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Conclusões

O presente Relatório inclui decisões judiciais ditadas pelos tribunais nacionais
dos Estados Partes, durante o ano 2004, as quais, quantitativamente, duplicam em
quantidade às emitidas no ano precedente.

Em vários casos, tais decisões foram adotadas pelas mais altas jurisdições
nacionais.

Como no ano anterior, a vigência judicial do Direito do MERCOSUL em 2004,
tal como se desprende do presente Relatório, não somente aconteceu por iniciativa
dos próprios tribunais, mas também dos advogados litigantes, que alegaram as
disposições mercosulinas em suas petições.

O conteúdo deste documento demonstra que receptividade das normas do
MERCOSUL por parte dos operadores jurídicos não somente se mantém, mas também
continua aumentando em forma gradual e constante.

Cabe reiterar o mencionado no Primeiro Relatório (2003), no sentido de que a
falta de uniformidade que se observa em alguns setores do Direito do MERCOSUL,
bem como os problemas que exibem os casos de incompatibilidades entre a ordem
mercosulina e a normativa nacional, ressaltam a imperiosa necessidade de contar
com uma jurisdição especializada em matéria de interpretação de normas. Neste
contexto, cabe recordar que o Tribunal Permanente de Revisão (TPR), criado pelo
Protocolo de Olivos, com sede em Assunção, “poderá emitir opiniões consultivas que
forem solicitadas pelos Tribunais Superiores de Justiça dos Estados Partes com
jurisdição nacional”1107 . Este dispositivo “será regulamentado uma vez que forem
consultados os Tribunais Superiores de Justiça dos Estados Partes”1108 , existindo na
atualidade um projeto de regulamentação que está sendo objeto de negociação no
âmbito dos órgãos competentes do MERCOSUL. Espera-se, com grande expectati-
va, que a magistratura dos Estados Partes siga com interesse o assunto – como
ocorreu, por exemplo, com o Foro Permanente de Cortes Supremas do MERCOSUL
e Associados –, a fim de que os juízes de todas as instâncias – especialmente a

1107 Art. 4º, 1º inc., do Regulamento do Protocolo do Olivos, Decisão CMC nº 37/03.
1108 Art. 4º, 2º inc., do Regulamento do Protocolo do Olivos.
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Segundo relatório sobre a aplicação do direito do MERCOSUL pelos tribunais nacionais

primeira, que como o demonstra este Relatório é a instância “natural” das causas que
envolvem assuntos relativos a normas do bloco – estejam em condições de expor
questões de interpretação do ordenamento do MERCOSUL ao TPR, por meio dos
Tribunais Superiores Nacionais.
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