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,QWURGXomR
O presente trabalho tem por objetivo discutir a possibilidade de
constituir-se, no âmbito do MERCOSUL, uma ordem jurídica nos moldes do
direito comunitário europeu, ou seja, autônoma e hierarquizada frente ao
sistema jurídico interno dos Estados-Partes, levando em consideração a
noção de soberania vigente nos países que integram este bloco regional.
A análise aqui desenvolvida não tem a pretensão de chegar a uma
conclusão definitiva sobre a questão. Trata-se, apenas, de reflexões trazidas
à pauta, motivadas pelo fato de ter o MERCOSUL, do qual o Brasil é parte
integrante, sido criado tendo como paradigma a União Européia.
Neste sentido, a questão que se apresenta é: como se concretizará, à
luz das Constituições vigente nos países envolvidos e da noção de soberania
neles vigente, uma ordem jurídica supra-nacional, que leve à completa
integração dos países envolvidos no processo de regionalização buscada
pelo MERCOSUL?
Por questões históricas e tradicionais, a exacerbação do nacionalismo
e a ênfase na soberania nacional são questões marcadamente presentes nos
países latino-americanos. Por este motivo, tudo leva a crer que a concepção
de soberania que se tem nestes países seria um elemento de obstáculo e de
influência na escolha do tipo de integração e um determinante na criação e
nos efeitos de uma ordem jurídica comunitária.
No âmbito europeu, resta claro que a integração que se realizou
atinge a concepção tradicional de soberania encontrando, por parte dos
países integrantes da Comunidade, maior ou menor receptividade,
dependendo da forma como tal questão é tratada nas suas respectivas
Constituições as quais, em maior ou menor grau, contêm, todas, dispositivos
que aceitam a delegação do exercício de certas competências para um poder
supra-nacional. Assim, a ordem supra-nacional, instituída pelos tratados
constitutivos da Comunidade Européia, revolucionou o conceito de
soberania, mormente no que pertine à aplicação de normas sujeitas a um
Tribunal de Justiça que se encontra acima dos Estados-Partes,
preponderando o direito comunitário sobre o direito nacional.

$(VWUXWXUD,QVWLWXFLRQDOGR0HUFRVXO
Na análise do Protocolo de Ouro Preto, de 17/12/94, que definiu o
quadro orgânico definitivo do MERCOSUL, percebe-se que o mesmo
manteve ou criou, em seu artigo 2º, estruturas de tipo intergovernamental
onde estão representados os interesses de cada Estado, cujas decisões estão
submetidas à regra da unanimidade dependendo de posterior ratificação
pelos órgãos nacionais. Descartou-se a criação de órgãos supra-nacionais,
acima dos Estados, que poderiam aplicar suas decisões, diretamente, sem
transposição para o direito interno dos Estados-Partes e concedeu-se
à obrigatoriedade das normas jurídicas do MERCOSUL um caráter precário
e condicionado (1).
Segundo Rui Manoel Ramos,QmRVHSRGHGHL[DUGHDFHQWXDUD
ILGHOLGDGHGR0(5&268/DRFOiVVLFRPRGHORGDLQWHUJRYHUQDPHQWDOLGDGH
RXGDFRRSHUDomRTXHFDUDFWHUL]DRPHFDQLVPRGHFLVLRQDOGDPDLRUSDUWH
GDVRUJDQL]Do}HVLQWHUQDFLRQDLVHPFRQWUDSRQWRFRPDPDLVDUURMDGD
DSRVWDGROHJLVODGRUFRPXQLWiULRQRSULQFtSLRGDLQWHJUDomRHQD
LQWURGXomRGHWtSLFDVQRWDVGHVXSUDQDFLRQDOLGDGH)UXWRGHFHUWRGDPDLRU
LPSRUWkQFLDDLQGDKRMHUHFRQKHFLGDQRKHPLVIpULRVXODPHULFDQRDRGRJPD
GDVREHUDQLDHVWDGXDOEHPFRPRGDPHQRUSUHVVmRQRVHQWLGRGD
XQLILFDomRIDFHjTXHFDUDFWHUL]DRSHQVDPHQWRHDYLGDSROtWLFDHXURSHXV
GRSyVJXHUUDRFHUWRpTXHR7UDWDGRGH$VVXQomRVHDIDVWDDHVWH
UHVSHLWREHPQLWLGDPHQWHGDFRQVWUXomRFRPXQLWiULD(2)
Jorge Perez Otermin, por sua vez, ao referir-se aos países integrantes
do MERCOSUL, diz: /RFLHUWRHVTXHHOFULWHULRTXHKDLPSHUDGRSHUR
SRUFLHUWRQRXQiQLPHPHQWHGHVHDGRKiVLGR\VLJXHVLHQGRLQFOXVRHQHO
3URWRFRORGH2XUR3UHWRHOQHJDUOHDOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQHOPHQRU
YLVRGHVXSUDQDFLRQDOLGDG(VWDSRVLFLyQKDVLGRVRVWHQLGDSULQFLSDOPHQWH

