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Prólogo

Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria do MERCOSUL apresenta à co-
munidade jurídica, aos operadores, aos estudiosos da integração regional e à comu-
nidade em geral, o Terceiro Relatório sobre a aplicação do direito do MERCOSUL 
pelos tribunais nacionais (2005).

Este trabalho de levantamento, sistematização e resenha das decisões judi-
ciais é elaborado pela Secretaria do MERCOSUL em exercício das competências 
que lhe foram atribuídas e reafi rmadas na Cúpula do Rio do Janeiro (Decisão CMC 
Nº 07/07). Trata-se particularmente da função que lhe corresponde para “contribuir 
para a formação de um espaço de refl exão comum sobre o desenvolvimento e a con-
solidação do processo de integração”.

Assim, damos continuidade à tarefa iniciada em 2003, ano em que a Secretaria 
entendeu a relevância de formar uma compilação anual de jurisprudência mercosu-
lina. Este objetivo permite uma aproximação importante às fontes de direito para 
novos pronunciamentos judiciais e mostra uma ferramenta que refl ete, de forma me-
ridiana, a existência de um MERCOSUL dinâmico, que cria normas jurídicas e que 
as aplica.

Do mesmo modo que nas duas primeiras entregas, contamos para a elaboração 
deste Relatório com a contribuição dos documentos confeccionados pelo Escritório 
de Cooperação Internacional da Procuración General de la Nación (Ministério 
Público Fiscal) da República Argentina, e pela Asesoría de la Autoridad Central 
de Cooperación Jurídica Internacional, dependente do Ministerio de Educación y 
Cultura da República Oriental do Uruguai, os quais constam como anexos.

Igualmente, deve-se destacar que este trabalho é em grande medida possível 
pela informação tão enriquecedora, que nos chega dos tribunais das diferentes ins-
tâncias dos quatro Estados Parte e dos acadêmicos do MERCOSUL. Seja enviado a 
eles nosso profundo agradecimento junto ao compromisso de continuar na tarefa.

Parágrafo especial merece a Fundação Konrad Adenauer, que possibilita a 
publicação deste Relatório como nas duas publicações anteriores. Nosso profundo 
agradecimento à Fundação.

José Manuel Quijano Capurro
Diretor da Secretaria do MERCOSUL 
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