II AS OPINIÓES CONSULTIVAS

Reconhecendo a importáncia da harmonizaÇáo da interpretaÇáo da normativa
internacional do MERCOSUL, o Protocolo de Olivos consagrou mecanismo hábil a
orientar os aplicadores nacionais do direito regional por meio da formulaÇáo de
solicitaÇóes de Opinióes Consultivas ao TPR, as quais, apesar de náo vincularem o juiz
solicitante, podem servir de instrumento importante á manutenÇáo da coeréncia e da
unidade do direito.
A referida inovaÇáo trazida pelo Protocolo de Olivos foi incorporada ao seu
Capítulo III e os mecanismos de solicitaÇáo dessas opinióes foram regulamentados pelo
Conselho Mercado Comum por meio do Regulamento do Protocolo de Olivos para a
SoluÇáo de Controvérsias no MERCOSUL - CMC/DEC N°37/03 - e do Regulamento do
Procedimento para a SolicitaÇáo de Opinióes Consultivas ao Tribunal Permanente de
Revisáo pelos Tribunais Superiores de Justita dos Estados Partes do MERCOSUL CMC/DEC N°02/07 (disponível em www.tprmercosur.org ).
As Opinióes consultivas consistem em um pronunciamento sobre a interpretaÇáo
ou aplicaÇáo do direito do MERCOSUL, no caso concreto, tendente a sua torreta e
uniforme aplicaÇáo. As Opinióes Consultivas náo obrigam ou vinculam o solicitante e o
TPR intervém em pleno e se manifesta em um prazo de 65 dias contados a partir da
apresentaÇáo da Opiniáo Consultiva'.
A instrumentalizaÇáo do acesso dos juízes nacionais ao procedimento de
Opinióes Consultivas se dá a partir de regulamentaÇóes internas. A Argentina teve o
procedimento de Opinióes Consultivas regulamentado pela Acordada n° 13/08 CSJN, o
Paraguai pela Acordada n° 549 CSJ e o Uruguai pela Circular n° 86/2007 SCJ (todas
disponíveis em www.tprmercosur.org).

1 Prazo ampliado pela DEC/CMC N°15/2010.
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III A EMENDA REGIMENTAL N° 48/2012 E A REGULAMENTACÁO DAS
OPINIÓES CONSULTIVAS PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

O acesso dos aplicadores do direito brasileiros ás Opinióes Consultivas do
Tribunal Permanente de Revisáo do MERCOSUL foi recentemente regulamentado de
forma definitiva mediante inclusáo dos procedimentos para deliberaÇáo e
encaminhamento de solicitaÇóes no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
conforme texto transcrito a seguir:

"EMENDA REGIMENTAL N° 48, DE 3 DE ABRIL DE 2012
Acrescenta o inciso VIII ao art. 7o e os artigos 354-H a 354-M ao Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal e acrescenta outros dispositivos.
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL faz editar a Emenda
Regimental, aprovada pelos Senhores Membros da Corte em Sessáo Administrativa
realizada em 28 de marco de 2012, nos termos do art. 361, inciso I, alínea a, do
Regimento Interno.
Art. 1 o Esta Emenda Regimental institui procedimento para deliberaÇáo e
encaminhamento de solicita0es de opinióes consultivas ao Tribunal Permanente de
Revisáo do MERCOSUL, nos termos do art. 1 o da Decisáo no 2/2007 do Conselho do
Mercado Comum.
Art. 2o O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal passa a vigorar com o
acréscimo dos seguintes dispositivos:
"Art. 7o
VIII — decidir, administrativamente, sobre o encaminhamento de solicitaÇáo de opiniáo
consultiva ao Tribunal Permanente de Revisáo do MERCOSUL, mediante prévio e
necessário juízo de admissibilidade do pedido e sua pertinéncia processual a ser relatado
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal."
"PARTE II
TÍTULO XIV
DA SOLICITAçÁO DE OPINIÁO CONSULTIVA AO TRIBUNAL
PERMANENTE DE REVISÁO DO MERCOSUL
Art. 354-H. A solicitaÇáo de opiniáo consultiva deve originar-se necessariamente de
processo em curso perante o Poder Judiciário brasileiro e restringe-se exclusivamente a
vigéncia ou interpretaÇáo jurídica do Tratado de AssunÇáo, do Protocolo de Ouro Preto,
dos protocolos e acordos celebrados no ámbito do Tratado de AssunÇáo, das Decisóes
do Conselho do Mercado Comum - CMC, das ResoluOes do Grupo Mercado Comum —
GMC e das Diretrizes da Comissáo de Comercio do MERCOSUL — CCM.
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Art. 354-1. Tem legitimidade para requerer o encaminhamento de solicitaÇáo de opiniáo
consultiva ao Tribunal Permanente de Revisáo do MERCOSUL, o juiz da causa ou
alguma das partes.
Art. 354-J. A solicitaeáo de opiniáo consultiva indicara:
I — a exposieáo dos fatos e do objeto da solicitaeáo;
II — a descrieáo das razoes que motivaram a solicitaÇáo;
I II — a indicaÇáo precisa da Normativa MERCOSUL a respeito da qual se
realiza a consulta; e
IV — a indicaÇáo do juízo e da aÇáo em que originada a solicitaÇáo;
Parágrafo único. A solicitaÇáo deve ser feita por escrito e poderá estar acompanhada das
considernóes, se as houver, formuladas pelas partes em litígio e pelo Ministerio
Publico acerca da questáo objeto da consulta e de qualquer documentaÇáo que possa
contribuir para sua instrueáo.
Art. 354-K. Ao receber a solicitaeáo, o Presidente do Supremo Tribunal Federal iniciara
o processo de colheita de votos dos demais Ministros pelo processo virtual ou, se
entender conveniente, encaminhara copias aos demais Ministros antes da sessáo
administrativa designada para deliberaeáo sobre a presenta dos requisitos de
admissibilidade do pedido e sua pertinéncia processual.
Art. 354-L. Uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, a solicitaÇáo será
encaminhada ao Tribunal Permanente de Revisáo, com copia para a Secretaria do
MERCOSUL, e para as demais Cortes Supremas dos Estados Partes do MERCOSUL.
Art. 354-M. A opiniáo consultiva emitida pelo Tribunal Permanente de Revisáo náo terá
caráter vinculante nem obrigatório."
Art. 3o Esta Emenda Regimental entra em vigor na data de sua publicaÇáo.
Ministro CEZAR PELUSO -

Sem outro particular, agradecemos a atenÇáo dispensada e apresentamos nossos
melhores cumprimentos nesta nova e importante etapa da harmonizaÇáo hermenéutica
do direito regional.

Raphael Carvalho de Vasconcelos
Secretário do Tribunal Permanente de Revisáo do MERCOSUL
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