SRU%UDVLODUJXPHQWDQGRHQLPSHGLPHQWRVGHRUGHQFRQVWLWXFLRQDO
Neste sentindo, a opção, em princípio, dos países do MERCOSUL,
por este tipo de estrutura e não pela integração estrita com um poder supranacional, é, talvez, a grande diferença entre este bloco regional e a União
Européia.
Do mesmo modo, verifica-se tal diferença na forma escolhida para
solucionar as controvérsias no âmbito do MERCOSUL, cujos Estados-Partes
optaram pela criação do Tribunal Arbitral -ad hoc- constituído de três
árbitros, dois escolhidos pelas partes envolvidas no conflito e um terceiro de
comum acordo, estranho à nacionalidade de ambos, para presidir o Tribunal.

Luiz Olavo Baptista, ao referir-se sobre a formação de um Tribunal
do MERCOSUL com caráter supra-nacional, assim expõe: 'RSRQWRGH
YLVWDMXUtGLFRSDUHFHKDYHUREVWiFXORVDRPHQRVGRSRQWRGHYLVWDGD
&RQVWLWXLomREUDVLOHLUD$FULDomRGR7ULEXQDOGR0(5&268/LPSOLFDUiD
PRGLILFDomRGDV&RQVWLWXLo}HVGRVTXDWURSDtVHV6HUiSUHFLVRTXHHOHV
DGPLWDPDH[LVWrQFLDGHXPyUJmRMXGLFLDOVXSUDQDFLRQDOTXHSUHGRPLQH
VREUHDHVWUXWXUDGRVUHVSHFWLYRV3RGHUHV-XGLFLDLV1yVQmRSRGHPRVGH
PRGRQHQKXPLJQRUDUDQRVVDUHDOLGDGHVRFLROyJLFD(QHVWDR
FRUSRUDWLYLVPRLPSHUD1DPHGLGDHPTXHVHGLVVHUTXHVREUHDV&RUWHV
6XSUHPDVGRVTXDWURSDtVHVVHHUJXHUiXPDRXWUD&RUWHTXHWHUiRSRGHU
GHUHYRJDUDVGHFLV}HVGHVVDVLPHGLDWDPHQWHYHUHPRVRFRUSRUDWLYLVPR
MXGLFLDOS{UVHHPDomRHUHDJLUDQWHDDPHDoDGHXPSRGHUPDLVDOWR6HUi
SUHFLVRHQWmRTXHRSURFHVVRGHHGXFDomRTXHQDVFHUiDWUDYpVGDSUiWLFD
GD&RUWH$UELWUDOHGRVPHFDQLVPRVGHLQWHJUDomRHPJHUDOYHQKDD
GHPRQVWUDUDQHFHVVLGDGHHDXWLOLGDGHGHYLUDVHFRQVWLWXLUD-XVWLoDGR
0HUFRVXOTXHQmRVHUiVXSHULRUj-XVWLoDGHFDGDXPGRVSDtVHVVHQmR
QDTXHODVPDWpULDVGDVXDH[FOXVLYDFRPSHWrQFLDLVWRpYHULILFDUD
LQWHJUDomRHDDWXDomRTXHVHGiDQRUPDVFRPXQLWiULDV(4)

