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1. Introdução

Desde a definição da primeira estrutura institucional do Mercosul – artigo 9, 

do Tratado de Assunção – surgiram, entre os defensores mais entusiastas de 

um modelo de integração nos moldes das Comunidades Européias, críticas 

relativas à inexistência de um verdadeiro Poder Judiciário comunitário, que 

teria no Tribunal de Justiça do Mercosul seu órgão máximo.

Com a fixação da estrutura institucional definitiva do Mercosul, pelo Proto-

colo de Ouro Preto, a qual não contemplou uma estrutura jurídica permanen-

te, limitando-se a ratificar o sistema de solução de controvérsias adotado no 

Protocolo de Brasília, acirraram-se as discussões entre os que propugnavam 

ser imprescindível, para o processo de integração, a criação de um Tribunal 

de Justiça, e os que entendiam que, além de não ser imprescindível a criação 

do Tribunal para a efetivação do processo de integração, havia, especifi-

camente no caso brasileiro, uma impossibilidade constitucional para a sua 

criação.

Em verdade, em poucas e raras ocasiões, as discussões promovidas abando-

naram o campo do confronto entre internacionalistas e constitucionalistas, 

para aprofundarem-se no estudo das questões jurídico-político-constitucio-

nais envolvidas na criação do Tribunal de Justiça do Mercosul (TJM).

1 Mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, professor de Direito Constitucional 
e autor do livro “Constituição Brasileira & Tribunal de Justiça do Mercosul”
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Assim, este trabalho, com a única intenção de contribuir para a análise do 
tema, se propôs a apresentar as questões jurídicas e políticas envolvidas na 
criação do TJM, com o objetivo de identificar os desafios que decorrem 
dessas questões para a concretização da implementação de um órgão juris-
dicional permanente, no âmbito do Mercosul. Em complemento, sugeriram-
se, também, ações a serem adotadas para a consecução do ato de criação do 
Tribunal de Justiça do Mercosul.

Para atingir-se o fim pretendido, estruturou-se o desenvolvimento do traba-
lho em dois tópicos.

O primeiro foi dedicado à definição do paradigma para o Tribunal de 
Justiça do Mercosul, a partir do estudo comparativo entre o Tribunal de 
Justiça das Comunidades Européias (TJCE) e o Tribunal de Justiça Andino 
(TJA). Com a comparação entre estes dois Tribunais, pretendeu-se identifi-
car aspectos organizacionais e jurídicos, que poderão ser aproveitados, com 
as adaptações necessárias, para a definição da estrutura, das competências e 
do ordenamento jurídico do Mercosul, elementos essenciais para que o TJM 
seja eficaz em sua atuação como órgão garantidor e incentivador do processo 
de integração sub-regional do cone Sul.

O segundo tópico versou sobre a identificação dos desafios para a criação do 
Tribunal de Justiça do Mercosul, nas bases estabelecidas quando da defini-
ção de seu paradigma. A definição dos desafios foi feita por meio da análise 
das mudanças necessárias nos textos constitucionais dos Estados-partes 
do Mercosul, com vistas a adaptá-los à situação político-constitucional que 
deverá existir para que o modelo idealizado do Tribunal de Justiça do Mer-
cosul possa ser concretizado, e pelo estudo do processo legislativo do Mer-
cosul, o qual tem reflexos sensíveis com relação à elaboração das normas de 
direito secundário do Mercosul a serem aplicadas pelo TJM.

Por fim, nas “Considerações Finais”, foi feita uma síntese dos desafios iden-
tificados e das ações associadas a cada um deles e apresentada nossa posição 
pessoal em relação à criação do Tribunal de Justiça do Mercosul.

2. Da definição do paradigma para o Tribunal de Justiça do 

Mercosul (TJM)

2.1 Introdução

Para a abordagem dos desafios a serem enfrentados com vistas à criação 
do Tribunal de Justiça do Mercosul, é essencial que, preliminarmente, seja 
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definido o modelo de Tribunal que se pretende criar. E, ao estabelecer-se a 
definição do modelo como questão fundamental para a discussão desse tema, 
não estamos nos referindo aos aspectos estruturais do Tribunal, mas aos fa-
tores político-jurídicos associados à sua criação que possibilitarão a eficácia 
e a efetividade de sua atuação.

Nesse trabalho de prospecção, é racional e recomendável que, ao invés de 
tentar-se criar um modelo inovador, estudem-se os Tribunais de organismos 
regionais existentes para, a partir da análise do resultado de suas atuações, 
identificar-se os fatores determinantes do seu sucesso, ou do seu fracasso, a 
fim de que, pelo aproveitamento dos ensinamentos auferidos, reduzam-se os 
riscos de insucesso do futuro Tribunal de Justiça do Mercosul.

Partindo dessa premissa, identificamos, nas experiências internacionais, dois 
Tribunais de organismos regionais, cujo estudo mostra-se extremamente 
proveitoso como fonte de ensinamentos e de experiências aplicáveis à cria-
ção do Tribunal de Justiça do Mercosul, em especial porque, sob os aspectos 
de eficácia e efetividade de suas atuações, encontram-se em situações diame-
tralmente opostas. Estes Tribunais são o Tribunal de Justiça das Comunida-
des Européias (TJCE), órgão jurisdicional das Comunidades Européias, e o 
Tribunal de Justiça Andino (TJA), integrante da estrutura do Grupo ou Pacto 
Andino (também denominado Comunidade Andina).

Para corroborarmos nossa afirmação de que estes Tribunais possuem re-
sultados muito distintos, cabe transcrever alguns comentários existentes na 
literatura jurídica nacional e estrangeira sobre esses dois órgãos.

Referindo-se ao Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, López 
Lecube sustenta que ele, dentro das Comunidades Européias, é “a instituição 
mais prestigiosa de todas”, cabendo-lhe a função capital da integração co-
munitária através do direito 2. Miguel Angel Ekmekdjian considera o TJCE 
como a “cabeça de um verdadeiro Poder Judiciário comunitário” 3 e Maria 
Tereza Cárcomo Lobo, por sua vez, afirma que alguns acórdãos do Tribunal 
“marcaram o perfil político-jurídico da Comunidade Européia e a densidade 
constitucional efetiva da integração européia” 4.

2 LECUBE, Alejandro F. López. Manual de derecho comunitario – Análisis comparativo de la 
Unión Europea y el MERCOSUR. Universidad Austral, Editorial Ábaco, Buenos Aires, 1997, 
p. 139-140.
3 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel. Introducción al Derecho Comunitario Latinoamericano. 
Ediciones Depalma, 2ª edición, Buenos Aires, 1996, p. 42-43.
4 LOBO, Maria Teresa C. Ordenamento Jurídico Comunitário. Livraria e Editora Del Rey, Belo 
Horizonte, 1997, p. 32.
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Enquanto o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias foi, e é, consi-
derado um autêntico “motor” do processo de integração e de consolidação da 
União Européia, com relação ao Tribunal de Justiça Andino as opiniões con-
vergem no sentido de que se trata de uma estrutura adequada para solucionar 
controvérsias, porém, faltam-lhe condições para impulsionar o processo de 
integração e para sustentar a criação de um mercado comum, objetivo do 
Pacto Andino.

Ekmekdjian, analisando a estrutura e as competências do TJA, sustenta que 
“em que pese o Tribunal ter jurisdição obrigatória sobre os Estados-mem-
bros, não se pode afirmar que – na atualidade – o Grupo Andino seja um 
verdadeiro Mercado Comum, já que lhe faltam algumas das características 
próprias dos organismos supranacionais” 5. Também Luizella Giardino B. 
Branco destaca a ausência de eficácia das ações do TJA, apesar de considerá-
lo um dos mais “elaborados aparatos para a solução de controvérsias, que em 
muito se assemelha à natureza jurídica e institucional do Tribunal Europeu”, 
atribuindo esta situação à falta de conscientização dos Poderes Nacionais 6.

A partir da avaliação da atuação desses dois Tribunais, é correto concluirmos 
que, em havendo o real desejo de que tenhamos um mercado comum no 
Cone Sul, faz-se mister criar um Tribunal que tenha por paradigma o Tribu-
nal de Justiça das Comunidades Européias, a fim de que ele possa atuar, à 
semelhança do Tribunal europeu, como um garantidor do processo de inte-
gração, evitando, por meio de suas decisões – as quais precisam ser eficazes 
–, que eventuais conflitos político-econômicos entre os Estados-membros 
possam impedir o cumprimento das etapas de implementação do Mercosul, 
definidas nos diversos Tratados e Protocolos pactuados.

Assim, é relevante, como etapa preliminar para a criação do Tribunal do 
Mercosul, analisarmos as diferenças existentes entre o TJCE e o TJA, tendo 
por escopo identificarmos as razões que conduziram ao sucesso do primeiro 

e ao fracasso do segundo.

2.2. Da comparação entre o Tribunal de Justiça das  

Comunidades Européias (TJCE) e o Tribunal de Justiça Andino 

(TJA)

5 Cf. Miguel Angel Ekmekdjian, op. cit., p. 132-133.
6 BRANCO, Luizella Giardino B. Sistema de Solução de Controvérsias no Mercosul – Pers-
pectivas para a criação de um modelo institucional permanente. LTr Editora Ltda., São Paulo, 
1997, p. 159.
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O que se observa, nos comentários feitos sobre o TJA, é que as críticas que 
lhe são dirigidas não se referem à sua estrutura organizacional ou às com-
petências que lhes foram atribuídas, mas, exclusivamente, à falta de eficácia 
de suas decisões.

Isto reforça o sentimento de que a simples reprodução dos aspectos estrutu-
rais e das competências do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, 
no ato de criação do TJM, serão insuficientes para assegurar que ele atinja 
os objetivos pretendidos com a sua inclusão na estrutura organizacional do 
Mercosul, se esta criação não for acompanhada da adoção de medidas que 
assegurem ao Tribunal de Justiça do Mercosul as mesmas condições políti-
co-jurídicas que permitiram ao TJCE um papel relevante na consolidação do 
processo de integração europeu.

Mas, quais seriam essas condições, tão essenciais à eficácia do Tribunal? 

Para identificá-las é preciso que se faça um estudo comparativo da estrutura 
dos dois Tribunais citados, das suas competências, do ordenamento jurídico 
aplicado por esses órgãos jurisdicionais e, em especial, do ordenamento jurí-
dico-constitucional dos Estados-membros dos dois organismos regionais.

O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias ou Tribunal de Justiça da 
União Européia (“Court of Justice”) tem sua estrutura e competências defini-
das nos arts. 164 e ss., do Tratado de Roma. Sua principal tarefa é “assegurar 
que na interpretação e aplicação deste Tratado a lei seja observada” 7.

O Tribunal possui quinze juízes, sendo esses juízes escolhidos pelos gover-
nos dos Estados-membros entre pessoas “cuja independência esteja acima 
de qualquer dúvida e que possuam as qualificações requeridas à indicação 
para ocupar a mais alta Corte de seus países ou que sejam jurisconsultos de 
reconhecida competência” 8. A nomeação do juiz indicado por um Estado-
membro depende da aprovação de seu nome pelos demais Estados.

As competências do Tribunal mais relevantes para a análise que se está de-
senvolvendo são as a seguir descritas.

Cabe ao TJCE decidir, em sede de ação de descumprimento, se um Esta-

do-membro falhou em cumprir integralmente uma obrigação decorren-

7 Treaty Establishing the European Community as Amended by Subsequent Treaties, artigo 164, 
in “Basic Community Laws”, Sixth edition, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 111.
8 Art. 32, do Tratado da CECA, com suas alterações; artigo 167 do Tratado da CEE, com suas 
alterações; e artigo 139, do Tratado da Euratom, com suas alterações.
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te dos Tratados (arts. 169 a 171, do Tratado de Roma, com suas alterações). 

O Tribunal pode, se julgar procedente a ação, determinar que o Estado-mem-

bro cumpra a obrigação e, em não sendo atendida a determinação judicial, 

condená-lo ao pagamento de indenização ou multa.

Sua segunda competência é exercer jurisdição ilimitada em relação às 

penalidades adotadas pelo Conselho das Comunidades Européias, ou 

pelo Conselho em conjunto com o Parlamento Europeu, contra pessoas 

físicas ou jurídicas, nos termos definidos nas normas comunitárias 9. 

Esta competência possibilita-lhe anular, aumentar ou reduzir a penalidade 

imposta contra pessoas físicas ou jurídicas, sendo que a possibilidade de 

anulação da penalidade imposta está associada à competência para declarar 

nulo um ato comunitário. Esta declaração de nulidade é incidental, consti-

tuindo-se em uma espécie de controle de constitucionalidade difuso ou por 

via de exceção dos atos comunitários.

Compete, ainda, ao TJCE decidir sobre a legalidade de atos comissivos 

praticados pelo Conselho, isoladamente ou em conjunto com o Parla-

mento, pela Comissão ou pelo Banco Central Europeu, desde que eles 

tenham efeitos vinculantes, ou pelo Parlamento, isoladamente, quando 

esse ato produzir efeitos legais a terceiras partes interessadas, e sobre 

atos omissivos dos Estados-membros ou de outras instituições comuni-

tárias.

