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RESUMO:Este trabalho tem como proposta realizar uma breve análise dos 

mecanismos jurisdicionais em processos de integração regional utilizando 

como estudos de caso a União Europeia com o Tribunal de Justiça e o 

Mercosul com a formulação do Tribunal Permanente de Revisão. A análise de 

ambos os blocos a partir da verificação e utilização de mecanismos pacíficos 

para solução das controvérsias tem como ponto fundamental o exame das 

instituições como elementares para o aprofundamento da integração e para a 

segurança jurídica em um espaço regional, consolidando a confiança mútua 

pelo respeito dos membros às normativas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao abordarmos conflitos em um sistema de integração regional temos a 

observância que os mesmos, comerciais ou não, afeta, diretamente o 

aperfeiçoamento e mesmo as relações entre os membros do bloco. A 

maximização da importância em diminuir  os conflitos e adotar de maneira 

harmonizada as normativas previstas, acordadas pelos membros, significa 

ampliar a previsibilidade das relações intrabloco. Em outras palavras, o senso 

de credibilidade nos acordos bilaterais ou multilaterais, e neste caso em 

específico aqueles adotados em âmbito de uma integração regional dependem 

da garantia de segurança jurídica exposta aos membros no acordo. 

Entendemos com isso que, quanto maior a segurança jurídica, a transparência 
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dos mecanismos, a efetividade de interpretação das normativas e a 

harmonização legal do bloco com as leis nacionais, podemos considerar que 

maiores serão as chances dos membros aprofundarem os acordos, realizarem 

mais acordos e a implementarem novas medidas que tornem evolutiva a 

integração. 

Nossa proposta visa analisar, em espaços de integração regional 

distintos, o Mercosul e a União Europeia e seus respectivos mecanismos 

jurisdicionais: o Tribunal Permanente de Revisão e o Tribunal de Justiça. Para 

tal, analisar-se-á, as instituições e o comportamento dos sócios diante de 

arranjos políticos distintos - intergovernabilidade e supranacionalidade - que 

conferem grau de soberanias variáveis. 

 

MECANISMOS JURISDICIONAIS DO MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA. 

 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL),desde sua consolidação, tem 

tentado alcançar um formato jurisdicional no bloco mais aperfeiçoado tomando 

algumas iniciativas e progressos, mesmo que cautelosos, para criar e 

implementar instituições de garantia normativa. EM 1991, ano de sua criação, o 

Tratado de Assunção definia como critério para a resolução de conflitos a 

negociação direta entre os litigantes e medidas pacíficas para a resolução dos 

mesmos.  

Desta forma, foi estabelecido em caráter transitório o Protocolo de 

Brasília o que evidenciava a Seu  caráter  transitório  evidenciava  a  

necessidade    de construção de um mecanismo mais aperfeiçoado, baseado 

em regulamentos que estimulassem a celeridade da solução das contendas e 

aumentasse a confiabilidade institucional dos membros.  

O Protocolo de Brasília reconhece que o fortalecimento das relações 

entre os membros do bloco, assim como o fortalecimento e aprimoramento do 

processo de integração,  dependem da garantia de justiça e da igualdade 

presentes no trato entre os parceiros, garantindo uma equanimidade razoável 

para a existência de uma cooperação multilateral, em que também é previsto o 

princípio da não discriminação e da indivisibilidade (HERZ; HOFFMAN, 2004). 

O formato do Protocolo Brasília tem como iniciativa a negociação direta 

entre os membros que em caso de não alcançar êxito passa a ter o auxílio do 

Grupo Mercado Comum(GMC). É relevante que compreendamos que o GMC 



faz parte da estrutura decisória do Mercosul, ou seja, ele é um dos 

instrumentos do processo decisório do bloco.  Este é um órgão de execução de 

tarefas, estando abaixo do órgão superior, que é o Conselho Mercado Comum 

(CMC). 

As primeirasmedidasestabelecidaspeloProtocolo de Brasília voltam-se 

paraa disposição dos EstadosMembrosemcontrovérsia de alcançar, à 

luzpacífica e peloconsenso, a soluçãomenosonerosa. Com aatuação do GMC, 

osargumentos dos envolvidosganhamnotoriedade no bloco, 

queserãoassessoradosporperitoscapazes de 

recomendarosprocedimentospara o fim da divergência. Ressaltamosque o 

GMC fazapenasrecomendaçõesemseusrelatórios, ficando a critério das 

partesadotarounãotaisformulações. 

Por último, o Protocolo de Brasília remete a arbitragem, quando os outros 

dois menos custosos – negociação e recomendação do GMC- não logrem 

êxito. O procedimento arbitral é um instrumento jurisdicional que pode ser 

utilizado entre as partes, as quais, ao iniciá-lo, entendem obrigatórias as 

decisões do mesmo e devem imediatamente cumprir com o disposto no laudo 

do mesmo tribunal. 

Para Thomas Franck (1988), as regrastêm um efeitopositivonasrelações 

entre Estados. Emboranão se possa, em um contexto de 

soberaniasindependentesouemrelaçõesintergovernamentais, pressupor a 

existência de mecanismosqueimponham as regras no DireitoInternacional, o 

mesmoautorconsideraqueexiste um alto grau de legitimidadequando se 

percebe a existência das regras. Sendoassim, as normativas e o 

direitoemsiafetariamcomportamentosquando as 

regrasestivessemlegitimadasemquatropontosessenciais: a clareza das regras, 

paraumamelhor e maisuniformeinterpretação; a validaçãosimbólica das 

mesmas; suacoerência; a aderência (HERBERT, 1996). 