3. %UHYHDQiOLVHGDV&RQVWLWXLo}HVGRV(VWDGRV3DUWHVGR0HUFRVXO
Todos os países, principalmente o Brasil, justificam esta tendência
com limitações impostas por suas respectivas Constituições. Ao analisar-se
as Leis Fundamentais dos Estados-Partes do MERCOSUL, percebe-se que
há disparidades quanto à questão, inclusive com reconhecimento, por parte
de algumas, embora com restrições, à formação de uma ordem jurídica
supra-nacional.
A Constituição do Paraguai, promulgada em 20 de julho de 1992, em
seu artigo 145 prevê o instituto da supra-nacionalidade de forma literal, nos
seguintes termos:/D5HS~EOLFDGHO3DUDJXD\HQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
FRQRWURV(VWDGRVDGPLWHXQRUGHQMXUtGLFRVXSUDQDFLRQDOTXHJDUDQWLFHOD
YLJHQFLDGHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODSD]GHODMXVWLFLDGHOD
FRRSHUDFLyQ\GHOGHVDUUROORHQORSROtWLFRHFRQyPLFRVRFLDO\FXOWXUDO
'LFKDVGHFLVLRQHVVyORSRGUiQDGRSWDUVHSRUPD\RULDDEVROXWDGHFDGD
&iPDUDGHO&RQJUHVVR
A Argentina enfrenta o tema no artigo 75, inciso 24 de sua
Constituição, promulgada em 22 de agosto de 1994, atribuindo ao
Congresso a competência para DSUREDUWUDWDGRVGHLQWHJUDFLyQTXH
GHOHJXHQFRPSHWHQFLDV\MXULVGLFFtRQDRUJDQL]DFLRQHVVXSUDHVWDWDOHVHQ
FRQGLFLRQHVGHUHFLSURFLGDGHLJXDOGDG\TXHUHVSHFWHQHORUGHQ
GHPRFUiWLFR\ORVGHUHFKRVKXPDQRV/DVQRUPDVGLFWDGDVHQVX
FRQVHFXHQFLDWLHQHQMHUDUTXtDVXSHULRUDODVOH\HV/DDSUREDFLyQGHHVWRV
WUDWDGRVFRQ(VWDGRVGH/DWLQRDPpULFDUHTXHULUiODPD\RULDDEVROXWDGHOD

WRWDOLGDGGHORVPLHPEURVGHFDGD&iPDUD(QFDVRGHWUDWDGRVFRPRXWURV
(VWDGRV(O&RQJUHVVRGHOD1DFLyQFRQODPD\RULDDEVROXWDGHORV
PLHPEURVSUHVHQWHVGHFDGD&iPDUDGHFODUDUiODFRQYHQLHQFLDGHOD
DSUREDFLyQGHOWUDWDGR\VyORSRGUiVHUDSUREDGRFRQHOYRWRGHPD\RULD
DEVROXWDGHODWRWDOLGDGGHORVPLHPEURVGHFDGD&iPDUDGHVSXpVGHFHQWR
HYLHQWHGLDVGHODFWRGHFODUDWLYR(...)
Percebe-se que o legislador argentino buscou consagrar a figura da
supra-nacionalidade quando se refere à aprovação de tratados de integração
com delegação de competência a organismos supra-estatais, atribuindo-lhes
hierarquia superior às leis nacionais, mas não à Constituição. Por outro lado,
impõe a obrigatoriedade da observância de dois princípios
constitucionais: UHFLSURFLGDGHHLJXDOGDGH.
Infere-se desta atitude, uma preocupação em proteger a soberania,
condicionando o reconhecimento de um organismo com competência e
jurisdição supra-nacional, à idêntica atitude por parte dos demais EstadosMembros, em igualdade de condições na tomada de decisões. O princípio da
igualdade é observado, também, na Constituição do Paraguai.
Em contraposição, as Constituições do Uruguai e do Brasil, não
contêm menção à supra-nacionalidade nem à possibilidade de uma ordem
jurídica comunitária com superioridade hierárquica em relação às normas
nacionais.
A Constituição da República Oriental do Uruguai, promulgada em 2
de fevereiro de 1967 e reformada em 1994, acentua, em seu artigo 4º, a
plenitude da soberania nacional e a competência exclusiva da nação no
estabelecimento de suas leis. No artigo 6º, por sua vez, determina que HQ
ORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHFHOHEUHOD5HS~EOLFDSURSRQGUiODFOiXVXOD
GHTXHWRGDVODVGLIHUHQFLDVTXHVXUMDQHQWUHODVSDUWHVFRQWUDWDQWHVVHUiQ
GHFLGLGDVSRUHODUELWUDMHXRWURVPHGLRVSDFtILFRV/D5HS~EOLFDSURFXUDUi
ODLQWHJUDFLyQVRFLDO\HFRQyPLFDGHORV(VWDGRV/DWLQRDPHULFDQRV
HVSHFLDOPHQWHHQORTXHVHUHILHUHDODGHIHQVDFRP~QGHVXVSURGXFWRV\
PDWHULDVSULPDV$VLPLVPRSURSHQGHUiDODHIHFWLYDFRPSOHPHQWDFLyQGH
VXVVHUYtFLRVS~EOLFRV(...) Outorga, também, em seu artigo 85º,
competência ao Congresso para aprovar ou reprovar, por maioria absoluta
das duas Câmaras, os tratados celebrados pelo Poder Executivo com
potências estrangeiras.
Observa-se, portanto, o caráter restritivo imposto pela Constituição
uruguaia, ao determinar, por um lado, exclusividade nacional para criação
das leis vigentes no território nacional e, por outro, ao atribuir à arbitragem
ou outros meios pacíficos, a solução de possíveis controvérsias no âmbito
das relações internacionais, negando, com isso, qualquer possibilidade de
um organismo com poder de sanção supra-nacional.