O controle da legalidade dos atos comissivos praticados pelas instituições 

comunitárias, que tenham efeitos vinculantes, ou que afetem direitos de ter-

ceiros, realiza-se no âmbito da ação de anulação (“appeal for annulment”), 

sendo os principais objetivos dessa competência dar uma proteção judicial 

a todos os que são sujeitos às leis comunitárias e garantir que as instituições 

comunitárias atuem dentro dos limites que lhes são impostos pelos Trata-

dos.

Podem ser objeto da ação de anulação todos os atos, em abstrato, que tenham 

efeito legal vinculante. Seria, no âmbito do direito comunitário europeu, 

comparando-se com o direito brasileiro, o “controle de constitucionalidade 

concentrado”.

9 Treaty Establishing the European Community as Amended by Subsequent Treaties, artigo 172, 
in “Basic Community Laws”, Sixth edition, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 114.
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Com inspiração no direito administrativo francês, admitem-se quatro funda-

mentos para o pedido de anulação de um ato comunitário, quais sejam: vício 

de competência; vício formal; vício material; e abuso de poder 10.

 O vício de competência verifica-se quando uma instituição comunitária 

pratica um ato exercitando uma competência que não lhe foi conferida pelos 

Tratados (direito originário) ou por um ato comunitário (direito derivado). 

Há ocorrência de vício formal quando o ato comunitário é praticado sem a 

observância de um procedimento essencial requerido. A anulação de um ato 

comunitário por vício material ocorre quando esse ato infringir uma norma 

contida em um Tratado ou uma regra relativa à sua aplicação. Por fim, tem-se 

a ocorrência de vício por abuso de poder quando a autoridade comunitária, 

valendo-se de um poder legítimo que lhe é conferido, pratica um ato com 

desvio de finalidade. Trata-se de um fundamento invocado em diversas 

oportunidades, perante o Tribunal, para a anulação de um ato comunitário, 

porém, em raras oportunidades, o Tribunal conheceu da ação de anulação 

sob este fundamento.

Para a correção dos atos omissivos existe a ação por omissão, prevista no 

art. 175, do Tratado de Roma, com suas alterações 11. Estabelecendo, outra 

vez, um paralelo com o nosso ordenamento jurídico, essa ação correspon-

deria à ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou ao mandado de 

injunção.

Distingue-se a ação por omissão da ação de descumprimento por omissão; 

enquanto aquela tem no pólo passivo uma instituição da União Européia, 

esta é proposta em face da omissão de um Estado –membro.

Por fim, a competência do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias 

que se mostrou mais relevante para a consolidação do processo de integração 

europeu é a prevista no art. 177, do Tratado de Roma, com suas alterações.

Esta competência é a de emitir decisões judiciais normativas (preliminary 

rulings) em relação a questões prejudiciais sobre: a interpretação de dis-

positivos dos Tratados (direito comunitário originário); a validade e a inter-

pretação dos atos adotados pelas instituições da Comunidade e pelo Banco 

10 Treaty Establishing the European Community as Amended by Subsequent Treaties, artigo 
173, in “Basic Community Laws”, Sixth edition, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 114.
11 Treaty Establishing the European Community as Amended by Subsequent Treaties, artigo 
175, in “Basic Community Laws”, Sixth edition, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 115.
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Central Europeu; e a interpretação dos estatutos dos organismos criados por 

ato do Conselho, desde que estes estatutos prevejam essa interpretação 12.

O exercício dessa competência dá-se por intermédio da prolatação de sen-

tença em sede de processo ou ação de reenvio prejudicial (ou, em espanhol, 

“incidente de perjudicialidad”).

Pela sua importância para a definição das características distintivas do direi-

to comunitário, far-se-á uma abordagem mais detalhada dessa competência.

A primeira hipótese de exercício dessa competência, definida no parágrafo 

primeiro do art. 177 do Tratado de Roma, com suas alterações, determina 

que o processo de reenvio prejudicial é instaurado por qualquer órgão juris-

dicional dos Estados-membros, perante o qual seja proposta uma ação que 

envolva matéria de direito comunitário, desde que esse órgão jurisdicional 

entenda que, para o julgamento da causa, será necessária uma decisão envol-

vendo interpretação de norma comunitária. Nesse caso, esse órgão requer a 

manifestação do Tribunal de Justiça da União Européia. O órgão jurisdicio-

nal do Estado-membro possui discricionariedade para decidir sobre a aber-

tura, ou não, do processo 13, não havendo nenhuma obrigação para que ele 

submeta a questão ao Tribunal se de sua decisão couber recurso.

Por sua vez, o parágrafo segundo do citado artigo, contempla uma hipótese 

em que a instauração do processo de reenvio prejudicial pelo órgão juris-

dicional do Estado-membro é obrigatória. Esta hipótese se verifica quando 

uma questão sobre matéria comunitária é suscitada em sede de um processo 

a ser julgado por um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam 

passíveis de recurso judicial previsto no direito interno. Como conseqüência, 

um órgão jurisdicional nacional de primeiro grau pode decidir sobre a inter-

pretação das leis comunitárias, sem consulta ao TJCE, porém, em nenhuma 

hipótese a sua decisão será definitiva, uma vez que, em sede de última ins-

tância recursal, haverá a obrigatoriedade de ser instaurado o processo de 

reenvio prejudicial, assegurando ao Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias a manifestação final sobre a interpretação das normas de direito 

comunitário.

12 Treaty Establishing the European Community as Amended by Subsequent Treaties, artigo 
177, in “Basic Community Laws”, Sixth edition, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 115.
13 Treaty Establishing the European Community as Amended by Subsequent Treaties, artigo 
177, in “Basic Community Laws”, Sixth edition, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 115.
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Com respeito ao procedimento e à natureza dos efeitos das decisões relativas 

à competência prevista no art. 177, temos, como aspectos mais relevantes, 

que:

a) proposta uma lide perante um órgão jurisdicional nacional, que 

envolva matéria comunitária, o órgão jurisdicional nacional, ao exa-

miná-la, irá considerar se existe a necessidade de submeter alguma 

questão ao Tribunal de Justiça das Comunidades Européias para que 

ele possa proferir sua decisão;

b) as partes, igualmente, podem suscitar que a decisão da matéria 

envolve interpretação de lei comunitária ou validade de ato comuni-

tário secundário e requerer que seja instaurado o processo de reenvio 

prejudicial;

c) a competência para decidir sobre a necessidade de instaurar um 

processo de reenvio prejudicial é exclusiva do órgão jurisdicional 

nacional, não havendo obrigação de instaurar o processo em razão do 

questionamento das partes;

d) a competência de decisão sobre a instauração do processo, do 

órgão jurisdicional nacional, também não pode ser afastada por lei 

nacional, por regra Comunitária ou por decisão do TJCE;

e) a decisão do órgão jurisdicional irá basear-se na relevância da 

questão para a solução da lide e na pertinência do questionamento 

feito pela parte – no caso em que a questão é suscitada pela parte –, 

podendo rejeitar o questionamento, na última hipótese, quando veri-

fica que ele é meramente protelatório;

f) decidindo o órgão jurisdicional nacional pela instauração do pro-

cesso de reenvio prejudicial, é suspenso o processo principal até que 

o TJCE responda às questões formuladas;

g) manifestando-se o Tribunal de Justiça sobre matéria posta à sua 

apreciação por meio de processo de reenvio prejudicial, de direito, a 

decisão proferida deveria produzir efeitos apenas para as partes en-

volvidas, porém, como as decisões judiciais normativas do TJCE se 

impõem como a interpretação definitiva de uma norma comunitária, 

de fato, essas decisões têm efeito erga omnes.
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A aplicação desse dispositivo teve suas regras consolidadas ao longo do 
tempo, em razão dos diferentes casos julgados pelo Tribunal de Justiça das 
Comunidades Européias, definindo-se de forma clara as tarefas de compe-
tência do TJCE e dos Tribunais nacionais. 

Criado para ser um instrumento jurídico que assegurasse a interpretação uni-
forme da legislação comunitária, a decisão judicial normativa do Tribunal de 
Justiça, em questões prejudiciais relativas a matérias de direito comunitário, 
veio a constituir-se, em razão da ação do próprio Tribunal, em um dos ins-
trumentos mais significativos de consolidação e desenvolvimento do ordena-
mento jurídico comunitário, ultrapassando, em muito, seus objetivos iniciais 
de uniformização de interpretação e aplicação do direito comunitário.

Referindo-se ao art. 177 do Tratado de Roma, com suas alterações, Francis-
co Lucas Pires, afirma que:

“ ... o art. 177º que parecia servir apenas a objectivos de uniformi-
zação interpretativa, ao conferir a possibilidade de, num facto sub-
metido a julgamento, solicitar ao TJCE a interpretação autorizada da 
norma comunitária cuja aplicação tivesse sido suscitada no processo, 
acabou por reverter em meio, semi-difuso, semi-concentrado (tribu-
nais ordinários nacionais, mais TJCE) de controlo comunitário da 
‘constitucionalidade’ sobre o direito dos Estados-membros. ” 14.

Analisando as conseqüências do exercício dessa competência, pelo TJCE, a 
Professora Maria Teresa Cárcomo Lobo conclui que:

“ Os Acórdãos prolatados em sede de reenvio prejudicial, que con-
stituem mais da metade das decisões comunitárias do Tribunal, são 
uma valiosíssima fonte de direito comunitário, acentuando as carac-
terísticas próprias desse ordenamento jurídico e a sua originalidade 
em relação ao direito internacional público. 

Foi, sobretudo, graças a este mecanismo que a Corte pôs em relevo 
a especificidade do direito comunitário em dois de seus vetores: a 
imediatidade e a primazia.

O Tribunal de Justiça considera o sistema do reenvio prejudicial a 
trave-mestra do direito comunitário, essencial para a preservação do 
caráter comunitário do direito instituído pelos Tratados, garantindo 
que, em qualquer circunstância, esse direito tem o mesmo efeito em 
todos os Estados-membros da União Européia.” 15.

14 PIRES, Francisco Lucas. Introdução ao Direito Constitucional Europeu. Livraria Almedina, 
Coimbra, 1997, p. 29.
15 Cf. Maria Teresa C. Lobo, op. cit., p. 38.



57Desafi os para a criação do Tribunal de Justiça do Mercosul

Os comentários feitos pela Professora Maria Tereza Cárcomo Lobo nos 

indicam a importância do direito comunitário para processo de integração 

europeu. Por isso, é relevante conhecer-se a origem, o conceito e as caracte-

rísticas próprias desse direito, que o distinguem do direito internacional e do 

direito de integração.

Tratando da origem do direito comunitário, Paulo Borba Casella, em seu 

livro “Comunidade Européia e seu Ordenamento Jurídico” 16, destacando a 

transferência de parcela da soberania, ou de funções desta, critério clássico 

utilizado por Paul Reuter, em suas obras, para distinguir as organizações 

supranacionais das demais organizações internacionais, afirma que:

“ Apesar do caráter internacional das normas jurídicas da base, ou 

seja, o caráter internacional derivado de sua criação por acordo de 

vontades soberanas, entre sujeitos de direito internacional, o direito 

comunitário adquire caráter específico, conforme observa Nicola 

CATALANO, 1966 17, outorgado pela natureza do processo regulado, 

que permite distingui-lo do direito de cooperação internacional clás-

sico, justamente na medida em que vai mais adiante, representando 

o ordenamento jurídico interno positivo de comunidade econômi-

co-política em formação.

Cabe assim considerar o direito comunitário não apenas como aspec-

to do direito internacional, ou, quem sabe, mero capítulo melhor su-

cedido do direito da integração, mas como expressão concreta desse 

ramo do direito, com objeto específico e métodos próprios, ainda que 

coincidentes, em certos aspectos, com o direito internacional [...].

A estruturação do direito não decorreu somente de bases empíri-

cas ou de deduções caso a caso, tendo ocorrido, concomitantemente 

à constituição da Comunidade ou ingresso de novos Estados-mem-

bros, também a correspondente transferência de competências e 

parcela de soberania.” (grifamos).

Conceituando o direito comunitário, Miguel Ángel Ekmekdjian sustenta, por 

sua vez, que:

16 CASELLA, Paulo Borba. Comunidade Européia e seu Ordenamento Jurídico. LTr Editora 
Ltda., São Paulo, 1994, p. 246-257.
17 CATALANO, Nicola. Manual de derecho de las Comunidades Europeas. B.I.D. – INTAL, 
Buenos Aires, p. 9-33 apud Paulo Borba Casella, op. cit., p. 248.
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“ Alguns Estados nacionais foram se incorporando a entidades su-
pranacionais, ligando-se com laços jurídicos, econômicos e políticos 
mais fortes e executivos que os derivados dos tratados internacionais 
clássicos, os quais – como é sabido – são muito mais tênues, já que 
não é possível impor seu cumprimento coercitivamente aos Estados 
soberanos. O direito comunitário não é um direito estrangeiro nem 
sequer um direito exterior, é um direito próprio dos Estados-mem-
bros, tanto quanto seu direito nacional, com a característica espe-
cial de coroar a hierarquia normativa em todos eles. [...] Dotado 
de órgãos próprios, tem poderes soberanos em certas matérias es-
pecíficas e – na mesma medida – os Estados-membros perderam 
a soberania em tais âmbitos reservados à comunidade. Neles, os 
países membros conservam, todavia, competências residuais, mas 
devem exercê-las conforme a política legislativa comunitária [...]. 
Para entender essas relações é necessário abandonar o critério 
tradicional de ‘soberania exclusiva’, de Bodin, Hobbes e Hegel. O 
Tribunal de Justiça da União Européia deixou de lado esse conceito 
abstrato de soberania indivisível, substituindo-o por outro novo de 
soberania divisível ...” 18.

