con-
forme o seguinte detalhe:

29%

29%

42%

Paraguay

Brasil

Uruguay

Como se observa, a maior quantidade de pedidos de assistência dentro do
marco do Protocolo está dirigida à República do Paraguai. Em efeito, as assistências
dirigidas a esse país representam 42% do total, enquanto que a República Oriental do
Uruguai e o Brasil se repartem o 58% restante. Embora seja difícil de precisar, isto
poderia indicar um maior grau de conflito nessa fronteira.

Por sua vez, a respeito da jurisdição emissora, a percentagem mais alta de
pedidos de assistência corresponde à Capital Federal (48%), e os outros se dividem
principalmente entre as províncias de Formosa, Misiones e Corrientes (46%), isto é,
as limítrofes aos Estados Membros, ficando somente 6% para o resto do país.
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Um dado interessante é que este 6% se conforma exclusivamente com pedi-
dos à República Oriental do Uruguai por informação societária ou bancária. País que
também recebe a maior quantidade de pedidos de assistência dos tribunais metropo-
litanos.

48%

Capital48%

6%

Formosa6%

11%
26%

Corrientes

Misiones

Otros

11%

26%

9%

9%

Paraguay Brasil Uruguay

Otros

Misiones

Corrientes

Formosa

capital
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Igualmente, pode notar-se que a província de Formosa registra unicamente
pedidos ao Paraguai1112 . Já a província de Corrientes, por sua vez, é a que registra a
maior quantidade de pedidos ao Brasil, constituindo estes também requerimentos de
notificação de atos processuais ou recepção de depoimentos de testemunhas. A
província de Misiones requer assistência principalmente da República do Paraguai e,
em menor numero, da República Oriental do Uruguai. Isto se explica obviamente
pela proximidade geográfica destas regiões com cada um dos Estados Membros.

No caso da Capital Federal, a maioria dos requerimentos estão dirigidos à
República Oriental do Uruguai1113 .

Assim, segundo a jurisdição emissora, os pedidos se dividem do seguinte modo:

Capital Formosa Corrientes Misiones Otros

Uruguay

Brasil

Paraguay

Paraguay Brasil Uruguay
Capital 6 4 7
Formosa 3 0 0
Corrientes 3 6 0
Misiones 3 0 1
Otros 0 0 2

1112 Principalmente requerimentos de notificação de atos processuais ou outras intimações pessoais.
1113 Pedidos de informação societária ou bancária ou medidas sobre bens.
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Deste quadro se desprende também que a Capital Federal emite a maior
quantidade de pedidos de assistência, e dirigidos a todos os Estados Partes; nas
províncias do litoral, por sua vez, os pedidos se dirigem sobretudo aos Estados com os
que compartilham fronteira.

Finalmente, os requerimentos das restantes províncias se dirigem exclusiva-
mente à República Oriental do Uruguai.

É por isso que cabe ressaltar que dentro dos Estados Membros, somente a
República Oriental do Uruguai recebe pedidos de assistência de províncias não limí-
trofes (excetuando os pedidos dos tribunais da Capital que, como se disse, dirigem-se
a todos os Estados Membros) e uma grande carga de requerimentos emitidos pelos
tribunais da Capital Federal.

b. Segundo o conteúdo da assistência

Segundo o objeto da assistência pode advertir-se que a maior quantidade de
requerimentos corresponde aos que se enquadram dentro da alínea “h” do artigo 2 do
Protocolo, isto é, nos que se solicita a “entrega de documentos e outros elementos de
prova”1114 . A seguir, em ordem decrescente, se encontram os previstos na alínea “a”
(notificação de atos processuais), e depois os compreendidos na alínea “g”
(cumprimento de outras solicitações a respeito de bens, excluídas as medidas
cautelares), conforme o seguinte detalhe:

36%

H

6%

I

6%

K

29%

A

9%

B

14%

G

1114 Incluem-se aqui os pedidos de informações a órgãos públicos ou pessoas jurídicas privadas. Estes
são, precisamente, os pedidos mais numerosos.