Dentro dessa perspectiva, em 2002, o Mercosul criou o Protocolo de 

Olivos adotando alguns avanços institucionais  quanto aos mecanismos 

jurisdicionais para a resolução de conflitos. As 

mudançasmaisexpressivasreferem-se à configuração de um tribunal 

permanente, comfunçãoapelativa e de revisão dos 

laudosproferidospelostribunaisad hoc. Trata-se de um tribunal para a 

averiguação das normasinterpretadas, 



casoalgummembroemdisputaconsiderenecessárioque um outro 

mecanismoverifique se a interpretaçãoestárealmentecorreta. 

Outrasmudançaspertinentesrelacionam-se aouso do Grupo Mercado 

Comumcomoinstâncianãoobrigatória, ouseja, torna-se optativo o uso do GMC, 

podendoosmesmosusardiretamente o Tribunal Ad Hoc nasolução de conflitos, 

dandoassimmaiorceleridadeaosprocessos e menosimpactopolíticoaobloco, 

poishaverámenosmobilização dos representantesgovernamentaisparaestudos 

e recomendaçõesacerca dos conflitos. 

A partir da otimização dos mecanismos de solução de controvérsias 

com a reestruturação do Protocolo de Brasília e a assinatura do Protocolo de 

Olivos, tornou-se indispensávelumainterpretaçãouniforme dos tratados e 

protocolosqueregulam o Mercosul. A construção de instrumentosconsistentes 

no sistemanormativofaz parte da evolução do processode integração e 

porissosuarelevânciaemserestudado. 

As condiçõesapresentadaspeloProtocolo de Olivos e as 

medidasinstrumentalizadaspelomesmolevam a condição de umacertaevolução 

do sistemajurisdicional do Mercosul, principalmentequando é previstoem um 

modelopolíticointergovernamental a existência de 

umainstânciaindependentecomoostribunaisqueemitemlaudos com 

forçaobrigatória, comomedida de coisajulgada e com 

carátervinculanteemsuasdecisões, cabendo inclusive a adoção de 

medidascompensatóriasproporcionaispela parte vencedoracaso a outra parte 

no conflitonãocumpra a medida no prazoestipulado. 

No segundo caso a ser analisado, o processo de integração 

regional caracteriza a União Europeia como uma Comunidade amparada pelo 

Direito Comunitário e um ordenamento jurídico complexo que visa respaldar 

Estado e instituições supranacionais. A criação do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias (TJCE), tornou-se obrigatoriamente indispensável 

para pensar nas responsabilidades dos Estados em uniformizar os direitos 

internos sob as prerrogativas da supranacionalidade. 

De caráter independente tanto dos Estados quanto das instituições, 

possui funções primordiais de interpretação do Direito Comunitário, de 

resolução das contendas entre governos e instituições e também como órgão 

de recursos impetrados por particulares, empresas e mesmo organizações 

caso aleguem o ferimento de seus direitos. Dispõe de mecanismo de 



anulação caso uma das instituições, Comissão Conselho ou Parlamento a 

solicite.Porém, é vedado o recurso via tribunal nacional e bem como de 

estabelecer reformas nos tribunais internos. 

 Há uma diferença de atuação do TJCE , inicialmente, os Estados 

Membros recorriam aos órgãos jurisdicionais nacionais que submetiam as 

questões ao Tribunal de Justiça.Após a assinatura do Tratado de Lisboa, o 

Tribunal de Justiça não sofreria mais restrições, pois foi incorporado ao Direito 

Comunitário. Ao se tornar órgão de Direito Comunitário, adquire a 

competência para adotar medidas de ordem pública. 

 De acordo com Joana Stelzer (2009), antes da conclusão de acordos 

internacionais, qualquer Estado-membro ou instituição supranacional, pode 

obter parecer do TJ que verificará compatibilidade perante os Tratados. 

Embora a solicitação não seja obrigatória, uma vez solicitada, fica vinculada. 

Caso o parecer seja desfavorável, o acordo só poderá entrar em vigor, caso 

haja revisão dos Tratados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ressaltamos em nossas considerações a importância de um 

sistemajurisdicional e a interpretaçãouniformequepodeserrealizada das 

normativasqueconstituem o bloco. Emmomentos de conflito, o caráter de 

defesanacionalistatorna-se mais acentuado, corrompendo aidéiaintegracionista 

e cooperativista de fundação do bloco. Porisso, emmomentos de crise e 

instabilidade, a força de aplicação das normativas é 

necessáriaparaqueosobjetivoscentraispara a integração e as relaçõespacíficas 

e cooperativascontinuemfazendo parte das relações entre os membros. 

Destarte, concluímos que os mecanismos para a solução das 

controvérsias, diplomáticos ou jurisdicionais, devem estar institucionalizados 

nos blocos de integração, sendo estes avaliados como pilares básicos para o 

processo de integração e para o aprofundamento do mesmo. O critério 

institucional e normativo tornam as relações entre os membros mais 

transparente e sólidas, uma vez que proporcionará maior confiabilidade nas 

negociações.  
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