Carlos Francisco Molina Del Pozo, em seu “Manual de Derecho de la 
Comunidad Europea” 19, na mesma linha de pensamento, define o direito 
comunitário como:

“ o conjunto de normas e princípios que determinam a organização, 
funcionamento e competências das Comunidades Européias (que) se 
conforma como uma ordem jurídica sui generis, dotada de autonomia 
com relação aos ordenamentos jurídicos nacionais, distinta da ordem 
jurídica internacional e da ordem jurídica interna dos Estados-mem-
bros e caracterizada por características peculiares.”.

Também não se confunde o direito comunitário com o direito de integração, 
conforme ensina Carmen Lúcia Antunes Rocha:

 “ Assim, diversamente do que ocorre quanto ao direito comunitário, 
dá-se com o denominado direito da integração ou direito integra-
cionista, [...].

18 Cf. Miguel Angel Ekmekdjian, op. cit., p. 67-68.
19 DEL POZO, Carlos F. Molina. Manual de Derecho de la Comunidad Europea. Editorial 
Trivium, S.A., Madrid, 1997, p. 505-506.
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Não há confusão entre direito comunitário e o direito da integra-

ção. Aquele tem natureza, fonte, objeto e características diversas do 

direito internacional, porque próprio de uma Comunidade de Esta-

dos que afirmam um elo formador de uma composição política 

supra-estatal, porém não estranha ao Estado. Já o denomi-

nado direito da integração é, reafirme-se, o conjunto das normas 

aplicáveis no processo de integração dos Estados, conformadores 

de uma pessoa jurídica de direito internacional derivada da integra-

ção das partes e que são recepcionadas no ordenamento jurídico 

interno.” 20 (grifamos).

Por fim, as características mais relevantes do direito comunitário, apontadas 

como elementos distintivos do direito internacional e do direito de integra-

ção, são: a primazia do direito comunitário sobre o ordenamento jurídico 

nacional; a sua aplicabilidade direta; e o seu efeito direto.

A característica de primazia do direito comunitário foi reconhecida pelo 

Tribunal de Justiça das Comunidades Européia quando da prolatação da sen-

tença em ação de reenvio prejudicial, no caso “Costa contra ENEL”.

Essa ação de reenvio prejudicial teve origem na ação que o Sr. Flamínio Cos-

ta, um advogado italiano, interpôs, perante o Giudice Conciliatore de Milão, 

contra a Agência Nacional de Energia Elétrica, italiana, pretendendo o não 

pagamento de uma fatura de consumo de energia elétrica sob a alegação de 

que a lei italiana de nacionalização da energia elétrica, de 1962, violava os 

artigos 37, 53 e 102, do Tratado de Roma, e, por conseguinte, violava o art. 

11 da Constituição Italiana, que estabelecia uma autolimitação em sua sobe-

rania, em face de ordenamentos jurídicos de organizações internacionais que 

tenham por objetivo a promoção da paz e justiça entre as nações 21.

Em razão de sua característica de primazia sobre o ordenamento jurídico 

nacional, as normas de direito comunitário – tanto as de direito comunitário 

originário, como as de direito comunitário derivado – possuem supremacia 

20 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. “Constituição, soberania e Mercosul” in Revista de Infor-
mação Legislativa, ano 35, nº 139, julho/setembro de 1998, Brasília, p. 293.
21 Constituição da República Italiana, de 27 de dezembro de 1947: “Art. 11. A Itália repudia 
a guerra como instrumento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolução 
das controvérsias internacionais; ela consente, em condições de paridade com outros Estados, 
com as limitações de soberania necessárias para criar um ordenamento jurídico que assegure a 
paz e a justiça entre as nações; promove e favorece as organizações internacionais tendentes a 
tal finalidade.”.
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em relação às normas do ordenamento jurídico dos Estados-membros, inclu-
sive sobre as normas constitucionais do Estado-membro.

Em relação ao fundamento da primazia do ordenamento comunitário sobre o 
ordenamento jurídico nacional, há discordâncias entre os autores.

Ekmekdjian entende que a primazia não surge dos Tratados constitutivos das 
Comunidades, mas foi estabelecida pela jurisprudência do Tribunal de Justi-
ça da União Européia 22. A essa corrente filia-se Jorge Fontoura, para quem 
os princípios do direito comunitário – entre os quais o da primazia – “não fo-
ram legislados na forma de tratado, ou seja, não derivam da negociação dos 
operadores políticos da integração, decorrendo diretamente da construção 
jurisprudencial, facultada pelo art. 177 do Tratado de Roma” 23.

Victoria Abellán, em seu compêndio “Lecciones de Derecho Comunitario 
Europeo” 24, tratando da relação entre o ordenamento jurídico interno e o 
comunitário, ressalva que, em virtude dos Tratados institutivos das Comuni-
dades Européias, os Estados-membros “assumem que determinadas compe-
tências estatais passem, quando menos, a serem exercidas pelas instituições 
comunitárias, que dispõem, assim, dentro dos limites estabelecidos, de uma 
competência de atribuição”. Complementa sua idéia, manifestando-se no 
sentido de que: “Prevista esta possibilidade pelas Constituições internas, a 
qualidade de membro supõe que tenha havido atribuição de competências 
estatais com a conseqüente limitação dessas competências exclusivas inter-
nas sobre as matérias objeto das mesmas” 25.

Assim, segundo esta autora, a primazia das normas comunitárias decorre da 
conjugação de dois elementos: a adesão aos Tratados, com a cessão de par-
cela dos poderes estatais, nas matérias comunitárias, e a conseqüente perda 
de soberania sobre essas matérias, e a previsão constitucional, por parte des-
te Estado-membro, dessa transferência do exercício de poderes soberanos.

Quando do estudo dessa matéria, em nosso livro “Constituição Brasileira e 

Tribunal de Justiça do Mercosul” 26, sustentamos, a partir da análise feita da 

22 Cf.  Miguel Ángel Ekmekdjian,  op. cit., p. 72-73.
23 FONTOURA, Jorge. “A jurisprudência comunitária européia” in Suplemento de Direito & 
Justiça, do Correio Braziliense, de 26 de outubro de 1998, Brasília, p. 7.
24 ABELLÁN, Victoria. Lecciones de Derecho Comunitario Europeo. Editorial Ariel Derecho, 
Madri, 1994, p. 109-132.
25 Cf. Victoria Abellán, op. cit., p. 110.
26 DE SOUZA, João Ricardo C. Constituição Brasileira & Tribunal de Justiça do Mercosul. 
Juruá Editora, Curitiba, 2001, p. 80.
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posição dos autores estudados, que o fundamento do princípio da primazia 

deve ser atribuído a três fatores:

a) a adesão aos Tratados constitutivos das Comunidades, com a conseqüente 
transferência de parcela de soberania às instituições comunitárias;

b) a previsão constitucional da transferência de funções exclusivas do Esta-
do-membro, que fundamenta a adesão ao Tratado; e

c) a construção jurisprudencial do TJCE, que tornou explícito o princípio da 
primazia, firmando sua aplicação, inclusive, em relação às normas constitu-
cionais e às normas infraconstitucionais com data de promulgação posterior 
aos Tratados ou aos atos comunitários com os quais fossem incompatíveis 
27.

Da característica de aplicabilidade direta decorre que as normas de direito 
comunitário se integram ao ordenamento jurídico de cada Estado-membro 
sem a necessidade de que uma norma interna determine a sua inserção.

A jurisprudência do TJCE, em relação a essa característica, firmou-se, inclu-
sive, no sentido de proibir que os Estados-membros reproduzissem a norma 
comunitária por meio de uma norma interna, bem como afastou qualquer 
justificativa para descumprimento de norma comunitária sob a alegação de 
que ela não havia sido transposta para o ordenamento jurídico interno 28.

Finalmente, de acordo com a característica de efeito direto, as normas co-
munitárias ao entrarem em vigor geram direitos e impõem obrigações para 
os particulares. Esta característica, que não é encontrada nos textos dos Tra-
tados, tem como marco inicial de sua construção jurisprudencial a sentença 
proferida no Caso 26/62, Van Gend & Loos v. Nederlandse Administratie der 
Belastingen (Tribunal Superior Administrativo em Matéria Fiscal do Reino 
da Holanda) 29. 

Como último elemento necessário para a análise das condições essenciais 
à eficácia de um Tribunal de Justiça de um organismo regional, temos o 

ordenamento jurídico-constitucional dos seus Estados-membros. Conforme 

27 Nota do Autor: Para conhecimento mais detalhado dos fundamentos dessa posição, ver o 
item 2, do Capítulo I, do Título I, do livro “Constituição Brasileira & Tribunal de Justiça do 
Mercosul”.
28 Caso 39/72, Comissão v. Itália, sentença de 7 de fevereiro de 1973, Recompilação de Juris-
prudência do TJCE de 1973, p. 101.
29 Caso 26/62, Van Gend & Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] E.C.R. 
231.
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já destacado, em especial quando da análise da origem, conceituação e das 

peculiaridades do direito comunitário e da sua característica de primazia, 

o ordenamento jurídico-constitucional do Estado-membro tem importância 

significativa para a existência de um verdadeiro direito comunitário.

O estudo da Constituição dos quinze Estados-membros das Comunidades 

Européias indicam que, em quatorze desses textos constitucionais, há a 

previsão, em maior ou menor grau, de transferência do exercício de funções 

soberanas do Estado para órgãos supranacionais. A única exceção é a Cons-

tituição da Finlândia.

Assim, temos 30:

a) na Constituição da França – a admissão de limitações de soberania 

necessárias à organização e à defesa da paz (preâmbulo); a obrigação 

de revisão constitucional em face de compromisso internacional com 

cláusula contrária à Constituição (art. 54); e previsão de que tratados 

tenham autoridade superior à das leis nacionais (art. 55) 31;

b) na Lei Fundamental da Alemanha – possibilidade de delegação 

de poderes soberanos, para a efetivação de uma Europa unida (art. 

23, (1)), e para instituições intergovernamentais (art. 24 (1)); e pre-

cedência das normas gerais de direito internacional público sobre as 

leis nacionais (art. 25) 32;

c) na Constituição da Bélgica – possibilidade de atribuição, por lei, a 

instituições de direito internacional público, do exercício de determi-

nados poderes estatais (art. 34) 33;

d) na Constituição da Holanda – possibilidade de serem conferidos 

poderes legislativos, executivos e judiciais a instituições internacio-

30 Nota do Autor: Para estudo mais detalhado dos textos constitucionais dos Estados-membros 
das Comunidades Européias, ver “Constituição Brasileira & Tribunal de Justiça do Mercosul”, 
p. 74-103.
31 Constituição  da  República  da  França  in   “Constitution Finder” (www.urich.edu/
~jpjones/ confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul Jones, 
Professor de Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
32 Lei Fundamental da República Federal da Alemanha in “Constitution Finder” (www. 
urich.edu/~jpjones/confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul 
Jones, Professor de Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
33 Constituição do Reino da Bélgica in “Constitution Finder” (www.urich.edu/~jpjones/ 
confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul Jones, Professor de 
Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
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nais de direito internacional público (art. 92); primazia das normas de 

direito público internacional (art. 94); e impossibilidade de aprecia-

ção judicial da constitucionalidade dos tratados pelas Cortes holan-

desas (art. 120) 34;

e) na Constituição de Luxemburgo – possibilidade de transferência 

temporária, para instituições regidas pelo direito internacional, do 

exercício de poderes reservados pela Constituição para os poderes 

legislativo, executivo e judiciário (art. 49-bis) 35;

f) na Constituição da Itália – determinação de ajustamento das 

normas do ordenamento jurídico italiano às normas de direito inter-

nacional (art. 10); e concordância com as limitações de soberania ne-

cessárias para um ordenamento jurídico que assegure a paz e a justiça 

entre as nações (art. 11) 36;

g) na Constituição da Irlanda – previsão da impossibilidade do texto 

constitucional irlandês derrogar leis aprovadas, atos realizados ou 

medidas adotadas pelo Estado, em decorrência de obrigações comu-

nitárias, ou impedir que leis aprovadas, atos realizados ou medidas 

adotadas pela União Européia ou pelas Comunidades ou pelos órgãos 

competentes em razão dos tratados das Comunidades Européias te-

nham força de lei dentro do Estado irlandês (art. 29, § 5º) 37;

h) na Constituição da Noruega – possibilidade do Parlamento norue-

guês consentir que uma organização internacional integrada pela No-

ruega, ou que ela venha a integrar, tenha o direito de exercer poderes 

normalmente exclusivos de autoridades norueguesas (art. 93) 38;

34 Constituição do Reino da Holanda in “Constitution Finder” (www.urich.edu/~jpjones/ 
confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul Jones, Professor de 
Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
35 Constituição do Grão-Ducado de Luxemburgo in “Constitution Finder” (www.urich.edu/ 
~jpjones/confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul Jones, 
Professor de Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
36 Constituição da República da Itália in “Constitution Finder” (www.urich.edu/~jpjones/ 
confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul Jones, Professor de 
Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
37 Constituição da República da Irlanda apud Armando Alvares Garcia Júnior, Conflito entre 
Normas do Mercosul e Direito Interno – como resolver o problema? O caso brasileiro, LTr 
Editora Ltda., São Paulo, 1997, p. 176.
38 Constituição do Reino da Noruega in “Constitution Finder” (www.urich.edu/~jpjones/ 
confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul Jones, Professor de 
Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
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i) na Constituição da Grécia – primazia da norma de direito interna-

cional sobre a norma interna (art. 28.1); possibilidade de transferên-

cia, a órgãos de organizações internacionais, de poderes reconhecidos 

pela Constituição (art. 28.2); e possibilidade de previsão legal de li-

mitação do exercício da soberania nacional pelo Estado grego (art. 