Vinculando esta informação aos Estados requeridos, adverte-se que em relação
à República Oriental do Uruguai, as medida têm especial vinculação com pedidos de
documentação e prova, e solicitações respeito de bens (alíneas “g” e “h”); enquanto
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que ao Brasil se lhe solicita primordialmente a notificação de atos processuais1115 .
Por fim, ao Paraguai lhe são requeridas medidas de diversa espécie.

Capital Formosa Corrientes Misiones Otros

A B G H I K

Como último dado de interesse, pode observar-se a distribuição do tipo de
medida por jurisdição requerente.

A B G H I K

Paraguay Brasil Uruguay

Pode advertir-se que as províncias de Formosa, Corrientes e Misiones
demandam, principalmente, a notificação de atos processuais e depoimentos de
testemunhas, e que a Capital Federal e as restantes províncias não limítrofes1116

solicitam medidas sobre bens ou informação documental.

1115 A maioria dos pedidos respondem a notificações nos termos do artigo 353 bis do Código
Processual Penal da Nação, a respeito de delitos relacionados com contrabando de mercadorias.

1116 São chamadas “províncias não limítrofes” porque a Província de Entre Ríos, que sim limita com
um Estado Parte, não registra nenhum pedido de assistência por intermédio de esta oficina.
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Unicamente a Capital Federal requer medidas não especificamente previstas
no Protocolo e que se incluem sob o requerimento genérico da alínea “k” (qualquer
outra forma de assistência).

CONCLUSÕES
Deste relatório se extraem algumas conclusões provisórias que, acredito, podem

resultar de utilidade para obter uma maior eficácia na promoção da assistência jurídi-
ca mútua entre os Estados Membros do MERCOSUL.

1. A necessidade de pôr especial ênfase nas medidas de notificação e
individualização de pessoas nos âmbitos fronteiriços.
É nesse ponto onde se observa uma maior demanda de colaboração, e a
via diplomática – exigida pelo Protocolo – pode converter-se em um obs-
táculo à eficácia e rapidez necessaria nas medidas de notificação
pessoal1117 .

2. A maior demanda de pedidos de assistência ao Paraguai, o que justificaria
um estudo em detalhe para detectar os motivos desta exigência e, em seu
caso, obter uma maior eficiência.

3. Tomar devida nota, com o intuito de promover um estudo pormenorizado,
dos motivos pelos quais os promotores (e, presumivelmente, também os
juízes) das jurisdições não limítrofes não utilizam o Protocolo de San Luis.
Embora possivelmente a resposta seja de que simplesmente não precisam
assistência destes países, não é descartável que tal circunstância resulte
do desconhecimento da vigência e aplicação do Protocolo. Por isso uma
análise neste sentido poderia resultar de utilidade.

4. Ampliar este levantamento de dados análise aos Judiciários e Ministérios
Públicos da República Argentina e dos outros Estados Membros.

Desta maneira, poderão ser advertidas as concordâncias e particularidades,
para assim promover –se necessárias – reformas sobre bases firmes e objetivas.
Como foi exposto, este relatório mostra uma perspectiva muito parcial, pois engloba
os requerimentos de assistência judicial ativa, e destes, unicamente os emitidos pelos
promotores nacionais.

Segundo o estudo nº 003/04 da Secretaria do MERCOSUL1118 , no marco de
um processo de integração como o MERCOSUL, os juízes nacionais (aos que pode-

1117 Alguns dos pedidos aqui se contabilizam foram desestimados pelo Estado requerido porque,
quando o pedido chegou a um tribunal desse país, o prazo para a audiência que devia notificar-se já tinha
expirado.