No pertinente à Constituição Brasileira promulgada em 5 de outubro
de 1988, encontram-se as seguintes disposições:
Art. 1º$5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOIRUPDGDSHOD
XQLmRLQGLVVRO~YHOGRV(VWDGRVH0XQLFtSLRVH'LVWULWR
)HGHUDOFRQVWLWXLVHHP(VWDGR'HPRFUiWLFRGH'LUHLWRHWHP
FRPRIXQGDPHQWRV
IDVREHUDQLD 



Art. 4º$5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOUHJHVHQDV
VXDVUHODo}HVLQWHUQDFLRQDLVSHORVVHJXLQWHVSULQFtSLRV
ILQGHSHQGrQFLDQDFLRQDO
II SUHYDOrQFLDGRVGLUHLWRVKXPDQRV
III DXWRGHWHUPLQDomRGRVSRYRV
IV QmRLQWHUYHQomR
VLJXDOGDGHHQWUHRV(VWDGRV
VI GHIHVDGDSD]
VII VROXomRSDFtILFDGRVFRQIOLWRV
VIII UHS~GLRDRWHUURULVPRHDRUDFLVPR
IX - FRRSHUDomRHQWUHRVSRYRVSDUDRSURJUHVVRGD
KXPDQLGDGH
X - FRQFHVVmRGHDVLORSROtWLFR
Parágrafo único$5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLO
EXVFDUiDLQWHJUDomRHFRQ{PLFDSROtWLFDVRFLDOHFXOWXUDO
GRVSRYRVGD$PpULFD/DWLQDYLVDQGRjIRUPDomRGHXPD
FRPXQLGDGHODWLQRDPHULFDQDGHQDo}HV

Alguns autores brasileiros concluem que o parágrafo único do artigo
4º GHL[DFHUWRTXHR3DtVFRQWDFRPDDXWRUL]DomRFRQVWLWXFLRQDOSDUD
EXVFDUVXDLQWHJUDomRHPXPDFRPXQLGDGHODWLQRDPHULFDQDe que a
existência deste artigo implica a aceitação de organismos supra-nacionais
em detrimento do princípio clássico da soberania nacional, GRFRQWUiULR
HOH VHULDGHVQHFHVViULRSRVWRTXHRUJDQL]DomRVHPFDUiWHUVXSUDQDFLRQDO
MiH[LVWHQD$PpULFD/DWLQD'HRXWUDSDUWHDH[SUHVVmRXWLOL]DGD

µLQWHJUDomR¶HQYROYHFHUWDPHQWHDSDUWLFLSDomRHPHQWLGDGHVTXHQmRVHMDP

GHFXQKRPHUDPHQWHDVVRFLDWLYR
Entretanto, quer nos parecer que, na ausência de qualquer outro
dispositivo referente à matéria, o referido mandamento traduz-se em mera
regra programática, sem qualquer intenção constitucional de transferir
soberania para uma possível organização com poderes supra-nacionais.
Além disso, independentemente das restrições constitucionais, a falta
de vontade política e a resistência à aceitação de uma soberania compartida,
no que se refere ao Brasil, são os grandes obstáculos à formação de
organismos supra-nacionais no âmbito do MERCOSUL. É o que parece
demonstrar os debates travados no interior do Congresso, por ocasião da
fracassada revisão constitucional de 1994, mencionados por diversos
autores, na qual, das 28 emendas ao artigo 4º propostas por diferentes
Deputados Federais, apenas uma foi acatada pelo relator-geral da revisão
constitucional, então Deputado Federal Nelson Jobim; proposta esta que, no
entanto, foi rejeitada permanecendo o referido artigo 4º com sua redação
original (6).