28.3) 39;

j) na Constituição de Portugal – possibilidade do Estado português 

firmar convenções sobre o exercício em comum de poderes necessá-

rios à construção da União Européia (art. 7º.6); aplicabilidade direta 

e efeito direto das normas internacionais constantes de convenções 

internacionais assinadas pelo Estado português (art. 8º.2) ou emana-

das pelos órgãos competentes das organizações internacionais de que 

Portugal faça parte (art. 8º, 3) 40;

l) na Constituição da Espanha – possibilidade de, por meio de lei 

orgânica, atribuir a uma organização ou instituição internacional o 

exercício de competências derivadas da Constituição espanhola (art. 

93) 41; e

m) na Constituição da Áustria – reconhecimento de que as normas 

de direito internacional público são consideradas parte integrante do 

direito federal (art. 9º.1); e possibilidade de transferência, por via 

legislativa ou tratado, de alguns dos direitos de soberania do Estado 

austríaco para instituições internacionais e a seus órgãos (art. 9º.2) 
42.

Com respeito ao Reino Unido, a primazia das normas comunitárias enfren-

tou três situações aparentemente adversas: a soberania ilimitada do Parla-

mento, a ausência de uma Constituição codificada (o Reino Unido possui 

uma constituição legal, ou seja, as normas fundamentais positivadas do 

39 Constituição da República da Grécia in “Constitution Finder” (www.urich.edu/~jpjones/ 
confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul Jones, Professor de 
Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
40 Constituição da República de Portugal in “Constitution Finder” (www.urich.edu/~jpjones/ 
confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul Jones, Professor de 
Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
41 Constituição do Reino da Espanha in “Constitution Finder” (www.urich.edu/~jpjones/ 
confinder/const.htm), página da Internet sob responsabilidade de John Paul Jones, Professor de 
Direito da “T. C. Williams School of Law”, da “University of Richmond”.
42 Lei Constitucional Federal da Áustria apud Armando Alvares Garcia Júnior, op. cit., pp. 
167 e 168.
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Reino constam de documentos distintos – Magna Charta Libertatum, Bill 

of Rights, Petition of Rights e Habeas Corpus Act –, sendo a elas associadas 
as normas fundamentais decorrentes dos usos e convenções constitucionais 
e da jurisprudência) e a adoção da teoria dualista.

Estes obstáculos foram vencidos pela edição do Ato das Comunidades Euro-
péias, de 1972, que, ao autorizar o ingresso do Reino Unido nas Comunida-
des Européias, estabeleceu que:

“ Todos os direitos, poderes, responsabilidades, obrigações e re-
strições, de tempos em tempos, criadas, dedutíveis ou previstas nos 
Tratados, e todos os recursos e procedimentos, de tempos em tempos, 
previstos pelo ou sob os Tratados, ou de acordo com os Tratados, 
sem a necessidade de promulgação de lei para conceder-lhes efeitos 
legais ou vigência no Reino Unido, serão reconhecidos e válidos no 
ordenamento jurídico, e serão executados, permitidos e cumpridos 
desta forma.”

  Este dispositivo promoveu a integração do direito comunitário no ordena-
mento jurídico britânico, garantindo, não só a integração das normas existen-
tes, no momento da adesão, como a integração das normas futuras a serem 
elaboradas. Além disso, determinou que as futuras normas a serem elabora-
das pelo Parlamento e a interpretação das normas existentes deveriam ser 
feitas respeitando-se a transferência de poderes soberanos prevista no texto 
do Ato. Tal previsão possibilitou que os Tribunais ingleses, ao analisar con-
flitos entre uma norma comunitária e uma norma interna posterior, dessem 
prevalência à norma comunitária, seja “atribuindo ao regulamento interno 
uma interpretação que o aproximasse das disposições do ato comunitário, 
seja deixando sem aplicação a norma nacional supondo que deveria ter ocor-
rido algum tipo de erro em sua aprovação” 43. 

Finalmente, cabe esclarecer que o direito comunitário das Comunidades 
Européias é composto por duas categorias de normas: as normas de direito 
primário ou originário e as de direito derivado ou secundário. As normas de 
direito primário são os Tratados institutivos das Comunidades Européias, 
com seus anexos, protocolos, declarações e convênios relativos à sua aplica-
ção e demais tratados que alteraram os Tratados institutivos. Constituem-se 
em normas de direito secundário, emanadas das instituições comunitárias 

43  Cf. Carlos F. Molina Del Pozo, op. cit.,  p. 894.
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com competência para a sua produção, os regulamentos, as diretivas, as 
recomendações, as decisões os atos convencionais, os princípios gerais de 
direito comunitário e a jurisprudência.

Concluído o estudo da estrutura do TJCE, das suas competências, do ordena-
mento jurídico aplicado e do ordenamento jurídico-constitucional dos Esta-
dos-membros das Comunidades Européias, o mesmo procedimento deve ser 
repetido com relação ao Tribunal Justiça Andino.

O Tribunal de Justiça Andino, órgão jurisdicional do Pacto Andino, tem 
sua estrutura e competências definidas no Tratado do Tribunal de Justiça do 
Acordo de Cartagena, modificado pelo Protocolo de Cochabamba, de 28 de 
maio de 1996, que alterou o Tratado de Criação do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Andina. 

O TJA é composto por cinco magistrados, nacionais dos Estados-membros.

Cada Estado-membro indica os candidatos ao cargo em lista tríplice. Os 
candidatos deverão gozar de alta consideração moral e reunir as condições 
requeridas em seu Estado de origem para serem nomeados para a mais alta 
Corte nacional. A partir dos nomes indicados, é feita a escolha do magistra-
do, o qual deverá receber aprovação unânime dos agentes dos Governos dos 
Estados-membros, especificamente designados para este ato. O magistrado 
escolhido será designado para o exercício da função, por seis anos, sendo 
possível sua recondução, apenas uma vez, para um novo período de seis 
anos 44.

As competências do Tribunal mais relevantes para este estudo estão defini-
das no Capítulo 3, Seções Primeira, Segunda, Terceira e Quarta, artigos 17 
a 36, do Tratado do Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena, com suas 
modificações.

Sua primeira competência é declarar a nulidade das Decisões do Conselho 
Andino de Ministros das Relações Exteriores e da Comissão da Comunidade 
Andina, das Resoluções da Secretaria-Geral e dos Convênios de Comple-
mentação Industrial e outros que adotem os Estados-membros entre si no 
curso do processo de integração sub-regional andina, editadas ou acordados 
com violação das normas do ordenamento jurídico do Pacto Andino, inclusi-

44 Tratado do Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena, modificado pelo Protocolo de Co-
chabamba, de 28 de maio de 1996, que alterou o Tratado de Criação do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Andina, artigos 6 a 8, in “www.iadb.org/intal/tratados/comunidadandina.htm”.
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ve em razão de desvio de poder. Esta decisão será prolatada em sede de ação 

de nulidade 45.

Sua segunda competência é a de processar e julgar as ações de descumpri-

mento de obrigações decorrentes do ordenamento jurídico comunitário, 

pelos Estados-membros. A propositura da ação de descumprimento é pre-

cedida por uma manifestação da Secretaria-Geral, a qual, reconhecendo, 

justificadamente, o descumprimento, deverá encaminhar o caso para a apre-

ciação do Tribunal. A manifestação da Secretaria-Geral sobre a ocorrência 

de descumprimento poderá ser ex officio ou em decorrência de provocação 

por um Estado-membro ou por pessoas físicas ou jurídicas, afetadas pelo 

descumprimento da obrigação comunitária 46.

Decidindo o Tribunal pela procedência do pedido formulado na ação, ele 

poderá estabelecer prazo para o Estado-membro adotar as medidas neces-

sárias para cumprir com sua obrigação. Em não sendo atendido, no caso do 

interessado ser um Estado-membro, poderá o Tribunal determinar os limites 

dentro dos quais o País reclamante, ou outro Estado-membro atingido, pode-

rá restringir ou suspender as vantagens do Acordo de Cartagena que benefi-

ciem o País omisso. Se o interessado for pessoa física ou jurídica, a sentença 

do Tribunal constituir-se-á em título executivo judicial que fundamentará o 

pedido de indenização por perdas e danos, junto ao juiz nacional 47.

A terceira competência é a de interpretar, por via prejudicial, as normas 

comunitárias, com o fim de assegurar sua aplicação uniforme no território 

dos Estados-membros. O rito assemelha-se ao da ação de reenvio prejudi-

cial, do TJCE. Os juízes nacionais dos Estados-membros que, em um pro-

cesso, devam aplicar normas comunitárias ou decidir sobre uma contestação 

relativa a uma norma comunitária poderão solicitar diretamente ao Tribunal 

que se manifeste sobre a interpretação dessa norma. Em sua interpretação, 

o Tribunal deverá limitar-se a definir o conteúdo e o alcance da norma, em 

45 Tratado do Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena, modificado pelo Protocolo de Co-
chabamba, de 28 de maio de 1996, que alterou o Tratado de Criação do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Andina, artigos 17 a 22, in “www.iadb.org/intal/tratados/comunidadandina.htm”.
46 Tratado do Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena, modificado pelo Protocolo de Co-
chabamba, de 28 de maio de 1996, que alterou o Tratado de Criação do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Andina, artigos 23 a 26, in “www.iadb.org/intal/tratados/comunidadandina.htm”.
47 Tratado do Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena, modificado pelo Protocolo de Co-
chabamba, de 28 de maio de 1996, que alterou o Tratado de Criação do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Andina, artigos 27 a 30, in “www.iadb.org/intal/tratados/comunidadandina.htm”.
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face do caso concreto, sendo-lhe vedado interpretar o conteúdo e o alcance 

de uma norma nacional ou qualificar os fatos materiais do processo. Dada a 

interpretação da norma comunitária, pelo Tribunal, essa interpretação deverá 

ser adotada pelo juiz nacional em sua sentença 48.

O artigo 91, do Estatuto do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, esta-

belece que as sentenças do Tribunal terão força obrigatória e caráter de coisa 

julgada, a partir do dia seguinte de sua notificação e são aplicáveis no territó-

rio dos Estados-membros sem necessidade de homologação ou exequatur.

O ordenamento jurídico da Comunidade Andina compreende, na condição 

de direito primário ou direito originário, as normas contidas no Acordo de 

Cartagena, seus Protocolos e instrumentos adicionais, e o Tratado do Tribu-

nal de Justiça do Acordo de Cartagena, modificado pelo protocolo de Co-

chabamba, e, como direito secundário ou derivado, as Decisões do Conselho 

Andino das Relações Exteriores e da Comissão da Comunidade Andina, as 

Resoluções da Secretaria-Geral da Comunidade Andina e os Convênios de 

Complementação Industrial e outros que adotem os Estados-membros entre 

si e no curso do processo de integração sub-regional 49.

As Decisões possuem efeito direto e aplicabilidade imediata, salvo quando a 

própria Decisão estabelecer uma data específica para a sua entrada em vigor. 

Nesse caso, então, as Decisões deverão ser incorporadas ao direito interno 

dos Estados-membros, mediante ato expresso, sendo aplicáveis a partir da 

data estabelecida nesse ato interno 50.

Em relação às características do direito comunitário andino, Luizella Branco 
destaca a manifestação do Tribunal de Justiça de Cartagena, na sentença 
prolatada no Processo N. 5-IP-89, de 15 de outubro de 1989, na qual aquele 
órgão jurisdicional declara que “o ordenamento jurídico comunitário pre-
valece sobre o direito interno, em razão dos princípios de aplicabilidade 
direta e primazia que lhes são inerentes. Por esta razão, quando algum pre-
ceito da legislação interna contradiz o ordenamento jurídico da integração, 

48 Tratado do Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena, modificado pelo Protocolo de Co-
chabamba, de 28 de maio de 1996, que alterou o Tratado de Criação do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Andina, artigos 32 a 35, in “www.iadb.org/intal/tratados/comunidadandina.htm”.
49 Tratado do Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena, modificado pelo Protocolo de Co-
chabamba, de 28 de maio de 1996, que alterou o Tratado de Criação do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Andina, artigo 1º, in “www.iadb.org/intal/tratados/comunidadandina.htm”.
50 Tratado do Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena, modificado pelo Protocolo de Co-
chabamba, de 28 de maio de 1996, que alterou o Tratado de Criação do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Andina, artigos 2 e 3, in “www.iadb.org/intal/tratados/comunidadandina.htm”
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os países-membros deverão aplicar a norma andina de modo preferencial” 
(grifamos) 51.

Como se constata, sob a ótica da estrutura dos Tribunais, das suas compe-
tências e do ordenamento jurídico aplicado, não é possível determinar-se 
diferenças relevantes capazes de esclarecer a diferença de eficácia de suas 
atuações. Portanto, é reforçada a idéia de que a adoção da mera reprodução 
desses fatores organizacionais e jurídicos, no ato de criação do Tribunal de 
Justiça do Mercosul, não garantirá que esse órgão jurisdicional terá o espera-
do papel relevante na consolidação e manutenção do processo de integração 
iniciado com o Tratado de Assunção.

