
DECRETO LEGISLATIVO Nº 333, DE 24 DE JULHO DE 2003 (*) 
 

Aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente, 
assinado em Assunção, no âmbito do Mercado Comum do 
Sul - MERCOSUL, em 22 de junho de 2001.  

  
  
NOTA DO EDITOR: Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul promulgado pelo Decreto nº 
5.208, de 17/09/04.  
   
O Congresso Nacional decreta:  
  
Art. 1º- Fica aprovado o texto do Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente, assinado em Assunção, no 
âmbito do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, em 22 de junho de 2001.  
  
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do Art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional.  
  
Art. 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  
  
Senado Federal, em 24 de julho de 2003.  
  
  
SENADOR JOSÉ SARNEY  
Presidente do Senado Federal  
  
(*) O texto do Acordo-Quadro acima citado está publicado no DSF de 17/6/2003  
  
 DOU 25/07/2003  
 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 365, DE 2003 
(Nº 1.697/2002, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente, assinado em Assunção, no âmbito do 
Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, em 22 de junho de 2001. 
 
O Congresso Nacional decreta:  
 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente, assinado em Assunção, no 
âmbito do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, em 22 de junho de 2001. 
 
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 
 
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação 
 



 
 



 



 

 
 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO Nº , DE 2002 
 
Da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, sobre a Mensagem nº 1.068, de 2001, do Po 
der Executivo, que Submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo-Quadro 
sobre Meio Ambiente, assinado em Assunção, no âmbito do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL), 22 de ju nho de 2001. 
 
Relator: Senador Antero Paes de Barros 
 
I - Relatório 
 
Com fulcro no art. 49, inciso I, da Constituicão Federal, o Poder Executivo enviou ao Congresso 
Nacional a Mensagem em epígrafe. Também por preceito constitucional, a Mensagem Presidencial, 
veiculadora de um acordo internacional, foi destinada para iniciar sua tramitação na Câmara dos 
Deputados. Naquela Casa, a Mensagem foi examinada pelas Comissões de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional; de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de Constituição e Justiça e 
de Redação. Em 19 de fevereiro de 2002 foi encaminhada à Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul para parecer. Cuida-se aqui de um importantíssimo acordo do sistema Mercosul, um dos 
mais sensíveis e geradores de efeitos no âmbito da integração sub-regional. Um dos grandes temas 
do direito internacional contemporâneo, se não o que mais produz entendimentos entre as Nações, 
justamente o que trata das questões ambientais. Isto se deve precipuamente ao fato de que o 
intercâmbio entre os países é impactante ao meio ambiente e, ademais, que os danos ambientais, 
seja de predação de espécies, poluição de águas ou ar ou de posição de rejeitos, não respeitam 
fronteiras políticas e afetam in diferenciadamente países vizinhos ou mesmo distantes. Com efeito, 
há, hoje, no cenário internacional uma miríade de tratados ambientais, sobre os mais diferentes 
tópicos, eis que se sabe já há muito que a ação isolada, da legislação e políticas internas, são 
insuficientes para enfrentar-se e debelar-se as síndromes ambientais mais complexas. Não admira, 
portanto, o longo tempo que tomaram as negociações desse acordo-quadro. Destinado a produzir 
efeitos duradouros e harmônicos e a balizar os demais protocolos implementadores de seus 
objetivos, tal acordo teve que superar, principalmente, os óbices das diferenças geográficas e 
institucionais entre os quatro países. Defensor de uma política mais rígida de proteção ambiental, o 
Brasil teve que transacionar com eficiência na negociação com países como o Paraguai, cuja 
preocupação ainda reside na importação de desenvolvimento sem se preocupar demasiadamente 
com o custo disso. Assim, produziu-se o presente acordo-quadro, momento culminante de nosso 
bloco regional, que se espera, possa trazer os resultados mais que esperados. Na Exposição de 
Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial, de autoria do Ministro das Relações Exteriores, 
podemos retirar sinteticamente o significado do presente acordo: 
 
O Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul atende às di retrizes básicas para o 
desenvolvimento de uma política ambiental para o Mercosul, consolidadas na Resolução nº 10/94, 
do Grupo Mercado Comum (órgão executivo do Mercosul), assinada pelo Brasil em 3 de agosto de 
1994, e ratificadas na Decisão nº 9/95, do Conselho do Mercado Comum, assinada pelo Brasil em 6 
de dezembro de 1995. A implementação do Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul 
facilitará a coordenação de políticas ambientais dos Estados Partes, e constitui marco jurídico ao 
abrigo do qual, no contexto do livre comércio e da União Aduaneira, poderão ser assinados acordos 
específicos para o desenvolvimento de ações de cooperação pari a proteção do meio Ambiente e a 
melhoria da qualidade do meio ambiente e de vida das populações. À luz da dimensão global do 
processo de integração regional, o Acordo-Quadro de Meio Ambiente do Mercosul, cuja negociação 
contou com a ativa participação do Ministério do Meio Ambiente, está em consonância com os 
princípios de desenvolvimento sustentável emanados da Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, e permite que os 
Estados Partes do Mercosul trabalhem, de forma coordenada, em busca de melhores condições 



ambientais regionais e globais. Na qualidade de acordo-quadro, a se desdobrarem protocolos 
adicionais, o presente tratado é extremamente sintético, e sua essência consta de um só artigo, onde 
se listam os objetivos centrais do acordo. Pelo art. 6º, os países determinaram quatorze objetivos a 
serem perseguidos, entre os quais permite-se destacar os seguintes: 
 
• incrementar o intercâmbio de informação sobre legislação e políticas ambientais; 
• buscar a harmonização das legislações ambientais, levando em consideração as diferentes 
realidades ambientais, sociais e econômicas; 
• identificar fontes de financiamento para o desenvolvimento das capacidades dos Estados Partes; 
• contribuir para a promoção das condições de trabalho ambiental mente saudáveis e seguras para, 
no marco de um desenvolvimento sustentável, possibilitar a melhoria da qualidade de vida, o bem-
estar social e a geração de em prego;  
• promover o uso de instrumentos econômicos de apoio à execução das políticas para a promoção 
do desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente;  
• prestar, de forma oportuna, informações sobre desastres e emergências ambientais que possam 
afetar os demais Estados Partes e, quando possível, apoio técnico e operacional; 
• promover a educação ambiental formal e não-formal e fomentar conhecimentos, hábitos de conduta 
e a integração de valores orientados às transformações necessárias ao alcance do desenvolvimento 
sustentável no âmbito do Mercosul; e 
• desenvolver acordos setoriais, em temas específicos, conforme seja necessário para a consecução 
do objetivo deste Acordo. 
 
Além das duas cláusulas essenciais de conteúdo referidas, o Acordo traz os mecanismos clássicos 
de vigência e de solução de eventuais controvérsias, e um importante e suficientemente detalhado 
Anexo em que se listam os principais temas para eventuais protocolos de implementação do Acordo-
Quadro. Estes protocolos, por suposto, deverão em cada caso serem submetidos ao Congresso 
Nacional. Com o presente acordo, portanto, o Mercosul está criando as condições institucionais 
necessárias para a edificação do regime ambiental do Bloco. O texto do Acordo define normas 
bastante gerais, como é típico de um Acordo-Quadro, que de vem pautar a negociação dos futuros 
protocolos implementadores. Pela importância da matéria, e tendo em vista a urgência de que se 
reveste tal tema, propiciando a moldura para a assinatura de importantes instrumentos de ação 
conjunta no campo ambiental, entendemos ser de alta relevância e prioridade para o Congresso 
Nacional a tramitação dessa Mensagem. Pelo que encarecemos, desde já, aos demais órgãos 
técnicos que a examinarão o esforço para que essa urgência seja valorizada. Sendo o que se pode 
aduzir no âmbito deste Relatório, acreditamos que os ilustres membros dessa Comissão já possuem 
os elementos suficientes para tomarem conhecimento da presente Mensagem Presidencial que 
submete à consideração do Congresso Nacional o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente, assinado 
em Assunção, no âmbito do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), em 22 de junho de 2001. 
Sala da Comissão, Presidente, Antero Paes de Barros, Relator. 