$QRomRGHVREHUDQLDSUHGRPLQDQWHQR%UDVLO
Sob o ponto de vista doutrinário, o tema da soberania se expressa em
diferentes concepções que podem ser agrupadas em dois grandes ramos de
pensamento jurídico brasileiro: o FRQVWLWXFLRQDOLVPRque, embora agrupe
autores com diferentes métodos e ideologias, resume-se na afirmação do
dogma da soberania absoluta, como supremacia do Estado sobre qualquer
outro poder de decisão admitindo, no máximo, uma relativização da
soberania estatal frente às relações exteriores;e o LQWHUQDFLRQDOLVPRque
prega o desaparecimento da soberania e a "VXERUGLQDomRGDRUGHPLQWHUQDj
RUGHPLQWHUQDFLRQDOFRPRRUGHPSDUFLDOGR'LUHLWR, outorgando à
supremacia do Estado uma dimensão menor no sentido de que QmRKi
DFLPDGHOHQHQKXPRXWUR(VWDGRPDVDSHQDVRGLUHLWRLQWHUQDFLRQDO(7).
De qualquer sorte, no conjunto da doutrina brasileira evidencia-se a
idéia de que o princípio da soberania se constitui em obstáculo natural à
integração e à formação de uma ordem jurídica supra-nacional. Além disso,
mesmo dentre aqueles autores que propugnam pela supremacia do direito
nacional, há os que admitem ter, o conceito de soberania, caráter meramente
formal e ideológico frente às relações imperialistas que se estabelecem no
âmbito internacional entre os Estado ou frente à atuação das empresas
transnacionais, verdadeiros "capitais sem pátria" que seguidamente
interferem na política e economia dos chamados países do terceiro mundo.

Neste sentido, o Brasil é um destes países que tem sofrido ingerência
externa na condução de sua política econômica ao longo de sua história.
Entretanto, as disposições constitucionais referentes à supra-nacionalidade e
à vontade política dos grupos no exercício governamental deste país, leva a
crer que, do ponto de vista do Brasil, a formação de uma ordem jurídica
supra-nacional hierarquizada, no âmbito do Mercosul, encontra forte
resistências, justificadas e consubstanciadas, paradoxicamente, na idéia de
soberania nacional.
Da análise realizada das Constituições dos demais Estados
integrantes do MERCOSUL acerca da supra-nacionalidade, evidenciou-se as
semelhanças, quanto à noção de soberania, bem como na conseqüente
prática política, entre os governos envolvidos. Ficou claro que o Uruguai
nega expressamente qualquer ordem jurídica de caráter supra-nacional; a
Argentina e o Paraguai, embora a admitam com restrições, localizam-na
abaixo de suas respectivas Constituições.
Com referência, ainda, ao Brasil, Luiz Olavo Baptista acrescenta
outros elementos constitucionais que obstaculizam a criação de um órgão
supra-nacional, nos art. 22 e 24, os quais estabelece, entre outras,
competências legislativas privativas da União e unidades federativas, não
mencionando possibilidade de delegação, ao executivo do país ou de um
organismo internacional. Acrescenta que um organismo nos moldes do
Conselho da União Européia, que acumula funções legislativas e
administrativas, afrontaria a regra da separação dos poderes, que, juntamente
com as determinações dos artigos 22 e 24, fazem parte das chamadas
cláusulas pétreas da Constituição, sendo que uma reforma da Carta
Fundamental, no sentido de adaptá-la à normas supra-nacionais, que
afrontasse tais cláusulas, é incabível (8).

&RQFOXVmR
Como se percebe do exposto acima, a problemática da criação de
uma ordem jurídica supra-nacional no interior do MERCOSUL esbarra na
noção doutrinária tradicional de soberania nacional que envolve a vontade e
a prática dos governantes dos Estados-Partes integrantes deste bloco
regional.
A idéia tradicional de soberania caracteriza-se historicamente, como
um poder incontestável, supremo e absoluto, com o qual, o Estado - titular
exclusivo deste poder - tem a capacidade de decidir e criar as normas
jurídicas, aplicando-as coercitivamente dentro de seu espaço territorial, bem
como impor-se, em igualdade de condições, frente às relações com os
demais Estados, não reconhecendo, acima de si, qualquer outro poder. Neste