Resta, no entanto, encontrar-se a resposta ao questionamento formulado ao 
início deste tópico: Quais seriam as condições essenciais à eficácia de um 
Tribunal de um organismo regional?

A resposta a essa relevante questão – antevista de forma singela por Luizella 
Branco ao atribuir a ausência de eficácia do TJA à “falta de conscientiza-
ção dos Poderes Nacionais” dos Estados-membros da Comunidade Andina 
– surge, de forma clara, ao analisarmos o ordenamento jurídico-constitucio-
nal dos Estados-membros do Pacto Andino.

Diferentemente do que ocorre com os integrantes das Comunidades Eu-
ropéias, dos cinco países que integram a Comunidade Andina, apenas o 
Equador prevê a possibilidade de transferência de poderes soberanos para 
um órgão comunitário.

As referências sobre o tema, encontradas nos textos constitucionais da Bo-
lívia, Colômbia, Peru e Venezuela, variam da indicação da vontade política, 
meramente programática, de formação de organismos supranacionais, sem 
contudo haver uma declaração de transferência de poderes soberanos – Co-
lômbia – até a omissão total sobre a matéria, com a manifestação explícita 
da supremacia do texto constitucional – Bolívia e Venezuela –, passando 
pela exigência de quorum equivalente ao de revisão constitucional para a 
aprovação de Tratado que contrarie o texto da Lei Maior – Peru.

Assim, encontramos:

a) na Constituição Política da Colômbia de 1991, com a reforma de 
1997 52 – previsão expressa de que em todo caso de incompatibilida-

de entre a Constituição e a lei ou outra norma jurídica, se aplicarão 

51 Cf. Luizella Giardino B Branco, op. cit., p. 84-85, nota (198)
52 Constituição Política da Colômbia in “Base de Dados Políticos das Américas (1998)” (http:
//www. georgetown.edu/pdba/Constitutions/Colombia/colombia.html), página da Internet sob 
responsabilidade da Universidade de Georgetown e da Organização dos Estados Americanos.
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às disposições constitucionais (art. 4º); fundamentação das relações 

exteriores do Estado na soberania nacional (art. 9º); e possibilidade 

de celebração de tratados que criem organismos supranacionais (sem 

que isso implique transferência de poderes soberanos do Estado para 

esses organismos) (art. 227);

b) na Constituição Política do Peru, de 1993 53 – estabelecimento 

como dever primordial do Estado a defesa da soberania estatal (art. 

44); prevalência da Constituição sobre toda norma legal (art. 51); 

reconhecimento de que os Tratados em vigor integram o direito 

nacional (art. 55); e a obrigação de que um tratado que afete dispo-

sições constitucionais deva ser aprovado pelo mesmo procedimento 

que rege a reforma da Constituição (art. 57);

c) na Constituição Política da Bolívia, de 1967, com as reformas 

de 1994 54 – declaração de que a soberania reside no povo, sendo 

inalienável e imprescritível e estando o seu exercício delegado aos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário nacionais (art. 2º); possi-

bilidade de controle de constitucionalidade de tratados ou convênios 

com governos estrangeiros ou organismos internacionais (art. 120.9); 

e preferência de aplicação da Constituição política do Estado – lei 

suprema do ordenamento jurídico nacional – sobre as demais leis 

(art. 228);

d) na Constituição da República da Venezuela, de 1961, com a 

reforma de 1983 55 – favorecimento da integração econômica latino-

americana por meio de fomento do desenvolvimento econômico e 

aumento do bem-estar e segurança comuns (art. 108); e primazia da 

Constituição, que só poderá ser derrogada pelos meios que ela mesma 

dispõe (art. 250);

53 Constituição Política do Peru in “Base de Dados Políticos das Américas (1998)” (http:
//www. georgetown.edu/pdba/Constitutions/Peru/peru.html), página da Internet sob responsa-
bilidade da Universidade de Georgetown e da Organização dos Estados Americanos.
54 Constituição Política da Bolívia in “Base de Dados Políticos das Américas (1998)” (http:
//www. georgetown.edu/pdba/Constitutions/Bolivia/bol95.html), página da Internet sob respon-
sabilidade da Universidade de Georgetown e da Organização dos Estados Americanos.
55 Constituição Política da Venezuela in “Base de Dados Políticos das Américas (1998)” (http:
//www. georgetown.edu/pdba/Constitutions/Venezuela/venezuela.html), página da Internet sob 
responsabilidade da Universidade de Georgetown e da Organização dos Estados Americanos.
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e) na Constituição Política do Equador, de 1998 56 – competência 

do Congresso para aprovar tratados ou convênios internacionais que 

atribuam a um organismo internacional ou supranacional o exercício 

de competências derivadas da Constituição ou da lei (art. 161.4); 

modificação prévia da Constituição para aprovação de tratado con-

siderado pelo Tribunal Constitucional equatoriano como contrário à 

Constituição nacional (art. 162); e prevalência de tratados e convê-

nios internacionais sobre leis e outras normas de menor hierarquia 

(não há previsão de primazia das normas internacionais sobre o texto 

constitucional, porque este já foi alterado para adaptar-se ao tratado) 

(art. 163).

A partir do estudo dos textos constitucionais dos Estados-membros, pode-se 

afirmar fundamentadamente que, em que pese o Tribunal de Justiça Andino 

em seus julgados, a exemplo do TJCE, ter afirmado a existência de um orde-

namento jurídico comunitário, no âmbito da Comunidade Andina, no direito 

aplicado no âmbito daquela Comunidade não estão presentes características 

específicas que distinguem o direito comunitário dos demais ramos do direi-

to, quais sejam: primazia, aplicabilidade direta e efeito direto.

Assim, é de concluir-se que o ordenamento jurídico do Pacto Andino não 

pode ser classificado como um autêntico direito comunitário, devendo ser 

enquadrado como um direito da integração ou direito integracionista, nos 

termos definidos por Carmen Lúcia Antunes Rocha 57.

Em face dos estudos comparativos levados a efeito neste tópico, pode-se 

afirmar, com segurança, que reside na ausência de um verdadeiro direito 

comunitário a causa principal da falta de eficiência do Tribunal de Justiça 

Andino. 

Em sendo a não-existência de um direito comunitário uma conseqüência 

direta da não previsão, nos textos constitucionais dos Estados-membros, da 

possibilidade de transferência, para organismos supranacionais, do exercício 

de funções soberanas típicas do Estado, tem-se que a conclusão ora feita 

harmoniza-se com a afirmação de Luizella Branco de falta de comprometi-

56 Constituição Política do Equador in “Base de Dados Políticos das Américas (1998)” (http:
//www. georgetown.edu/pdba/Constitutions/Ecuador/ecuador98.html), página da Internet sob 
responsabilidade da Universidade de Georgetown e da Organização dos Estados Americanos.
57 Cf. Carmen Lúcia Antunes Rocha, op. cit., p. 293.
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mento dos Estados que integram a Comunidade Andina (ela chama de “falta 

de conscientização”) com o processo integracionista, relegado a um segundo 

plano, quando comparado aos interesses soberanos nacionais.

 A lição que se retira dessa comparação – relevante para a definição do pa-

radigma do TJM – é a de que a criação do Tribunal de Justiça do Mercosul 

terá que ser precedida pela criação de condições de existência de um direito 

comunitário do Mercosul, sendo que a existência de um ordenamento jurí-

dico dessa natureza pressupõe comprometimento efetivo com o processo de 

integração, materializado sob a forma de previsão, nos textos constitucio-

nais dos Estados-partes, de possibilidade de transferência do exercício de 

poderes soberanos para os órgãos que integram a estrutura organizacional 

do Mercosul.

Adotada essa medida preliminar, de natureza político-jurídica, a criação do 

TJM poderá ser feita tendo por modelo organizacional o TJCE ou o TJA, 

ambos, essencialmente, muito semelhantes. Quanto às competências, po-

deriam servir de parâmetro as atribuídas ao TJCE, mais completas e mais 

detalhadas.

Definido o paradigma, antes de adentrar-se ao tema principal – desafios 

para a criação do Tribunal de Justiça do Mercosul – é preciso abordar-se um 

outro tema sensível – tanto em seu aspecto político, quanto no jurídico -, 

conseqüência direta da transferência do exercício de poderes soberanos para 

um organismo regional. Este tema é a substituição do conceito do atributo 

soberania estatal, em seu viés contemporâneo, por um novo, o conceito de 

soberania compartilhada.

2.3. Da soberania compartilhada

Fazendo uma breve síntese das concepções contemporâneas de soberania, 

Heber Vignali discorre sobre os diversos alcances da expressão soberania 
58.

Considerando a soberania um atributo exclusivo do Estado, Heber Vignali 

sustenta que no campo interno, sob a ótica jurídica, o atributo soberania 

58 VIGNALI, Heber Arbuet. “O Atributo Soberania” in Estudos da Integração, Associação Bra-
sileira de Estudos da Integração, Senado Federal, Primeira Secretaria, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, Brasília, 1996, p. 18-24.
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asseguraria ao Estado o poder supremo para subordinar as demais vontades 

e excluir a competição de qualquer outro poder similar, não excluindo, no 

entanto, a possibilidade dos sujeitos soberanos, sem perder seu atributo, se 

autolimitarem, por regras jurídicas que deverem cumprir e em relação às 

quais não poderem renunciar. Assim, no plano internacional, ainda no viés 

jurídico, ser soberano implicaria dispor do jus legationen (o ente soberano 

decide as regras que o autolimitarão, participando de sua criação, do seu 

controle e da sanção das suas violações, e renuncia à sua capacidade de des-

cumprimento das regras acordadas ou de resistência à sua execução) e do jus 

tratarum (o ente soberano decide com quem deseja se vincular). Por fim, em 

sua acepção político-internacional, soberania significaria a capacidade de 

agir de forma independente no campo jurídico e no campo fático. 

Portanto, a soberania do Estado seria mantida enquanto suas decisões, 

tomadas com base no exercício do seu jus legationen ou jus tratarum, não 

implicassem limitações futuras, no campo fático, à “capacidade de agir 

do Estado na defesa dos seus interesses vitais e do maior bem-estar de 

suas populações, de acordo com a vontade política”. Se a decisão do 

Estado fosse imprudente, a ponto de comprometer essa capacidade, sob o 

enfoque político-internacional, o Estado teria alienado ou comprometi-

do sua “soberania política ou um aspecto ou parte substancial dela”.

Ao conhecer-se a concepção e as conseqüências da adoção da soberania 

compartilhada, é possível verificar-se que, nos países que limitaram suas 

soberanias pela transferência do exercício de poderes soberanos para or-

ganismos supranacionais, está presente a questão de comprometimento da 

capacidade do Estado de agir na defesa de seus interesses, de acordo com sua 

vontade política exclusiva.

José Blanes Sala 59, fazendo uma análise das implicações do modelo de 

integração das Comunidades Européias sobre o conceito de soberania, in-

dicou os aspectos essenciais que determinaram o surgimento dessa nova 

concepção de soberania, que se convencionou denominar de soberania 

compartilhada.

59 SALA, José Blanes. “O Conceito de Soberania do Estado Ante o Fenômeno de Integração 
Econômica e União Política” in “Contratos Internacionais e Direito Econômico no MERCO-
SUL”, obra coordenada por Paulo Borba Casella, Editora LTr, São Paulo, 1996, p. 707-720.
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Segundo Blanes Sala, quando da criação das Comunidades Européias (CE), 

as limitações impostas às soberanias dos Estados ultrapassaram as frontei-

ras da “limitação voluntária dos direitos soberanos”, aceita pela doutrina 
contemporânea, uma vez que os objetivos estabelecidos nos Tratados ins-
titutivos das CE ultrapassaram o campo econômico, adentrando no campo 
político, ao definir a intenção de “assentar as bases de uma união cada vez 
mais estreita entre os povos europeus” 60.

Para a compreensão do novo caráter político e da evolução do conceito de 
soberania, na estrutura jurídica do Estado, assevera Blanes Sala que seria ne-
cessário colocar-se em evidência os três eixos a partir dos quais se produziu 
o fenômeno de integração. Esses três eixos seriam:

a) a noção de “patrimônio comum europeu”, consistente na salva-
guarda dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana e do 
sistema democrático de governo;

b) a existência das Comunidades Européias como organizações 
de integração econômica, baseadas na transferência de compe-
tências dos Estados-membros para as instituições comunitárias e 
com um ordenamento jurídico que possuía primazia em relação 
aos ordenamentos jurídicos nacionais; e

c) a Cooperação Política Européia, como mecanismo de caráter inter-
governamental entre os Estados-membros da Comunidade Européia.

Afirma Blanes Sala que, com fundamento nestes três eixos de atuação, as 
ações permitidas pelos Estados-membros, e desenvolvidas pelas Comunida-
des Européias, mudaram o conceito de soberania, até que ele “ficou pratica-
mente irreconhecível” 61. 