1118 Primeiro Relatório sobre a aplicação do Direito do Mercosul pelos Tribunais Nacionais, e sobre
a aplicação do Direito Nacional por meio dos Mecanismos de Cooperação Jurisdicional Internacional do
Mercosul. Montevidéu, 15 de julho de 2004.
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mos adicionar, também, os fiscais) resultam as principais figuras na aplicação deste
direito.

É por isso que sua conscientização respeito da importância (e inclusive da
existência) da produção normativa mercosulina é um dos eixos fundamentais do
desenvolvimento desse processo de integração regional.

Desde este Escritório de Assistência Internacional vamos promovendo a
“vigência judicial” das normas do MERCOSUL, e consideramos muito valioso qualquer
tentativa dos operadores judiciais nesse sentido.

Se a comunidade judiciária é a principal protagonista do desenvolvimento e
aplicação do direito mercosulino, as normas de assistência judicial – como o Protoco-
lo de San Luis – têm aqui um papel preeminente.

Um leve olhar na realidade judicial – pelo menos da República Argentina –
mostra que a produção jurígena dos órgãos do MERCOSUL é, muitas vezes, ignora-
da pelos tribunais nacionais, que não tomam consciência de sua importância e,
sobretudo, de sua vigência na ordem interna.

Mas, dentro deste panorama, se as demais normas podem ser (e em alguns
casos o são) evadidas, não acontece assim com as de assistência judicial.

Os juízes e promotores devem recorrer a estes instrumentos freqüentemente,
posto que resultam de aplicação necessária para o cumprimento de medidas de provas,
muitas vezes indispensáveis para a realização de suas funções.

É por isso que uma assistência judicial mútua que seja acessível, fácil e expe-
dita trará benefícios não somente para a administração de justiça dos Estados Membros,
mas também para a propria vigência de toda a produção normativa mercosulina.

É na utilização dos instrumentos de assistência onde o juiz e o promotor nacio-
nal entram em contato com o direito do MERCOSUL; e nesse sentido, advertir que o
acesso a essas normas é fácil e útil, os levará a recorrer a ele para resolver outras
questões que no futuro se apresentem.

Por último, cabe observar que o presente relatório mostra apenas um dos as-
pectos da utilização da normativa do MERCOSUL no âmbito do Ministério Público
Fiscal. Existem muitos outros de difícil ponderação, como por exemplo, o grau de
aplicação direta de suas normas nos processos em que intervêm os promotores, que
merecem um estudo detalhado e específico.

Buenos Aires, 1 de junho de 2005.
Enrique H. del Carril

Escritório de Cooperação Internacional
Ministério Público Fiscal
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B) APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROTOCOLOS
E ACORDOS DO MERCOSUL EM MATÉRIA DE COOPERAÇÃO
JURÍDICA INTERNACIONAL (CIVIL, DE FAMÍLIA,
TRABALHISTA, CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO,
E PENAL), NA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI
NO ANO 2005

Origen: Assessoria Autoridade Central de
Cooperação Jurídica Internacional,
dependente do Ministério de Educação e Cul-
tura da República Oriental do Uruguai
Prof. Dr. Eduardo Tellechea Bergman1119

A Assessoria Autoridade Central de Cooperação Jurídica Internacional - MEC
– é o órgão especializado a encarregado, segundo ordenamento jurídico uruguaio, da
recepção e transmissão, desde e para o estrangeiro, dos pedidos de assistência
jurisdicional, em aplicação do disposto por numerosos textos convencionais e de fonte
nacional vigentes no país.

Em nível do MERCOSUL vinculam à República Oriental do Uruguai diversos
acordos, já vigentes, por meio dos quais se desenvolve uma considerável atividade de
cooperação internacional, que a final do mês de novembro do ano 2005 superou as
dois mil e quinhentas solicitações, sendo que aproximadamente um noventa por cento
delas são recebidas e enviadas desde/para as Autoridades Centrais da República
Argentina e da República Federativa do Brasil, enquanto que o dez por cento restan-
te à República do Paraguai.