sentido a soberania estatal é tida como indivisível, inalienável e
imprescritível.
Tal noção, emergida como elemento fundamental para o
fortalecimento do Estado Moderno, não se justifica mais frente à nova
realidade mundial. Embora permaneça como uma idéia de insubmissão,
independência e de poder supremo juridicamente organizado, deve-se levar
em conta uma certa relatividade que lhe é imposta face às novas relações
que se estabelecem no âmbito internacional.
O fenômeno da globalização da economia e suas conseqüências, gera
uma nova mentalidade criada a partir de interesses políticos e econômicos
compartilhados, forçando a necessidade de revisão quanto ao conceito de
soberania. $LQWHUGHSHQGrQFLDTXHVHHVWDEHOHFHFRQWHPSRUDQHDPHQWH
HQWUH(VWDGRVDSRQWDSDUDXPFDGDYH]PDLRUDWUHODPHQWRHQWUHDVLGpLDV
GHVREHUDQLDHFRRSHUDomRMXUtGLFDHFRQ{PLFDHVRFLDORTXHDIHWD

GUDVWLFDPHQWHDSUHWHQVmRjDXWRQRPLD levando, na prática, a uma
revisão dos postulados fundamentais referentes à soberania estatal.
A globalização da economia e a criação dos blocos regionais,
fundamentalmente a formação da Comunidade Européia, impuseram uma
nova lógica no que concerne às relações internacionais e, como
conseqüência,
solaparam as tradicionais pretensões dos Estados quanto ao poder
ilimitado e absoluto contido na velha noção de soberania.
É esta nova visão que relativisa a soberania, que força os EstadosPartes da Comunidade Européia a acatar e aceitar as normas emanadas de
um poder supra-nacional, consubstanciado no Direito Comunitário Europeu.
Por outro lado, as chamadas empresas transnacionais
desempenharam um importante papel na criação de uma nova mentalidade
quanto às relações internacionais. Por não estarem vinculada a algum Estado
em particular, e por disporem de capacidade de decisão econômica poderosa,
podem e têm afetado, profundamente, a ordem social e política de muitos
países, especialmente aqueles economicamente frágeis, com ingerência em
seus negócios internos e impondo aos seus governantes, atitudes que
contradizem com a concepção tradicional de soberania estatal,
transformando-a em um conceito meramente formal.
Frente a este quadro, há que se repensar o caráter soberano de uma
ordem política absoluta e todo-poderosa atribuída ao Estado.
Tendo o Brasil e seus demais sócios optado por formar um bloco
regional, nos moldes da Comunidade Européia, deve ter presente que um
projeto de integração implica, fatalmente, em delegação de parte da