No campo interno, o conteúdo positivo do conceito de soberania, aceito 
pela doutrina clássica e contemporânea, foi profundamente perturbado, pela 
transferência de competências legislativas e judiciais dos Estados-membros 
para as Comunidades, com o reconhecimento da existência de um ordena-
mento jurídico comunitário, com primazia sobre os ordenamentos jurídicos 
estatais. Posteriormente, o reconhecimento da existência de princípios gerais 
comunitários, que se impunham à atividade jurisdicional dos Estados-mem-
bros e por eles deveriam ser acatados, aplicados e respeitados, pôs por terra 

60  Cf. José Blanes Sala, op. cit., p. 711.
61 Cf. José Blanes Sala, op. cit., p. 712.
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o poder absoluto do Estado-membro quanto à elaboração de leis vinculantes 
para os seus cidadãos. 

Essa redução do poder dos Estados-membros tornou-se ainda maior quando 

o Tratado da União Européia, em seu art. 3º B, previu a possibilidade da 

União Européia atuar, no campo interno dos Estados-membros, para prover 

as ações necessárias à consecução de objetivos comunitários, em áreas que 

não seriam exclusivas da “Comunidade”, quando o Estado-membro de-

monstrasse incapacidade de realizar essa ação, em sua plenitude, ou pudesse 

a União Européia realizá-la com maior eficiência e menor custo que o Esta-

do-membro. Por fim, poderiam ser apontados como dispositivos redutores 

da soberania dos Estados, no campo interno, a livre circulação de pessoas 

dentro da Comunidade e a criação da cidadania européia, que assegurou aos 

cidadãos dos Estados-membros uma dupla cidadania, a nacional e a comu-

nitária.

No campo externo, sustenta Blanes Sala, acreditou-se, a princípio, que a 
igualdade jurídica entre os Estados, pressuposto da sua independência e 
liberdade de autodeterminação, não tivesse sido afetada pela transferência 
de poderes soberanos para as Comunidades. Tal situação, no entanto, modifi-
cou-se com a adoção do Ato Único Europeu, que formalizou, juridicamente, 
o “mecanismo de cooperação” entre Estados-membros, vinculando-os às 
Comunidades. Esse mecanismo, na avaliação do professor Liñan Nogueiras 
62, seria um modo de exercício da política exterior sem precedentes e sem 
modelos de referência, não se ajustando ao modelo federal e não se inserindo 

no campo das relações exteriores das Comunidades Européias. Esse novo 

modelo consolidou-se com a previsão, no Tratado da União Européia, da 

adoção de uma política comum de relações exteriores e de segurança e da 

possibilidade de criação de uma política comum de defesa.

Assim, embora a União Européia não substitua os Estados-membros na sua 
representação internacional e, em conseqüência, estes não tenham perdido 
seus jus legationen e jus tratarum, é evidente a limitação que a submissão a 

uma Política Externa Comum tem sobre o exercício desses direitos, uma vez 
que aos Estados-membros não será possível decidir, de forma independente, 
as regras que o autolimitarão, uma vez que as normas comunitárias que os 
vinculam têm por finalidade atender aos interesses das Comunidades, não o 

62 NOGUERAS, Liñán. La Cooperación Política Europea: evolución y perspectivas, Cursos de 
Derecho Internacional, Bilbao, 1988 apud José Blanes Sala, op. cit., p. 714.
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interesse específico do Estado-membro, interesse este que, dentro do contex-

to comunitário, passa a ser meramente subsidiário. 

Identificados os aspectos jurídicos – previsão constitucional de possibilidade 

de transferência do exercício de poderes soberanos a organismos regionais 

– e políticos – adoção do atributo soberania compartilhada, com a redução 

da soberania estatal nos campos interno e externo de sua atuação – que deve-

rão ser considerados na criação de um Tribunal de Justiça regional eficaz, é 

possível passar-se à análise dos desafios a serem enfrentados para a criação 

do Tribunal de Justiça do Mercosul.

3. Dos desafios para a criação do Tribunal de Justiça do 

mercosul

Preliminarmente, deve-se conhecer o texto das Constituições dos Estados-

partes do Mercosul, com vistas a avaliar-se as ações necessárias para neles 

prever a transferência do exercício de poderes soberanos, fundamento de 

validade do ordenamento jurídico comunitário e pré-condição para a criação 

do TJM.

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 

1988, com suas alterações, especifica que:

“ Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios:

I – independência nacional;

...........................................................

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da 

América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-

americana de nações.

...........................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I – resolver definitivamente sobre os tratados, acordos ou atos in-

ternacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos 

ao patrimônio nacional;

...........................................................

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada ...:

...........................................................
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§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda ten-

dente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
..........................................................
IV – os direitos e garantias individuais.
...........................................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
...........................................................
VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos 
a referendo do Congresso Nacional;
...........................................................
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal;
...........................................................
III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas 
em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
...........................................................
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
...........................................................
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou 
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribu-
nais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão 
recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;” 63 
(grifamos).

Ainda que se refira à busca de uma integração latino-americana, no art. 4º, 
parágrafo único, como princípio a reger as suas relações internacionais, o 

63 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com as alterações adotadas pelas 
Emendas Constitucionais de nº 1, de 1992, a 35, de 2001, e pelas Emendas Constitucionais de 
Revisão de nº 1 a 6, de 1994, 18ª edição, Centro de Documentação e Informação, Coordenação 
de Publicações, Câmara dos Deputados, Brasília, 2002.
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Brasil, em sua Constituição, não contempla a transferência de poderes sobe-
ranos a órgãos supranacionais; ao contrário, limita, por meio do inciso I, do 

citado art. 4º, o alcance do disposto no parágrafo único, determinando que, 

nas relações internacionais, o Brasil observará o princípio da independência 

nacional, sendo o conteúdo do parágrafo único do art. 4º o fundamento para 

o direito de integração e não para o direito comunitário.

No que concerne ao confronto entre uma norma internacional e um dispo-

sitivo constitucional brasileiro, a doutrina e a jurisprudência mais moderna 

do Supremo Tribunal Federal (STF) consagram a prevalência do princípio 

da supremacia da Constituição, quando este é posto em confronto, quer no 

caso concreto, quer no controle abstrato, com o princípio do pacta sunt ser-

vanda. Em conseqüência, os Tratados e acordos – bem como, por analogia, 

as normas emanadas dos órgãos institucionais do Mercosul, que constituem 

o denominado direito secundário – são passíveis de controle de constitu-

cionalidade pelo STF, o que afasta o princípio da primazia sobre as normas 

constitucionais brasileiras.

Com respeito à relação entre as normas de direito internacional e as normas 

de direito interno, especificamente quanto à possibilidade de revogação do 

tratado ou convenção por lei interna que lhe seja posterior, voto recente do 

Ministro Celso de Mello, no julgamento da Adin 1480-DF, consolidou o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os “tratados ou con-

venções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito 

interno situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de 

validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordiná-

rias, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional 

público, mera solução de paridade normativa.”.  Em conseqüência, “os atos 

internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas 

de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções 

internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno 

se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento do-

méstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do 

critério cronológico (“lex posteriori derrogat priori”) ou, quando cabível, 

do critério da especialidade.” 64.

64 STF. Adin nº 1.480-DF, Tribunal Pleno, Relator Min. Celso de Mello, DJ 18.05.2001, p. 
213.
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Com relação a uma eventual emenda ao texto constitucional brasileiro, para 

fins de previsão de transferência do exercício de poderes soberanos, tendo 

em vista que a adoção da soberania compartilhada, conseqüência dessa, 
impõe reflexos sobre o Estado federal (normas tributárias de competência 
estadual, como o ICMS, por ato federal – celebração de tratado, convenção 
ou protocolo, passarão a ser legisladas pelo Mercosul, uma vez que a cir-
culação de produtos e serviços é matéria comunitária) e sobre os direitos 
e garantias individuais (princípio da anterioridade, do amplo acesso ao 
Judiciário Nacional e outros), uma Emenda Constitucional com esse teor só 
poderia ser deliberada se, previamente, houvesse manifestação do titular do 
Poder Constituinte originário, autorizando a modificação dessas cláusulas 
pétreas (art. 60, § 4º, incisos I, III e IV). 

Ou seja, o processo legislativo de alteração constitucional teria que ser pre-
cedido de um plebiscito, o qual submeteria aos cidadãos a questão relativa 
à adoção da soberania compartilhada, em que pese seus reflexos sobre as 
cláusulas pétreas citadas. Somente após a aprovação plebiscitária poderia ser 
feita essa mudança na Constituição brasileira.

A Constituição da República Oriental do Uruguai, atualizada com as re-
formas de 1989 e de 1994 65, estabelece que:

“ Artigo 4º. – A soberania em toda a sua plenitude existe radical-
mente na Nação, a quem compete o direito exclusivo de estabel-
ecer suas leis, do modo que mais adiante se expressará.
...........................................................
Artigo 6º. – Nos tratados internacionais que celebre, a República 
proporá a cláusula de que todas as diferenças que surjam entre 
as partes contratantes serão decididas por arbitragem ou outros 
meios pacíficos.
A República procurará a integração social e econômica dos Es-
tados Latino-americanos, especialmente no que se refere à defesa 
comum de seus produtos e matérias primas. Do mesmo modo, de-
fenderá a efetiva complementação de seus serviços públicos.
...........................................................
Artigo 85. – À Assembléia Geral compete:
...........................................................

65 Constitucion de 1967 de la Republica Oriental Del Uruguay, reimpresión de la 1ª edición, 
Editorial y Libreria Juridica Amalia M. Fernandez S.R.L., 1996.
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7º) Decretar a guerra e aprovar ou reprovar por maioria absoluta 
de votos do total de seus componentes de cada Câmara, os trata-
dos de paz, aliança, comércio e as convenções ou contratos de 

qualquer natureza que celebre o Poder Executivo com potências 

estrangeiras.

...........................................................

Artigo 239. – À Suprema Corte de Justiça corresponde:

1º) Julgar a todos os infratores da Constituição, sem exceção algu-

ma[...]; as questões relativas a tratados, pactos e convenções com 

outros Estados; [...].

............................................................

Artigo 331. – A presente Constituição poderá ser reformada, total 

ou parcialmente, conforme os seguintes procedimentos:

A) Por iniciativa de dez por cento dos cidadãos inscritos no Reg-

istro Cívico Nacional, que apresentarão um projeto articulado que 

será encaminhado ao Presidente da Assembléia Geral, devendo ser 

submetido à decisão popular, na eleição imediata.

.............................................................

B) Por projetos de reforma que reúnam dois quintos do total dos 

componentes da Assembléia Geral, os quais serão encaminhados ao 

Presidente da mesma, sendo submetidos a plebiscito na primeira 

eleição que se realize.

.............................................................

D) A constituição poderá ser reformada, também, por leis con-

stitucionais que requererão para sua sanção, dois terços do total de 

componentes de cada uma das Câmaras dentro de uma mesma leg-

islatura. As leis constitucionais não poderão ser vetadas pelo Poder 

Executivo e entrarão em vigência logo que o eleitorado, convo-

cado especialmente na data que a mesma lei determine, expresse 

sua conformidade por maioria absoluta dos votos emitidos e serão 

promulgadas pelo Presidente da Assembléia Geral. ”(grifamos).

Como se constata dos textos transcritos, o Uruguai não admite a transferên-

cia de poderes legislativos para órgãos internacionais. Ao contrário, afirma, 

textualmente, que somente à Nação compete o direito de estabelecer suas 

leis. 
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Tal dispositivo, combinado com a competência da Assembléia Geral (o 

equivalente ao Congresso Nacional brasileiro) de aprovar atos internacionais 

firmados pelo Executivo, afasta de plano a possibilidade de que, para o Uru-

guai, as normas do Mercosul, sejam elas de direito originário ou secundário, 
possam ter primazia sobre o direito constitucional.

Em complemento, o controle de constitucionalidade, pela Suprema Corte de 
Justiça, dos tratados, convenções ou acordos, deduzido do disposto no art. 
239, reafirma o entendimento de que o conteúdo das normas internacionais 
deve estar em compatibilidade com o disposto no texto da Constituição 
uruguaia.

Com respeito à relação entre os tratados, convenções ou atos internacionais 
e as normas infraconstitucionais, Martha Jimenez, discorrendo sobre a juris-
prudência da Suprema Corte de Justiça do Uruguai, informa que, em 1990, 
em decisão prolatada por aquele órgão jurisdicional, “a Corte reafirmaria 
sua posição de considerar que uma lei posterior pode derrogar as normas de 
um tratado, do contrário a Constituição seria violada. Isto porque, segundo 
a fundamentação da Corte, se ao aprovar um tratado o Parlamento ficasse 
impedido de editar normas contrárias e devesse derrogar as anteriores, se 
chegaria a uma situação totalmente inaceitável de cerceamento de poderes 
inerentes ao Congresso” 66.

Merece destaque, igualmente, o processo legislativo para a reforma ou a 
emenda do texto da Constituição. Para que se insira no texto constitucional 
uruguaio a previsão de transferência do exercício de poderes soberanos, seja 
por reforma, seja por lei constitucional, será necessária a manifestação ex-
pressa do eleitorado uruguaio, referendando a alteração pretendida.