O conteúdo de tal cooperação internacional se refere a matéria civil, de família,
comercial e trabalhista, em um oitenta e cinco por cento - aproximadamente umas
dois mil comunicações anuais – ao tempo que o quinze por cento restante correspon-
de a cooperação penal.

Essa cooperação tramita-se em aplicação dos seguintes convênios:

— Protocolo de Las Leñas de Cooperação e Assistência Jurisdicional em
Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, Decisão CMC 05/
92 de 27.5.1992, aprovado pelo Uruguai por lei 16.971 de 15.6.1998, em
especial: Capítulos IV “Cooperação em Atividades de simples trâmite e
probatórias”, V, “Reconhecimento e execução de sentenças e laudos
arbitrais”, e VII, “Informação do Direito estrangeiro”;

1119 Catedrático de Direito Internacional Privado e Diretor do Instituto de Direito Internacional
Privado da Faculdade de Direito da Universidade da República, Diretor da Autoridade Central de Cooperação
Jurídica Internacional do Uruguai.
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— Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares, Decisão CMC 27/94 de
17.12.1994, aprovado pelo Uruguai por Lei 16.930 de 20.4.1998; e

— Acordo de San Luis de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais,
Decisão CMC 02/96 de 25.6.1996, aprovado pelo Uruguai por Lei 17.145
de 9.8.1999;

— O Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, Decisão
CMC 14/98, celebrado no Rio de Janeiro em 10.12.1998, aprovado pela
República Federativa do Brasil e pela República Oriental do Uruguai, Lei
17.449 de 27.5.2002, já se aplica de maneira satisfatória entre ambos
Estados.

Para aprofundar e tornar ainda mais efetiva e ágil a cooperação jurídica inter-
nacional na região, assegurando a devida difusão e aplicação dos textos acordados
entre os operadores de justiça - juízes, promotores e advogados - os Ministros de
Justiça do MERCOSUL e Estados Associados, aprovaram em ocasião da XXIV
Reunião de Ministros de Justiça do MERCOSUL, celebrada em Montevidéu em
17.11.2005 a seguinte:

Declaração de Montvidéu para o fortalecimento da difusão e
aplicação dos protocolos emanados da reuniao de ministros
de justiça do MERCOSUL e Estados Associados

Visto: que diferentes aspectos da cooperação e assistência jurisdicional inter-
nacional foram canalizados pela Reunião de Ministros de Justiça do MERCOSUL
por meio de Protocolos e Acordos de harmonização normativa regional.

Considerando: que alguns desses Protocolos e Acordos encontram-se vigentes
com um alto grau de cumprimento e eficácia.

Entendendo: a necessidade de avançar no estudo por parte dos operadores da
Justiça daqueles instrumentos não vigentes que mereçam sua consideração.

Advertindo: a importância de convidar aos Estados Associados a somar-se aos
instrumentos já elaborados pela Reunião de Ministros de Justiça do MERCOSUL.

A Reunião de Ministros de Justiça do MERCOSUL acorda:
1. A difusão e avaliação dos Protocolos e Acordos emanados das Reuniões de

Ministros de Justiça.
1.1. A respeito dos Protocolos e Acordos vigentes, encomenda-se às

Delegações nacionais a sua publicação em seus respectivos países, com destino
aos operadores de Justiça (Juízes, Promotores, Defensores e Advogados),
outorgando especial ênfase àqueles relacionados com a cooperação jurisdicional
internacional. Igualmente, promover atividades de divulgação e seguimento desses
instrumentos.
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1.2. Relativamente aos Protocolos e Acordos concluídos no âmbito da Reunião
de Ministros de Justiça do MERCOSUL ainda não vigentes, propõe-se pôr a
consideração dos operadores da Justiça, a conveniência, necessidade e operabilidade
daqueles textos elaborados pela Reunião, que facilitem a cooperação entre autorida-
des jurisdicionais, com o objetivo de obter uma ajuda concreta e efetiva entre os
mesmos. Em uma primeira etapa ficarão a consideração:

— Acordo entre os Estados Partes do MERCOSUL e a República da Bolívia e a
República do Chile sobre Cooperação e Assistência Jurisdicional Internacional
em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa (Dec. CMC 8/02).

