
 
MERCOSUL/CMC/ DEC. Nº 02/07 
 
 

REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE  
OPINIÕES CONSULTIVAS AO TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISÃO 

PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE JUSTIÇA  
DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL 

 
 
     TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Olivos para a 
Solução de Controvérsias no MERCOSUL, as Decisões N° 37/03 e 17/04 do 
Conselho do Mercado Comum e as Resoluções N° 40/04 e 41/04 do Grupo 
Mercado Comum. 
 
CONSIDERANDO: 
 
A necessidade de regulamentar a tramitação das opiniões consultivas solicitadas 
ao Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL (TPR) pelos Tribunais 
Superiores de Justiça dos Estados Partes, com a finalidade de contribuir para a 
interpretação e aplicação corretas e uniformes das normas do MERCOSUL. 
 

 
 

O CONSELHO DO MERCADO COMUM 
DECIDE: 

 
 
Art. 1 – O procedimento de solicitação de opiniões consultivas formuladas pelos 
Tribunais Superiores de Justiça dos Estados Partes obedecerá às regras 
estabelecidas neste Regulamento. 
 
Cada Tribunal Superior de Justiça dos Estados Partes, no âmbito de suas 
respectivas jurisdições, estabelecerá as regras internas de procedimento para a 
solicitação de opiniões consultivas a que se refere este Regulamento, verificando 
a adequação processual da solicitação.    
  
Art. 2 – Consideram-se competentes para solicitar opiniões consultivas ao TPR 
os seguintes tribunais dos Estados Partes: 
 
- pela República Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación; 
- pela República Federativa do Brasil, Supremo Tribunal Federal; 
- pela República do Paraguai, Corte Suprema de Justicia; e 
- pela República Oriental do Uruguai, Suprema Corte de Justicia y Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo. 
 
Os Estados que no futuro venham a aderir ao Tratado de Assunção e, ipso jure, 
ao Protocolo de Olivos notificarão os Estados Partes a respeito do órgão 
competente designado para tramitar as solicitações de opiniões consultivas ao 
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Tribunal Permanente de Revisão. Esta designação será formalizada mediante 
Decisão do Conselho do Mercado Comum.  
 
Art. 3 – Os Tribunais nacionais indicados no Artigo 2 poderão delegar a 
competência aqui prevista, desde que o órgão judiciário delegado também 
preencha a condição de Tribunal Superior com jurisdição nacional. Na hipótese 
de a solicitação proceder de órgão judiciário delegado, o recebimento do pedido 
pressupõe comunicação formal do termo de delegação à Secretaria do TPR. 
 
Art. 4 – A solicitação de opiniões consultivas será apresentada por escrito, e, de 
acordo com o Artigo 5 da Decisão CMC Nº 37/03, e conterá os seguintes 
elementos: 
 
- a) Exposição dos fatos e do objeto da solicitação; 
- b) Descrição das razões que motivaram a solicitação; e 
- c) Indicação  precisa da Normativa MERCOSUL em causa. 
  
A solicitação poderá estar acompanhada das considerações, se as houver, 
formuladas pelas partes em litígio e pelo Ministério Público acerca da questão 
objeto da consulta e de qualquer documentação que possa contribuir para sua 
instrução. O TPR poderá também solicitar ao Tribunal nacional solicitante, a que 
se refere o Artigo 2 deste Regulamento, por intermédio da ST, os 
esclarecimentos e/ou documentação que entenda necessários ao exercício de 
sua competência, de acordo com o Artigo 8 da Decisão CMC Nº 37/03. 
 
As opiniões consultivas solicitadas referir-se-ão exclusivamente à interpretação 
jurídica do Tratado de Assunção, do Protocolo de Ouro Preto, dos protocolos e 
acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção, das Decisões do CMC, 
das Resoluções do GMC e das Diretrizes da CCM. 
 
As opiniões consultivas solicitadas deverão estar necessariamente vinculadas a 
causas em trâmite no Poder Judiciário ou a instâncias jurisdicionais contencioso - 
administrativas do Estado Parte solicitante.   
 
Art. 5 – Os Tribunais Superiores de Justiça dos Estados Partes encaminharão as 
solicitações de opiniões consultivas ao TPR, por intermédio de sua Secretaria 
(ST), com cópia para a Secretaria do MERCOSUL, para os fins do Artigo 11 do 
presente Regulamento, e para os demais Tribunais Superiores indicados pelos 
Estados Partes. 
 