A Constituição da República do Paraguai 67 define a posição paraguaia 
quanto às questões de soberania, controle de constitucionalidade, relações 
entre o direito internacional público e as normas constitucionais e infracons-
titucionais e processo legislativo de reforma ou emenda constitucional, nos 
seguintes termos:

66 JIMENEZ, Martha Lucia Olivar. “La comprensión de la noción de derecho comunitario para 
una verdear integración en el Cono Sur” in MERCOSUL: seus efeitos jurídicos, econômicos e 
políticos nos Estados-membros, organizado por Maristela Barros, 2ª edição, Livraria do Advo-
gado, Porto Alegre, 1997, p. 87
67 Constituição da República do Paraguai in “Tratados e Protocolos do MERCOSUL e Cons-
tituições dos Países-membros”, Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, 
1996.
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“ Art. 2º DA SOBERANIA
Na República do Paraguai a soberania reside no povo que a exerce 
conforme com o disposto nesta Constituição.
...........................................................
Artigo 132. DA INCONSTITUCIONALIDADE
A Corte Suprema de Justiça tem faculdade para declarar a incon-
stitucionalidade das normas jurídicas e das resoluções judiciais, 

na forma da lei e com os alcances estabelecidos nesta Constituição e 

na lei.

...........................................................

Artigo 137. DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO

A lei suprema da República é a Constituição. Esta, os tratados, 

convenções e acordos internacionais aprovados e ratificados, as 

leis ditadas pelo Congresso e outras disposições jurídicas de hier-

arquia inferior, sancionadas em conseqüência, integram o direito 

positivo nacional na ordem de preferência anunciada.

...........................................................

Artigo 141. DOS TRATADOS INTERNACIONAIS

Os tratados internacionais validamente celebrados, aprovados por 

lei do Congresso, e cujos instrumentos de ratificação foram permuta-

dos ou depositados, formam parte do ordenamento legal interno 

com a hierarquia que determina o artigo 137.

...........................................................

Artigo 145. DA ORDEM JURÍDICA SUPRANACIONAL

A República do Paraguai, em condições de igualdade com outros 

Estados, admite uma ordem jurídica supranacional que garanta a 

vigência dos direitos humanos, da paz , da justiça, da cooperação e do 

desenvolvimento, político, econômico, social e cultural.

Ditas resoluções só poderão ser adotadas por maioria absoluta de 

cada Câmara do Congresso.

Artigo 289. DA REFORMA

A reforma desta Constituição só poderá ocorrer após dez anos de 

sua promulgação.

............................................................

Uma vez decidida a necessidade da reforma, o Tribunal Superior 

de Justiça Eleitoral convocará eleições dentro do prazo de cento 

e oitenta dias ... .
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O número de membros da Convenção Nacional Constituinte não 

poderá exceder o total de integrantes do Congresso. [...].

Sancionada a nova Constituição pela Convenção nacional Con-

stituinte, será considerada promulgada de pleno direito.

Art. 290. DA EMENDA

............................................................

Aprovada a emenda por ambas as Câmaras do Congresso, 

remeter-se-á o texto ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 

para que, dentro do prazo de cento e oitenta dias, convoque a 

um referendo. Se o resultado deste for afirmativo, a emenda será 

considerada sancionada e promulgada, incorporando-se ao texto 

constitucional.”. (grifamos)

O texto constitucional paraguaio conforma uma situação jurídica similar à 

do Brasil e à do Uruguai, quanto à inexistência de previsão de transferên-

cia de poderes soberanos, a supremacia da constituição e a necessidade de 

intervenção de um órgão estatal para o ingresso dos tratados, convenções e 

acordos na ordem jurídica interna.

O exercício da soberania é restrito ao povo e a supremacia da Constituição 

paraguaia, sobre qualquer outra norma, é declarada explicitamente, não ha-

vendo margem para, por via interpretativa, defender-se outro tipo de enten-

dimento, ainda mais quando há a previsão de que a Corte Suprema de Justiça 

exercerá o controle de constitucionalidade de todas as normas jurídicas. Por 

sua vez, para que os tratados internacionais ingressem na ordem jurídica 

interna é necessário que sejam aprovados por lei do Congresso.

Porém, no que tange à hierarquia das normas, as de direito internacional 

público têm preferência sobre as normas internas infraconstitucionais. Em 

conseqüência, os tratados, convenções e acordos regularmente aprovados e 

ratificados, não podem ser alterados por lei elaborada pelo Congresso para-

guaio, uma vez que são hierarquicamente superiores a elas.

A grande distinção entre o texto constitucional paraguaio e os textos brasilei-

ros e uruguaios, no entanto, é a previsão, no artigo 145, da admissão de uma 

ordem jurídica supranacional.

Analisando este dispositivo, Martha Jimenez destaca que ele se constitui 

em elemento importante para o processo integracionista, mas o critica pela 
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exigência de aprovação das normas supranacionais pelas Câmaras que com-

põem o Congresso e pela falta de clareza sobre se o dispositivo se aplica ao 

direito originário e secundário 68.

A posição paraguaia já se mostra mais flexível em relação ao tema, porém 

não apresenta dispositivos que assegurem a existência efetiva de uma ordem 

jurídica comunitária. A inexistência de previsão de transferência de poderes 

soberanos impede que se presuma a validade de uma ordem jurídica supra-

nacional cujas normas sejam elaboradas por órgão não integrado à estrutura 

do Estado. Em conseqüência, também em relação ao Paraguai, não se pode 

afirmar que é possível, por atuação de um Tribunal de Justiça comunitário, 

construir-se a interpretação de que as normas produzidas pela organização 

internacional, no caso o Mercosul, terão primazia sobre a ordem jurídica 

interna.

Por fim, para que se altere o texto constitucional paraguaio, inserindo a 

previsão de transferência do exercício de poderes soberanos para órgãos 

supranacionais, ação imprescindível para a validade de um ordenamento 

jurídico comunitário no âmbito do Mercosul, será necessária, se a alteração 

promover-se por emenda, a convocação de um referendo – a exemplo do 

que ocorre no Uruguai – ou a eleição de uma Assembléia Constituinte, se a 

alteração decorrer de uma reforma da Constituição.

A Constituição da Nação Argentina 69, com a reforma de 1994, 

dispõe que:

“ Art. 27 – O governo federal está obrigado a afiançar suas rela-

ções de paz e comércio com as potências estrangeiras por meio de 

tratados que estejam em conformidade com os princípios de direito 

público estabelecidos nesta Constituição.

...........................................................

Art. 31 – Esta Constituição, as leis da Nação que em sua conse-

qüência se ditem pelo Congresso e os tratados com as potências 

estrangeiras são a lei suprema da nação; e as autoridades de cada 

província estão obrigadas a conformarem-se a elas, não obstante 

qualquer disposição em contrário que contenham as leis ou constitu-

68 Cf. Martha Lucia Olivar Jimenez, op. cit., p. 84-85.
69 Constitucion de la Nacion Argentina, Valetta Ediciones S.R.L., Buenos Aires, 1995.
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ições provinciais, salvo para província de Buenos Aires, os tratados 

ratificados depois do Pacto de 11 de novembro de 1859.

...........................................................
Art. 75 – Corresponde ao Congresso:
...........................................................
22. Aprovar ou rejeitar tratados concluídos com as demais nações e 
com as organizações internacionais e os acordos com a Santa Sé. Os 
tratados e acordos têm hierarquia superior às leis.
...........................................................
24. Aprovar tratados de integração que deleguem competências e 
jurisdição a organizações supraestatais em condições de reciproci-
dade e igualdade, e que respeitem a ordem democrática e os direitos 
humanos. As normas elaboradas em sua conseqüência têm hier-
arquia superior às leis.
A aprovação destes tratados com Estados Latino-americanos requer-
erá a maioria absoluta da totalidade dos membros da cada Câmara. 
No caso de tratados com outros Estados, o Congresso da Nação, 
com a maioria absoluta de seus membros presentes de cada Câmara, 
declarará a conveniência da aprovação do tratado e só poderá ser 
aprovado com o voto da maioria absoluta da totalidade dos membros 
de cada Câmara, depois de cento e vinte dias do ato declarativo.
A denúncia dos tratados referidos a este inciso, exigirá a prévia 
aprovação da maioria da totalidade dos membros de cada Câmara.”. 
(grifamos)

O texto constitucional argentino é o único, dentre os quatro países que inte-
gram o Mercosul, que prevê a possibilidade de delegação de competências 
soberanas e de jurisdição para organizações supra-estatais, o que se consti-
tui, conforme defendemos anteriormente, na autorização constitucional para 
a validação de uma ordem jurídica comunitária.

O inciso 24 do art. 75 – inserido no texto constitucional pelo Congresso 
Constituinte de Santa Fé, em 1994 – materializou a orientação jurispruden-
cial dominante, na Corte Suprema argentina, a partir de 1992.

70 ARMAS BARREA, Calixto A..”Derecho Internacional Público y Derecho Interno: nueva 
criterio de la Corte Suprema Argentina”, in “El Derecho Internacional en un mundo en trans-
formación – en homenaje al Profesor Eduardo Jimenez de Aréchaga, Montevideo, Fundación 
de Cultura Universitaria, 1994, pp. 141 a 164 apud Martha Lucia Olivar Jimenez, op. cit., p. 
78-80.
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Martha Jimenez, citando o professor Calixto Armas 70, informa que, até 
1976, a Corte Suprema filiava-se à corrente dualista com primazia da norma 

interna, isto é, os tratados equiparavam-se à lei infraconstitucional, sendo 

aplicado, na solução de conflitos entre eles e a lei interna, o princípio de que 

a “lei posterior revoga a lei anterior”. Entre 1976 e 1983, as decisões alterna-

ram-se, ora dando prevalência à lei, ora aos tratados, sem, contudo, firmar-se 

no sentido da prevalência da norma internacional. Porém, em 1992, com a 

decisão prolatada no caso “Ekmekdjian c. Gerardo Sofovich e outros” 71, 

em 7 de julho de 1992, a posição da Corte Suprema consolidou a adoção 

da corrente monista com primazia do direito internacional. Tal posição iria 

influenciar, em 1994, a reforma constitucional argentina.

A decisão prolatada fundamenta-se, entre outras razões, no entendimento 

de que um tratado internacional, constitucionalmente celebrado, passaria a 

integrar o ordenamento jurídico nacional, em nível de norma federal, sendo 

sua derrogação por uma lei do Congresso um ato inconstitucional, em razão 

de invasão de competência do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, uma 

vez que, na distribuição de competências feita pela Constituição argentina, 

cabe ao Executivo conduzir, com exclusividade, as relações exteriores da 

Nação.

É importante ressaltar-se que a Constituição argentina não prevê o controle 

de constitucionalidade dos tratados pela Corte Suprema da Nação.

Ainda antes da reforma constitucional de 1994, essa posição seria reafirmada 

no caso “Fibraca c. Comisión Técnica de Salto Grande” 72 e no caso “Café 

La Virgínia S.A.” 73.

Ekmekdjian defende que o inciso 24 do art. 75 modificou, implicitamente, 

o art. 27 e o art. 31, tornando explícita a supremacia das normas oriundas 

de organismos comunitários sobre as normas infraconstitucionais internas, 

questiona, no entanto, se essas normas teriam primazia em relação ao texto 

constitucional.

71 Caso “Ekmekdjian, M. Á. c. Sofovich, G. y otros”, Doctrina Judicial, 1992 2, pp. 296 a 314 
apud Martha Lucia Olivar Jimenez, op. cit., p. 78- 80, nota 110.
72 Caso “ Fibraca c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, in C.S.N., “El Derecho”, de 
23/9/93 apud Miguel Ángel Ekmekdjian, op. cit., p. 286.
73 Cf. Martha Lucia Olivar Jimenez, op. cit., p. 81.



87Desafi os para a criação do Tribunal de Justiça do Mercosul

Nossa análise da Constituição da Nação Argentina, em comparação com as 

constituições dos Estados-membros das Comunidades Européias, nos faz 

afirmar que nela estão presentes os elementos que permitiriam a dedução, 

por um Tribunal de Justiça do Mercosul, da característica de primazia do 

ordenamento jurídico daquele organismo, tanto sobre as normas constitucio-

nais, quanto sobre as infraconstitucionais, desde que houvesse modificações 

na redação dos art. 40, do Protocolo de Ouro Preto, que prevê que os Esta-

dos-membros deverão adotar medidas necessárias para assegurar, em seus 

respectivos territórios, o cumprimento das normas emanadas dos órgãos do 

Mercosul, informando sua incorporação aos respectivos ordenamentos ju-

rídicos internos à Secretaria Administrativa do Mercosul, entrando a norma 

em vigor, nos Estados-partes, simultaneamente, trinta dias após a data em 

que a Secretaria Administrativa comunicar que todos os países já as incorpo-

raram aos seus ordenamentos jurídicos.

Assim, conforme se comprova pelos textos das Constituições dos Estados-

partes, à exceção da Argentina, para a existência de um ordenamento jurídico 

comunitário, no âmbito do Mercosul, é imprescindível a promoção de altera-

ções nos textos das Constituições do Brasil, do Paraguai e do Uruguai.

Aqui reside o primeiro, e o principal, desafio para a criação do Tribunal de 

Justiça do Mercosul.

Nesses três países, por limitações formais ou materiais do poder constituinte 

derivado, a emenda constitucional que preveja a transferência do exercício 

de poderes soberanos deverá ser objeto de aprovação do povo – o titular da 

soberania e, por conseguinte, do poder constituinte originário – por meio de 

plebiscito ou por referendo.

Assim, a decisão de criar um ordenamento jurídico comunitário no âmbito 

do Mercosul deixa a esfera político-governamental, fugindo à competência 

dos Poderes Executivo e Legislativo no exercício, respectivamente, da fun-

ção “governativa” ou função política stricto sensu 74 e da função legislativa, 

para inserir-se no campo das matérias político-constitucionais.