— Emenda ao Protocolo sobre Cooperação e Assistência Jurisdicional In-
ternacional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa (Dec.
CMC 7/02).

— Acordo sobre Benefício da Justiça Gratuita e Assistência Jurídica Gratui-
ta entre os Estados Partes do MERCOSUL (Dec. CMC 49/00).

— Acordo sobre Benefício da Justiça Gratuita e Assistência Jurídica Gratui-
ta entre os Estados Partes do MERCOSUL e a República da Bolívia e a
República do Chile. (Dec. CMC 50/00).

— Protocolo sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de
Consumo (Dec. CMC 10/96).

— Acordo entre os Estados Partes do MERCOSUL e a República de Bolívia
e a República do Chile sobre Assistência Jurídica Mútua em Assuntos
Penais (Dec. CMC 12/01).

— Acordo sobre Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL (Dec.
CMC 14/98).

— Acordo sobre Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL e a
República da Bolívia e a República do Chile (Dec. CMC 15/98).

— Acordo sobre traslado de Pessoas Condenadas entre os Estados Partes
do MERCOSUL (Dec. CMC 34/04).

— Acordo sobre traslado de Pessoas Condenadas entre os Estados Partes
do MERCOSUL e a República da Bolívia e a República do Chile (Dec.
CMC 34/04).

— Emenda ao Acordo sobre traslado de Pessoas Condenadas entre os Es-
tados Partes do MERCOSUL (Dec. CMC 12/05).

— Protocolo sobre traslado de Pessoas sujeitas a regimes especiais comple-
mentar ao Acordo sobre traslado de Pessoas Condenadas entre os Esta-
dos Partes do MERCOSUL (Dec. CMC 13/05)

1.3. Convidar aos Estados Associados a analisar os Protocolos e Acordos
emanados das Reuniões de Ministros de Justiça, bem como a estudar a possibilidade
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de adesão – quando não tiverem aderido a eles – ou propor contribuições para o
futuro aperfeiçoamento dos mesmos. Os Estados Partes do MERCOSUL aportarão
os textos e a informação necessária a tais efeitos.

2. Estudar as possibilidades de comunicação entre Juízes, Fiscais e Defenso-
res de zonas fronteiriças, por meio da participação da Reunião de Ministros de Justiça
do MERCOSUL em foros específicos e dar a conhecer a tarefa realizada pela Reunião
com o objetivo de dar solução aos problemas expostos.

3. Examinar, no marco das seções consulares nacionais e dos organismos e
foros competentes do MERCOSUL, a possibilidade de incorporar – para aqueles
países que ainda não o tenham feito – métodos de legalização mais ágeis que garantam
a autenticidade e facilitem a circulação internacional dos documentos.

Dra. Marcela Miriam Losardo
Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça
e Direitos Humanos da República Argentina

Dra. Luisa Giacummo
Representante do Ministro de Justiça
e Trabalho da República do Paraguai

Sr. Marcelo Janko Álvarez
Ministro Conselheiro
da República da Bolívia

Dr. Alfonso Soria
Representante da República
da Colômbia

Dr. Gustavo Teixeira
Embaixador da República do Peru
Assessor para assuntos do MERCOSUL

Dr. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Vice-ministro da Justiça da República
Federativa do Brasil

Ing. Quim. Jorge Brovetto
Ministro de Educação e Cultura da
República Oriental do Uruguai

Dr. Diego Lira Silva
Representante do Ministro da Justiça da
República do Chile

Sr. Leonardo Carrión
Embaixador da República do Equador na
República Oriental do Uruguai

Dra. María Lourdes Urbaneja Durant
Embaixadora da República Bolivariana da
Venezuela na República Oriental do Uruguai
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