Art. 6 – Recebida uma solicitação de opinião consultiva, a ST a enviará 
imediatamente aos membros do TPR, informando, se for o caso, a existência de 
solicitações de opiniões consultivas anteriores sobre temas relacionados e 
anexando indicação do árbitro que coordenou a redação das respostas a tais 
consultas e as respostas correspondentes.  
 
A ST dará conhecimento, por intermédio da PPT, aos Coordenadores Nacionais 
do GMC das solicitações de opiniões consultivas recebidas. 
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Art. 7 – O TPR somente conhecerá da solicitação apresentada quando: 
 
a) A solicitação proceda de um dos Tribunais Superiores designados pelos 

Estados Partes; 
b) O pedido esteja formulado de acordo com o disposto no Artigo 4 deste 

Regulamento; 
c) A questão em causa não seja objeto de procedimento de solução de 

controvérsias em curso sobre a mesma questão. 
 
Nos casos em que não se verificarem os requisitos de admissibilidade acima 
previstos, o TPR denegará a solicitação, informando imediatamente o Tribunal 
solicitante.   
   
Art. 8 – Admitida a solicitação de opinião consultiva, o Presidente do Tribunal 
coordenará com os demais integrantes do TPR a designação do árbitro 
responsável que se encarregará da coordenação da resposta, de acordo com o 
disposto no Artigo 6.3 da Decisão CMC Nº 37/03. Para tanto, se levará em conta 
a atuação dos árbitros em casos similares. Em caso de não se chegar a um 
consenso para a designação, efetuar-se-á o sorteio previsto no referido Artigo 
6.3. 
 
Art. 9 – Os Coordenadores Nacionais do GMC poderão, em um prazo de quinze 
dias contados a partir da notificação de recebimento de uma solicitação de 
opinião consultiva, conforme o Artigo 6, enviar ao TPR, por intermédio da ST, 
apenas para fins informativos, suas eventuais considerações sobre o tema objeto 
da solicitação de opinião consultiva.   
 
Art. 10 – A admissão ou recusa de uma solicitação encaminhada ao TPR e as 
opiniões consultivas emitidas por este órgão serão enviadas diretamente ao 
Tribunal Superior solicitante e notificadas a todos os Estados Partes, por 
intermédio da ST, com cópia à Secretaria do MERCOSUL e aos demais 
Tribunais Superiores indicados pelos Estados Partes.  
 
Art. 11 – Os gastos derivados da emissão de opiniões consultivas solicitadas 
pelos Tribunais Superiores de Justiça, tais como os honorários, os gastos de 
traslado, diárias dos integrantes do Tribunal Permanente de Revisão e os demais 
gastos que possam derivar de sua tramitação, serão custeados pelo Estado 
Parte ao qual pertença o Tribunal Superior de Justiça peticionário. 
 
Para tal finalidade, será estabelecida uma “Conta Especial para Opiniões 
Consultivas” no âmbito do “Fundo Especial para Controvérsias”, criado pela 
Decisão CMC Nº 17/04. Tal Conta Especial estará integrada por uma 
contribuição de quinze mil dólares estadunidenses (US$ 15.000,00), efetuada por 
cada Estado Parte, e será administrada por intermédio de subcontas separadas 
correspondentes a cada um dos Estados Partes, aplicando-se o disposto na 
Decisão CMC Nº 17/04 e em suas regulamentações. 
 
Caso necessário, o GMC regulamentará os aspectos referentes à administração 
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da Conta Especial que não estejam previstos na normativa vigente. 
 
Art. 12 – Os gastos derivados da emissão de opiniões consultivas solicitadas 
pelos Estados Partes conjuntamenente ou pelos órgãos do MERCOSUL, em 
conformidade com o disposto nos Artigos 2 e 3 da Dec. CMC Nº 37/03 
“Regulamento do Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no 
MERCOSUL”, serão custeados por intermédio da “Conta Especial para Opiniões 
Consultivas” por partes iguais pelos Estados Partes. 
 
Art. 13 – Esta Decisão não necessita ser incorporada ao ordenamento jurídico 
dos Estados Partes por regulamentar aspectos da organização ou do 
funcionamento do MERCOSUL. 
 
 
 
 
 

XXXII CMC – Rio de Janeiro, 18/I/07 
 

 
 
 
 
 

 