74 Nota do Autor: Para a compreensão do sentido da expressão “função política stricto sensu” 
ver Jorge Miranda, Funções, Órgãos e Actos do Estado. Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, Lisboa, 1990, p. 19-20.
75 SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Ed. Revista de Derecho Privado, Madri, p. 20-
47
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Aplicando-se ao caso presente, dentro de uma concepção política de Cons-

tituição, o sentido positivo de Constituição, nos termos em que o definiu 

Carl Schmitt 75, isto é, Constituição como a “decisão política fundamental, 

decisão concreta de conjunto (da comunidade política) sobre o modo e forma 

de existência da unidade política (Estado)”, pelos reflexos que a adoção da 

soberania compartilhada tem sobre a forma de existência do próprio Estado, 

somente a manifestação expressa do titular do poder constituinte originário 

poderá legitimar política e juridicamente essa opção, elevada, por seu con-

teúdo e conseqüências, à condição de verdadeiro princípio político-constitu-

cional ou princípio fundamental.

Portanto, em havendo verdadeiramente a vontade dos Governos dos Estados-

partes do Mercosul de implementar um mercado comum sub-regional, com 

as conseqüências que esta modalidade de integração traz a ela associadas, 

é preciso que as etapas do processo de integração deixem de ser decididas 

e conduzidas hermeticamente em gabinetes políticos ou de tecnocratas dos 

Poderes Executivos de cada Estado. Faz-se imprescindível que as socieda-

des nacionais, dos países integrantes do bloco, até agora mera espectadoras 

não-privilegiadas do processo, marginalizadas e esquecidas no curso da im-

plantação do Mercosul, sejam informadas dos objetivos, das vantagens que 

advirão da formação do Mercado Comum do Sul e das desvantagens para 

os quatro países que compõem o bloco se a integração fracassar, em face da 

globalização da economia mundial e da concentração de riquezas nos paí-

ses desenvolvidos, com redução de possibilidades de inserção econômica e 

oportunidades para os países em desenvolvimento. 

Somente com a adesão dos integrantes dos Estados ao projeto de integração, 

será possível vencer-se os obstáculos e antagonismos históricos, econômicos 

sociais e culturais que hoje ainda separaram os quatro países. E, somente se 

essa adesão se concretizar, será razoável esperar-se que, em um plebiscito 

ou referendo, os cidadãos optem pela aprovação de uma alteração consti-

tucional que significará uma redução da soberania nacional – ou seja, uma 

redução dos instrumentos disponíveis para a defesa de interesses nacionais 

em desfavor de interesses coletivos regionais.

Um segundo desafio, este em nível governamental, reside na necessidade de 

alteração do processo legislativo no âmbito do Mercosul.



89Desafi os para a criação do Tribunal de Justiça do Mercosul

Nas Comunidades Européias, excetuadas as matérias e casos específicos, 

definidos explicitamente nos seus Tratados institutivos, é do Conselho a 

competência para aprovar uma proposta legislativa comunitária, transfor-

mando-a em norma comunitária, sendo a iniciativa das normas comunitárias 

uma competência exclusiva da Comissão que, exercendo seu poder discri-

cionário, decide, na maioria dos casos, o momento adequado para apresentar 

um projeto de norma comunitária, dando início ao processo legislativo. 

Participa, ainda, do processo legislativo comunitário, ainda que de forma 

reduzida, o Parlamento Europeu, através de procedimentos de consulta, co-

operação, aprovação e co-decisão.

No âmbito do Mercosul, por sua vez, mesmo com a previsão, já existente, 

do Grupo Mercado Comum apresentar projetos de decisão ao Conselho do 

Mercado Comum, não existe uma repartição de competências entre seus ór-

gãos institucionais, com vistas à definição de suas tarefas no processo legis-

lativo de produção das normas de direito secundário de natureza vinculante, 

cabendo a cada órgão com capacidade decisória manifesta-se por meio de 

atos normativos vinculantes específicos – Decisões (Conselho do Mercado 

Comum), Resoluções (Grupo Mercado Comum) e Diretrizes (Comissão de 

Comércio do Mercosul) –, que são elaborados, obedecidas, apenas, suas 

competências institucionais. Cada um desses atos normativos é proposto, 

votado e aprovado no âmbito interno do órgão.

Esta distinção do processo legislativo das CE e do Mercosul é, também, um 

indicativo do grau de comprometimento dos seus Estados-membros com a 

viabilização da implantação efetiva de um mercado comum.

Observa-se que a produção de normas vinculantes, no âmbito das Co-

munidades Européias, se faz dentro de um quadro sistêmico, em que são 

contrapostos os interesses dos Estados-membros – defendidos no âmbito do 

Conselho – e os interesses comunitários – patrocinados pela Comissão. Re-

conhece-se nesse processo, o comprometimento político dos Estados-mem-

bros, com a efetiva implementação do mercado comum. A própria ampliação 

da participação do Parlamento Europeu no processo sinaliza a busca de uma 

legitimidade democrática do processo de produção de normas comunitárias 

vinculantes, tendo em vista que os membros do Parlamento, eleitos pela 

população dos Estados-membros, seriam os representantes legítimos da 

vontade dos eurocidadãos.
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No âmbito do Mercosul, o isolamento da produção de normas vinculantes 

dentro de cada órgão da estrutura institucional, por si só, já indica uma me-

nor coordenação de esforços para a implementação do mercado comum. 

A inexistência de uma defesa específica dos interesses comunitários, no 

confronto com os interesses nacionais, quando da elaboração das normas 

vinculantes de direito derivado, caracteriza, de forma clara e inequívoca, a 

opção por um modelo associativo intergovernamental e não por um modelo 

comunitário, ainda que embrionário.

Dentro dessa concepção de organização internacional, mostrar-se-ia inócua 

a criação de um órgão jurisdicional de controle da elaboração e da aplicação 

de normas, no âmbito do Mercosul, uma vez que o ordenamento jurídico que 

lhe caberia aplicar, no que tange às normas vinculantes derivadas, ainda que 

possuísse legalidade – por terem sido essas normas elaboradas em consonân-

cia com as disposições contidas nos Tratados institutivos e seus Protocolos 

–, sob a ótica comunitária, careceria de legitimidade, tendo em vista que 

as normas que o compõem seriam produzidas por meio de um processo que 

não assegura a representação dos interesses comunitários, resultando de um 

acordo de conveniência, consensual, entre os Estados-partes, no qual o voto 

dado para a aprovação da norma está em sintonia, prioritariamente, com o 

interesse nacional.

A solução deste problema passaria, principalmente, pela valorização do 

Parlamento do Mercosul no processo legislativo comunitário, o que, além de 

corrigir a falha apontada, evitaria a repetição, no âmbito do Mercosul, de um 

grave problema que assola as Comunidades Européias, e que se constitui em 

uma de suas maiores fragilidades, o chamado “deficit democrático” de suas 

decisões e normas vinculantes.

Portanto, em paralelo às ações de conscientização nacional da importância 

do Mercosul, é preciso em nível de Governo dos Estados-partes, desenvol-

verem-se negociações com vistas às modificações do processo legislativo e 

das competências do Parlamento do Mercosul.

Não será, certamente, uma negociação simples, uma vez que envolverá, 

entre outras, discussões as relativas à: definição de matérias que exigirão qu-

orum qualificado para aprovação; revisão do número total de Parlamentares 

do Mercosul e do número de representantes por Estado-parte, com definição 

dos critérios para a fixação deste número; definição de temas e do sistema 
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de composição de Comissões parlamentares permanentes, com garantia de 

número mínimo de participantes por Estado-parte.

Porém, em que pese as dificuldades inerentes, é matéria que terá de ser 

enfrentada, em razão, principalmente, de sua influência na formação da 

opinião pública dos Estados-partes em relação ao Mercosul, com reflexos 

no resultado do plebiscito ou dos referendos a serem feitos para permitir a 

transferência do exercício de poderes soberanos.

4. Considerações finais

Em síntese, podemos resumir os desafios para a criação do Mercosul em 
duas ações.

A primeira ação é a aprovação de emendas às Constituições do Brasil, do 
Paraguai e do Uruguai, para que seja inserida, no texto constitucional destes 
países, a possibilidade de transferência do exercício de poderes soberanos 
para os órgãos integrantes da estrutura do Mercosul. Para a efetivação dos 
respectivos processos legislativos de emenda constitucional é preciso, em 
razão de limites materiais ou formais do poder constituinte derivado de cada 
um desses Estados, que sejam as alterações aprovadas por plebiscito (caso 
brasileiro) ou por referendo (no caso do Paraguai e do Uruguai).

Assim, com vistas a obter o apoio popular para a mudança terão que ser 
desenvolvidos programas de esclarecimento e de convencimento da socie-
dade desses três países sobre a importância e vantagens da implantação do 
Mercosul e o risco que corre o processo de integração no caso de rejeição 
das emendas.

A segunda ação, de nível governamental, consiste na assinatura de tratado 

ou protocolo que altere o processo legislativo do Mercosul, ampliando a 

participação do Parlamento do Mercosul na produção das normas de direito 

derivado.

Não temos dúvidas de que estes dois desafios não são de pequena monta, po-
rém, vencê-los será a demonstração cabal de que o Mercado Comum do Sul 
não se constitui em um sonho inatingível, mas em uma realidade, realidade 

76 Nota do Autor: Ver as “Considerações Finais do Trabalho”, no livro “Constituição Brasileira 
& Tribunal de Justiça do Mercosul”, p. 281-298.
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esta que, para a sua concretização, não pode mais admitir procedimentos 
ambíguos por parte dos Estados que o integram.

Como já tivemos oportunidade de sustentar 76, pelos rumos tomados no ce-

nário político e econômico mundial, é chegado um momento decisivo para 

o Mercosul. Ou se deseja a realização dos objetivos previstos no Tratado de 

Assunção, ou deve-se rever os seus termos, definindo objetivos menos ambi-

ciosos, como por exemplo, a simples formação de uma área de livre comér-

cio, a qual não impõe a necessidade de que haja renúncia, pelos integrantes 

do bloco, de suas posições, em relação ao conceito de soberania nacional.

A prudência, no entanto, indica que a segunda alternativa é a menos favorá-

vel aos Estados-partes do Mercosul.

É necessário fortalecer o processo de integração no Cone Sul, de forma a 

assegurar-se um nível mínimo de condições para que Brasil, Argentina, Pa-

raguai e Uruguai, de forma conjunta, possam inserir-se na economia mundial 

em posição menos desvantajosa, em face de outros blocos econômicos ou 

de outros países economicamente mais poderosos. E, para isso, a criação do 

Tribunal de Justiça do Mercosul, com vistas ao fortalecimento da integração 

sub-regional,  apresenta-se como a solução mais eficiente.

Porém, se a opção for criar o Tribunal de Justiça do Mercosul ignorando-se 

as necessárias alterações constitucionais que possibilitarão a criação de um 

verdadeiro direito comunitário, corre-se o risco de que, em face de situações 

de fato, em razão das conseqüências políticas e econômicas delas decorren-

tes, os Tribunais Constitucionais (no caso brasileiro, o STF), por via inter-

pretativa, tenham que dar respaldo jurídico a posições de constitucionalidade 

duvidosa, o que será juridicamente desastroso e implicará assumirem-se ris-

cos que podem comprometer o próprio Mercosul.

Por outro lado, enfrentar os desafios apontados, embora determine a revisão 

de conceitos históricos e arraigados na tradição jurídica continental, é em 

nosso entender, a solução mais inteligente e sensata.

Admitir-se a necessidade de rever-se a concepção de soberania nacional, 

assumindo-se a possibilidade de serem admitidas certas restrições neste con-

ceito, com vistas a vantagens de ordem geral na realização da atividade-fim 

do Estado, que é a promoção do bem comum, para os seus cidadãos, pos-

sibilita o controle do processo, ou seja, permite que as mudanças ocorram, 
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não em função de fatos concretos, mas dentro de um planejamento, de uma 

estratégia de governo, e com obediência aos princípios do direito.

As vantagens decorrentes da manutenção do controle do processo de trans-

formação são evidentes.

É possível determinar-se a natureza e a velocidade das mudanças, bem como 

se assegurar que sejam respeitados alguns princípios considerados essenciais 

pelo Estados-partes, como por exemplo, no caso brasileiro, a proteção dos 

direitos e garantias individuais, a defesa do Estado Democrático de Direito e 

outros, além de permitir que toda alteração se faça de forma legal e constitu-

cional, com obediência ao ordenamento jurídico vigente.

Por isso, considerando que a continuidade do Mercosul é imprescindível 

para que o Brasil possa, em parceria com a Argentina, com o Paraguai e com 

o Uruguai, ocupar no cenário internacional, seja em matéria econômica, seja 

em questões de natureza política, posição de igualdade frente a outros países 

e blocos econômicos que, atualmente, lideram o processo de globalização, 

temos a convicção de que o enfrentamento dos desafios se apresenta como a 

decisão mais correta e adequada para que a criação do Tribunal de Justiça do 

Mercosul ocorra de forma equilibrada e com obediência às normas jurídicas 

em vigor e que esse novo órgão possa constituir-se em um instrumento de 

sustentação e de promoção da integração sub-regional do Cone Sul.
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