soberania, no sentido da formação de uma ordem jurídica supra-nacional, de
aplicabilidade direta, que contemple os interesses e objetivos comuns a
serem alcançados. $LQVWLWXLomRFRPXQLWiULDQmRGHYHHQWmRVHUWmR
VRPHQWHRVRPDWyULRGDVYRQWDGHVGRV(VWDGRVPHPEURV3RVVXLGLQkPLFDH
ODWLWXGHGHDWXDomRSUySULDVDSHUPLWLUDWRPDGDGHGHFLV}HVTXH
H[WUDSROHPDYLVmRLPHGLDWLVWDHRVLQWHUHVVHVSHUVRQDOLVWDVGDV
DGPLQLVWUDo}HVGRVSDtVHVTXHDLQWHJUDP&HUWDPHQWHDLQVWLWXLomRHVSHOKD
DVYRQWDGHVGHVHXVPHPEURVLQFOXVLYHQRTXHGL]UHVSHLWRDVXD
FRUSRUDomRIXQFLRQDOPDVpDXPVyWHPSRGLVWLQWDHVXSHULRUQDPHGLGD
HPTXHDRUGHPFRPXQLWiULDGHYHUiVREUHSRUVHjRUGHPQDFLRQDOTXH  
SHUVLVWHQDTXHOHVDVVXQWRVSDUDRVTXDLVIRLGHILQLGDVXDFRPSHWrQFLD
Somente se pode conceber a supra-nacionalidade, quando há um
órgão comunitário com poder de incidência direta, sem necessidade de
aprovação dos Estados-Partes e integração de suas regras ao ordenamento
jurídico interno, com força coercitiva necessária para impor suas decisões e
penalizar aqueles que a elas resistirem.
Desta forma, retomando a pergunta inicial que nos levou a estas
reflexões, conclui-se que, no presente momento, não há indícios de
formação de uma ordem jurídica com caráter supra-nacional que leve à
completa integração dos Estados integrantes do MERCOSUL.
As regras existentes estão longe de apresentar tal conformação,
sobretudo por não possuírem poder de sanção. São apenas normas
originadas em Tratados e incorporadas ao ordenamento jurídico interno, nos
moldes do Direito Internacional, com negativas condições de eficácia.
As possibilidades de vir a existir um direito comunitário do
MERCOSUL estão limitadas, por um lado pelas Constituições dos EstadosPartes - principalmente do Brasil e Uruguai - e por outro, pela noção
tradicional de soberania e independência que envolve a vontade política dos
governantes dos países que o integram. Neste sentido, justifica-se o fracasso
da tentativa de alterar o artigo 4º da Constituição Federal brasileira.
O Protocolo de Ouro Preto não contém os instrumentos necessários
para garantir eficácia, aplicabilidade direta e primazia às regras
comunitárias. $HVWUXWXUDRUJkQLFDGHILQLWLYDGR0(5&268/PDLVGRTXH
JRYHUQDPHQWDOpLQFRQVLVWHQWHVHMDSHODPiWpFQLFDGHVHXVSDUkPHWURV
QRUPDWLYRVHGRVULWRVDGRWDGRVVHMDSHODDEVROXWDH[FOXVLYLGDGHGH
SDUWLFLSDomRGRV3RGHUHV([HFXWLYRVQDFLRQDLVQRVyUJmRGHSRGHU
GHFLVyULR$RPHQRVTXDQWRDR%UDVLOHVWDpXPDVLWXDomRSURSRVLWDOFRPR
IRUPDGHPDQXWHQomRGHVXDPDUJHPGHGLVFULFLRQDULHGDGHHGD
IOH[LELOLGDGHGRVFRPSURPLVVRV (11)
Mas, quer nos parecer que, se a busca de formação de um bloco
regional tem como suporte a idéia de que a integração pode levar a minorar

os problemas sócio-econômicos dos países envolvidos e a desenvolver suas
potencialidades e fortalecer o Continente Sul-americano no cenário mundial,
mister se faz que se modifiquem as formas de atuar, realizando as devidas
reformas constitucionais, buscando, por um lado, ampliar as áreas que
comportam iniciativas integracionistas - questões fronteiriças, trabalhistas,
previdenciárias, direitos humanos, cooperação judiciária, proteção dos
consumidores, etc. - e por outro, possibilitando a criação de um direito
comunitário e de órgãos com poder supra-nacional que atribua ao
MERCOSUL um verdadeiro status de comunidade, com todas as
instituições que lhe são inerentes.
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01. Art. 1. A estrutura institucional do Mercosul contará com os
seguintes órgãos:
I-O Conselho do Mercado Comum (CMC);
II- O Grupo Mercado Comum (GMC);
III-A Comissão do Comércio do Mercosul (CCM);
IV-A Comissão Parlamentar Conjunta (CPC);
V- O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES);
VI-A Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM).
Art. 2. São órgãos com capacidade decisória de natureza
intergovernamental, o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado
Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul.
Art. 38. Os Estados-Partes comprometem-se a adotar todas as
medidas necessárias para assegurar, em seus respectivos territórios, o
cumprimento das normas emanadas dos órgãos do mercosul previstos no
artigo 2 deste Protocolo.
Art. 40: Afim de garantir a vigência simultânea nos Estados-Partes
das normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL, previstos no art. 2 deste
Protocolo, deverá ser observado o seguinte procedimento:
i) Uma vez aprovada a norma, os Estados-Partes adotarão as medidas
necessárias para a incorporação ao ordenamento jurídico nacional e
comunicarão as mesmas à Secretaria Administrativa do MERCOSUL;
ii) Quando todos os Estados-Partes tiverem informado sua
incorporação aos respectivos ordenamentos juridicos internos, a Secretaria
da Administração do MERCOSUL comunicará o fato a cada Estado-Parte;
iii) As normas entrarão em vigor simultaneamente nos EstadosPartes 30 dias após a data da comunicação efetuada pela Secretaria
Administrativa do MERCOSUL, nos termos do item anterior. Com este
objetivo, os Estados-Partes, dentro do prazo acima, darão publicidade do
início da vigência das referidas normas por intermédio de seus respectivos
diários oficiais
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